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یھدف ھذا الدلیل المبّسط المقدم للنقابیین الشباب لتعریفھم 
على مفھوم ومعاییر العمل الالئق استنادا للمعاییر الدولیة 
وقانون  الدولیة  العمل  منظمة  واتفاقیات  االنسان  لحقوق 

العمل االردني وقانون الضمان االجتماعي االردني.

بل  الشباب خصوصاً  وبین  المواطنین عموماً  بین  فھناك 
الطبیعیة  الحقوق  معرفة  في  نقصاً  أیضاً،  والنقابیین 
والمكتسبة ذات الصلة بحقوقھم بالعمل الالئق في األردن 
مما ینجم عنھ العدید من االنتھاكات وضیاع للحقوق نتیجة 

لنقص المعرفة.

إن ضمانات العمل الالئق أمر مھم لكل عامل أو مقدم على 
العمل،  فھو تلخیص لتطلعات الناس في العمل، وتطلعاتھم 
في الحصول على فرص العمل واألجور العادلة والتمتع 

وحریة  واالمتیازات،  الحقوق  بكل 
باالستقرار  والتمتع  التعبیر، 

األسري والتنمیة الشخصیة 

المقدمة
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العمل الالئق
 للنقابيين الشباب

 في التشريعات ا	ردنية

دليل 

االعداد:  مركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة

مركز 
الشرق والغرب للتنمية المستدامة
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المختلفة  األبعاد  وھذه  الجنسین.  بین  والمساواة  والعدالة 
الصغیرة  المجموعات  في  السالم  أسس  ھي  الالئق  للعمل 

والمجتمع. 

وللشباب  عموماً  للمواطنین  الالئق  العمل  ضمان  أن  كما 
خصوصاً یوفر مناخا خصباً للتنمیة واالستقرار االجتماعي 
تقدم  تحقیق  في  یساعد  فھو  والسیاسي،  واالقتصادي 
النقابیین  طاقات  اشراك  عبر  مستدامة  وتنمیة  اقتصادي 
عجلة  في  خالقة  وقوى  طاقات  من  یملكونھ  بما  الشباب 
التنمیة وتعزیز االبتكار، وھو أیضا یوفر قناة سلمیة للتفاعل 
بین مجتمع العّمال وخاصة العّمال الشباب ومنھم النقابیین 
في ایصال شواغلھم ورغباتھم مع السلطات العامة للدولة، 
وذلك من خالل خلق سبل عملیة للحوار مع السلطات بعیدا 

عن التھمیش واالحتقان واالحباط.

وقد أظھرت بیانات دائرة اإلحصاءات للربع الرابع من عام 
بین   %27.5)  ،(%18.5) بلغ  البطالة  معدّل  أن   2017
بین  البطالة  معدّل  الذكور)، وبلغ  بین  و(%16.1  اإلناث) 
الشباب في الفئة العمریة (24-20) (38.2%) وبین الشباب 
في الفئة العمریة (29-25) (26.1%)، وتعتبر ھذه معدالت 
وكذلك  البشریة  التنمیة  مستوى  على  وتنعكس  خطیرة 
مستویات الفقر في األردن، وتشیر مؤشرات تقریر التنمیة 

البشریة لعام 2016. 
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الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، إلى أن ترتیب 
األردن في التنمیة البشریة تراجع لیصبح (86) كما أشار 
المستوى  الفقر على  التقریر أن ترتیب األردن في مؤشر 

العالمي ھو (111). 

ومتبادل  كبیر  بشكل  ترتبط  البطالة  فإن  أخرى  ناحیة  من 
بمدى تحقیق ضمانات للحمایة االجتماعیة وشروط العمل 
یلجئون  في ظل عدم وجود فرص عمل  فالشباب  الالئق، 
إلى العمل غیر المنّظم وبالتالي تنعدم فرصھم في الحصول 
على شروط عمل الئق من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن 
خروج  من  یزید  العمل  في  الئق  عمل  فرص  توفر  عدم 
الشباب من سوق العمل وخاصة الفتیات مما ینعكس على 
الشابة.  الكفاءات وخاصة  وھجرة  والفقر  البطالة  معدالت 
في  الالزمة  األھمیة  الالئق  العمل  إیالء  یستوجب  وھذا 

السیاسات والممارسات الحكومیة. 

الدلیل  أھمیة  تأتي  سابقا  ذكر  ومما 
لتعزیز وعي الشباب وخاصة النقابیین 
الالئق  العمل  في  بحقوقھم  منھم 
األردني  القانون  في  قانوناً  والمكفولة 
أوال كما االتفاقیات والمعاھدات الدولیة 

لحقوق اإلنسان. 



7

ھو حق أساسي لإلنسان یقضي بعدم إقصاء أي شخص عن 
المساھمة في الحیاة االقتصادیة، وتمكینھ من ممارسة الحق 
اإلنساني  المجتمع  أنشطة  وخدمة  إنتاج  في  بالمشاركة 
واالنتفاع بالفوائد العائدة جّراء ھذه األنشطة المشتركة، بما 

یكفل لإلنسان مستوى معیشیاً الئقاً. 

لدوره في  وتأتي أھمیة االعتراف بالحق في العمل، نظراً 
تمكین الفرد من تحقیق احتیاجاتھ االقتصادیة واالجتماعیة 

الحیویة.

المعنیة  المتحدة  األمم  لجنة  قدمت 
واالجتماعیة  االقتصادیة  بالحقوق 
  18 رقم  العام  تعلیقھا  في   والثقافیة 
بشأن  للدول  مفّصلة  إرشادات 
العمل  في  الحق  باحترام  التزاماتھا 
اللجنة  بھ. وأشارت  والوفاء  وحمایتھ 
السمات  یتضمن  الحق  ھذا  أن  إلى 

المترابطة واألساسیة التالیة:

ما ھو الحق في العمل؟
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الخدمات  توافر  تكفل  أن  الدول  على  یتعین  التوافر:   ●
المتخصصة لمساعدة األفراد في تحدید فرص العمل وإیجاد 

الوظائف .

العمل  إلى  الوصول  إمكانیة  تنطوي  الوصول:  إمكانیة   ●
والوصول  التمییز  عدم  ھي:  أساسیة  عناصر  ثالثة  على 
أي  ممارسة  وتحظر  المعلومات.  إلى  والوصول  المادي 
فیھ.  واالستمرار  عمل  على  الحصول  إمكانیة  في  تمییز 
التي  المعقولة  التیسیریة  الترتیبات  تكفل  أن  للدول  وینبغي 
سیما وصول  ال  العمل  أماكن  إلى  المادي  الوصول  تسھل 
فرد  لكل  یحق  كذلك  الجسدیة.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
التماس المعلومات المتعلقة بفرص العمل والحصول علیھا 

ونقلھا.

عدة  من  العمل  في  الحق  ییتألف  والجودة:  المقبولیة   ●
مقومات مترابطة، منھا الحق في اختیار العمل والقبول بھ 
بحریة، والحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتیة، ال 
تكوین  السالمة، والحق في  تكفل  التي  العمل  سیما شروط 

النقابات .
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أطراف  مختلف  تمثل  والتي  الدولیة  العمل  منظمة  تبنت 
والعمال)  العمل  وأصحاب  (الحكومات  العالم  في  االنتاج 
تعریفا شامالً لمفھوم العمل الالئق یتمثل في "إیجاد فرص 
والمساوة  الحریة  من  ظروف  في  والرجال  للنساء  عمل 
واألمان والكرامة االنسانیة، توفر األمان للعاملین في مكان 
العمل وتوفر الحمایة االجتماعیة للعاملین وأسرھم، وتوفر 
على  وتشجع  والمھنیة  الشخصیة  للتنمیة  جیدة  فرصا 
االندماج االجتماعي، وتعطي البشر الحریة في التعبیر عن 
اتخاذ  في  والمشاركة  أنفسھم  وتنظیم  ومخاوفھم  ھمومھم 
الفرص  تكافؤ  حیاتھم، وضمان  على  تؤثر  التي  القرارات 

والمعاملة المتساویة للجمیع". 

ماذا یعني العمل الالئق؟
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فرص  أفضل  توفیر  إن  المتحدة،  األمم  لتقاریر  ووفقا 
للشباب لالنتقال إلى وظیفة الئقة وآمنة یتطلب االستثمار 
الممكنة،  الجودة  مستویات  بأعلى  والتدریب  التعلیم  في 
وتزوید الشباب بالمھارات التي تتوافق مع متطلبات سوق 
الحمایة  إلى  للوصول  لھم  الفرصة  وإتاحة  العمل، 
نوع  عن  النظر  بغض  األساسیة  والخدمات  اإلجتماعیة 
التعاقد معھم، فضال عن تھیئة فرص متكافئة للجمیع بحیث 
یتسنى لجمیع الطامحین منھم الوصول إلى العمالة المنتجة 
بغض النظر عن نوع الجنس أو مستوى الدخل أو الخلفیة 

اإلجتماعیة واإلقتصادیة. 



یتكون العمل الالئق من عدة عناصر وھي:

●  فرص العمل
●  العمل غیر المقبول

●  الدخل المالئم والعمل المنتج
●  ساعات العمل المناسبة

●  االستقرار في العمل
●  التوازن بین العمل والحیاة الشخصیة

●  المساواة في المعاملة بین المرأة والرجل في العمل
●  ظروف عمل آمنة

●  حمایة اجتماعیة، حوار اجتماعي، وعالقات في مكان 
العمل
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ما ھي عناصر العمل الالئق؟



في  الحق  األردني  الدستور  كفل 
العمل لكل األردنیین كما ورد في 

(المادة 6):          

وتكفل  إمكانیاتھا  حدود  ضمن  والتعلیم  العمل  الدولة  تكفل 
الفرص لجمیع األردنیین. وأیضا ما جاء  الطمأنینة وتكافؤ 
في (المادة 23) منھ: 1. العمل حق لجمیع المواطنین وعلى 
الوطني  االقتصاد  بتوجیھ  لألردنیین  توفره  أن  الدولة 

والنھوض بھ.

مسؤولیة  الحكومة  تتولى  األردني  العمل  قانون  وحسب 
توفیر فرص العمل للباحثین عنھا، حیث تتولى وزارة العمل 
بالتنسیق والتعاون مع الجھات المختصة، مھام تنظیم سوق 
والتشغیل  العمل  فرص  وتوفیر  المھني  والتوجیھ  العمل 
لھا  یجوز  الغایة  ولھذه  وخارجھا  المملكة  داخل  لألردنیین 
إنشاء مكاتب لتشغیل األردنیین أو الترخیص بإنشاء مكاتب 

خاصة لھذه الغایة.

ھل في القوانین األردنیة ما یكفل حق 
توفیر فرص العمل؟
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أوالً: فرص العمل 



العمل  أصحاب  ونقابات  للنقابات  السماح  العمل  ولوزیر 
والنقابات المھنیة والجامعات والبلدیات والغرف الصناعیة 
والتجاریة وأي ھیئات عامة أخرى للقیام بأعمال الوساطة 
لتشغیل األردنیین شریطة عدم تقاضي أي بدیل مقابل ذلك.

فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة
فرض قانون العمل األردني على صاحب العمل أن یشغّل 
من العمال ذوي اإلعاقات النسبة المحدّدة في قانون حقوق 
األشخاص المعوقین النافذ ووفق الشروط الواردة فیھ، وأن 
یشغلھا  التي  األعمال  فیھ  یحدد  بیاناً  الوزارة  إلى  یرسل 

األشخاص ذوي اإلعاقة وأجر كل منھم. (المادة 13)

حقوق  (قانون   2017 لسنة   (20) رقم  قانون  وجاء 
العمل  صاحب  على  لیفرض  اإلعاقة)  ذوي  األشخاص 
بعض الشروط التي تضمن تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة 

وعدم التمییز ضدھم، ومنھا:

-  ال تحول اإلعاقة بذاتھا دون اعتبار الشخص الئقاً صحیاً 
للعمل والتعلم والتأھیل وممارسة جمیع الحقوق والحریات 
آخر  تشریع  أي  أو  القانون  ھذا  أحكام  بمقتضى  المقررة، 

متى كان مستوفیاً للشروط الالزمة. ( مادة 5 -ب)

13



-   ال یجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدریب على 
أساس اإلعاقة أو بسببھا، وال تعتبر اإلعاقة بذاتھا مانعاً من 

االستمرار فیھما. (مادة 25 - أ)

-   ال یجوز أن تنطوي اإلعالنات عن عمل أو وظیفة أو 
الخلو من  لھما أو شغلھما اشتراط  بالتقدم  الخاصة  النماذج 

اإلعاقة. (مادة 25 - ب)

-   على وزارة العمل ومؤسسة التدریب المھني كل حسب 
اختصاصھ بالتنسیق مع المجلس األعلى لشؤون األشخاص 
المعاقین، تضمین سیاسات واستراتیجیات وخطط وبرامج 
ذات  والمناھج  والتقني  المھني  والتعلیم  والتدریب  العمل 
اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  استیعابھا  تكفل  تدابیر  الصلة، 
مع  المساواة  من  أساس  على  منھا  استفادتھم  وتحقیق 

اآلخرین.(مادة 25 - ج)

الحكومیة  العمل  جھات  على    -
الترتیبات  توفیر  الحكومیة  وغیر 
تتیح  التي  المعقولة  التیسیریة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة القیام بمھام 
واالستمرار  العمل  أو  الوظیفة 

والترفیع فیھما.(مادة 25 - د)
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من  الوظیفة  أو  العمل  یتطلبھ  بما  اإلخالل  عدم  مع    -
وغیر  الحكومیة  الجھات  تلتزم  مھنیة،  أو  علمیة  مؤھالت 
الحكومیة، التي ال یقل عدد العاملین والموظفین في أي منھا 
بتشغیل  وموظفاً،  عامالً   (50) على  یزید  وال   (25) عن 
شخص واحد على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن 
العاملین والموظفین في أي منھا  شواغرھا، وإذا زاد عدد 
على (50) عامالً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) 
من شواغرھا لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً لما تقرره وزارة 

العمل. (مادة 25 – ھـ)
 

-   على جھات العمل غیر الحكومیة إرسال بیانات دوریة 
إلى وزارة العمل تتعلق بعدد العاملین والموظفین لدیھا من 

اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
والوظائف  األعمال  وطبیعة 
التي  واألجور  یشغلونھا  التي 
والترتیبات  علیھا  یحصلون 
المقدمة  المعقولة  التیسریة 

لھم.(مادة 25 - و)

15



حریة العمل وتعریف العمل
كل انسان حر في أن یختار العمل الذي یرغبھ بناًء على 
یتمتع  فھو  وبالتالي  تمییز،  أي  ودون  وخبرتھ  كفاءتھ 
بإبرام  وطبیعیاً  قانونیاً  حقاً  یكسبھ  مما  وحریة  باستقاللیة 
عقود العمل مع صاحب العمل، وینبغي إدراك تعریفات كل 
من العامل والعمل وعقد العمل واألجر حسب قانون العمل 

األردني.

بعض التعریفات في (المادة 2) من قانون العمل:

العامل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى یؤدي عمالً لقاء أجر 
ذلك  ویشمل  إمرتھ  وتحت  العمل  لصاحب  تابعاً  ویكون 

األحداث ومن كان قید التجربة أو التأھیل.
العمل: كل جھد فكري أو جسماني یبذلھ العامل لقاء أجر 

سواًء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.

عقد العمل: اتفاق شفھي أو كتابي صریح أو ضمني یتعھد 
العامل بمقتضاه أن یعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافھ 
أو  محدودة  لمدة  العمل  عقد  ویكون  أجر  مقابل  إدارتھ  أو 

غیر محدودة أو لعمل معین أو غیر معین.
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األجر: كل ما یستحقھ العامل لقاء عملھ نقداً أو عیناً مضافاً 
نص  إذا  نوعھا  كان  أیا  األخرى  االستحقاقات  سائر  إلیھ 
التعامل  الداخلي أو استقر  النظام  القانون أو عقد العمل أو 

األجور  باستثناء  دفعھا  على 
المستحقة عن العمل اإلضافي .

حظر عمل المرأة في بعض المجاالت:
الصناعات  في  المرأة  عمل  یجوز  ال 
واألعمال التي یقّررھا الوزیر واألوقات 

التي ال یجوز تشغیل النساء بھا. 

واستخراج  والمحاجر  المناجم  في  المرأة  عمل  ویحظر 
المعادن  وصھر  االرض  سطح  تحت  والحجارة  المعادن 
المواد  وصناعة  الزئبق  بواسطة  المرایا  وتخضیض 
الصناعیة  والعملیات  المعادن  ولحام  والمفرقعات  المتفجرة 
البطاریات  وإصالح  وصناعة  الرصاص  فیھا  یدخل  التي 
الكھربائیة وتنظیف الورش وصناعة االسفلت والكاوتشوك 
الموانئ وصیانة  في  للبضائع  والتخزین  والتفریغ  والشحن 

السفن.
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ما الذي یشملھ العمل 
غیر المقبول في القانون األردني؟

ثانیاً: العمل غیر المقبول



األعمال  في  والمرضعة  الحامل  المرأة  ویحظر عمل  كما 
وأّشعة  والذریة  النوویة  لإلشعاعات  التعّرض  تشمل  التي 
لمواد  أو  النفط،  مشتقات  من  واألبخرة  األدخنة  أو  إكس، 
الكربون  كبریتید  وثاني  لإلثیلین  أو  لألجنة،  ماسخة 
والفسفور  والزئبق  الھیدروكربونیة  والمواد  والسیلیفون 

والنیتروبنزول والمنجنیز والكالسیوم والبیریلیوم.

والسادسة  لیالً  العاشرة  الساعة  بین  المرأة  عمل  ویحظر 
صباحاً إال باألعمال التالیة وبعد موافقتھا، وھي: العمل في 
ودور  والمسارح  والمقاھي  والمطاعم  والمالھي  الفنادق 
السیاحیة  والشركات  والمطارات  والموالت  السینما 
والطیران والمستشفیات والعیادات الصحیة والنقل وقطاع 
االجتماعیة  المناسبات  وخدمات  المعلومات  تكنولوجیا 
الجرد والحسابات والمیزانیات،  العائلة وأعمال  ومشاریع 
بشرط أال تتجاوز ثالثین یوماً في السنة وال تزید عن عشر 
ساعات یومیا، كما القیام بأي عمل لتالفي الخسارة أو التلف 
السنة.  في  یوماً  عشرین  تتجاوز  أال  بشرط  المخاطر  أو 
التمتع باستراحة بین یومي العمل بما ال یقل عن  وبشرط 

عشر ساعات. ( المادة 69)
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ما ھي الحقوق التي ضمنھا
 القانون األردني في الدخل المالئم

 والعمل المنتج؟

حق العامل بالملكیة الفكریة
ضمن قانون العمل األردني للعامل حق 
العمل  ولصاحب  لھ  الفكریة  الملكیة 
فإن  وبالتالي  بینھما،  االتفاق  حسب 
عند  الفكریة  ملكیتھ  حمایة  حق  للعامل 

إبرام عقد العمل. (المادة 20)

مقدار األجر للعامل
حمى قانون العمل مقدار األجر للعامل بناًء على االتفاق بین 
صاحب العمل والعامل، مع تحدید حد أدنى لألجور بمقدار 
بتاریخ  الوزراء  مجلس  قرار  حسب  شھریاً،  دیناراً   220

.8/2/2017
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ثالثاً: الدخل المالئم والعمل المنتج



األجور (المساءلة)
إن أي ممارسة تخالف الحدّ األدنى لألجور، توقع عقوبات 
على صاحب العمل واإللزام بدفع األجور حسب مقدار الحدّ 
إلى  اللجوء  للعامل  یحق  كما   .(53 مادة   ) لألجور  األدنى 
سلطة األجور المشّكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في أیّة 
وتتعلق  المعنیة  العّمال  نقابة  أو  العامل  یرفعھا  مخالفات 
               54 (المادة  القانون.  حسب  ألجره  العامل  باستحقاق 

(اختصاص سلطة األجور))

األجور (موعد االستحقاق)
حدد قانون العمل موعد استحقاق األجر للعامل خالل مدة ال 
تزید على سبعة أیام من تاریخ استحقاقھ وال یجوز خصم أي 
جزء منھ خالفا للقانون، مثل الُسلف وبما ال یتجاوز %10 
االدخار  وصندوق  االجتماعي  الضمان  واشتراكات  منھا 
واالسكان إن وجدت. كما والدین على العامل بناًء على قرار 

قضائي ومبالغ المخالفات التي نص علیھا القانون.
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األجور ( المخالفات التأدیبیة)
التأدیبیة  المخالفات  العمل  قانون  حصر   (48 (المادة  في 
المخالفات  على  بناًء  العامل  على  الغرامات  وفرض 
قبل  من  المعتمدة  الجزاءات  الئحة  في  علیھا  المنصوص 
الداخلي  النظام  في  ورودھا  والمتوجب  العمل،  وزیر 
 ،(55 (مادة  العمل  وزیر  من  علیھا  والمصادق  للمنشأة 
وبشرط أال تزید على أجر ثالثة أیام في الشھر الواحد أو 
أیام في  لمدة تزید على ثالثة  العمل بدون أجر  إیقافھ عن 
نفسھ  عن  الدفاع  في  حقھ  ضمان  مع  الواحد،  الشھر 
واالعتراض على القرارات التأدیبیة. وأال تتخذ بعد انقضاء 
من  یوماً  عشر  خمسة 
لكامل  توثیق  مع  المخالفة 

اإلجراءات المتّخذة. 

وأما في حالة إلحاق العامل 
للمواد  إتالفاً  أو  ضرراً 
حسم  مدّة  تزید  أال  فیجب 
األجر عن خمسة أیام من العمل في الشھر مع ضمان حق 
بتعویض  للمطالبة  القضاء  إلى  اللجوء  في  العمل  صاحب 

الضرر.
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األجور ( التوقف عن العمل)
في حالة اضطرار صاحب العمل للتوقف عن العمل بصورة 
مؤقتة وال یستطیع دفع األجور، فیستحق العامل أجر عشرة 
أیام عن الشھر األول ونصف األجر عن بقیة الشھور بحیث 

ال یزید مجموع التعطل الكلي عن ستین یوما. (مادة 50)

حاالت  من  مزید  العمل  قانون  من   (31 (المادة  وحددت 
التوقف عن العمل الخاصة بظروف صاحب العمل وكیفیة 

التعامل معھا.

األجور ( وفاة العامل أو تصفیة المؤسسة)
كفل القانون حق الورثة في حالة وفاة العامل، الحصول على 
األجور والمبالغ المستحقة حق امتیاز، أي أن تخصم فوراً 
المؤسسة أو  الورثة، وكذلك األمر في حال تصفیة  لصالح 
إفالس صاحب العمل، فتستحق األجور للعامل كامتیاز قبل 
یعادل أجر  بما  المؤسسة. وذلك  أي مستحقات أخرى على 

شھر واحد من المبالغ.
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ما الذي تناولھ قانون العمل 
حول ساعات العمل المناسب؟

23

رابعاً: ساعات العمل المناسب

وصاحب  العامل  بین  العالقة  تنظم 
یخضع  داخلي  نظام  ضمن  العامل 
كل  یشمل  العمل  وزیر  لمصادقة 
العناصر التنظیمیة من أوقات الدوام 

والعقوبات  والمخالفات  واألسبوعیة  الیومیة  والراحة 
وإجراءات الفصل من العمل وغیرھا. (ماد 55)

ساعات العمل 
العمل ثماني ساعات یومیا أو ثمان  الحد األعلى لساعات 
الراحة  ساعة  حساب  دون  االسبوع  في  ساعھ  وأربعین 
على  والراحة  العمل  ساعات  توزیع  جواز  مع  والطعام. 
مدار أیام األسبوع بحیث ال تزید عن إحدى عشرة ساعة 

في الیوم.

مرجعیة تنظیم عالقة العمل
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العمل اإلضافي
غیر  من  للعامل  اإلضافي  العمل  شروط  القانون  حدّد 
على  العام  اإلشراف  مھام  یتولون  الذین  األشخاص 
تتطلب  الذین  العاملین  على  وكذلك  إدارتھا  أو  المؤسسة 
المملكة أو خارجھا  التنقل داخل  طبیعة أعمالھم السفر أو 
وذلك بالعمل بأكثر من ساعات العمل الیومیة واألسبوعیة 
بأثمان  والبیع  المیزانیة  وإعداد  السنوي  الجرد  بحاالت 
وعن  السنة  في  یوماً  ثالثین  عن  تزید  ال  بحیث  مخفضة 
أجل تالفي حصول  وأیضا من  الیوم،  في  عشرة ساعات 
خسارة في البضاعة، على أن یتقاضى العامل أجراً إضافیاً 
العمل  ساعة  عن  المعتاد  أجره  عن   %125 مقداره 
والدینیة  الرسمیة  العطل  أیام  عن  و%150  االضافیة، 

واالسبوعیة من أجره المعتاد.

 بافتراض أن ساعة العمل = (5 دینار/ساعة)
 ساعة العمل اإلضافیة في األیام العادیة =

 5 دینار × 1.25= 6.25 (ستة دنانیر وربع الدینار)

ساعات العمل اإلضافیة في أیام العطل الرسمیة والدینیة واألسبوعیة
 = 5 دینار × 1.50 = 7.5 (سبعة دنانیر ونصف الدینار)

مثال توضیحي:
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خامساً: االستقرار في العمل

ضمانات إبرام عقود العمل

كیف ضمن قانون العمل األردني
االستقرار في العمل؟ 

حریة إبرام 
عقود العمل

للعامل الحق في إبرام العقد بحریة سواء كان 
مكتوباً أو شفھیاً ولھ الحق في االحتفاظ بنسخة 

عن العقد المكتوب وبلغة یفھمھا.

عقود العمل
محدّدة المدة

كفلت (المادة 15) مدة سریان لعقود العمل غیر 
المحدّدة بزمن إلى انتھائھا وفق شروط محدّدة 
بالقانون، وھي تسري أیضا على العمال الذین 
یعملون على نظام القطعة بانتظام، أي ال یجوز 
تنتھي  حین  في  تعسفاً،  العامل  عمل  إنھاء 
بفترة  بزمن  المحدّدة  العمل  عقود  صالحیة 

انتھاء تلك المدّة المنصوص علیھا في العقد. 

العمل بالمقاولة

وكفل القانون في (المادة 15) للعمال العاملون 
حقوقھم  على  الحصول  حق  المقاولة،  بنظام 
باالمتیاز، أي یستحق العامل حقھ فور االنتھاء 
استحقاق  مدى  عن  النظر  وبغض  عملھ  من 

صاحب المشروع لحقوقھ.
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تغییر 
صاحب العمل

كفل القانون استمرار عقد العمل بغض النظر 
عن تغییر صاحب العمل

تغییر العمل

اال  تغییر عملھ  بعدم  العامل  القانون حق  كفل 
لتغییر  استثنائیة  شروط  وضع  مع  بإرادتھ، 
تعسفاً  أو  إكراھاً  ھنالك  یكون  ال  حتى  العمل 

لحق العامل.

تغییر العمل 
بسبب االصابة

كفلت (المادة 14) من قانون العمل حق العامل 
الذي یتعرض إلصابة عمل ونتج عنھا عجز 
جزئي، أن یعمل بعمل آخر في ذات المؤسسة 
مما  حقوقھ،  كافة  ضمان  مع  وحالتھ  تتناسب 

یشكل ضمانة أخرى لحریة العمل لھ.

الظروف 
االستثنائیة لتغییر 

العمل

تغییر  إمكانیة   (17 (المادة  في  القانون  قیّد 
استثنائیة  لظروف  إال  للعامل،  العمل  طبیعة 

ومحدّدة بنص القانون.

عقد العمل الجماعي
العمل  قانون  من  و42)  و41  و40   39) المواد  كفلت 
من  تحمیھا  بحیث  الجماعیة  العمل  عقود  أسس  األردني 
االستغالل، وذلك بأن تحفظ نسخة لكل من صاحب العمل 
بموجب  بنوده  تحدّد  وأیضاً  العمل،  ووزارة  والعامل 
تعلیمات تحددھا وزارة العمل، وتتضمن بنود العقد أال تزید 

مدة العقد عن السنتین مع قابلیتھ للتجدید بموافقة الطرفین.



العمل قید التجربة
العمل قید التجربة، ھو قیام رب العمل باستخدام العامل /ة 
كفاءتھ  من  للتأّكد  أشھر،  ثالثة  عن  تزید  ال  محدّدة  لفترة 

وقدراتھ للقیام بالعمل المطلوب.

وقد كفلت (المادة 35) من قانون العمل للعامل قید التجربة 
أال تزید مدة التجربة عن ثالثة أشھر، وإال اعتبر بعد ھذه 
المدّة عقد غیر محدد المدة. ویجب أن یكون أجر العامل مدة 

التجربة بما ال یقل عن الحد االدنى لألجور.

العمل  یكون  أن  إلى ضرورة  اإلشارة  مع 
قید التجربة منصوص علیھ بالعقد.

ضمانات عقد التدریب المھني وإنھاؤه
تحمي  شروطا  العمل  قانون  من  و37)   36 (المواد  كفلت 
حقوق العامل ضمن عقد التدریب المھني، بأن یكون العقد 
خطیّاً تحدد شروطھ مؤسسة التدریب المھني ویشمل مدتھ 
ومراحلھ واألجور المستحقة للمتدرب بما ال یقل عن الحد 
المرحلة  في  العمل  في  لزمالئھ  والمماثلة  لألجور  االدنى 
األخیرة من التدریب، وللمتدرب حق التعاقد بنفسھ أو من 
ینوبھ إن كان سنھ تحت 18 سنة، وأن یكون المدرب كفؤاً.
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وكفلت (المادة 38) من القانون شروطاً إلنھاء عقد التدریب 
للعامل بحیث ال تكون تعسفیة.

حیث یجوز إنھاء عقد التدریب بناء على طلب أحد الفریقین 
في أي من الحاالت التالیة:

أ.     إذا ارتكب أحدھما أي مخالفة ألحكام ھذا القانون أو 
االنظمة الصادرة بموجبھ.

ب.     اذا لم یقم أحدھما بواجباتھ وفقا لشروط العقد المبرم 
بینھما.

ج.     اذا استحال تنفیذ شروط العقد ألسباب خارجة عن 
إرادة أحد الفریقین.

د.     إذا نقل صاحب العمل مكان التدریب المحدد في العقد 
الى مكان آخر، یشّكل االنتقال إلیھ صعوبة على المتدرب 
بھذا  یحتج  أن  للمتدرب  یجوز  وال  بمصلحتھ.  یضر  أو 
السبب بعد مضي شھر واحد على نقلھ إلى مكان التدریب 

الجدید.
ھـ.     إذا كان استمرار المتدرب في العمل یھدد سالمتھ 
أو صحتھ وثبت ذلك بتقریر مفتش العمل أو تقریر طبي 

صادر عن لجنة طبیة معتمدة.
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كیف كفلت القوانین األردنیة للعمال حقھ في 
التوازن بین العمل والحیاة الشخصیة؟ 

العمل ومكان اإلقامة
(المادة  في  العمل  قانون  ضمن 
18) للعامل حقھ في العمل بمكان 
بموافقتھ  إال  ذلك  یتم  وأال  إقامتھ 

وبموجب عقد العمل.

العطلة االسبوعیة
للعامل الحق في یوم عطلة أسبوعیة وقد جرى العرف في 
األردن على اعتبار یوم الجمعة ھو یوم العطلة األسبوعیة   

(إال إذا كان االتفاق مع صاحب العمل غیر ذلك).
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سادساً: التوازن بین العمل والحیاة الشخصیة
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اإلجازة السنویة
للعامل عطلة سنویة مدفوعة األجر بما ال یقل عن أربعة 
عشر یوماً، ویجوز أن تكون أكثر حسب االتفاق بین العامل 
أمضى خمس  قد  العامل  كان  وفي حال  العمل،  وصاحب 
وعشرین  واحداً  فلھ  العمل  صاحب  لدى  متصلة  سنوات 
یوماً. وال تحتسب أیام العطل الرسمیة من العطلة السنویة، 
وھي حق للعامل وال یقبل أي اتفاق غیر الحصول على ھذا 

الحق.

وتقدّر نسبة العطلة السنویة في حالة انتھاء خدمة العمل قبل 
السنة حسب النسبة التي عمل بھا العامل، واذا انتھت خدمة 
العامل ولم یحصل على إجازتھ فلھ أن یحصل على أجرھا. 
ویجوز تأجیل اإلجازة السنویة إلى السنة التي تلیھا وذلك 
على  ینبغي  كما  العمل.  وصاحب  العامل  بین  باالتفاق 
السنویة  بإجازتھ  العامل  تمتع  العمل تحدید موعد  صاحب 
حسب  السنة  من  األول  الشھر  في  وذلك  العام،  خالل 
دفعة  اإلجازة  تؤخذ  أن  ویجوز  والعمل.  العامل  مصلحة 

واحدة أو متقطعة بما ال یقل عن یومین.



اإلجازة المرضیة
مرضیة  إجازة  في  الحق  للعامل 
مدفوعة األجر مدتھا أربعة عشر یوماً 
حال  في  تجدیدھا  ویجوز  السنة،  في 
كان نزیالً في أحد المستشفیات أو بناًء 

على تقریر طبي معتمد.

إجازات أخرى
في حال  یوما  اربعة عشر  لمدة  إجازات  في  الحق  للعامل 
بعد  واحدة  ولمرة  الحج،  أو  معتمدة  عمالیة  بدورة  التحاقھ 
انقضاء خمسة سنوات من العمل لدى صاحب العمل، ولمدة 
تعلیمیة  بمؤسسة  التحاقھ  حال  في  أجر  دون  أربعة شھور 
معتمدة. وللزوجین العاملین الحصول على إجازة دون أجر 
انتقل عملھ  اذا  الزوج/ة  لمرافقة  لمدة سنتین  ولمرة واحدة 

إلى مكان آخر خارج المحافظة التي یعمل فیھا العامل.

الزوج  إعطاء  إمكانیة  األردني  البرلمان  في  یناقش  كما 
نحو  تبلغ  جدید،  لمولود  زوجتھ  والدة  عند  "أبوة"  إجازة 

ثالثة أیام.
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فقد كفلت التعلیمات "العمل المرن" وعّرفتھ في سبیل تحقیق 
على  نص  حیث  األحوال،  بكل  العامل  حقوق  ضمانات 

تعریف العمل المرن بأنھ:

كل جھد فكري أو جسماني یبذلھ العامل لقاء أجر ضمن أحد 
لسنة   22 رقم  نظام  في  المحدّدة  المرن  العمل  عقد  أشكال 
2017. ویعّرف على أنھ اتفاق كتابي یتعھد العامل في عقد 
إشرافھ  وتحت  العمل  لدى صاحب  یعمل  أن  المرن  العمل 
وإدارتھ مقابل أجر ویكون العقد محدّد المدّة أو غیر محدد 
المدّة أو لعمل معین أو غیر معین وفقا ألشكال العمل المرن، 
كافة  ضمان  مع  الطرفین  بموافقة  إال  ذلك  یكون  وال 

المستحقات واألجور واإلجازات للعامل.

32

"العمل المرن" ھو أیضاً عنصر من عناصر
 ضمان التوازن بین العمل والحیاة الشخصیة



لدى  الخدمة  الذي أمضى في  العامل  ویستفید منھ كل من 
لدیھ  الذي  والعامل  متصلة،  سنوات  ثالث  العمل  صاحب 
الذي  العامل  أو  الحامل  المرأة  ویشمل  عائلیة  مسؤولیات 
یتولّى رعایة طفل أو رعایة فرد من أفراد العائلة أو رعایة 
كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعامل المنتظم بدراسة 
بعض  العمل  شكل  ویتخذ  اإلعاقة.  ذو  والعامل  جامعیة، 
العمل  وأسبوع  مرنة،  ساعات  ضمن  والعمل  الوقت 

المكثف، و السنة المرنة، والعمل عن بعد.
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نظام رقم 22 لسنة 2017 نظام 
بمقتضى  صادر  المرن  العمل 
العمل  قانون  من   (140) المادة 

االردني لسنة 1966



على  والمرأة  الرجل  على  العّمال  حقوق  جمیع  تنطبق 
على  فجوات  وجود  مع  القانونیة،  النصوص  مستوى 

مستوى التطبیق الفعلي.

الحصول على إجازة لتربیة االطفال
دون  إجازة  على  بالحصول  مكفولة  حقوقا  العاملة  للمرأة 
أطفالھا وتحتفظ  لتربیة  للتفرغ  تزید عن سنة  لمدة ال  أجر 

بحقھا بالعودة للعمل بعد تلك اإلجازة. 

إجازة األمومة
كفل القانون للمرأة الحامل حق إجازة أمومة مدتھا عشرة 
أسابیع على أن ال تقل المدّة التي تقع من ھذه اإلجازة بعد 

الوضع عن ستة أسابیع.

ساعة الرضاعة
للطفل  رضاعة  ساعة  على  الحصول  العاملة  للمرأة  یحق 

یومیاً مدفوعة األجر للعام الذي یلي الوالدة.
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سابعاً: المساواة في المعاملة بین المرأة والرجل
         في العمل
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رعایة أطفال المرأة العاملة
یوجب القانون على صاحب العمل الذي تعمل لدیھ ما ال یقل 
عن عشرین امرأة، توفیر حضانة لألطفال في عھدة مربیة 
بشرط أال یقل عدد األطفال عن عشرة وأن یقل عمرھم عن 
أربعة سنوات، وتكون على نفقة صاحب العمل، وأن تتوفر 
فیھا كافة شروط السالمة والبیئة الصحیة المناسبة، بناًء على 
العام  القطاع  في  المؤسسیة  الحضانات  ترخیص  تعلیمات 
عن  الصادرة   2014 لسنة   1 رقم  والتطوعي  والخاص 

وزارة التنمیة االجتماعیة.



ماھي ظروف العمل اآلمنة التي 
ضمنھا قانون العمل األردني للعامل؟
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ثامناً: ظروف عمل آمنة

شروط إنھاء العمل 
دون تعسف

العامل  بین  العمل  عقد  انتھاء  القانون  حدد 
انھائھ،  على  الطرفین  باتفاق  العمل  وصاحب 
وبانتھاء مدة العقد وفي حالة الوفاة أو المرض 
والعجز الذي یقعده وبلوغ سن الشیخوخة، وال 
ینتھي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، وبالتالي 
فھذه الحاالت تقیّد إمكانیة فصل العامل تعسفاً.

إنھاء عقد العمل 
غیر محدّدة المدّة 

دون تعسف

وضمن القانون للعامل وصاحب العمل حقھ في 
إنھاء عقد العمل  في العقود غیر محدّدة المدّة 
بإشعار الطرف اآلخر برغبتھ قبل شھر واحد 
على االقل ویحتسب اإلشعار من مدة الخدمة، 
وربط سحب اإلشعار بموافقة الطرفین حفاظاً 

على حقوق طرفي العقد.

حمایة العامل من 
الفصل بسبب 

الشكاوى العمالیة

أو  للفصل  تعرضھ  عدم  للعامل  القانون  كفل 
اتخاذ إجراء تأدیبي بحقھ حفاظاً على حقھ في 

تقدیم الشكاوى والتظلّم.

تنظیم انتھاء عقود العمل وضمان
بعدم الفصل التعسفي
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حق العامل في 
التظلم لقرار 

الفصل التعسفي

وكفل القانون حق العامل في العودة لعملھ أو 
تعسفیاً  القرار  كان  حال  في  التعویض  بدفع 

بقرار یصدر عن المحكمة.

حق العامل في 
إنھاء عقد العمل 
باختیاره للعقود 
محدّدة المدّة مع 

دفع التعویض

یحق للعامل إنھاء عملھ وحسب رغبتھ بحریة 
في العقود محدّدة المدة، فقد كفلت (المادة 26) 
لھ ھذا الحق على أن یدفع لصاحب العمل ما 
یترتب من عطل وضرر، بما ال یتجاوز نصف 

أجر عن الشھور المتبقیة للعقد.

حمایة المرأة من 
الفصل بسبب 

الحمل أو العامل 
المكلّف بخدمة 

العلم

حمى القانون العامل من الفصل تعسفا في حالة 
حمل المرأة أو الذي كلّف بخدمة العلم أو أثناء 

إجازتھ.

حمایة حق العامل 
في الحصول على 
حقوقھ بعد ترك 
العمالء لشكاوى 

العمالیة

قانون  من   (29 والمادة   26 (المادة  وكفلت 
والذي  المدّة  محدّدة  بعقود  للعامل  العمل، 
تعّرض فیھ العامل لسلوك یعد انتھاكاً لحقوقھ 
وتم إنھاء عقد العمل من قبل صاحب العمل أو 
حقّھ  فمن  العمل،  ترك  على  العامل  اقدم 
الحصول على جمیع حقوقھ في العقد، وبشرط 
مسیئة  أعمال  على  اقدم  العامل  یكون  أال 
ومضّرة للعمل وصاحب العمل كما جاءت في 

(المادة 28).



فصل تعسفي
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الحصول على 
شھادة الخبرة

الفصل ألسباب 
تتعلق بظروف 
صاحب العمل

على  الحصول  في  العامل  حق  القانون  كفل 
على  الحصول  شاملة  مفصلة،  الخبرة  شھادة 

الشھادات التي أودعھا لدى صاحب العمل.

كفل قانون العمل عدم فصل العامل قبل موافقة 
وزیر العمل على قبول إشعار صاحب العمل 
برغبتھ في انھاء عقود العمل للعمال ألسباب 
أو  االقتصادیة  العمل  تتعلق بظروف صاحب 
الفنیة أو تقلیص حجم العمل أو استبدال نظام 
مع  العمل،  عن  نھائیاً  التوقف  أو  بآخر  إنتاج 
الضرر  نتیجة  بالتقاضي  العمال  حق  ضمان 
الوزیر،  موافقة  قرار  نتیجة  بالعامل  الالحق 
في  سنة  للعمل خالل  العودة  إمكانیة  وضمان 

حال عاد العمل الى طبیعتھ.

تبین  إذا  أنھ  العمل،  قانون  من   (25 (المادة  بینت 
العامل خالل  أقامھا  دعوى  في  المختصة  للمحكمة 
ستین یوماً من تاریخ فصلھ أن الفصل كان تعسفیا 
ومخالفاً ألحكام ھذا القانون جاز لھا إصدار أمر إلى 
صاحب العمل بإعادة العامل إلى عملھ األصلي أو 

بدفع تعویض لھ باإلضافة إلى بدل اإلشعار واستحقاقاتھ األخرى 
القانون،  ھذا  من   (33) و   (32) المادتین  في  علیھا  المنصوص 
على أن ال یقل مقدار ھذا التعویض عن أجور ثالثة أشھر، وال 
یزید على ستة أشھر، ویحتسب التعویض على أساس آخر أجر 

تقاضاه العامل.

الجزاءات المترتبة على الفصل التعسفي 
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حمایة ووقایة 
العمال

الحمایة  سبل  كل  توفیر  العمل  قانون  یوجب 
األخطار  جمیع  من  للعاملین  والوقایة 
مما  العمل،  عن  الناتجة  المھنیة  واألمراض 
یستوجب توفیر األدوات الالزمة لذلك وتوجیھ 
العاملین، وتوفیر ما یلزم لإلسعافات األولیة في 
مكان العمل، ویحدّد وزیر العمل االحتیاطات 
العمل  مؤسسة  على  ینبغي  التي  الالزمة 
توفیرھا لسالمة العامل من كل ضرر صحي 
الحرائق  من  الالزمة  السالمة  ومتطلبات 

وغیرھا.

منع  في  العمل  على صاحب  المسؤولیة  وتقع 
أو  مسكرة  مواد  أیة  إدخال  من  العمل  بیئة 
وتقع  كما  العقلیة،  المؤثرات  أو  مخدرة 
بكل  االلتزام  في  العامل  على  المسؤولیة 
التعلیمات واالجراءات لضمان السالمة المھنیة 
ذات  الطبیة  للفحوصات  إخضاعھ  فیھا  بما 
الصلة بالصحة ومن أجل ضمان سالمتھ قبل 

العمل.
صاحب  قبل  من  مخالفات  أیة  وتخضع 
طائلة  تحت  والمساءلة  للرقابة  المؤسسة 
من  الالزمة  العقوبات  وإیقاع  المسؤولیة 
مؤسسة  إغالق  إلى  تصل  قد  والتي  غرامات 

العمل.

السالمة والصحة المھنیة



40

إصابات العمل 
وأمراض المھنة

ینظم قانون العمل المسائل المتصلة بإصابات 
االجتماعي،  للضمان  الخاضعین  لغیر  العمل 
فیما ینّظم قانون الضمان االجتماعي موضوع 

إصابات العمل للخاضعین لھ.

ویستوجب على صاحب العمل وعلى نفقتھ نقل 
إلى  أدّى  ما  أو  العمل  أثناء  المصاب  العامل 
إلى  الجسماني  الضرر  إلحاق  أو  وفاتھ 
ووزارة  األمنیة  الجھات  وتبلیغ  المستشفى 
العمل بذلك، وذلك تحت طائلة المسؤولیة في 

حال تخلّف صاحب العمل عن ذلك.

التعویض 
عن أمراض 

المھنة

للعامل  التعویض  دفع  العمل  صاحب  یتحّمل 
المصاب بأمراض المھنة بناًء على تقریر طبي 
كانت  إن  أما  العمل،  قانون  حسب  معتمد 
االصابة ناتجة عن خطأ صاحب العمل فیحق 
للعامل المطالبة بالتعویض إضافة إلى تلك ما 

ورد بقانون العمل، مع حفظ 
الحصول  في  العامل  حق 
بنھایة  المتعلقة  حقوقھ  على 
القانون  ویحمي  الخدمة، 

قیمة التعویض المقررة للعامل من استحقاق أي 
دین، إال استحقاق النفقة بما ال یزید عن ثلثھا.

التعويض 
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الشمول بالضمان 
االجتماعي

الخاضعة  العمل  أصناف  جمیع  القانون  حمى 
والعاملون  لحسابھم  والعاملون  العمل  لقانون 
بالمیاومة وبالقطعة بشرط أن یعملوا 16 یوماً 
عن  النظر  وبغض  تمییز  ودون  الشھر  في 
الجنسیة، وكذلك األردنیون العاملون بالبعثات 

الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة.
واستثنى منھ الخاضعون لنظام التقاعد المدني 
والعسكري وعمال القطعة والمیاومة العاملون 

لمدة اقل من 16 یوما في الشھر.

راتب تقاعد 
الشیخوخة

في  للعامل  الحق  الضمان  قانون  یعطي 
الشروط  وفق  تقاعدي  راتب  على  الحصول 

التالیة: 
- إكمال سن (60) بالنسبة للذكور، وسن (55) 

لإلناث.
- أن ال تقل مدة االشتراك للذكر واألنثى عن 

(180) اشتراكاً منھا (84) اشتراكا فعلیاً. 

تاسعاً: الحمایة االجتماعیة والحوار االجتماعي
         والعالقات في مكان العمل

ما ھو ضمان الحمایة االجتماعیة 
للعامل في القوانین األردنیة؟

الضمان االجتماعي
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راتب التقاعد 
المبكر

كما یعطي القانون الحق للعامل بالحصول على 
راتب تقاعد مبّكر وفق الشروط التالیة: 

   -  انتھاء الخدمة ألي سبب كان. 
   -  التقدم بطلب تخصیص راتب المبكر 

   -  إكمال سن الخمسین ولھ اشتراكات ال تقل 
عن (252) اشتراكا   فعلیاً (للذكر) و (228) 

اشتراكاً فعلیاً (لألنثى). 
 -  أو أن تبلغ اشتراكات المؤمن علیھ (300) 
اشتراكاً فعلیاً شریطة أن ال یقل سنھ عن (45) 

سنة.

تقدم  الذي  الشھر  أول  من  اعتباراً  ویخصص 
الراتب  تخصیص  بطلب  علیھ  المؤمن  بــھ 
الذي  الشھر  انتھاء  بعد  یقدّم طلبھ  أن  شریطة 

انتھت فیھ خدمتھ.

راتب اعتالل 
العجر الطبیعي 

الدائم

راتب  في  حق  للعامل  أیضا  القانون  ویعطي 
الشروط  وفق  الدائم  الطبیعي  العجز  اعتالل 

التالیة:
- انتھاء خدمة المؤمن علیھ.

- التقدم بطلب تخصیص راتب االعتالل خالل 
انتھاء  تاریخ  من  أشھر   (6) تتجاوز  ال  مدة 

الخدمة. 
- أن ال تقل اشتراكاتھ الفعلیة عن (5 سنوات) 
اشتراكاً   (24) (سنتین)  منھا  اشتراكاً،   (60)

متصالً 
- ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
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راتب تقاعد الوفاة 
الطبیعیة

براتب  العامل  لورثة  الحق  القانون  ویعطي 
تقاعد الوفاة الطبیعیة وفقا للشروط التالیة:

المشمولة  الخدمة  خالل  الوفاة  حدوث   -
بالضمان. 

ً - إكمال (24) اشتراكاً فعلیا
 منھا (6) اشتراكات متصلة.

تأمین األمومة

في  االستمرار  في  األم  حق  القانون  ضمن 
وظیفتھا واستمرار راتبھا أثناء إجازة األمومة.

من  اعتباراً  التأمین  ھذا  تطبیق  بدأ  حیث 
علیھم  المؤمن  جمیع  على   1/9/2011
المشمولین بأحكام القانون من خالل المنشآت 
جنسھم  عن  النظر  بغض  فیھا  یعملون  التي 

وجنسیتھم وعددھم في ھذه المنشآت.
الدوائر  وموظفي  اختیاریاً  المنتسبین  باستثناء 

الحكومیة  والمؤسسات الرسمیة والعامة.
شروط االستحقاق:

مشمولة  المستحقة  علیھا  المؤمن  تكون  أن   -
األخیرة  الستة  األشھر  خالل  األمومة  بتأمین 

التي تسبق إجازة األمومة. 
أو  بشھادة والدة رسمیة  الوالدة  تثبت  أن    -  
بشھادة وفاة صادرة من دائرة األحوال المدنیة 
داخل  الوالدة  كانت  حال  (في  والجوازات 
من  مصدّقة  رسمیة  والدة  شھادة  أو  المملكة) 
السفارة األردنیة ووزارة خارجیة الدولة التي 
الوالدة  كانت  حال  (في  الوالدة  فیھا  حدثت 

خارج المملكة).
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تأمین التعطل
 عن العمل

وفّر القانون أیضا للعامل فرصة الحصول على راتب كتأمین 
المشمولین  علیھم  المؤّمن  كافة  ویشمل  العمل،  عن  تعطل 

بأحكام القانون باستثناء:
- المؤّمن علیھم المنتسبون انتساباً اختیاریاً.  

- موظفي الدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة والعامة.
أما شروط استحقاق تأمین التعطل عن العمل:

قانون  ألحكام  وفقاً  الموّمن  اشتراكات  عدد  یقل  ال  أن   -
الضمان عن (36) اشتراكاً قبل تاریخ استحقاقھ لبدل التعطل 

عن العمل.
أن یكون لھ اشتراك واحد على األقل في تأمین التعطل عن 

العمل.
أن ال یكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و(55) لألنثى.

- أن یكون متعطالً عن العمل عند صرف دفعات بدل التعطل 
عن العمل.  

* آلیة صرف بدل التعطل عن العمل:
للمدد  وفقاً   العمل  عن  التعطل  بدل  علیھ  للمؤّمن  یصرف 

التالیة:
(3) أشھر إذا كان عدد اشتراكاتھ بأحكام قانون الضمان أقل 

من (180) اشتراكاً.
الضمان  قانون  بأحكام  اشتراكاتھ  عدد  كان  إذا  أشھر   (6)

(180) اشتراكاً فأكثر.
ویحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن علیھ خالل مدة التعطل 
على أساس النسب المبینة تالیاً من آخر أجر خاضع لالقتطاع:

(75%)  للشھر األول.     (65%)  للشھر الثاني.
الرابع  األشھر  من  لكل   (%45) الثالث.  للشھر    (%55)

والخامس والسادس.
 (500) العمل  عن  التعطل  بدل  لصافي  األعلى  الحد  یكون 

دینار شھریاً ویتم ربط ھذا الحد سنویاً بمعدل التضخم .



في حال كان العامل غیر مسجل في الضمان االجتماعي 
اجتماعیة مثل حقھ في مكافأة  تأمینات  یتمتع بحقوق  فإنھ 
من  سنة  كل  عن  شھر  أجر  بمعدل  وتقدر  الخدمة،  نھایة 
أو  تقاضاه،  أجر  آخر  على  بناء  وتحتسب  الفعلیة  خدمتھ 
الشھري  المتوسط  على  بالقطعة  العمل  لحاالت  یحتسب 
خالل آخر سنة عمل بھا، كما یحق لھ أیة مكتسبات أخرى 
حسب  وغیرھا  التقاعد  أو  التوفیر  أو  االدخار  كصنادیق 

القانون. 
للعمال،  التي  الصنادیق  أموال  استثمار  إجازة  حال  وفي 
العمال  من  للصندوق  العامة  الھیئة  تكون  أن  فینبغي 
وتؤول  االستثمارات.  تلك  إلدارة  فیھا  ممثلیھم  وینتخبوا 
العامل في حال  إلى ورثة  الصنادیق وكافة حقوقھ  أموال 

وفاة العامل.
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وماذا عن غیر المسجلین في 
الضمان االجتماعي؟ 



حق العامل في التنظیم النقابي 
حریة  في  الحق  الدولیة  والقوانین  األعراف  رسخت  لقد 
االنسان  بقاء  على  تحافظ  إنسانیة  كقیمة  النقابي،  العمل 
الموجھ،  اإلطار  النقابي  التنظیم  باعتبار  واستمراریتھ، 
أوضاع  تحسین  إلى  یھدف  الذي  النقابي  للعمل  والمنظم 
أحد  ویعد  كرامتھم،  وحمایة  والمعنویة  المادیة  العمال 
الحقوق األساسیة لإلنسان، التي تنص على حقھ في التجمع 
المشتركة،  المصالح  عن  بالدفاع  اآلخرین  مع  واالشتراك 
وھذه  والمناصرة،  الضغط  أو  النشر  أو  بالتعبیر  سواء 
اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  علیھا  ینص  الحقوق 
الصادر سنة 1948، حیث أكدت (المادة 23) صراحة في 
فقرتھا الثانیة أنھ: "لكل شخص الحق في أن یُنشئ وینضم 
إلى نقابات حمایةً لمصلحتھ"، كما أكد العقد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في 16 دیسمبر 1961، 
الذي یشمل تعھد الدول األعضاء بأن تكفل الحق كل فرد في 
تشكیل النقابات واالنضمام إلى ما یختاره منھا، وال یجوز 
وضع القیود على ممارسة ھذا الحق، سوى ما ینص علیھ 
القانون مما یكون ضروریاً في المجتمع الدیموقراطي، كما 
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كیف ضمن القانون األردني حمایة 
العامل من خالل "الحوار االجتماعي"؟



العامة  الجمعیة  الذي أجازتھ  التقدم والتنمیة  تضمن إعالن 
أ ) من  الفقرة (  1969 في  11 دیسمبر  المتحدة في  لألمم 
الدیموقراطیة  الحریات  كل  على  "النص   :(20 (المادة 

للنقابات وحریة التجمع لكل العمال".

لقد َمثَل االھتمام بالعمل الركیزة األساسیة التي قامت علیھا 
منظمة  وھي  المتحدة،  لألمم  التابعة  المنظمات  أھم  أحد 
العمل الدولیة  ILO، والتي تمثل الشراكة الحقیقیة ألطراف 
رابط  العمل  باعتبار  الدولي،  التعاون  قاعدة  على  االنتاج 
كل  من  مجرد  باعتباره  العالمي  الجھد  توحید  في  یساھم 
فیھ  یتحد  والعرقیة؛  والدینیة  والطائفیة  العصبیة  النزعات 

الجمیع على الرغم من اختالفاتھم.

الحقوق  لحمایة  بالسعي  اھتماماتھا  المنظمة  أولت  وقد 
سواء  العمل  مجتمع  في  بھا  والنھوض  النقابیة  والحریات 
من  عنھا  یصدر  ما  من خالل  العمل،  أصحاب  أو  للعمال 
العدالة االجتماعیة،  معاییر واتفاقیات دولیة تھدف لتجسید 
لحمایة  بمھامھ ودوره  للقیام  النقابي  التنظیم  واقع  وتحسین 

أعضاءه.
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عمل  اتفاقیات  الدولیة  العمل  منظمة  أصدرت  حیث 
كانت  أبرزھا  ومن  النقابي،  التنظیم  لحمایة  وتوصیات 
والمفاوضة  النقابي  التنظیم  لحریة  و98   87 اتفاقیتا 
 1949 سنة  الصادرة   98 رقم  االتفاقیة  وتعد  الجماعیة، 
بشكل  تعالج  والتي   ،1948 لسنة   87 رقم  لالتفاقیة  مكملة 
أوسع مسائل تتعلق بالعالقة بین العامل وصاحب العمل، إذ 
تحمي العاملین من ممارسات التمییز في التوظیف المغایرة 
حق  من  أن  خاص  بشكل  وتقضي  النقابات؛  للوائح 
التنظیمات العمالیة التمتع بحمایة كافیة ضد تدخل أصحاب 
العمل، كما وتعتبر االتفاقیة رقم 87 لمنظمة العمل الدولیة 
التي  التجمع والتنظیم من االتفاقیات األساسیة  حول حریة 
اتفاقیتي  علیھ  تنص  ما  وأبرز  للبشر،  الحق  ھذا  تكفل 

98-87 حول حریة التنظیم النقابي ما یلي:

● تمتع العمال بحقھم في إنشاء منظمات 
إلیھا  االنضمام  وفي  یختارونھا  نقابیة 

وبالمثل بالنسبة ألرباب العمل.

المعنیة،  األطراف  تبذل  أن  ضرورة   ●
المناخ  لخلق  الجھود  الحكومة،  فیھا  بما 

وتوفیر الظروف التي تسمح بتشجیع المفاوضة الجماعیة.
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المناھض  التمییز  أعمال  ضد  بحمایة  العمال  تمتع   ●
بسبب  االستخدام  رفض  ضد  الحمایة  ذلك  ومن  للنقابات، 

العضویة النقابیة أو المشاركة في األنشطة النقابیة.

● حمایة منظمات العمال من سیطرة أصحاب األعمال أو 
منظماتھم وتدخل الحكومة في الشؤون الداخلیة لھا.

حریة  على  تنص  التي  العربیة  المعاییر  صعید  على  أما 
التنظیم النقابي، فقد أصدرت منظمة العمل العربیة االتفاقیة 
العربیة رقم 8 لعام 1977 بشأن الحریات والحقوق النقابیة 

وأبرز ما جاء فیھا:

● لكل من العمال وأصحاب االعمال، أیاً كان القطاع الذي 
یعملون فیھ، أن یُكونوا دون إذن مسبق، فیما بینھم منظمات 
عن  وتدافع  مصالحھم  لترعى  إلیھا  ینضموا  أو  نقابیة 

حقوقھم.

األعمال  أصحاب  ومنظمات  العمال  منظمات  تمارس   ●
نشاطھا بمجرد إیداع أوراق تكوینھا.

المؤسسین  األعمال  وأصحاب  العمال  من  كل  یضع   ●
وجھ  على  یتضمن  الذي  األساسي  نظامھا  للمنظمة 
أجھزتھا  وكذلك  تحقیقھا،  ووسائل  أھدافھا،  الخصوص 
أي جھة  تأثیر من  أو  تدخل  وإدارتھا دون  تمویلھا  وطرق 

كانت.
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لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب األعمال الحق 
أو  نقابات عامة  بینھا وفي مجال عملھا  فیما  تشكل  أن  في 
اتحادات نوعیة أو فرعیة، ولھا الحق في تكوین اتحاد عام 

واحد.

خالل  من  العامل  حمایة  ضمنت  فقد  األردنیة  القوانین  أما 
العّمالیة  النقابات  إنشاء  بحریة  المتمثّل  االجتماعي  الحوار 
واستقاللیتھا من خالل العدید من المواد من (المادة 98 لغایة 

المادة 119) وأبرز محاورھا:

● إنشاء النقابة
نقابة  إنشاء  حق  الدولي  القانون  كفل 
للعّمال بحریة تامة دون تدخل السلطات، 
ھذا  كفلت  االردنیة  القوانین  أن  ورغم 
موافقة  اشترطت  أنھا  إال  أیضا،  المبدأ 

السلطات (وزارة العمل) على موافقة إنشاء النقابة، وھذا یعدّ 
أمراً مقیدا لھذا الحق. 

● شمول مختلف العمال بالنقابة وتمكینھم
تمییز  دونما  أصنافھم  بكل  العمال  جمیع  یتمتع  أن  ینبغي 
في الحریات النقابیة بسبب عائد إلى نوع المھنة، الجنس، 
السیاسي،      الرأي  أو  الجنسیة  المعتقد،  العرق،  اللون، 
الخ ..، وال یشمل ذلك عمال القطاع االقتصادي فحسب، 
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العامة  الخدمة  المدنیین والعاملین في  الموظفین  إنما أیضاً 
لسنة   (6) تفسیر رقم  قرار  العموم.وفیما صدر  على وجھ 
2013 للمحكمة الدستوریة األردنیة: “....وتأسیسا على ما 
تقدم، تقرر المحكمة الدستوریة "أنھ یجوز للموظفین في أیة 
وزارة أو دائرة أو ھیئة أو مؤسسة حكومیة أن ینشئوا نقابة 
لنظام  التابعین  الموظفین  من  كانوا  وإن  حتى  لھم  خاصة 
في  مثیل  لھم  كان  إذا  عّما  النظر  ویغض  المدنیة،  الخدمة 
القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم ال على أن یتم ذلك 
بموجب تشریع أو تشریعات تصدر لھذه الغایة وفقاً لما تراه 
في  األصیل  االختصاص  صاحبة  التشریعیة  السلطة 
إنشاء  على  قیوداً  یضع  العمل  قانون  أن  اال  التشریع". 
النقابات لألردنیین فیما سمحت لغیر األردنیین في العضویة 
العمالیة،  الفئات  لبعض  نقابات  یوجد  ال  أنھ  كما  فقط. 

والموظفین العمومیین لیس لھم نقابات خاصة بھم.

● الحق في اإلضراب
كفل القانون الدولي الحق في اإلضراب للعّمال دفاعاً عن 
سلمي،  بشكل  العّمالیة  لمطالبھم  وتحقیقا  مصالحھم 
وحصرت المعاییر الدولیة المرافق الحیویة التي ال یجوز 

اإلضراب بھا بخمسة قطاعات فقط وھي:
تأمین  - خدمات  الكھربائیة  الخدمات   - المستشفیات  قطاع 

المیاه- الخدمات الھاتفیة - التحكم بالمالحة الجویة.
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كان  إذا  إال  اإلضرابات  الموافقة على حظر  یمكن  كما ال 
األمر یتعلق بموظفي القطاع العام الذین یمارسون السلطة 
باسم الدولة، أو المستخدمین في قطاع الخدمات األساسیة 
بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة، حیث یقصد بالخدمات المذكورة 
أي نوع منھا یمكن أن یؤدي توقفھ إلى تھدید حیاة الناس أو 
سالمتھم الشخصیة أو صحتھم وتعریض جمیعھم أو قسم 

منھم للخطر.

إال أن التشریعات الوطنیة رغم كفالتھا لحق اإلضراب، إال 
أنھا وضعت شروطاً قیّدت منھ، بحیث منعتھ عن الموظفین 
ال  التي  العامة  الخدمات  تعریف  في  وتوّسعت  العمومیین 

یجوز االضراب بھا.
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حقوقي



ھذا مختصر لحقوق العّمال آنفة الذكر:

● یجب أن یبرم العقد بحریة كاملة من قبل كل من العامل 
وصاحب العمل.

● تنشأ االلتزامات الناشئة عن التعاقد بین العامل وصاحب 
تغیر  النظر عن  وبغض  شفھیاً  أم  مكتوباً  كان  العمل سواء 

صاحب العمل.

● ینبغي تحدید المسّمى الوظیفي للعامل والوصف الوظیفي 
الراتب  وكذلك  المؤسسة  وتعلیمات  أنظمة  في  أو  العقد  في 
وصاحب  العامل  على  التزامات  وأیّة  والمكافآت  المحدّد 
العمل، وال یجوز تغییر  لقانون  العمل، شرط عدم مخالفتھا 
باتفاق  إال  العمل  ومكان  العمل  وطبیعة  الوظیفي  المسّمى 

الطرفین.

أو  شروط  أیة  توضع  أن  یجوز  ال   ●
لقانون  مخالفة  العمل  عقد  في  تعلیمات 
األدنى  الحدّ  العمل  قانون  ویكفل  العمل، 
ویجوز  للعامل،  المكفولة  الحقوق  من 
للعامل  أفضل  العقد  في  تعلیمات  وضع 

عّما ورد في قانون العمل.

مختصر حقوق العّمال
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حقوق العّمال



● الحد األدنى لألجور یُحدّد حسب اآللیة المحدّدة في قانون 
 220 ھو   (2017) حالیا  لألجور  األدنى  والحد  العمل، 
أیّة  دینار، وتدفع بحد اقصى أسبوع بعد الشھر، وتخضع 
سلطة  لدى  بشكوى  التقدم  للعامل  ویحق  للمساءلة  مخالفة 

األجور في وزارة العمل.

● یعتبر عقد العمل غیر محدّد المدّة ساري المفعول طوال 
مدّة العقد وال ینتھي اال بشروط محدّدة بالقانون، وللعامل 
وصاحب العمل حقّھ في إنھاء عقد العمل  في العقود غیر 
محدّدة المدّة بإشعار الطرف اآلخر برغبتھ قبل شھر واحد 
وربط  الخدمة،  مدّة  من  اإلشعار  ویحتسب  األقل،  على 
سحب اإلشعار بموافقة الطرفین حفاظاً على حقوق طرفي 

العقد.

ویجدد  العقد  بانتھاء  تنتھي  المدّة  محدّدة  العمل  عقود   ●
باتفاق الطرفین، وفي حالة الوفاة أو المرض والعجز الذي 
العامل وبلوغ سن الشیخوخة، وال ینتھي عقد العمل  یقعد 
إمكانیة  تقیّد  الحاالت  فھذه  وبالتالي  العمل،  بوفاة صاحب 
فصل العامل تعّسفاً. وإذا تعّرض العامل لسلوك یعدّ انتھاكاً 
لحقوقھ وتم إنھاء عقد العمل من قبل صاحب العمل أو أقدم 
جمیع  على  الحصول  حقھ  فمن  العمل،  ترك  على  العامل 
حقوقھ في العقد، وبشرط أال یكون العامل أقدم على أعمال 

مسیئة ومضّرة للعمل وصاحب العمل.
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 ویحق للعامل إنھاء عملھ وحسب رغبتھ بحریة في العقود 
یترتب من  ما  العمل  یدفع لصاحب  أن  المدّة، على  محدّدة 
الشھور  عن  أجر  نصف  یتجاوز  ال  بما  وضرر  عطل 

المتبقیة للعقد.

● ُكفل للعامل قید التجربة أالّ تزید مدة التجربة عن ثالثة 
الحصول  العامل  حق  من  المدّة  ھذه  بعد  وإال صار  أشھر 
على عقد غیر محدّد المدّة وأن یكون أجره مدة التجربة ما 

ال یقل عن الحد األدنى لألجور.

● العمل المرن حدّد بتعلیمات وباالتفاق مع صاحب العمل 
ویترتب علیھ كافة الحقوق المكفولة للعامل ویستفید منھ كل 
لدى  الخدمة  في  أمضى  الذي  العامل  من 
متصلة،  سنوات  ثالث  العمل  صاحب 
عائلیة  مسؤولیات  لدیھ  الذي  والعامل 
الذي  العامل  أو  الحامل  المرأة  ویشمل 
یتولى رعایة طفل أو رعایة فرد من أفراد 
العائلة أو رعایة كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعامل 

المنتظم بدراسة جامعیة، والعامل ذو االعاقة. 

حسب  العمل  ولصاحب  لھ  الفكریة  الملكیة  حق  للعامل   ●
ملكیتھ  حمایة  حق  للعامل  فإن  وبالتالي  بینھما،  االتفاق 

الفكریة عند إبرام عقد العمل.
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العمل  طبیعة  من  العقد  بشروط  یلتزم  أن  العامل  على   ●
العمل  صاحب  وبإشراف  وبالتعلیمات  بالعقد  المقررة 
وإدارتھ، وال یستطیع صاحب العمل إلزامھ بالقیام بأعمال 

تخالف التشریعات الوطنیة أو اآلداب العامة.

● للعامل ضمن عقد التدریب المھني حقوق بأن یكون العقد 
تحدّد شروطھ مؤسسة التدریب المھني ویشمل مدتھ  خطیّاً 
ومراحلھ واألجور المستحقة للمتدرب بما ال یقل عن الحد 
المرحلة  في  العمل  في  لزمالئھ  المماثلة  لألجور  االدنى 
أو من  بنفسھ  التعاقد  التدریب، وللمتدرب حق  االخیرة من 
ینوبھ إن كان سنھ تحت 18 سنة، وأن یكون المدرب كفؤاً.

العمل  قبل صاحب  من  تأدیبیة  عقوبات  إیقاع  یجوز  ال   ●
بحق العامل مخالفة لقانون العمل.

● الحد األعلى لساعات العمل ثمان ساعات یومیاً أو ثمان 
الراحة  ساعة  حساب  دون  األسبوع  في  ساعة  وأربعین 
والطعام. مع جواز توزیع ساعات العمل والراحة على مدار 
في  ساعة  عشرة  إحدى  عن  تزید  ال  بحیث  االسبوع  أیام 

الیوم.



● یتقاضى العامل أجراً إضافیا عن العمل اإلضافي مقداره 
و  االضافیة،  العمل  ساعة  عن  المعتاد  أجره  عن   125%
%150 عن أیام العطل الرسمیة والدینیة واألسبوعیة من 

أجره المعتاد.

إذا  إال  الجمعة  یوم  تكون  أسبوعیة  عطلة  للعامل  یحق   ●
اقتضت طبیعة العمل غیر ذلك، فیعطى للعامل یوماً بدیال 

عنھ وتكون مدفوعة األجر كامال.

● للعامل عطلة سنویة مدفوعة األجر 
یوما،  عشر  أربعة  عن  یقل  ال  بما 
ویجوز أن تكون أكثر حسب االتفاق 
بین العمل وصاحب العمل، وفي حال 
كان العامل قد أمضى خمس سنوات 
متصلة لدى صاحب العمل فلھ واحداً 
أیام  تحتسب  وال  یوماً،  وعشرین 

العطل الرسمیة من العطلة السنویة، وھي حق للعامل وال 
یقبل أي اتفاق غیر الحصول على ھذا الحق.

مدتھا  األجر  مدفوعة  مرضیة  إجازة  في  الحق  للعامل   ●
أربعة عشر یوما في السنة، ویجوز تجدیدھا في حال كان 
نزیالً في أحد المستشفیات أو بناًء على تقریر طبي معتمد.
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● للعامل الحق في إجازات لمدة أربعة عشر یوما في حال 
بعد  واحدة  ولمرة  الحج  أو  معتمدة  عمالیة  بدورة  التحاقھ 
انقضاء خمس سنوات من العمل لدى صاحب العمل، ولمدة 
تعلیمیة  بمؤسسة  التحاقھ  حال  في  أجر  دون  شھور  أربعة 
معتمدة. وللزوجین العاملین الحصول على اجازة دون أجر 
ولمرة واحدة لمدة سنتین لمرافقة الزوج اذا انتقل عملھ إلى 

مكان آخر خارج المحافظة التي یعمل فیھا العامل.

التي  واألعمال  الصناعات  في  المرأة  عمل  یجوز  ● ال 
یقررھا الوزیر واألوقات التي ال یجوز تشغیل النساء بھا. 
والسادسة  لیال  العاشرة  الساعة  بین  المرأة  عمل  ویحظر 

صباحا إال في استثناءات یحدّدھا الوزیر.

● للمرأة العاملة حقوقاً مكفولة بالحصول على إجازة دون 
وتحتفظ  أطفالھا  لتربیة  للتفّرغ  سنة  تزید عن  لمدة ال  أجر 

بحقھا بالعودة للعمل بعدھا.

عشرة  مدّتھا  أمومة  إجازة  بحق  الحامل  المرأة  وتتمتع   ●
أسابیع، على أن ال تقل المدّة التي تقع من ھذه اإلجازة بعد 

الوضع عن ستة أسابیع.
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● یحق للمرأة العاملة الحصول على ساعة رضاعة للطفل 
یومیا مدفوعة األجر للعام الذي یلي الوالدة.

● یستوجب على صاحب العمل الذي تعمل لدیھ ما ال یقل 
عن عشرین امرأة توفیر حضانة لألطفال وفي عھدة مربیة، 
بشرط أال یقل عدد االطفال عن عشرة وأن یقل عمرھم عن 

أربع سنوات وتكون على نفقة صاحب العمل.

حمل  حالة  في  تعسفا  الفصل  من  العامل  القانون  حمى   ●
المرأة أو الذي ُكلّف بخدمة العلم أو أثناء إجازتھ .

● ال یجوز فصل العامل أو اتخاذ إجراء تأدیبي بحقھ بسبب 
تقدیمھ لتظلم أو شكاوى عّمالیة.

الخبرة  الخدمة/  الحصول على شھادة  الحق في  للعامل   ●
مفّصلة وشاملة الحصول على الشھادات التي أودعھا لدى 

صاحب العمل.
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● ال یجوز فصل العامل قبل موافقة وزیر العمل على قبول 
إشعار صاحب العمل برغبتھ في إنھاء عقود العمل للعّمال 
ألسباب تتعلق بظروف صاحب العمل االقتصادیة أو الفنیة 
أو  بآخر  إنتاج  نظام  استبدال  أو  العمل  حجم  تقلیص  أو 
التوقف نھائیا عن العمل، مع ضمان حق العّمال بالتقاضي 
نتیجة الضرر الالحق بالعامل نتیجة قرار موافقة الوزیر، 
وضمان إمكانیة العودة للعمل خالل سنة في حال عاد العمل 

إلى طبیعتھ.

● یوجب القانون توفیر كل سبل الحمایة والوقایة للعاملین 
من جمیع األخطار واألمراض المھنیة الناتجة عن العمل، 
وتوجیھ  لذلك  الالزمة  األدوات  توفیر  یستوجب  مما 
مكان  في  األولیة  لإلسعافات  یلزم  ما  وتوفیر  العاملین، 
العمل، ویحدد وزیر العمل االحتیاطات الالزمة التي ینبغي 
على مؤسسة العمل توفیرھا لسالمة العامل من كل ضرر 

صحي ومتطلبات السالمة الالزمة من الحرائق وغیرھا.

العامل  نقل  نفقتھ  وعلى  العمل  صاحب  على  یستوجب   ●
الضرر  إلحاق  أو  وفاتھ  إلى  وأدى  العمل  أثناء  المصاب 
األمنیة ووزارة  الجھات  وتبلیغ  المستشفى  إلى  الجسماني، 
تخلّف  المسؤولیة في حال  بذلك، وذلك تحت طائلة  العمل 

صاحب العمل عن ذلك.
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المصاب  للعامل  التعویض  دفع  العمل  صاحب  یتحمل   ●
بأمراض المھنة، بناًء على تقریر طبي معتمد حسب قانون 

العمل.

والعاملین  العمل  لقانون  الخاضعین  العاملین  لكل  یحق   ●
لحسابھم والعاملون بالمیاومة وبالقطعة، أن یكونوا مؤمنین 
في  یوماً   16 یعملوا  أن  بشرط  االجتماعي،  الضمان  في 
الشھر ودون تمییز وبغض النظر عن الجنسیة، واالردنیون 
العاملون بالبعثات الدبلوماسیة والمنظمات الدولیة. واستثنى 
وعّمال  والعسكري  المدني  التقاعد  لنظام  الخاضعون  منھ 
في  یوما   16 من  أقل  لمدة  العاملون  والمیاومة  القطعة 
الشھر، ولھم حقوق راتب تقاعد الشیخوخة، وراتب التقاعد 
وراتب  الدائم،  الطبیعي  العجز  اعتالل  وراتب  المبكر، 
عن  التعّطل  وتأمین  األمومة،  وتأمین  الطبیعیة،  الوفاة 

العمل.
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● في حال كان العامل غیر مسّجل في الضمان االجتماعي 
فإنھ یتمتع بحقوق تضمن لھ تأمینات اجتماعیة مثل حقّھ في 
مكافأة نھایة الخدمة، وتقدّر بمعدّل أجر شھر عن كل سنة 
من خدمتھ الفعلیة وتحتسب بناًء على آخر أجر تقاضاه، أو 
الشھري  المتوسط  على  بالقطعة  العمل  لحاالت  یحتسب 
خالل آخر سنة عمل بھا، كما یحق لھ أیّة مكتسبات أخرى 
حسب  وغیرھا  التقاعد  أو  التوفیر  أو  االدخار  كصنادیق 
التي  الصنادیق  أموال  استثمار  إجازة  حال  وفي  القانون، 
للعمال فینبغي أن تكون الھیئة العامة للصندوق من العمال 
وتؤول  االستثمارات.  تلك  إلدارة  فیھا  ممثلیھم  وینتخبوا 
أموال الصنادیق باإلضافة إلى كافة حقوقھ إلى ورثة العامل 

في حال وفاة العامل.

األردن،  علیھا  التي صادق  الدولیة  المعاھدات  ● وحسب 
یحق لكل عامل إنشاء نقابة بحریّة واالنتساب الیھا لجمیع 
المھن ودونما أي تمییز وبغّض النظر عن الجنسیة، ووضع 
أنظمتھا بحریّة دونما أي تدخل وأي موافقة من أیّة سلطة، 
لذات  النقابیة  بالتعددیة  االحتفاظ  مع  بحریة  العمل  ولھا 

المھنة.
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األردن  علیھا  المصادق  الدولیة  المعاھدات  وحسب   ●
تحقیق  أو  لمطالب عمالیة  اإلضراب  للعمال  یحق  أیضاً، 
إصالحات اقتصادیة واجتماعیة، وال یجوز تقیید ھذا الحّق 
األدنى  الحدّ  تقدیم خدمات  إال في قطاعات محدّدة بشرط 
والكھرباء  والمیاه  المستشفیات  قطاعات  وھي:  فیھا، 
یمثلون  بقطاع  یكونوا  واال  الجویة،  والمالحة  والھاتف 
سلطة باسم الدولة مثل السلطة القضائیة، ویجوز تقیید ذلك 

على العاملین في األجھزة األمنیة.
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أھداف التنمیة المستدامة (SDGs)، والمعروفة كذلك باسم 
األھداف العالمیة، ھي دعوة عالمیة للعمل من أجل القضاء 
جمیع  تمتع  وضمان  األرض  كوكب  وحمایة  الفقر  على 

الناس بالسالم واالزدھار.

من  احرازه  تم  ما  إلى  عشر  السبعة  األھداف  ھذه  وتستند 
لأللفیة  اإلنمائیة  األھداف  تحقیق  في  نجاحات 
(2015-2000)، كما تشمل كذلك مجاالت جدیدة مثل تغیر 
االبتكار،  وتعزیز  االقتصادیة،  المساواة  وعدم  المناخ، 
أولویات  ضمن  والعدالة،  والسالم،  المستدام،  واالستھالك 

أخرى.

وھي  شامل.  أعمال  جدول  المستدامة  التنمیة  أھداف  تمثل 
تغییر  إلحداث  معا  وتوحدنا  للفقر  الجذریة  األسباب  تعالج 

إیجابي لكل من البشر والكوكب.

أھداف التنمیة المستدامة والعمل الالئق
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والشامل  المطرد  االقتصادي  النمو  تعزیز   –  8 الھدف 
للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر العمل 

الالئق للجمیع.
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ولضمان تحقیق ھذا الھدف ، فقد تم تحدید عدد من األھداف 
الفرعیة ومؤشرات لتلك األھداف لغایات قیاس مدى تحققھا 

على مستوى كل دولة. وھي كالتالي:

بعنوان           وھو  الثامن  الھدف  الرئیسیة  األھداف  ھذه  أحد 
(العمل الالئق ونمو االقتصاد)
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الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي 
وبخاصة  الوطنیة،  للظروف  وفقا 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  على 
بنسبة 7 في المائة على األقل سنویا 

في أقل البلدان نموا.

السنوي  النمو  معدل   8.1.1
لنصیب الفرد من الناتج المحلي 

اإلجمالي الحقیقي. 

اإلنتاجیة  أعلى من  تحقیق مستویات 
التنویع،  خالل  من  االقتصادیة 
التكنولوجیا،  بمستوى  واالرتقاء 
خالل  من  ذلك  في  بما  واالبتكار، 
المتسمة  القطاعات  على  التركیز 
والقطاعات  العالیة  المضافة  بالقیمة 

الكثیفة العمالة.

السنوي  النمو  معدل   8.2.1
لنصیب الفرد العامل من الناتج 

المحلي اإلجمالي الحقیقي. 

تعزیز السیاسات الموجھة نحو التنمیة 
اإلنتاجیة،  األنشطة  تدعم  والتي 
ومباشرة  الالئق،  العمل  وفرص 
األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع 
إضفاء  على  وتشجع  واالبتكار، 
المشاریع  على  الرسمي  الطابع 
والصغیرة  الصغر  المتناھیة 
بما في  الحجم، ونموھا،  والمتوسطة 
على  الحصول  خالل  من  ذلك 

الخدمات المالیة.

غیر  العمالة  حصة   8.3.1
العمالة  غیر  في  الرسمیة 
الزراعیة، بحسب نوع الجنس. 

المؤشراتالھدف 
8.1

8.2
8.3
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الموارد  استخدام  في  الكفاءة  تحسین 
االستھالك  مجال  في  العالمیة 
واإلنتاج، تدریجیا، حتى عام 2030، 
النمو االقتصادي  والسعي إلى فصل 
لإلطار  وفقا  البیئي،  التدھور  عن 
االستھالك  بشأن  للبرامج  العشري 
اضطالع  مع  المستدامین،  واإلنتاج 

البلدان المتقدمة النمو بدور الریادة. 

والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقیق 
النساء  لجمیع  الالئق  العمل  وتوفیر 
الشباب  ذلك  في  بما  والرجال، 
وتكافؤ  اإلعاقة،  ذوو  واألشخاص 
القیمة،  المتكافئ  العمل  لقاء  األجر 

بحلول عام 2030.

والمنتجة  الكاملة  العمالة  تحقیق 
النساء  لجمیع  الالئق  العمل  وتوفیر 
الشباب  ذلك  في  بما  والرجال، 
وتكافؤ  اإلعاقة،  ذوو  واألشخاص 
القیمة،  المتكافئ  العمل  لقاء  األجر 

بحلول عام 2030.

في  الداخل  متوسط   8.5.1
والرجال  للنساء  الساعة 
الوظیفة،  بحسب  العاملین، 
واألشخاص  العمریة،  والفئة 

ذوي اإلعاقة. 

بحسب  البطالة،  معدل   8.5.2
العمریة،  والفئة  الجنس،  نوع 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

الشباب  نسبة  كبیرة من  بدرجة  الحد 
غیر الملتحقین بالعمالة أو التعلیم أو 

التدریب بحلول عام 2020.

للشباب  المئویة  النسبة   8.6.1
(الذین تتراوح أعمارھم بین 15 
التعلیم  دائرة  خارج  سنة)  و24 

والعمالة والتدریب. 

8.4
8.5

8.6
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للقضاء  وفعالة  فوریة  تدابیر  اتخاذ 
على السخرة وإنھاء الرق المعاصر 
حظر  لضمان  بالبشر  واالتجار 
عمل  أشكال  أسوأ  واستئصال 
تجنیدھم  ذلك  في  بما  األطفال، 
عمل  وإنھاء  كجنود،  واستخدامھم 
عام  بحلول  أشكالھ  بجمیع  األطفال 

 .2025

بیئة  وتعزیز  العمل  حقوق  حمایة 
العمال،  لجمیع  وآمنة  سالمة  عمل 
المھاجرون،  العمال  فیھم  بمن 
وبخاصة المھاجرات، والعاملون في 

الوظائف غیر المستقرة.

بیئة  وتعزیز  العمل  حقوق  حمایة 
العمال،  لجمیع  وآمنة  سالمة  عمل 
المھاجرون،  العمال  فیھم  بمن 
وبخاصة المھاجرات، والعاملون في 

الوظائف غیر المستقرة. 

معدالت  في  التواتر   8.8.1
وغیر  الممیتة  العمل  إصابات 
جنس  نوع  بحسب  الممیتة، 

المھاجرین ووضعھم.

 Increase in national  8.8.2
 compliance of labour
rights (freedom of associa-
tion and collective bargain-

 ing) based on International
 Labour Organization
 (ILO) textual sources and
 national legislation, by sex
 and migrant status

المئویة  النسبة   8.7.1
تتراوح  الذین  لألطفال 
و17   5 بین  أعمارھم 
في  والمنخرطین  سنة 
األطفال  عمل  سوق 
نوع  بحسب  وعددھم، 

الجنس والفئة العمریة. 

8.7
8.8
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إلى  تھدف  سیاسات  وتنفیذ  وضع 
توفر  التي  المستدامة  السیاحة  تعزیز 
فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات 

المحلیة بحلول عام 2030.

إلى  تھدف  سیاسات  وتنفیذ  وضع 
توفر  التي  المستدامة  السیاحة  تعزیز 
فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات 

المحلیة بحلول عام 2030. 

 Tourism direct GDP  8.9.1
 as a proportion of total
 GDP and in growth rate

 Number of jobs in  8.9.2
 tourism industries as a
 proportion of total jobs
 and growth rate of jobs,
  by sex

تعزیز قدرة المؤسسات المالیة المحلیة 
على  الحصول  إمكانیة  تشجیع  على 
والتأمین  المصرفیة  الخدمات 
وتوسیع  للجمیع،  المالیة  والخدمات 

نطاقھا.

تعزیز قدرة المؤسسات المالیة المحلیة 
على  الحصول  إمكانیة  تشجیع  على 
والتأمین  المصرفیة  الخدمات 
وتوسیع  للجمیع،  المالیة  والخدمات 

نطاقھا.

المصارف  فروع  عدد   8.10.1
التجاریة وأجھزة الصرف اآللي 
من  نسمة   100000 لكل 

البالغین. 

من  المئویة  النسبة   8.10.2
الذین  فأكثر)  سنة   15) البالغین 
أو حساب  لھم حساب مصرفي 
في مؤسسة مالیة أخرى أو لدى 

مقدم خدمات مالیة متنقلة. 

التجارة  أجل  من  المعونة  دعم  زیادة 
البلدان  أقل  وبخاصة  النامیة،  للبلدان 
اإلطار  من خالل  ذلك  في  بما  نموا، 
التقنیة  للمساعدة  المعزز  المتكامل 
المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا. 

أجل  من  المعونة   a.1.8
والمدفوعات  االلتزامات 

المتصلة   بالتجارة.

عالمیة  استراتیجیة  وتفعیل  وضع 
لتشغیل الشباب وتنفیذ المیثاق العالمي 
عن  الصادر  العمل  فرص  لتوفیر 
عام  بحلول  الدولیة  العمل  منظمة 

 .2020

b.1.8 مجموع اإلنفاق الحكومي 
الحمایة االجتماعیة وبرامج  في 
من  مئویة  كنسبة  التوظیف 
والناتج  الوطنیة  المیزانیات 

المحلي اإلجمالي.

8.9
8.10

a.8
b.8



المصادر

- العمل الالئق أھمیتھ ومؤشراتھ، صبیح صالح، 2013.
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- دلیل العمل الالئق للشباب، ریاض الصبح، مركز الشرق 
والغرب للتنمیة المستدامة، 2017.
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المعھد  المستدامة،  التنمیة  ألھداف  اإلنسان  حقوق  دلیل   -
الدنماركي لحقوق اإلنسان 
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- قانون العمل وتعدیالتھ رقم 8 لسنة 1996، موقع وزارة 
العمل اإللكتروني

 https://goo.gl/dsq6uv
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موقع   ،2014 لسنة   1 رقم  االجتماعي  الضمان  قانون   -
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

https://goo.gl/hfdFNS

األشخاص  قانون حقوق   ،2017 لسنة   (20) رقم  قانون   -
ذوي اإلعاقة، موقع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة
http://www.hcd.gov.jo/sites/default-files/New%20law.pdf
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المستدامة          للتنمیة  والغرب  الشرق  مركز 
(WE Center) - األردن  

تأسس مركز الشرق والغرب للتنمیة المستدامة عام 2008 
مسمى             تحت  للربح  تھدف  وال  حكومیة  غیر  كمنظمة 
(مركز الشرق والغرب لتنمیة الموارد البشریة) وفي عام 
التنمیة  أھداف  مع  لیتالءم  المركز  اسم  تغییر  تم   2016

المستدامة، ولیعمل من أجلھا .

یعمل مركز الشرق والغرب على بناء قدرات المؤسسات 
في  اإلیجابي  التغییر  إحداث  أجل  من  وتمكینھم  واألفراد 
واالقتصادي  االجتماعي  واقعھم  وتحسین  مجتمعاتھم 
اإلنسان  احترام  قیم  على  اعتماداً  والصحي،  والسیاسي 

والشراكة والتكامل بین األفراد والمجتمعات.

العمریة  الفئة  في  الشباب/الشابات  فئة  المركز  یستھدف 
الفئة األكبر في المجتمع  الفئة ھي  (35-15) باعتبار ھذه 
السیاسي  والتمكین  للتنمیة  حاجة  األكثر  الفئة  وھي 
واالقتصادي واالجتماعي. وقد نفّذ المركز خالل السنوات 
العشر السابقة العدید من المشاریع مع الشباب وخاصة في 
مجاالت الحوار والمشاركة السیاسیة والتطّوع ونشر ثقافة 
في  األردني  الشباب  إشراك  إلى  إضافة  اإلنسان،  حقوق 
شباب  مع  والمعارف  الخبرات  تبادل  ورش  من  العدید 

آخرین من دول عربیة وأوروبیة.
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مؤسسة فریدریش ایبرت (FES) - مكتب عمان

تعتبر مؤسسة فریدریش ایبرت منظمة غیر ربحیة ملتزمة 
مؤسسة  اقدم  تعتبر  كما  االجتماعیة.  الدیمقراطیة  بقیم 
سیاسي  كإرث   1925 عام  تأسست  حیث  المانیة  سیاسیة 
ألول رئیس الماني منتخب دیمقراطیاً (فریدریش ایبرت).

في األردن افتتحت المؤسسة أبوابھا عام 1986 من خالل 
الشراكة طویلة اآلمد مع الجمعیة العلمیة الملكیة.

إلى  عمان  في  ایبرت  فریدریش  مؤسسة  أنشطة  تھدف 
تعزیز/تشجیع الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة، دعم التقدم 
نحو العدالة االجتماعیة ومساواة النوع االجتماعي. فضالً 
في  واألمن  والسالم  البیئیة  االستدامة  في  المساھمة  عن 
فریدریش  مكتب  یدعم  ذلك  إلى  المنطقة.إضافة 
والمؤسسات  المدني  المجتمع  وتقویة  بناء  ایبرت/عمان 
فریدریش  تعمل مؤسسة  كما  والعراق.  األردن  في  العامة 
ایبرت/عمان من خالل شراكة واسعة النطاق مع مؤسسات 
منابر  إلنشاء  مختلفة  سیاسیة  وأطیاف  المدني  المجتمع 
للحوار الدیمقراطي، تنظیم المؤتمرات، عقد ورش العمل، 

وإصدار اوراق سیاسات عن أسئلة السیاسة الحالیة.
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