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 خرب صحفي
 اليوم العاملي للعمال

ملنظمة  يعود الفضل يف استحداثهو  يصادف يف األول من أاير من كل عام، والذيالعمال بعيد سنواًي حيتفل العامل 

 أوضاعكتنظيم نقايب يسعى إىل حتسني   1869عام  مريكيةألالوالايت املتحدة ا"فرسان العمل" اليت أتسست يف 

 .العمال وختفيض ساعات العمل

، وتبّنت هذه 1886عام يف جنحت جمموعة من القيادات النقابية يف تكوين هيئة للعمال  ،ومع تطّور احلركة النقابية

ين عتبار األول من أاير من ذلك العام يومًا لإلضراب العام من أجل ختفيض ساعات العمل إىل مثاالاهليئة الدعوة 

 أايرمن  األول اعتبار 1890عام  يفالعمالية  لألحزابلتأسيسي قرر املؤمتر او  .ساعات يف مجيع املهن والصناعات

يف كافة أرجاء  يتم االحتفال به سنوايً  اً عاملي اً بعد اختذ عيد العمال الذياّتسع االهتمام بو  .يف العامل للعمال اً عيد

عمال األردن  احتادحيث أتسس من أوائل احلركات العمالية يف العامل العريب،  يف األردنتعترب احلركة العمالية و  .العامل

وكان من االحتادات اليت شاركت يف أتسيس احتاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو االحتاد يف املؤمتر ، 1954 يف عام

التأسيسي األول، وشارك يف أغلب اللقاءات والنشاطات اليت متت على املستوى العريب. وحققت احلركة العمالية 

مستفيدة من الظروف االجيابية والروح الوطنية العالية والتعاون  جوهرايً  اً تقدم اً ف قرن تقريباألردنية خالل أكثر من نص

 مجيع شركاء التنمية، مما ساهم يف منو احلركة وتقدمها وتعاظم مكتسباهتا.ع البناء واحلرص على ممتلكات الوطن م

 أعداد اخنفضت ،جلهات احلكومية املعنيةا الىت تصدر عنالقوانني الضابطة للسالمة العامة  ومع سن العديد من

 اً ماعي ارتفاعجتالاكما شهد عدد العاملني املؤمنني لدى املؤسسة العامة للضمان   العمل، اإلصاابت اخلطرية يف

 .2020وعاملة يف عام  عامل1,327,823 حوايل إىل2000 وعاملة يف عام  عامل 366,000حيث ارتفع من  اً ملحوظ

 ،منتصف التسعيناتيف ديناراً  211يف منتصف السبعينات ليصل إىل  اً دينار  60الشهري من  ارتفع معدل األجركما 

 .2019يف عام ديناراً  543إىل  ولريتفع
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 لعاملني أبجر يف منشآت القطاعني ا عدادأو  الشهريةعدالت األجور م: 1جدول 
 (2019 - 2010) خالل الفرتة العام واخلاص

 السنة

معدل 
األجر 

الشهري 
 )دينار(

أعداد 
العاملني 
 أبجر 

2010 392 838297 

2011 416 858558 

2012 437 898683 

2013 463 905983 

2014 463 947812 

2015 484 953449 

2016 493 992093 

2017 500 1022472 

2018 524 1035253 

2019 543 1034375 

 وتعويضات العاملني االستخدام مسح ،دائرة اإلحصاءات العامة ملصدر:ا  

 

 ني أبجر يف منشآت القطاعني العام واخلاصمعدالت األجور للعامل :1شكل 
 (2019 - 2010) خالل الفرتة
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إال أهنا ال تزال تواجه العديد من التحدايت يف سوق العمل  ،للعمالة األردنية اليت حتققتاملكاسب من  وعلى الرغم
منافسة العمالة الوافدة اليت تضخمت أعدادها بشكل كبري مما حرم العمالة األردنية االستفادة واليت من أمهها  ،األردين

على الرغم من  اً وبقاء مستوايت البطالة اثبتة تقريب ،ها القطاعات االقتصادية املختلفةمن فرص العمل اليت ختلق
ادية للمرأة األردنية دون املستوى املرغوب، االقتص املشاركة كما ال تزال  .هااجلهود اليت تبذل لتخفيضها واحلد من

سنة فأكثر مقسوماً  15)عدد النساء النشيطات اقتصاداًي يف األعمار  حيث بلغ معدل املشاركة االقتصادية املنقح
مرأة إ يشري إىل أن مما،  2021 عام يف % 14ت للنساء األردنيا سنة فأكثر ( 15على عدد النساء يف الفئة العمرية 

من بني كل  مقابل رجل واحد نشيط اقتصادايً  ،2021يف عام  اقتصادايً  كانت نشيطة  نساء 7.14 من بني كلواحدة 
  .سنة فأكثر 15الفئة العمرية من الرجال يف  1.85

 

 نيللسكان األردني ةاملنقح االقتصادية ت املشاركةمعدال :2جدول 

 (2021 – 2012) خالل الفرتة

 املعدل  إانث ذكور السنة
2012 61.3 14.1 38.0 

2013 60.4 13.2 37.1 

2014 59.7  12.6  36.4  

2015 60.0 13.3 36.7 

2016 58.7 13.2 36 

2017 60.8 17.3 39.2 

2018 56.4 15.4 36.2 

2019 54 14 34.3 

2020 53.6 14.2 34 

2021 54 14 34 

 لعمالة والبطالةمسح ا دائرة اإلحصاءات العامة، املصدر:                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اجاشرف احلج  1321 فرعي 5300700 ملزيد من املعلومات االتصال بقسم االستخدام


