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 تقدمي

تواجه احلركة العمالية الأردنية حتد جديد اإىل جانب التحديات 
الأخرى التي تواجهها، وتتمثل بعمليات ت�سريح العمال. حيث 
�سهد �سوق العمل الأردين عمليات ت�سريــــح للعاملني قامـــت وما 

زالت تقوم بها ع�سرات ال�سركات ب�سكل قانوين وغري قانوين.

ق�سية  على  ال�سوء  اإلقاء  التقرير  هذا  خالل  حاولنا  وقد 
الرقمي  الإطار  ر�سد  خالل  من  اأعمالهم  من  العمال  ت�سريح 
وخارجيا،  داخليا  امل�سرحني  العمال  لأعداد  والإح�سائي 
واملربرات التي ت�سوقها ال�سركات لال�ستفادة من ن�ص املادة 31 
امل�ستقبلية  الت�سورات  بع�ص  اإىل  بالإ�سافة  العمل،  قانون  من 
لعمليات الت�سريح خالل ما تبقى من العام احلايل 2010، اإىل 
من  احلد  يف  ت�ساعد  قد  التي  التو�سيات  بع�ص  تقدمي  جانب 

ت�سريح العمال والتخفيف من اآثار عمليات ت�سريحهم.
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الإطار الرقمي:
قراءتان ميكن العتماد عليهما يف ق�سية ت�سريح العمال 
الأعداد  تخ�ص  رقمية"  "اإح�سائية  الأوىل  الأردنيني، 
اجتماعية  قراءة  والثانية  العمل.   وزارة  لدى  امل�سجلة 
اقت�سادية، بعيدا عن لغة الأرقام، تتمثل باآليات الت�سريح 
اأبوابها  اأغلقت  املوؤ�س�سات  من  العديد  لأن  وطرائقه، 
و�سرحت عمالها بعيدا عن وزارة العمل واأخرى فاو�ست 
عمالها على الت�سريح على طريقة ما "بني نارين" فاإما 
التع�سفي  الف�سل  بتعوي�ص  اأو  بت�سوية  العامل  يقبل  اأن 
وغالبا ما تكون قيمة الت�سوية اأعلى من احلد املن�سو�ص 
قانون  يقره  كما  التع�سفي  الف�سل  تعوي�ص  يف  عليه 
طوعية  ا�ستقالة  �سورة  يف  الت�سوية  تظهر  وهنا  العمل، 

ولي�ست ف�سال تع�سفيا م�سجال يف دائرة الأرقام.

القراءة الإح�سائية الرقمية  تقول باأن ن�سو�ص املادة 31 
وتعديالته  لعام 1996   8 رقم  الأردين  العمل  قانون  من 
 3750 يقارب  ما  ت�سريح  من  وامل�سانع  املوؤ�س�سات  مكنت 
عامل اأردين خالل عام 2009 اإىل جانب ما يقارب 6900 
العمل  وزارة  اإىل  �سركة   32 تقدمت  فقد  اأجنبي.  عامل 
من  العديد  لت�سريح   2009 الفائت  العام  خالل  بطلبات 
العاملني الأردنيني لديها ا�ستنادا اإىل املادة 31 من قانون 
العمل الأردين رقم 8 لعام 1996 وتعديالته. ومت املوافقة 
 1052 عن  ال�ستغناء  مبوجبه  مت  منها،  طلب   29 على 

عاماًل.

يقارب  ما  خدمات  عن  ال�ستغناء  مت  ذلك،  جانب  اإىل 
تقدمت  التي  املوافقات  اإطار  خارج  اأردنيا  عاماًل   2250

الغزل  قطاع  يف  يعملون  غالبيتهم   ،29 ال  ال�سركات 
والن�سيج واملناطق ال�سناعية املوؤهلة. كذلك مت ال�ستغناء 
العمالة  من  اآخرين  عامل   6900 يقارب  ما  خدمات  عن 
الهندية  اجلن�سيتني  من  غالبيتهم  )املهاجرة(  الوافدة 

والبنغالية. 

مت  الذين  العاملني  مئات  هنالك  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
العمل،  وزارة  اإىل  الرجوع  دون  اأعمالهم  من  ت�سريحهم 
فجزء منهم مت تخيريهم بني تعوي�ص الف�سل التع�سفي 
اإىل   3 بني  ما  يرتاوح  مببلغ  العمل  قانون  يقرره  الذي 
بتعوي�ص  ت�سوية  مقابل  طوعية  ا�ستقالة  اأو  �سهور،   6
يزيد عن حقوق العامل املف�سول تع�سفيا ح�سب ن�سو�ص 
قانون العمل، مثل دفع تعوي�ص املف�سولني براتب �ستة 
ومن  التعوي�سات،  من  وغريها  �سنتني  اأو  �سنة  اأو  اأ�سهر 
العمل  ترك  على  العاملني  اأجربت  من  ال�سركات  هذه 

لأ�سباب متنوعة. 

مت   2010 اجلاري  العام  من  الأولني  ال�سهرين  وخالل 
ت�سريح 472 عاماًل جراء موافقة وزارة العمل على طلب 
اإليها  تقدمت  التي  اخلم�سة  ال�سركات  واحد من طلبات 
لت�سريح العمال. اإىل جانب قيام وزارة الزراعة بت�سريح 
زال  وما  لديها،  العاملني  املياومة  عمال  من  عامل   256
النقابية لعمال  التفاو�ص بني اللجنة  هذا املو�سوع قيد 
املياومة واحلكومة بعد قيام العمال املف�سولني ب�سل�سلة 

من العت�سامات اأمام جمل�ص الوزراء.
العمل  وزارة  بني  ما  الأرقام  تباين  وراء  ال�سبب  ويعزى 
اإىل  اأعمالهم  من  امل�سرحني  للعمال  احلقيقية  والأرقام 
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اأغلقت نهائيا و�سرحت عمالها  اأن العديد من املوؤ�س�سات 
دون تقدمي طلبات اإىل وزارة العمل، خ�سو�سا يف املناطق 

ال�سناعية املوؤهلة. 

وعلى الرغم من الأعداد الكبرية التي مت ت�سجيلها من 
وو�سائل  الأردنية  العمالية  والنقابات  العمل  وزارة  قبل 
اأن  العمايل الأردين يرى  املر�سد  الأردنية، فاإن  الإعالم 
اأعداد الذين فقدوا وظائفهم خالل عام 2009 وال�سهرين 
يف  كثرياً،  الأرقام  هذه  يتجاوز   2010 عام  من  الأولني 
�سوء طبيعة وبنية �سوق العمل الأردين. اإذ اأن العديد من 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة والتي ت�سكل الغالبية بني 
عمالها  بت�سريح  تقوم  الأردن،  يف  القت�سادية  املوؤ�س�سات 
العمل،  وزارة  اإىل  الرجوع  الإعالن عن ذلك، ودون  دون 
هذا اإ�سافة اإىل اأن غالبية العمال يف الأردن ل يتوا�سلون 
ل  وبالتايل  متعددة،  لأ�سباب  العمالية  النقابات  مع 
النقابات  هذه  تعلم  ل  وبذلك  اأحوالهم،  عن  يبلغونها 

بوجود عمليات ف�سل اأو ت�سريح من العمل. 

اأكرث  فاإن  عليها،  احل�سول  مت  التي  الأرقام  �سوء  ويف 
الت�سريح اجلماعي  بعملية  تاأثراً  القطاعات القت�سادية 
للعمال كان قطاع الغزل والن�سيج، اإذ مت خالل عام 2009 
منهم  ووافدين  اأردنيني  9432 عامال من عمال  ت�سريح 
اأغلقت  حيث  وافد.  عامل   6952 و  اأردين  عامل   2480
املوؤهلة.  ال�سناعية  املناطق  العاملة يف  ال�سركات  ع�سرات 
خدمات  اإنهاء  مت  اإذ  البناء  يف  العاملني  قطاع  ذلك  تال 
1150 عاماًل ب�سبب الظروف املالية املتعرثة التي واجهتها 
العديد من ال�سركات العاملة يف هذا القطاع ب�سبب تراجع 

امل�سانع  اإىل جانب تعرث بع�ص  والبناء  قطاع الن�ساءاآت 
�سعف  ب�سبب  ال�سرياميك  جمال  يف  العاملة  الأردنية 
ال�سبيهة  امل�ستوردة  املنتجات  اأمام  املنتج الأردين  مناف�سة 
باأ�سعار منخف�سة مقارنة  الأردين  ال�سوق  اأغرقت  والتي 
امل�سرحني  باقي  وتوزع  الأردنية.  املنتجات  اأ�سعار  مع 
الذين مت ر�سدهم على القطاعات القت�سادية الأخرى. 

العاملون الأردنيون يف اخلارج: 
ل  فاإنه  اخلارج،  يف  الأردنيني  العاملني  بخ�سو�ص  اأما 
اأعداد  حول  ر�سمية  غري  اأو  ر�سمية  تقديرات  اأية  يوجد 
اأن  اإل  املا�سي.   2009 عام  خالل  وظائهم  فقدوا  الذين 
الت�سال  خالل  من  ر�سدها  مت  التي  الأولية  املعلومات 
عدد  يف  العالقة  ذوي  وبع�ص  العاملني  من  العديد  مع 
من دول اخلليج العربي، اأفادت اأن هنالك ب�سع مئات من 
الأردنيني فقدوا وظائهم جراء تاأثر هذه الدول بالأزمة 
والعام   2008 عام  اأواخر  العاملي  القت�ساد  �سربت  التي 
واملالية  الن�ساءاآت  قطاعات  يف  تركزوا  غالبيتهم   ،2009
الأردن  اإىل  عاد  منهم  والبع�ص  املعلومات،  وتكنولوجيا 
واآخر بقي هنالك، وت�سري املعلومات املتوفرة اأن التخوفات 
زالت  ما  الدول  هذه  يف  العمل  من  ت�سريح  عمليات  من 
يف  املقيمني  الأردنيني  اأعداد  اأن  الأرقام  وت�سري  قائمة. 
األف   141 حوايل   منهم  اأردين،  األف   600 تقارب  اخلارج 
يعملون يف الدول العربية ويتوزعون كما ياأتي: ما يقارب 
املتحدة، وما  العربية  الإمارات  دولة  يعملون يف  األف   55
يقارب 51 األف يعملون يف اململكة العربية ال�سعودية، اإىل 
جانب 19 األف تقريباً يعملون يف دولة الكويت، وما يقارب 
9500 اأردين يعملون يف دولة قطر، ويعمل يف اجلماهريية 
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التي  اأردين، وكذلك �سلطنة عمان  الليبية حوايل 3500 
يعمل فيها ما يقارب 3400 اأردين.

مربرات ت�صريح العمال:
�سببني  هنالك  اأن  ر�سدها  مت  التي  املعلومات  تفيد 
للعاملني  الت�سريح اجلماعي  اإىل عمليات  اأ�سا�سيني قادا 
عام  من  الأولني  وال�سهرين   2009 عام  خالل  الأردن  يف 
يف  الرئي�سي  ال�سبب  كان  ال�سركات  اإغالق  اأن  اإذ   ،2010
ت�سريحهم، يليه قيام العديد من ال�سركات باإعادة الهيكلة 
الأردين،  العمل  قانون  من   31 املادة  ن�ص  من  ل�ستفادة 
والذي ي�سمح لل�سركات باإنهاء عقود العمل غري حمدودة 
املدة اأو تعليقها كلها اأو بع�سها اإذا واجهت �ساحب العمل 
باآخر  اإنتاج  نظام  ا�ستبدال  اأو  فنية  اأو  اقت�سادية  ظروف 
وهو الذي يطلق عليه باإعادة الهيكلة، اأو التوقف نهائيا 

عن العمل. 

ورغم اإقرار العديد من النقابيني العماليني وامل�سئولني 
احلكوميني اأن الكثري من ال�سركات تتحايل على القانون 
غالبية  اأن  اإل  الهيكلة،  اإعادة  اأو  بالإغالق  مطالبتها  يف 
 2009 عام  يف  العمل  وزارة  اإىل  قدمت  التي  الطلبات 
وال�سهرين الأولني من العام اجلاري 2010، متت املوافقة 
اإىل  �سركة   37 املذكورة  الفرتة  خالل  تقدمت  اإذ  عليها، 
وزارة العمل بطلبات اإعادة هيكلة واإغالق، ومتت املوافقة 

على 30 طلب منها بواقع 81 باملائة من الطلبات.

توقعات متفاوتة لعام 2010
القراءة الأولية لواقع القطاعات القت�سادية وواقع �سوق 

فيها  �سترتاجع  القطاعات  غالبية  اأن  اإىل  توؤ�سر  العمل 
اليجابي  النمو  توقعات  ب�سبب  العمالة  ت�سريح  عمليات 
اأن هنالك قطاعات اقت�سادية تواجه �سعوبات  اإل  فيها. 
منها،  العمال  ت�سريح  عمليات  ازدياد  اإىل  �ستوؤدي  كبرية 
تراجع  ظل  يف  خا�سة  والن�ساءاآت،  البناء  قطاع  مثل 
للعديد  الإنتاجي  الأداء  وتراجع  وتعرث  البناء،  ن�ساط 
من ال�سركات العاملة يف قطاع اإنتاج ال�سرياميك وغريها 
املنتجات  اأمام  الأردين  املنتج  مناف�سة  �سعف  ب�سبب 
امل�ستوردة ال�سبيهة والتي اأغرقت ال�سوق الأردين باأ�سعار 

منخف�سة مقارنة مع اأ�سعار املنتجات الأردنية. 

من  العديد  تبقى  اأن  من  التخوفات  بع�ص  يوجد  اأي�سا 
 2010 العام  هذا  من  تبقى  فيما  القت�سادية  القطاعات 
خالل  منها  عانت  التي  القت�سادية  الأزمة  تاأثري  حتت 
عام 2009 املا�سي، الأمر الذي �سيدفع هذه ال�سركات اإىل 
ت�سريح املزيد من العاملني لديها. من جانب اآخر هنالك 
ت�سريح  عمليات  يف  احلكومة  ت�ستمر  اأن  من  تخوفات 
العاملني باملياومة لديها كما حدث موؤخرا مع العاملني 
من  تخوفات  هنالك  كذلك  الزراعة.  وزارة  يف  باملياومة 
اإىل تقلي�ص  اأن تلقي تداعيات خطط احلكومة الرامية 
بع�ص  تراجع  اإىل  العام،  لهذا  للحكومة  العام  الإنفاق 
من  العديد  فقدان  وبالتايل  القت�سادية  القطاعات 

العاملني يف هذه القطاعات لوظائفهم. 
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التو�صيات:
يو�سي التقرير مبا يلي:

واملتعلقة  الأردين  العمل  قانون  من   25 املادة  تعديل   .1
اإلزام ال�سركات باإرجاع  بالف�سل التع�سفي، بحيث يتم 
العامل اإىل عمله وزيادة قيمة التعوي�ص للعامل حال 
ثبوت حالة الف�سل التع�سفي، اإذ اأن قيمة التعوي�ص يف 
اأ�سهر  الن�ص احلايل منخف�سة ويرتاوح بني 3 اإىل 6 

فقط. 
ت�سمح  التي  العمل  قانون  من   31 املادة  ن�ص  تعديل   .2
و�سع  يتم  بحيث  العمال؛  بت�سريح  العمل  ل�ساحب 
العمال  لت�سريح  العمل  اأمام �ساحب  �سوابط م�سددة 

اجلماعي. 
تو�سيع مظلة التاأمينات الجتماعية مل�سرتكي املوؤ�س�سة   .3

التاأمني  ت�سمل  بحيث  الجتماعي  لل�سمان  العامة 
ت�سريحهم   يتم  الذين  للعمال  البطالة، وخا�سة  �سد 
ال�سلبية  الآثار  من  للتخفيف  وذلك  اأعمالهم  من 
القت�سادية التي يتعر�سون لها عند وبعد ت�سريحهم 

من اأعمالهم. 
بالعمال  املتعلقة  لالإح�سائيات  بيانات  قاعدة  بناء   .4
التي  ال�سركات  من  �سواء  وظائفهم،  من  امل�سرحني 
تتقدم  ل  التي  تلك  اأم  العمل  لوزارة  طلباتها  تقدم 

بطلبات للوزارة. 
اإغراق  الأردنية من عمليات  ال�سناعات  بع�ص  حماية   .5

ال�سوق ب�سلع مناف�سة تهدد وجودها.


