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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ تأسست كدار دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ودار
قياس رأي عام في عام  ،2003يعمل المركز على بناء نموذج تنموي
قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق االنسان ،بالتركيز على اصالح
سياسات العمل وفق هذه المبادئ ،إزالة القيود عن حرية التنظيم
النقابي ،تعزيز سياسات الحماية االجتماعية وتطوير قواعد بيانات
للفاعلين في العملية التنموية الشاملة والمستدامة ،من خالل اعداد
الدراسات والتقارير واألوراق البحثية والمؤتمرات والمدافعة وتطوير
قدرات الفاعلين في العملية التنموية.
مؤسسة فريدريش إيبرت ()FES
مؤسسة ألمانية غير ربحية ،تقوم على مبادئ الديمقراطية االجتماعية،
تأسست في عام  1925وافتتحت مكتبها في عمان سنة ،1986
وتهدف لدعم الفعاليات السياسية والمنظمات غير الحكومية في
مساعيها لالصالح وللمشاركة الفعالة في الحياة السياسية على
جميع مستوياتها ومساعدة صانعي القرار االقتصادي واالجتماعي
للتغلب على تحديات العولمة وإيجاد الحلول المؤدية إلى العدالة
االجتماعية واالستقرار .كما تهدف الى مساعدة المؤسسات النسائية
في جهودها من أجل تحسين مستوى مشاركة المرأة ومساواة النوع
االجتماعي في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
المرصـد العمالي األردني
برنامج مشترك بين مركز الفينيق ومؤسسة فريدريش ايبرت  -األردن
 ،يعمل المرصد على رصد واقع وآفاق تطور الحركة العمالية والنقابية
األردنية والدفع باتجاه تطوير التشريعات العمالية بالمشاركة مع
األطراف ذات العالقة ووفق معايير العمل الدولية بما يسهم في
تحسين ظروف العمل لجميع العاملين في األردن .ويقوم المرصد
بإعداد التقارير ونشرها حول واقع العاملين في األردن ويتابع األنشطة
النقابية المختلفة ساعيا لتسهيل تبادل الخبرات العمالية والنقابية بين
األردن والدول العربية والعالمية بهدف االستفادة من تنوع تجاربها.
تنويه
إن مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدرش ايبرت غير
مسؤولين عن تصريحات الجهات األخرى الواردة في سياق التقرير.

www.phenixcenter.net
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 .1المقدمة والسياق
العديــد مــن المؤشــرات تظهــر
بوضــوح ان غالبيــة العامليــن
والعامــات بأجــر فــي األردن
يعانــون مــن ظــروف عمــل غيــر
الئقــة ,ســواء مــن حيــث عــدم
توفــر فــرص عمــل أو انخفــاض
مســتويات االجــور واتســاع ظاهرة
العمــل غير المنظم وغيــاب األمن
واالســتقرار الوظيفــي.

يواجــه العاملــون والعامــات فــي األردن تحديــات عديــدة
فــي ســوق العمــل تمنعهــم مــن المشــاركة االقتصاديــة
الفعالــة ،حيــث التباطــؤ االقتصــادي ومعــدالت البطالــة
المرتفعــة جــدا والتــي ازدادت بأكثــر مــن عشــر درجــات خــال
العقــد الماضــي ،حيــث بلغــت فــي عــام  2013ما يقــارب %12.6
 1ووصلــت فــي الربــع الرابــع مــن عــام  2021إلــى  .2 %23.3هــذا
الــى جانــب تراجــع شــروط العمــل لغالبيــة القــوى العاملــة.
تفيــد مختلــف المؤشــرات إلــى أن جائحــة كورونــا وتبعاتهــا
ضاعفــت هــذه التحديــات علــى العامليــن والعامــات ،إذ
كانــوا أول المتأثريــن مــن اإلغالقــات الصحيــة واالقتصاديــة
خــال الجائحــة ،وهــا هــم اليــوم آخــر المتعافيــن منهــا ومــا
يزالــون يدفعــون ثمنهــا ،حيــث كشــفت الجائحــة هشاشــة
منظومــة الحمايــة االجتماعيــة ،علــى الرغــم مــن عــودة
مختلــف القطاعــات إلــى عملهــا بشــكل كامــل.

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/yearbook_2013.pdf 1
التقرير السنوي لدائرة اإلحصاءات العامة2013 ،
/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/unemployment_q42021 2
التقرير السنوي لدائرة اإلحصاءات العامة2021 ،

4

تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي

العديــد مــن المؤشــرات تظهــر وبوضــوح أن غالبيــة
العامليــن والعامــات بأجــر فــي األردن يعانــون مــن ظــروف
عمــل غيــر الئقــة ،ســواء مــن حيــث عــدم توفــر فــرص عمــل
أساســا أو انخفــاض مســتويات األجــور واتســاع ظاهــرة
العمــل غيــر المنظــم ،وغيــاب األمــن واالســتقرار الوظيفــي،
واتســاع رقعــة االنتهــاكات واالعتــداءات علــى حقوقهــم
العماليــة واإلنســانية المنصــوص عليهــا فــي تشــريعات
العمــل األردنيــة.
فــي ضــوء مــا ســبق ،يعــد المرصــد العمالــي األردنــي التابــع
لمركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة
تقريــره هــذا بالتعــاون مــع مؤسســة فريدرتــش ايبــرت
األلمانيــة بمناســبة اليــوم العالمــي للعمــال الــذي
يصــادف األول مــن أيــار فــي كل عــام ،والــذي يأتــي فرصــة
لنســتذكر جهــود العامليــن والعامــات ودورهــم فــي بنــاء
اقتصــاد الوطــن ،ولنق ّيــم سياســات العمــل وعالقاتــه فــي
األردن وتأثيرهــا علــى العمــال فــي مختلــف المســتويات
االقتصاديــة.
1.صــادق األردن علــى  26اتفاقيــة مــن اتفاقيــات منظمــة
العمــل الدوليــة ،منهــا ســبع اتفاقيــات مــن اتفاقياتهــا
األساســية الثمانــي ،3لكــن ذلــك لــم ينعكــس بشــكل
كلــي علــى القوانيــن والسياســات التــي تنظــم شــؤون
العمــل فــي األردن ،بــل علــى العكــس ،مــا زالــت هنــاك
محــاوالت فــي صنــاع القــرار إلــى إلزاحــة األردن عــن
مســارها التنمــوي مــن خــال إصــدار قوانيــن وأنظمــة
وتعليمــات تشــكل معظمهــا تراجعــا عــن حقــوق
العمــال األساســية ،مثــل حرمانهــم مــن االشــتراك فــي
مجمــل تأمينــات الضمــان االجتماعــي ،وتقييــد حريتهــم
النقابيــة وتطبيــق سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة
تنتقــص مــن شــروط العمــل المتعــارف عليهــا دوليــا.
2.واســتمرارا لنهــج رفــع الحمايــة االجتماعيــة عــن عمــال
األردن ،وضغــط أصحــاب العمــل علــى الحكومــات مــن
أجــل التخفيــف مــن األعبــاء االقتصاديــة عليهــم ،مــا زال
عمــال الزراعــة يعانــون مــن عــدم إشــراكهم فــي مظلــة
الضمــان االجتماعــي ،فعلــى الرغــم مــن صــدور نظــام
عمــال الزراعــة الــذي ينــص علــى شــمولهم بأحــكام
قانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي ،لكــن البــاغ رقــم
 41الــذي صــدر بعــد شــهرين مــن إقــرار نظــام عمــال
الزراعــة؛ أتــاح ألصحــاب الحيــازات الزراعيــة شــمول
العامليــن لديهــم بتأميــن إصابــات العمــل فقــط ،علــى
أن يتــم شــمولهم بباقــي التأمينــات اعتبــارا مــن  1كانــون

الثانــي  .4 2023ونتوقــع أن تســتمر الحكومــة بالتأجيــل
إذا لــم تجــد صيغــة مالئمــة إلشــراكهم فــي الضمــان
االجتماعــي تراعــي الطرفيــن؛ وبالتالــي ســيظل العمــل
بالقطــاع الزراعــي ،صمــام األمــن الغذائــي فــي األردن،
غيــر منظــم ويفتقــد إلــى أبســط معاييــر العمــل الالئــق
الممكــن توفيرهــا.
3.خــاض المجتمــع المدنــي ،ومــا زال ،صراعــا طويــا ضــد
التعديــات المتجزئــة علــى قانونــي العمــل والضمــان
االجتماعــي ،والتــي تحــرم قطاعــات واســعة مــن
العامليــن والعامــات بأجــر مــن حقوقهــم األساســية،
ومــا يزيــد قلقنــا أن برنامــج أولويــات عمــل الحكومــة
االقتصاديــة لألعــوام  5 2023-2021الــذي أقرتــه الحكومــة
نهايــة العــام الماضــي نــص علــى نيــة الحكومــة تعديــل
قانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي بمــا يحقــق
مرونــة أكبــر فــي تنظيــم العالقــة بيــن أصحــاب العمــل
والعمــال ،ويفهــم مــن «المرونــة» فــي ســياق عمــل
األولويــات االقتصاديــة أنهــا ســتكون فــي التخفيــف
مــن معاييــر العمــل بمــا يخفــض مــن كلــف التشــغيل
علــى أصحــاب العمــل وتحفيــز القطــاع الخــاص علــى
التوســع ،وأن توليــد فــرص عمــل جديــدة ســيكون فــي
جانــب منــه علــى حســاب الحمايــات االجتماعيــة التــي
توفرهــا تشــريعات العمــل األردنيــة.
4.وفــي ذات ســياق برنامــج الحكومــة االقتصــادي وتطبيق
«سياســات العمــل المرنــة» ،التزمــت الحكومــة،
فــي محــور (تعزيــز المنافســة والتشــغيل) وهــو
المحــور الثانــي مــن خطــة عمــل الحكومــة االقتصاديــة
وأولوياتهــا لألعــوام  ،2023 - 2021بتمكيــن القطــاع
الخــاص مــن اســتدامة وخلــق فــرص العمــل ومــن
ضمنــه إطــاق برنامــج وطنــي لتحفيــز التشــغيل  6وهــذا
فعــا مــا قامــت بــه ،إذ أطلقــت مطلــع نيســان الماضــي
برنامجــا للتشــغيل ال يختلــف فــي الشــكل والتطبيــق
عــن البرامــج التــي اعتــادت الحكومــات علــى إطالقهــا
خــال العشــر ســنوات الماضيــة ،إذ أنــه يســعى إلــى
تشــبيك القطــاع الخــاص مــع الموظفيــن .والالفــت فــي
األمــر أن وزارة العمــل كانــت تعتبــر أرقــام المشــتغلين
نتيجــة هــذه المعــارض علــى أنهــا جهــد حكومــي يســاهم
7
فــي إيجــاد فــرص عمــل جديــدة.

 https://www.ilo.org/beirut/countries/jordan/lang--ar/index.htm 3األردن في منظمة العمل الدولية.
 4خبــراء :تأجيــل شــمول عمــال الزراعــة بباقــي تأمينــات الضمــان انتقــاص لحقوقهــم ( )labor-watch.netكتكــت ،مــراد ،خبــراء :تأجيــل شــمول عمــال الزراعــة
بتأمينــات الضمــان انتقــاص لحقوقهــم ،المرصــد العمالــي األردنــي. 2022 ،
 https://pm.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/qwp/GPP_website.pdf 5برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادية . 2023 -2021
 )GPP278.PDF (royanews.tv 6خطة عمل الحكومة االقتصادية . 2023 – 2021
 https://www.youtube.com/watch?v=AkuV7jKB0HU 7أمين عام وزارة العمل سابقا ،تلفزيون المملكة. 2015 ،
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وهــو مــا لــم يثبــت صحتــه خــال الســنوات الماضيــة ،إذ
ظلــت معــدالت البطالــة مرتفعــة واســتمرت فــي االرتفــاع
دون توقــف ،حيــث وصلــت فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021
إلــى  ، %23.3أي اكثــر مــن  400الــف متعطــل عــن العمــل،
ووصلــت بيــن فئــة الشــباب  %47.9( %52.1للذكــور مقابــل
 %70.2لإلنــاث).8
تكمــن المشــكلة األساســية فــي أن برامــج التشــغيل هــذه
غيــر مســتدامة وال تســعى إلــى إنتــاج فــرص عمــل جديــدة
مــن خــال خلــق مشــاريع إنتاجيــة تســاعد علــى تشــغيل
المتعطليــن عــن العمــل ،كمــا أن أي مــن هــذه المبــادرات
التشــغيلية لــم تعالــج سياســات التعليــم التــي أســهمت
بشــكل ملمــوس فــي زيــادة معــدالت البطالــة ،حيــث
التوســع فــي التعليــم الجامعــي علــى حســاب التعليــم
المتوســط والتقنــي والمهنــي ،بينمــا حاجــات ســوق العمــل
تتجــه نحــو الوظائــف التــي تتطلــب مؤهــات فنيــة ومهنيــة
متوســطة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تفتقــر هــذه المبــادرات إلــى
اســتهداف تحســين شــروط العمــل فــي القطــاع الخــاص،
وعلــى وجــه الخصــوص مســتويات األجــور المنخفضــة،
وذلــك خضوعــا لفرضيــات خاطئــة تقــول إن شــروط العمــل
الضعيفــة واألجــور المنخفضــة تســهم فــي تشــجيع
االســتثمار المحلــي علــى التوســع وجــذب االســتثمارات
الخارجيــة ،وإن هــذه االســتثمارات ســتؤدي الــى توليــد مزيــد
مــن فــرص العمــل ،إال أن النتائــج التــي نراهــا فــي الوقــت
الراهــن تؤكــد العكــس.
 .5نتيجــة للغيــاب الالفــت ألدوار المنظمــات النقابيــة
العماليــة فــي الدفــاع عــن شــروط العمــل فــي األردن وعــن
لعــب دور أساســي فــي الحــوار االجتماعــي والمفاوضــة
الجماعيــة بيــن العمــال وأصحــاب العمــل؛ باتــت حقــوق
العمــال األساســية فــي مختلــف القطاعــات عرضــة
للتهديــد والمســاومة ..وكانــت النتيجــة مواجهــة العمــال
للحكومــة وأصحــاب األعمــال وحدهــم مــن أجــل المطالبــة
بحقوقهــم عــن طريــق االحتجــاج بطــرق مختلفــة ،وعلــى
أثــر ذلــك قامــت الحكومــة مــرات عديــدة بقمعهــم وتقييــد
حريتهــم وتوقيفهــم  . 9وهــذه السياســات تأتــي فــي ســياق
اســتمرار الحكومــات المتعاقبــة فــي عــزل الحركــة النقابيــة
وتهميــش دورهــا وتعزيــز ســيطرة الممارســات غيــر
الديمقراطيــة وغيــر النقابيــة علــى أعمالهــا خــال العقــود
الماضيــة ،والتــي اســتمدت عجزهــا مــن قانــون العمــل الــذي
ســاهم فــي إضعافهــا وتقييــد أنشــطتها .نتيجــة لهــذا

األمــر ،دفعــت هــذه القيــود العمــال فــي مختلــف مناطــق
المملكــة خــال العــام الماضــي المطالبــة بحقوقهــم عــن
طريــق االحتجــاج ،إذ ارتفعــت نســبة االحتجاجــات العماليــة
فــي األردن بنســبة  %55مســجلة ( )225احتجاجــا مقابــل
( )145احتجاجــا فــي عــام  .2020والالفــت فــي األمــر أن نســبة
كبيــرة مــن االحتجاجــات العماليــة التــي نفــذت خــال العــام
الماضــي  ،2021نفذتهــا شــرائح وفئــات عماليــة بــدون أطــر
نقابيــة تنظمهــا وبنســبة وصلــت إلــى  %40مــن مجمــل
االحتجاجــات التــي نفذهــا عمــال األردن العــام الماضــي.10
ويؤشــر ذلــك إلــى ضعــف وغيــاب قنــوات الحــوار والتفــاوض
بيــن العامليــن والعامــات بمختلــف فئاتهــم مــن جهــة،
واإلدارات وأصحــاب األعمــال مــن جهــة أخــرى ،مــا أدى إلــى
زيــادة أعــداد االحتجاجــات العماليــة.
 .6لــم يكــن لغيــاب التنظيــم النقابــي دور تراجعــي في تحصيل
العمــال لحقوقهــم فقــط ،بــل أيضــا في اتخاذ قــرارات تمس
مصالحهــم دون األخــذ بوجهــات نظــر الممثليــن عنهــم،
إذ تبيــن أن الحكومــة تتجــه فــي الصيــغ الجديــدة لبالغــات
اإلعــان عــن العطــل الرســمية إلــى تحديــد المؤسســات
الحكوميــة التــي ســيتم تعطيلهــا علــى عكــس البالغــات
الســابقة التــي كانــت تكتفــي باإلعــان عــن تعطيــل الــوزارات
والدوائــر الرســمية والهيئــات العامــة بشــكل عــام ،مــا أدى
إلــى خلــق الفوضــى واللبــس فــي تطبيــق قــرارات العطلــة
فــي ســوق العمــل األردنــي ،خاصــة بعــد احتجــاج العديــد مــن
العامليــن والعامــات فــي منشــآت مختلفــة فــي القطــاع
الخــاص علــى تعســف إداراتهــم فــي إعطائهــم حقوقهــم
مبرريــن ذلــك بــأن قــرارات العطلــة ال تشــملهم .11ويعتبــر
اســتخدام هــذا النــوع مــن الصيــغ الجديــدة فــي اإلعــان عــن
العطــل الرســمية اســتثناء للعامليــن فــي القطــاع الخــاص
وإجــراء تمييزيــا بحقهــم ،ومــن شــأنها أن تعمــق اختــاالت
ســوق العمــل ،وتدفــع غالبيــة طالبــي الوظائــف للضغــط
علــى الحكومــة لتوظيفهــم فــي القطــاع العــام ،باعتبــار أن
شــروط العمــل فــي القطــاع العــام أفضــل مــن القطــاع
الخــاص ،وهــذا ال ينســجم مــع توجهــات سياســات العمــل
التــي تنــادي بهــا الحكومــة والتــي تشــجع العامليــن علــى
االنخــراط فــي القطــاع الخــاص .12كمــا أن انتهــاج التمييــز
بيــن الموظفيــن يخالــف المعاييــر الدوليــة التــي تؤكــد علــى
أهميــة المســاواة فــي بيئــة العمــل وخاصــة الهــدف رقــم
 8مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والمتعلــق بتعزيــز
االقتصــاد والعمــل الالئــق ،والهــدف رقــم  10المتعلــق بالحــد
مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا.13

 /http://dosweb.dos.gov.jo/ar/unemployment_q42021 8التقرير السنوي لدائرة اإلحصاءات العامة.2021 ،
 9متعطلــو معــان يســتنكرون توقيفهــم ويؤكــدون اســتمرار مطالبتهــم بحقوقهــم ( )labor-watch.netمتعطلــو معــان يســتنكرون توقيفهــم ،المرصــد العمالي
األردني.2022 ،
 https://bit.ly/3rVB8x4 10تقرير االحتجاجات العمالية لعام  ،2021المرصد العمالي األردني.2022 ،
 http://labor-watch.net/ar/read-news/153031 11المرصد العمالي :استثناء عمال القطاع الخاص من عطلة الثالثاء يحرمهم حق االنتخاب.2022 ،
 http://labor-watch.net/ar/read-news/153076 12المرصد العمالي :صيغ اإلعالن عن العطل الرسمية تخلق فوضى في سوق العمل.2022-2،
 http://labor-watch.net/ar/read-news/153037 13المرصد العمالي يستهجن استثناء العاملين في القطاع الخاص من بالغ دوام رمضان.2022،
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التوصيات
1.إعــادة النظــر بمجمــل سياســات العمــل المعمــول
بهــا والتــي تســتند الــى اضعــاف شــروط العمــل لتحفيــز
االقتصــاد.

6.علــى الحكومــة أن تتخلــى عــن الصيــغ الجديــدة فــي اإلعالن
عــن العطــل الرســمية والعــودة الــى الصيغــة الســابقة
إلزالــة اللبــس والفوضــى التــي تخلقهــا فــي ســوق العمــل.

2.اجــراء تعديــات جذريــة علــى الفصــل الحــادي عشــر مــن
قانــون العمــل باتجــاه إزالــة كافــة القيــود علــى حريــة
التنظيــم النقابــي والمفاضــة الجماعيــة ليتوائــم مــع
معاييــر العمــل الدوليــة والنصــوص الدســتورية األردنيــة.
أو إصــدار قانــون خــاص لتنظيــم العمــل النقابــي يشــمل
العامليــن فــي القطاعيــن الخــاص والعــام ،ويقــوم علــى
مبــادئ حريــة التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة.

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

3.معالجــة االختــاالت فــي سياســات التعليــم الجامعــي
لتراعــي متطلبــات ســوق العمــل واحتياجاتــه ،باتجــاه
التوســع فــي التعليــم المهنــي والتقنــي المتوســط
منخفــض التكلفــة .والتركيــز الفعلــي علــى التدريــب
المهنــي مــن خــال زيــادة موازنــة مؤسســة التدريــب
والتعليــم المهنــي والتقنــي ،وإعــادة النظــر بالتخصصــات
الجامعيــة لجعلهــا تواكــب متطلبــات ســوق العمــل.
4.التركيــز علــى تأســيس المشــاريع اإلنتاجيــة التــي تولــد
فــرص عمــل حقيقيــة فــي صفــوف العاطلين عــن العمل
وبخاصــة الشــباب.
5.إعــادة النظــر بالسياســات الضريبيــة التــي توســعت فــي
فرض الضرائب غير المباشــرة ،وأرهقت القوة الشــرائية
للمواطنيــن والقطاعــات اإلنتاجيــة ،وضغطــت علــى
الطلــب الكلــي ،وأدت إلــى تباطــؤ فــي النمــو االقتصــادي،
واالتجــاه نحــو تخفيــض الضريبــة العامــة علــى المبيعــات.
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8.إعــادة النظــر بسياســات األجــور باتجــاه رفعهــا بمــا
يتناســب مــع المســتويات المعيشــية فــي األردن.
9.تعديــل قانــون العمــل األردنــي والقوانيــن ذات العالقــة
بالعمــال بشــكل مباشــر بالتشــاور مــع أطــراف الحــوار
الثــاث.
	10.وقــف العمــل بالتعديــات األخيــرة علــى قانــون الضمــان
االجتماعــي واألنظمــة الصــادرة بموجبــه والتــي قضــت
بحرمــان الشــباب فــي بعــض القطاعــات مــن التمتــع
بتأميــن الشــيخوخة.
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