ورقة سياسات

نحو شمول جميع العاملين في األردن

بمنظومة الضمان االجتماعي
«منظور النوع االجتماعي»

إعداد :مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

تموز 2020

1

نحو شمول جميع العاملين في األردن
بمنظومة الضمان االجتماعي
«منظور النوع االجتماعي»

تنويه
تــم تطويــر هــذا المحتــوى بدعــم مــن الشــعب األمريكــي مــن خــال منحــة مــن برنامــج  USAIDتكامــل المنفــذ مــن  IREXوالممــول
مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( .ويعتبــر هــذا المحتــوى مــن مســؤولية مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة
والمعلوماتيــة وال يعكــس بالضــرورة آراء الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أو آراء الحكومــة األمريكيــة.
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تقديم:
تعتبــر األزمــات الكبــرى التــي تمــر بهــا الــدول والمجتمعــات فــرص لمراجعــة
فاعليــة السياســات الناظمــة لحياتهــا ،واالزمــة التــي نتجــت عــن فيــروس «كورونــا
المســتجد» فرصــة ثمينــة تدفعنــا لمراجعــة مــدى فعاليــة منظومــة الحمايــة
االجتماعيــة المعمــول بهــا فــي األردن .وحيــث أن نظــم الضمــان االجتماعــي
تشــكل العمــود الفقــري ألي منظومــة حمايــة اجتماعيــة ،اتجهــت كل األنظــار الــى
الضمــان االجتماعــي باعتبــاره صمــام األمــان الــذي ســيوفر الحمايــات االجتماعيــة
للفئــات االجتماعيــة التــي تضــررت وســوف تتضــرر مــن األزمــة.
ومــن المفيــد فــي هــذا الســياق ،اإلشــارة إلــى أن التجربــة االنســانية الطويلــة
طــورت جملــة مــن المعاييــر تشــكل حــدودا دنيــا ألي منظومــة حمايــة اجتماعيــة،
وتلخصــت هــذه التجربــة فــي مضاميــن خمــس اتفاقيــات دوليــة صــدرت عــن
منظمــة العمــل الدوليــة ،وتتمثــل فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102
لعــام  1952والمتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي ،واتفاقيــة رقــم 121
لعــام  1964والمتعلقــة بإعانــات إصابــات العمــل واتفاقيــة رقــم  128لعــام 1967
والمتعلقــة بإعانــات العجــز والشــيخوخة والورثــة ،واتفاقيــة رقــم  130لعــام 1969
والمتعلقــة بالرعايــة الطبيــة وإعانــات المــرض واتفاقيــة رقــم  183لعــام 2000
والمتعلقــة بحمايــة األمومــة.
وتعــد االتفاقيــة رقــم  102المتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي أهــم
هــذه االتفاقيــات ،حيــث صــادق عليهــا األردن فــي عــام  2014معلنــا اعتمــاده أربعــة
أجــزاء مــن االتفاقيــة فقــط ،تمثلــت فــي الجــزء الخامــس المتعلــق بإعانة الشــيخوخة
والجــزء الســادس المتعلــق بإعانــة إصابــات العمــل والجــزء التاســع المتعلــق بإعانــة
العجــز والجــزء العاشــر المتعلــق بإعانــة الورثــة( ،)1وامتنــع األردن عــن اعتمــاد األجــزاء
األخــرى مــن االتفاقيــة تمثلــت فــي الرعايــة الطبيــة واعانــات المــرض واعانــات
البطالــة واالعانــات العائليــة واعانــة األمومــة.
وكمــا هــو معــروف فــإن االتفاقيــة رقــم  102تتحــدث عــن ضــرورة توفيــر مجموعــة
مــن التأمينــات االجتماعيــة كحــد أدنــى ،أمــا االتفاقيــات األخــرى فتتحــدث عــن
مســتويات متقدمــة مــن التأمينــات االجتماعيــة .ويتضــح مــن مســتوى االعتمــاد
الجزئــي للحكومــة األردنيــة لجانــب مــن التأمينــات وعــدم اعتمــاد أخــرى الفجــوات
التــي تعانــي منهــا منظومــة الضمــان االجتماعــي فــي األردن.

1_ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312247
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ومــا أن بــدأت تداعيــات االزمــة بالظهــور ،حتــى اكتشــفنا أن مــا يقــارب نصــف
القــوى العاملــة فــي األردن غيــر مغطييــن بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــات
االجتماعيــة ،هــذا الــى جانــب أن مشــتركي الضمــان االجتماعــي الفعاليــن غيــر
مغطييــن بالرعايــة الصحيــة واعانــات البطالــة ،حيــث يتــم تطبيــق اعانــات التعطل عن
العمــل وهــو صيغــة توفــر حمايــات أقــل مــن تأميــن البطالــة .وألن الحاجــة الملحــة
للمجتمــع األردنــي فــي الوقــت الراهــن تتمثــل فــي تعزيــز وتعميــق منظومــة
الحمايــة االجتماعيــة للمواطنيــن ،ومنظومــة الضمــان االجتماعــي تشــكل األرضيــة
األوســع لهــذه الحمايــة ،وهــي مهيــأة لتعزيــز مختلــف أشــكال الحمايــة االجتماعيــة
للمواطنيــن.
لهــذه األســباب تأتــي ورقــة السياســات هــذه للوقــوف علــى المعوقــات علــى
مســتوى السياســات التــي تحــول دون شــمول جميــع العامليــن بأجــر فــي األردن
بمنظومــة الضمــان االجتماعــي ،وســتقوم الورقــة بتطويــر سياســات بديلــة
لتحقيــق ذلــك .ومــن الجديــر اإلشــارة الــى أن اصــاح منظومــة الضمــان االجتماعي
فــي األردن لتشــمل جميــع العامليــن وبجميــع الحمايــات التســع( ،)2يعــد الخطــوة
األولــى نحــول شــمول جميــع المواطنيــن بالحمايــة االجتماعيــة فــي إطــار أرضيــات
الحمايــة االجتماعيــة التــي وردت فــي توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم .202

المشكلة البحثية:
تتمثــل المشــكلة البحثيــة فــي أن مــا يقــارب  48بالمئــة مــن مجمــل العامليــن فــي
األردن غيــر مســجلين فــي الضمــان االجتماعــي ،وفقــا لألرقــام الرســمية ،حيــث
تبلــغ مجمــل القــوى العاملــة فــي األردن مــا يقــارب  2.6مليــون عامــل وعاملــة(.)3
وغيــر المســجلين فــي الضمــان االجتماعــي يتوزعــون علــى مجموعــة مــن الشــرائح،
منهــم مــن يعملــون فــي مؤسســات لــم تلتــزم بتســجيلهم وفــق القانــون
(متهربــة تأمينيـ ًـا) ،ومنهــم مــن يعملــون لحســابهم الخــاص مثــل أصحــاب المحــات
والمشــاغل الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر والســائقين ،ومنهــم مــن يعملــون لــدى
آخريــن فــي مقــاوالت صغيــرة غيــر مســجلة رســميا حســب األصــول ،وهنالــك
مئــات أنــواع األعمــال والمهــن ،التــي يطلــق عليهــا فــي ادبيــات اقتصاديــات
العمــل وسياســاته بالعمالــة غيــر المنظمــة .هــذا يأتــي فــي ظــل وجــود خيــار وحيــد
متــاح قانونيــا أمــام عشــرات آالف العامليــن ممــن ال يعملــون فــي مؤسســات،
ويتمثــل فــي «االشــتراك االختيــاري» ،وهــذا الخيــار غيــر قابــل للتطبيــق علــى نطــاق
واســع ،ولــم يعــد صالحــا للعمــل ،بدليــل عــدم االقبــال عليــه بشــكل كبيــر.
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 _2تتمثــل الحمايــات التســع التــي تتضمنهــا اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  102المتعلقــة بالمعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي بمــا يلــي :الرعايــة الطبيــة واعانــة المــرض واعانــة البطالــة واعانــة
الشــيخوخة واعانــة إصابــات العمــل واالعانــات العائليــة واعانــة األمومــة واعانــة العجــز واعانــة الورثــة.
 _3عدة تصريحات رسمية لوزراء عمل خالل السنوات الثالث الماضية.

وهــذا أدى الــى ارتفــاع معــدالت العمالــة غيــر المنظمــة  ،Informal Workersوتفيد
مؤشــرات المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي أن عــدد المشــتركين الفعاليــن
فــي الضمــان االجتماعــي فــي نهايــة عــام  2019يبلــغ  1.33مليــون عامــل وعاملــة
(أردنييــن وغيــر أردنييــن)( ، )4نســبة النســاء المشــتركات فــي الضمــان االجتماعــي
يبلــغ  28.5بالمئــة( ،)5وهــذه النســبة تعكــس مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل
النظامــي مــن مجمــل العامليــن المنظميــن ،وتشــير المعطيــات البحثيــة أن هنالــك
قطاعــات واســعة تتركــز فيهــا عمالــة النســاء محرومــات من االشــتراك في الضمان
االجتماعــي ألســباب متعــددة منهــا العامــات فــي الزراعــة بســبب عــدم شــمول
العامليــن والعامــات فــي الزراعــة فــي قانــون العمــل( ،)6والعامــات فــي مهــن
الســكرتاريا وصالونــات التجميــل والتعليــم الخــاص والخدمــات الصحيــة المســاندة
بســبب التهــرب التأمينــي ألصحــاب األعمــال وعــدم تســجيلهن فــي المؤسســة
العامــة للضمــان االجتماعــي ،الــى جانــت عامــات المنــازل اللواتــي يحرمهــن
النظــام الخــاص للعامــات فــي المنــازل مــن االنتفــاع بالضمــان االجتماعــي(.)7

أهداف ورقة السياسات:
تهــدف ورقــة السياســات هــذه الــى اجــراء مراجعــة لمنظومــة الضمــان االجتماعــي
المعمــول بهــا فــي األردن ،الــى جانــب مراجعــة مختلــف التشــريعات والسياســات
ذات العالقــة ،باإلضافــة الــى تطويــر مجموعــة مــن السياســات البديلــة
والتوصيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي توســيع مظلــة المشــتركين فــي
الضمــان االجتماعــي لتشــمل جميــع العامليــن بأجــر فــي األردن الــى جانــب توســيع
الحمايــات االجتماعيــة لتشــمل الرعايــة الصحيــة والتأميــن ضــد البطالــة.

المنهجية:
اعتمــدت منهجيــة البحــث المســتخدمة فــي اعــداد ورقــة السياســات هــذه علــى
المنهــج النوعــي ،حيــث تــم مراجعــة مختلــف األدبيــات والتشــريعات والسياســات
والمؤشــرات االحصائيــة ذات العالقــة ،واجــراء العديــد مــن المقابــات مــع الخبــراء
فــي هــذا المجــال ،الــى جانــب اجــراء مقابــات وجلســات نقاشــية مــع العديــد مــن
العامــات بشــكل غيــر منظــم وغيــر مغطيــات بالحمايــات االجتماعيــة التــي توفرهــا
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ،موزعــات علــى العديــد مــن القطاعــات
االقتصاديــة التــي يتكثــف فيهــا عمــل النســاء غيــر المنظــم ،باإلضافــة الــى ثــاث
جلســات نقــاش مركــزة مــع مجموعــة مــن الخبيــرات والخبــراء وذوي العالقــة مــن
منظمــات عماليــة ونســوية وعامــات بشــكل غيــر منظــم.

 _4الموقع االلكتروني للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي /https://www.ssc.gov.jo/arabic
 _5المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،التقرير السنوي لعام .2018
 _6قانون العمل األردني رقم  8لسنة  1996وتعديالته ،المادة .3
 _7نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وبستانييها ومن في حكمهم رقم  90لسنة  2009وتعديالته.
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اإلطار العام لورقة السياسات:
للوقــوف علــى األســباب الحقيقيــة لضعــف منظومــات الضمــان االجتماعــي ،ال
بــد مــن الوقــوف عنــد مفهومــي االقتصــاد والعمــل غيــر المنظميــن ،حيث يوصف
العامليــن والعامــات غيــر المغطييــن بنظــم الحمايــة االجتماعيــة وأهمهــا الضمــان
االجتماعــي بالعمالــة غيــر المنظمــة .وقــد بــرز هــذان المفهومــان فــي األدبيــات
االقتصاديــة وأدبيــات سياســات العمــل بشــكل ملفــت خــال العقــود الثــاث
محــا للتنظيــر والتحليــل والنقــاش فــي مختلــف األوســاط
الماضيــة ،وأصبحــت
ً
ذات العالقــة( ،)8لمــا يحملــه توســع االقتصــاد والعمــل غيــر المنظميــن مــن مخاطــر
كبيــرة وعلــى أكثــر مــن جهــة ،وعلــى وجــه الخصــوص علــى مســتوى تمتــع العامليــن
والعامــات بحقوقهــم العماليــة واإلنســانية األساســية ،إلــى جانــب آثــاره الســلبية
فــي إضعــاف قــدرات الحكومــات فــي التأثيــر علــى مســارات تطــور اقتصاداتهــا
الوطنيــة وسياســات العمــل فيهــا ،حيــث تفقــد هــذه الحكومــات أدوات التأثيــر على
ديناميــات عمــل اقتصاداتهــا وأســواق العمــل فيهــا ،بســبب أن غالبيــة اقتصاداتهــا
والعامليــن فيهــا تعمــل خــارج نطــاق الترتيبــات واإلجــراءات الرســمية ،يضــاف الــى
ذلــك أن موازنــات الــدول تخســر الكثيــر مــن اإليــرادات الضريبيــة بمختلــف أنواعهــا
التــي يمكــن أن تترتــب علــى منشــآت األعمــال التــي تعمــل خــارج نطــاق الترتيبــات
الرســمية.
عــرف االقتصــاد غيــر المنظــم علــى أنــه «جميــع األنشــطة االقتصاديــة التــي
ُي ّ
العمال والوحدات االقتصادية الذين ال تشملهم كل أو بعض الترتيبات
يمارسها
ّ
النظاميــة فــي القانــون أو فــي الممارســة .فأنشــطتهم ليســت مدرجــة فــي
القانــون ،ممــا يعنــي أنهــم يعملــون خــارج نطــاق الترتيبــات الرســمية والقوانين ،أو
أنهــم غيــر مشــمولين عمليــا بهــا ،بمعنــى أنــه رغــم عملهــم داخــل اإلطــار الرســمي
للقانــون ،اال أن القانــون ال يتــم تطبيقــه أو إعمالــه ،أو أن القانــون ال يشــجع علــى
االلتــزام بــه ألنــه غيــر مالئــم أو مرهــق أو يفــرض تكاليــف مفرطــة»(.)9

 _8ومن هذه الدراسات:
 مكتب العمل الدولي« ،االنتقال من االقتصاد غير المنظم الى االقتصاد المنظم» ،مؤتمر العمل الدولي ،الدورة  ،103لسنة .2014 مريان ،نادر ،خصائص العمالة ومحددات األجر في القطاع غير المنظم في المراكز الحضرية األردنية ،مجلة دراسات ،العلوم االدارية ،المجلد  ،24العدد .1997 ،2 الحسن عاشي ،خطورة تنامي القطاع غير النظامي في البلدان العربية ،صحيفة الحياة 7 ،شباط  .2012متوفر على الرابط التالي:[https://carnegie-mec.org/201207/02//ar-pub-47099], last visited 8 April 2020
 عبد الباقي ،صابر أحمد« ،القطاع غير الرسمي» ،الموقع الرسمي للدكتور صابر عبد الباقي.2009 ، األسرج ،حسين عبد المطلب« ،االنعكاسات االقتصادية للقطاع غير الرسمي :شواهد من مصر» ،مجلة العلوم االجتماعية.2011 ، المهدي ،علياء« ،القطاع غير المنظم في الدول العربية» ،في :التقرير العربي األول حول التشغيل والبطالة في الدول العربية ،منظمة العمل العربية.2008 ،- Reberta Gatti Diego, et. al., Striving for better Jobs: The Challenge of Informality in the Middle East and North Africa Region, The World Bank, Dec. 2011.
- Resolution concerning statistics of employment in the informal sector, Adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians (January 1993).
- Granströ, Sigrid Colnerud. “The Informal Sector and Formal Competitiveness in Senegal”. Department of Economics at the University of Lund. Sweden. 2009.
- Swaminatha, Madhura. “Understanding the Informal Sector: A Survey”. Centre for International Studies, M.I.T. Cambridge, Massachusetts. 1991.
- Resolution concerning statistics of employment in the informal sector, Adopted by the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians (January 1993).
- S. Elder and M. Corley: “Measuring the informal economy: Statistical Challenges”, Policy Resource Guide on the informal economy, Geneva, ILO, 2011 .
- Sookra, Sandra & Patrick Kent Watson. “Small-Business Participation in the Informal Sector of an Emerging Economy”. Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies, University of
the West Indies. 2008.
- Schneider F., Buehn, A., Montenegro C., “Shadow Economies all over the world”, Policy Research Working Paper No. 5356, the World Bank, June 2010.
- Diego F. Angel-Urdinola, and Kimie Tanabe, Micro-Determinants of Informal Employment in The Middle East and
- North Africa Region, 2012.
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 _9مكتب العمل الدولي« ،االنتقال من االقتصاد غير المنظم الى االقتصاد المنظم» ،مؤتمر العمل الدولي ،الدورة  ،103لسنة .2014

أمــا مفهــوم العمالــة غيــر المنظمــة ،فإنهــا «الوظائــف غيــر المنظمــة التــي تــؤدى
فــي منشــآت االقتصــاد المنظــم أو غيــر المنظــم ،أو األســر ،وهــي تشــمل:
العاملــون المشــتغلون وأصحــاب العمــل الذيــن يعملــون فــي منشــآتهم الخاصــة
فــي االقتصــاد غيــر المنظــم ،والعمالــة المســاهمة مــن أفــراد األســرة بغــض
النظــر عمــا إذا كانــوا يعملــون فــي منشــآت االقتصــاد المنظــم او غيــر المنظــم،
أو كعمــال منزلييــن مســتخدمين لــدى األســر ،وأعضــاء التعاونيــات المنتجيــن غيــر
المنظميــن ،والعاملــون المســتقلون الذيــن ينتجــون ســلعا لالســتخدام النهائــي
ألســرهم المعيشــية حصريــا»(.)10
وبســبب صعوبــة قيــاس العمــل غيــر المنظــم ،فقــد درجــت دوائــر اإلحصــاءات
الرســمية فــي العديــد مــن دول العالــم علــى اعتمــاد مؤشــر االشــتراك أو االنتفــاع
مــن منظومــات الضمــان االجتماعــي ،كمؤشــر أساســي للتعــرف علــى حجــم
وأعــداد العمالــة غيــر المنظمــة( .)11وهــو أحــد أهــم مؤشــرات العمــل الالئــق ،الــى
جانــب مؤشــرات أخــرى مثــل توفــر فــرص العمــل بشــكل كاف ،والحصــول علــى
أجــر الئــق ،وتمكيــن العمــال مــن التنظيــم النقابــي وتعزيــز الحــوار االجتماعــي
بيــن اصحــاب األعمــال والعمــال ،وتطبيــق المبــادئ والحقــوق األساســية فــي
العمــل .ووفــق هــذه المعطيــات ،فــإن أنمــاط العمــل غيــر المنظــم وفــق التعريــف
الدوليــة تتمثــل بالعامليــن مــن أفــراد األســرة
منظمــة العمــل
ّ
المعتمــد مــن قبــل
ّ
غيــر المنظميــن ،والعاملــون بأجــر غيــر المنظميــن .وفــي منشــآت االقتصــاد
غيــر المنظــم :العاملــون لحســابهم الخــاص غيــر المنظميــن ،وأربــاب العمــل غيــر
وعمــال األســرة غيــر المنظميــن ،والعاملــون بأجــر غيــر المنظميــن،
المنظميــن،
ّ
ي :العاملــون
وأعضــاء التعاونيــات اإلنتاجيــة غيــر المنظميــن ،وفــي القطــاع األســر ّ
لحســابهم الخــاص غيــر المنظميــن ،والعاملــون بأجــر غيــر المنظميــن (.)12

 _10المرجع السابق
 _11وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،االقتصاد غير المنظم في األردن ،2012 ،عمان ،األردن.
 _12انظــر علــى ســبيل المثــال مكتــب العمــل الدولــي جنيــف ،التقريــر الخامــس ( )1االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم إلــى االقتصــاد المنظــم ،مؤتمــر العمــل الدولــي ،الــدورة .2014 ،103
متوفــر علــى الرابــط التالــي:
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218456.pdf] last visited 15 June 2020.
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تحليل مشكلة ورقة السياسات:
فــي هــذا الجــزء مــن ورقــة السياســة ،ســيتم اجــراء تحليــل معمــق للمشــكلة
البحثيــة ،للوقــوف علــى تفاصيلهــا ،إضافــة الــى الوقــوف علــى السياســات
العامــة التــي ســاهمت بتوســع العمــل غيــر المنظــم بشــكل عــام وبيــن النســاء
علــى وجــه الخصــوص ،مــا يمكننــا مــن تطويــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي
يمكــن لهــا وضــع حــد التســاع العمالــة غيــر المنظمــة غيــر المغطــاة بنظــام الضمــان
االجتماعــي فــي األردن.

التشريعات والسياسات ذات العالقة بالعمل غير المنظم:
مجموعــة مــن التشــريعات والسياســات األردنيــة ســاهمت فــي اتســاع االقتصــاد
والعمــل غيــر المنظميــن ،وبالتالــي عــدم شــمولهم بــاي شــكل مــن أشــكال الحمايــة
االجتماعيــة ،حيــث دفعــت بعــض هــذه التشــريعات والسياســات العديــد مــن
أصحــاب العمــل فــي العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة ،للعمــل وفق أســس غير
منظمــة (اقتصــاد غيــر منظــم) ،وجــزء منهــم توســع فــي التشــغيل غيــر المنظــم،
وعملــت الحكومــة علــى تطويــر إطــار لالنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم الــى
المنظــم بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة فــي عــام  ،2014اال أنهــا لــم تعمــل
بشــكل جــاد علــى تطبيقــه ،وفيمــا يلــي عــرض وتقييــم ألهــم هــذه التشــريعات
والسياســات:
 .1أدى ضعــف السياســات االقتصاديــة التــي تــم تطبيقهــا فــي األردن خــال
العقــود الماضيــة الــى اضعــاف قــدرات االقتصــاد الوطنــي علــى توليــد فــرص
عمــل كافيــة للداخليــن الجــدد لســوق العمــل األردنــي ،إلــى جانــب تشــوه سياســات
التعليــم وانعزالهــا عــن سياســات العمــل وحاجــات ســوق العمــل مــن الوظائــف،
حيــث التوســع الكبيــر فــي التعليــم الجامعــي علــى حســاب التعليــم التقنــي
والمهنــي ،وعــدم وجــود أي تنســيق بيــن سياســات التعليــم وسياســات العمــل،
وعــدم االخــذ بعيــن االعتبــار حاجــات ســوق العمــل عنــد تصميــم البرامــج التعليميــة،
يضــاف الــى ذلــك التراخــي الرســمي فــي مراقبــة تطبيــق واحتــرام معاييــر العمــل
المختلفــة ،فــي اطــار تشــجيع االســتثمار وتطويــر بيئــة صديقــة لالســتثمار علــى
حســاب شــروط العمــل ،مــا أدى الــى اتســاع رقعــة منشــآت األعمال التــي ال تطبق
معاييــر العمــل الالئــق والمبــادئ األساســية فــي العمــل ،بمــا فيهــا التســجيل فــي
الضمــان االجتماعــي.
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 .2الــى جانــب ذلــك فــإن االلتزامــات الماليــة والضريبيــة العاليــة التــي تترتــب علــى
تســجيل منشــآت األعمــال بمــا فيهــا الصغيــرة دفعــت العديــد من أصحــاب األعمال
الــى عــدم تســجيل مؤسســاتهم لــدى الجهــات الرســمية .مــا أدى الــى اتســاع رقعــة
االقتصــاد والعمــل غيــر المنظــم فــي األردن ،وعــدم تســجيل العامليــن فــي هــذه
المؤسســات فــي الضمــان االجتماعــي ،وبالرغــم مــن عــدم توفــر احصــاءات حديثــة
تعكــس هــذا التوســع ،كمــا أشــرنا فــي بدايــة الورقــة ،فــإن المؤشــرات الرســمية
التــي صــدرت عــام  ،2012تشــير الــى أن حجــم االقتصــاد غيــر المنظــم يشــكل
مــا نســبته  25بالمئــة مــن الناتــج المحلــي االجمالــي( .)13أمــا بخصــوص العمــل
غيــر المنظــم ســواء فــي االقتصــاد غيــر المنظــم أو المنظــم ،فتفيــد المؤشــرات
الرســمية لعــام  2018أن نســبتهم تبلــغ  48بالمائــة مــن مجمــل القــوى العاملــة
فــي األردن كمــا تمــت اإلشــارة اليــه ســابقا(.)14
 .3وبالرغــم مــن تعديــل قانــون العمــل فــي بدايــة شــهر كانــون الثانــي مــن عــام
،2019اال أنــه مــا زال يســتثني مــن تطبيــق أحكامــه بعــض فئــات العامليــن؛ اذ
اســتثنى عمــال المنــازل وبســتانييها وطهاتهــا ومــن فــي حكمهــم ،واســتثنى
كذلــك عمــال الزراعــة مــا عــدا الذيــن يقــرر مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن الوزيــر
شــمولهم بأحــكام هــذا القانــون ،وربــط شــمول عمــال المنــازل وطهاتهــا وعمــال
الزراعــة بالقانــون ،بإصــدار أنظمــة تصــدر لهــذه الغايــة ،علــى ان يتضمــن هــذا
النظــام تنظيــم عقــود عملهــم وأوقــات العمــل والراحــة واي امــور اخــرى تتعلــق
باســتخدامهم( ،)15ولــم يصــدر النظــام الخــاص بعمــال الزراعــة حتــى االن .وتقــوم
الحكومــة فــي الوقــت الراهــن بإعــداد نظــام خــاص بالعامليــن فــي الزراعــة ،وقــد
اطلــع فريــق البحــث لهــذه الورقــة علــى مســودة النظــام التــي تخلــو مــن أيــة
حمايــات إضافيــة للعامليــن فــي الزراعــة ،ليــس هــذا فحســب بــل يحرمهــم مــن
الشــمول فــي الضمــان االجتماعــي مثلهــم مثــل العامــات فــي المنــازل ،حيــث
حرمهــن النظــام الخــاص مــن االشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي.
 .4ال يتضمــن قانــون الضمــان االجتماعــي المعمــول بــه آليــة مالئمــة إلشــراك
العامليــن لحســابهم الخــاص فــي منظومــة الضمــان االجتماعــي ،فــإن الخيــارات
الوحيــدة التــي يتيحهــا لهــم القانــون تقتصــر علــى مــا يســمى «االشــتراك
االختيــاري» بحيــث يقــوم العامــل أو العاملــة بدفــع  17.5بالمئــة مــن راتبــه/ا
كاشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي ،وهــذه النســبة المرتفعــة تحــول دون االقبــال
علــى االشــتراك ،األمــر الــذي ســاهم فــي بقــاء عشــرات اآلالف مــن العامــات
والعامليــن خــارج منظومــة الحمايــة االجتماعيــة ،وبالتالــي البقــاء فــي العمــل
غيــر المنظــم .يضــاف الــى ذلــك أن قيمــة االشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي
مرتفعــة نسـ ً
ـبيا ،حيــث أن مجمــل االشــتراك لــكل عامــل وعاملــة يبلــغ  21.75بالمئــة
مــن مجمــل األجــر ،يــوزع علــى العامــل بقيمــة  7.5بالمئــة ،وعلــى صاحــب العمــل
 14.25بالمئــة ،وهــذا االشــتراك المرتفــع يدفــع قطاعــات واســعة مــن أصحــاب
األعمــال الــى التهــرب التأمينــي ،وعــدم تســجيل العامليــن لديهــم أو بعضهــم فــي
الضمــان االجتماعــي ،تفاديــا لدفــع قيمــة االشــتراكات.

 _13وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،االقتصاد غير المنظم في األردن ،2012 ،عمان ،األردن.
_14ممثلة دائرة اإلحصاءات العامة ،جلسة نقاش مركزة لمجموعة من الخبراء ،كانون األول.2019 ،
 _15قانــون العمــل األردنــي رقــم  8لســنة  1996وتعديالتــه ،المــادة  /3فقــرة ب التــي جــاء فيهــا « تحــدد االحــكام التــي يخضــع اليهــا عمــال الزراعــة والعاملــون فــي المنــازل وطهاتهــا وبســتانييها
ومــن فــي حكمهــم بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه الغايــة علــى ان يتضمــن هــذا النظــام تنظيــم عقــود عملهــم واوقــات العمــل والراحــة والتفتيــش واي امــور اخــرى تتعلــق باســتخدامهم» .
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 .5اصــدرت الحكومــة فــي منتصــف اذار مــن عــام « 2017نظــام العمــل المــرن رقــم
 ،2017/22وهــي خطــوة القــت ترحيبــا واستحســانا لــدى العديــد مــن منظمــات
المجتمــع المدنــي فــي االردن ،ونظــرت اليــه كخطــوة تدريجيــة ايجابيــة فــي مجــال
تشــجيع بعــض الفئــات القــادرة علــى العمــل ،وخاصة للنســاء والتــي تعوقها احيانا
مســؤولياتها بســبب المســؤوليات العائليــة والمنزليــة ،لالنخــراط فــي االقتصــاد
المنظــم ،لذلــك تلجــأ بعضهــن للعمــل بشــروط عمــل أقــل فــي االقتصــاد غيــر
المنظــم ،ومــن جهــة اخــرى ،يمكــن النظــر اليهــا كخطــوة مبدئيــة للمطالبــة بضــم
العامــات فــي االقتصــاد غيــر المنظــم الــى المنظــم ،واســتفادة بعــض الشــرائح
العاملــة فــي االقتصــاد المنظــم مــن حيــث ســاعات العمــل والعمــل مــن البيــت
وغيــره مــن التســهيالت التــي اوردهــا النظــام.
والنظــام يفتــرض بــه خدمــة المــرأة العاملــة ومــن يتولــى رعايــة أطفالهــا أو
أفــراد مــن العائلــة ،او أحــد كبــار الســن إلعاقتــه أو لمرضــه ،باإلضافــة للعامليــن
والعامــات المنتظميــن فــي الدراســة الجامعيــة وذوي اإلعاقــة ،وينــص النظــام
علــى أن اشــكال العقــد المــرن ،هــو العمــل لبعــض الوقــت ،وفــي هــذا النطــاق،
يحــق للعامــل تخفيــض ســاعات العمــل ،بعــد موافقــة صاحــب العمــل ،إذا كانــت
طبيعــة العمــل تســمح بذلــك .وكذلــك العمــل ضمــن ســاعات مرنــة :يكــون للعامــل
فيهــا الحــق ،وبعــد موافقــة صاحــب العمــل ،توزيع ســاعات العمل المحــددة يوميا،
وبمــا يتوائــم مــع احتياجاتــه ،علــى أن ال يقــل مجمــوع عــدد ســاعات عملــه يوميــا أو
أســبوعيا عــن ســاعات العمــل المعتــادة للعامــل ،أو أي ســاعات عمــل يتفــق حولهــا
مــع أصحــاب األعمــال( .)16اال أن هــذا النظــام ولألســف لــم يتضمــن نصوصــا تلــزم
أصحــاب األعمــال علــى الموافقــة للعامــل والعاملــة للعمــل بموجبــه إذا انطبقــت
عليــه المعاييــر المســموحة للعمــل المــرن ،وربــط تطبيقــه بشــكل رئيســي بموافقة
صاحــب العمــل .كذلــك لــم يقــدم النظــام أيــة حوافــز ألصحــاب األعمــال لتطبيــق
النظــام ،لذلــك نــرى أن هــذا النظــام لــن يكــون لــه تأثيــرات ملموســة علــى تحســين
شــروط العمــل فــي االقتصــاد غيــر المنظــم أو الذيــن يعملــون وفــق اســس غيــر
منظمــة ،ولــن يدفــع باتجــاه زيــادة تشــغيل النســاء.
 .6كذلك ســاهمت اإلجراءات الحكومية لتشــجيع الشــباب والشــابات على تأسيس
المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر وتشــجيع األعمــال الرياديــة لمواجهة ارتفاع
مســتويات البطالــة والفقــر ،مــن خــال منحهــم قروضــا بشــكل مباشــر ،أو مــن
خــال مؤسســات اقراضيــة أخــرى ،ويظهــر هنــا عمليــا التشــجيع للعمــل بــأي فــرص
عمــل متاحــة ،ألن غالبيــة هــذه المشــاريع تعمــل وفــق أســس غيــر منظمة ،وتشــجع
علــى التوســع فــي االقتصــاد غيــر المنظــم ،وجــزء كبيــر مــن هــذه المشــاريع تقــوم
بهــا نســاء ،وفــي مشــاريع منزليــة تتركــز فــي الخياطــة والتطريــز ،وصناعــة المــواد
الغذائيــة ،وفتــح صالونــات تجميــل وغيرهــا.
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 _16المادة ( /4ب) من نظام العمل المرن رقم .2017/22

 .7ومــن األســباب األساســية التــي أدت ومــا زالــت تــؤدي الــى زيــادة مســاحة
العمــل غيــر المنظــم ،ضعــف قــدرات المؤسســات الحكوميــة على انفاذ تشــريعات
العمــل بمختلــف مســتوياتها ،ســواء أكانــت قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات او
قــرارات .حيــث أن أعــداد مفتشــي العمــل والبالــغ  210مفتشــا ومفتشــة(،)17
وانحصــار عملهــم علــى أوقــات العمــل الرســمي ،وهنالــك أعــداد كبيــرة مــن
المؤسســات تعمــل فــي أوقــات ال تدخــل فــي أوقــات عمــل المؤسســات
الرســمية ،ال يمكنهــم تغطيــة ومتابعــة تطبيــق عشــرات آالف منشــآت االعمــال
بمختلــف احجامهــا لمعاييــر العمــل ،لذلــك تتســع بشــكل كبيــر رقعــة العمــل غيــر
المنظــم الــذي تنتشــر فيــه االنتهــاكات العماليــة ،كمــا تــم اســتعراضها أعــاه.
 .8ســاهم ضعــف توازنــات القــوى االجتماعيــة فــي ســوق العمــل بيــن أصحــاب
العمــل والعمــال فــي اضعــاف شــروط العمــل ،وفتــح المجــال علــى مصراعيــه
لتوســع االنتهــاكات العماليــة ومنهــا الحرمــان مــن الضمــان االجتماعــي ،وهــذا
ســببه تشــوه منظومــة التنظيــم النقابــي فــي األردن بشــكل عــام ،اذ يتضمــن
ً
قيــودا عديــدة علــى حريــة التنظيــم النقابــي ،حالــت دون تمكيــن
قانــون العمــل
العامليــن والعامــات فــي االقتصــاد المنظــم وغيــر المنظــم مــن االنتســاب الــى
نقابــات أو تأســيس نقابــات عماليــة ،األمــر الــذي مكــن مــا يقــارب  5بالمئــة فقــط
مــن مجمــل العامليــن فــي األردن مــن االنتســاب الــى نقابــات عماليــة ،وهــم الفئة
االجتماعيــة التــي تتمتــع بشــروط عمــل الئقــة .وفــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه
التنظيــم النقابــي حــق وأحــد معاييــر العمــل الالئــق ،فإنــه أداة هامــة وأساســية
لتمكيــن العامــات والعامليــن مــن تحســين شــروط عملهــم وتطبيــق معاييــر العمل
الــواردة فــي التشــريعات والسياســات ذات العالقــة .ومــن خــال مراقبة ديناميات
ســوق العمــل ،يتضــح أن جميــع العامليــن غيــر المنظميــن ليــس لديهــم منظمــات
نقابيــة تمثــل مصالحهــم وتدافــع عنهــا .ويعــد غيــاب التنظيــم النقابــي المســتقل
والفعــال الســبب األساســي فــي تراجــع وضعــف شــروط العمــل الالئــق لمختلــف
العامليــن ،وعلــى وجــه الخصــوص العامليــن غيــر المنظميــن.
 .9عــدم شــمول قوانيــن الشــركات والبلديــات وقانــون أمانــة عمــان الكبــرى أيــة
اشــتراطات علــى مختلــف منشــآت االعمــال مــن مؤسســات وشــركات بضــرورة
شــمول جميــع العامليــن والعامــات لديهــا فــي المؤسســة العامــة للضمــان
االجتماعــي عنــد تســجيلها وتجديــد تســجيلها فــي ســجل الشــركات ،وكذلــك عنــد
الحصــول علــى رخصــة المهــن وتجديدهــا ســنويا مــن البلديــات وأمانــة عمــان
الكبــرى.

 _17وزارة العمل األردنية ،التقرير السنوي لعام  ،2018عمان ،ص  .35متوفر على الرابط التالي.
[http://www.mol.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Annual%20reports/%D8%A7%D984%%D8%AA%D982%%D8%B1%D98%A%D8%B120%%D8%A7
%D984%%D8%B3%D986%%D988%%D98%A%202018.pdf], last visited 8 April 2020
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السياسات البديلة والتوصيات:
فــي ضــوء التحليــل الــذي تــم اجــراؤه فــي هــذه الورقــة لألســباب التــي أدت الــى
اتســاع العمالــة غيــر المنظمــة وخاصــة بيــن النســاء ،وعدم اشــتراكهم في منظومة
الضمــان االجتماعــي ،تتقــدم هــذه الورقــة بمجموعــة مــن السياســات البديلــة
والتوصيــات التــي مــن شــأن األخــذ بهــا تخفيــض أعــداد العمالــة غيــر المنظمــة،
وتعزيــز الحمايــات االجتماعيــة لقطاعــات واســعة مــن العامــات والعامليــن فــي
األردن:
 .1إعــادة النظــر بالسياســات االقتصاديــة وخاصــة المتعقلــة باالســتثمار ،بحيــث
يتــم تشــجيع وتقديــم التســهيالت والحوافــز لالســتثمارات التــي تعمــل علــى
توليــد فــرص عمــل كثيفــة والئقــة ،وذلــك الســتيعاب الداخليــن الجــدد مــن األيــدي
العاملــة الجديــدة.
 .2إعــادة النظــر بسياســات العمــل التــي تركــز علــى بنــاء بيئــة اســتثمارية صديقــة
للمســتثمرين علــى حســاب شــروط ومعاييــر العمــل ،بحيــث يتــم بنــاء عالقــة
متوازنــة تعمــل علــى تشــجيع المســتثمرين مــن جهــة ،واحتــرام معاييــر العمــل
الالئــق مــن جهــة أخــرى.
 .3إعــادة النظــر بسياســات التعليــم ،بحيــث يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار حاجــات
ومتطلبــات ســوق العمــل ،وتوجيــه المؤسســات التعليميــة المختلفــة للتركيــز
علــى تدريــس المهــن والتخصصــات المطلوبــة فــي ســوق العمــل ،والعمــل علــى
التوســع فــي التعليــم التقنــي والمهنــي بديــا للتعليــم األكاديمــي والجامعــي.
 .4اإلســراع فــي تطبيــق اإلطــار الوطنــي لالنتقــال مــن االقتصــاد غيــر المنظــم
الــى المنظــم الــذي صــدر فــي عــام  ،2014وتــم تطويــره بالتعــاون مــع منظمــة
العمــل الدوليــة.
 .5اإلســراع فــي اصــدار نظــام خــاص لتنظيــم العامليــن فــي الزراعــة اســتنادا
الــى نــص قانــون العمــل ،بحيــث يضمــن لكافــة العامليــن فــي هــذا القطــاع كافــة
حقوقهــم العماليــة دون انتقــاص ،وعلــى وجــه الخصــوص الحــق فــي االشــتراك
فــي الضمــان االجتماعــي.
 .6تخفيــض اشــتراكات الضمــان االجتماعــي مــع الحفــاظ علــى كافــة المنافــع
التأمينيــة ،لتشــجيع المؤسســات علــى عــدم التهــرب مــن تســجيل العامليــن لديهــا
فــي الضمــان االجتماعــي ،والتقليــل مــن عمليات تســريح الموظفيــن الموجودين،
ولتخفيــض تكاليــف خلــق الوظائــف فــي القطــاع الخــاص.
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 .7تطويــر آليــة وأداة بديلــة لنمــوذج االشــتراك االختيــاري فــي الضمــان
االجتماعــي ،بحيــث ال يتحمــل العاملــون لحســابهم الخــاص أو العاملــون
باألعمــال اليوميــة والحــرة (ليــس لديهــم صاحــب عمــل) أعبــاء دفــع مبلــغ 17.5
بالمئــة مــن اجورهــم بــدل اشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي ،وتكــون قيمــة
االشــتراك بالضمــان االجتماعــي منخفضــة ويســتطيع العاملــون والعامــات
تحمــل عبئهــا ،ويمكــن أن يتــم تخصيــص صنــدوق خــاص يتــم تمويلــه مــن
موازنــة الدولــة الســنوية لدفــع جــزء مــن هــذه االشــتراكات.
 .8تعديــل نظــام العامليــن فــي المنــازل وبســتانييها ومــن فــي حكمهــم رقــم
 90لســنة  2009وتعديالتــه بحيــث يتــم شــمول جميــع العامــات والعامليــن
فــي المنــازل وبســتانييها بالضمــان االجتماعــي.
 .9تعديــل المــادة  98مــن قانــون العمــل بحيــث يتــم الســماح لجميــع
العامــات والعامليــن بتأســيس منظماتهــم النقابيــة ،دون االســتناد الــى
نظــام التصنيــف المهنــي الــذي يصــدره وزيــر العمــل ،ووفــق معاييــر العمــل
الدوليــة ذات العالقــة التــي تضمــن حريــة التنظيــم النقابــي ،ألنهــا األداة
الفعالــة فــي الدفــاع وحمايــة مصالــح العامــات والعامليــن والضامــن
األساســي لتطبيــق معاييــر العمــل.
 .10إعــادة النظــر بنظــام العمــل المــرن رقــم  22لســنة  ،2017بحيــث يتــم
وضــع نســبة محــددة مــن الوظائــف التــي يحــق للعامــل اســتخدام حقــه
بالعمــل المــرن ،بالتنســيق مــع أصحــاب األعمــال وليــس بموافقتهــم ،الــى
جانــب وضــع مجموعــة مــن الحوافــر ألصحــاب األعمــال لتشــجيعهم علــى
تطبيــق النظــام.
 .11تعديــل قانــون الشــركات األردنــي رقــم  22لســنة  1997وتعديالتــه،
بحيــث يتضمــن شــروط تقديــم وثائــق تثبــت اشــتراك جميــع العامليــن فــي
منشــآت األعمال في الضمان االجتماعي كشــرط لتجديد شــهادات الســجل
التجــاري لمنشــآت األعمــال.
 .12تعديــل قانــون رخــص المهــن لســنة 1999وتعديالتــه ،بحيــث يتضمــن
شــروط تقديــم وثائــق تثبــت اشــتراك جميــع العامليــن فــي منشــآت األعمــال
فــي الضمــان االجتماعــي كشــرط لتجديــد رخــص المهــن لمنشــآت األعمــال.
 .13تفعيــل أدوات انفــاذ قانــون العمــل والضمــان االجتماعــي ،مــن خــال
تغييــر أســاليب وتقنيــات التفتيــش علــى مواقــع العمــل وتغليــظ العقوبــات
علــى أربــاب األعمــال الذيــن يخالفــون التشــريعات العماليــة ،الــى جانــب
تقديــم حوافــز ألصحــاب األعمــال الذيــن يحترمــون تشــريعات العمــل.
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المصادر العربية:
األردن :مراجعــة شــاملة ألنظمــة العمالــة المنزليــة وانتهــاكات بحــق مئــات العامــات ،موقــع العربــي
الجديــد 11 ،آذار .2019
األســرج ،حســين عبــد المطلــب“ ،االنعكاســات االقتصاديــة للقطــاع غيــر الرســمي :شــواهد مــن مصــر”،
مجلــة العلــوم االجتماعيــة.2011 ،
الحســن عاشــي ،خطــورة تنامــي القطــاع غيــر النظامــي فــي البلــدان العربيــة ،صحيفــة الحيــاة 7 ،شــباط
.2012
المرصــد العمالــي األردنــي  -مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ،العامــات فــي
صالونــات التجميــل ،عمــان ،تقريــر .2010
المهــدي ،عليــاء“ ،القطــاع غيــر المنظــم فــي الــدول العربيــة” ،فــي :التقريــر العربــي األول حول التشــغيل
والبطالــة فــي الــدول العربيــة ،منظمــة العمــل العربية.2008 ،
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،تقارير متنوعة حول بعض القطاعات االقتصادية.2016 ،
الهــدف  – 5تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل النســاء والفتيــات ،الموقــع الخــاص بالتنميــة
المســتدامة.
إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل ومتابعتــه ،اعتمــده
مؤتمـــر العمـــل الدولــي فــي دورتــه السادســة والثمانيــن ،حزيــران  1998وتــم مراجعتــه حزيــران .2010
تصريحــات رســمية لمديــر عــام دائــرة اإلحصــاءات العامــة خــال اجتمــاع لجنــة العمــل النيابيــة ،كانــون األول
.2019
تقريــر أوضــاع المعلميــن فــي المــدارس الخاصــة :انتهــاكات متعــددة لحقوقهــم األساســية ،سلســلة
تقاريــر المرصــد العمالــي األردنــي – مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ،تشــرين األول
.2010
المرصــد العمالــي األردنــي التابــع لمركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة ،تقريــر “تحديــات غيــر مســبوقة
للعامليــن فــي األردن” ،أيــار .2020
دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،تقريــر العمالــة والبطالــة ،الربــع الثالــث لعــام  ،2019عمــان ،األردن ،كانــون
األول .2019
عبــد الباقــي ،صابــر أحمــد“ ،القطــاع غيــر الرســمي” ،الموقــع الرســمي للدكتــور صابــر عبــد الباقــي،
.2009
عوض ،أحمد ،العمل النقابي في االقتصاد غير المنظم ،االتحاد الدولي لنقابات العمال.2013 ،
مريــان ،نــادر ،خصائــص العمالــة ومحــددات األجــر فــي القطــاع غيــر المنظــم فــي المراكــز الحضريــة
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