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ت�سريح العمال يف الأردن

تقدمي
تواجه احلركة العمالية الأردنية حتد جديد �إىل جانب التحديات
الأخرى التي تواجهها ،وتتمثل بعمليات ت�سريح العمال .حيث
�شهد �سوق العمل الأردين عمليات ت�سريـ ــح للعاملني قام ــت وما
زالت تقوم بها ع�شرات ال�شركات ب�شكل قانوين وغري قانوين.
وقد حاولنا خالل هذا التقرير �إلقاء ال�ضوء على ق�ضية
ت�سريح العمال من �أعمالهم من خالل ر�صد الإطار الرقمي
والإح�صائي لأعداد العمال امل�سرحني داخليا وخارجيا،
واملربرات التي ت�سوقها ال�شركات لال�ستفادة من ن�ص املادة 31
من قانون العمل ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الت�صورات امل�ستقبلية
لعمليات الت�سريح خالل ما تبقى من العام احلايل � ،2010إىل
جانب تقدمي بع�ض التو�صيات التي قد ت�ساعد يف احلد من
ت�سريح العمال والتخفيف من �آثار عمليات ت�سريحهم.
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الإطار الرقمي:
قراءتان ميكن االعتماد عليهما يف ق�ضية ت�سريح العمال
الأردنيني ,الأوىل "�إح�صائية رقمية" تخ�ص الأعداد
امل�سجلة لدى وزارة العمل .والثانية قراءة اجتماعية
اقت�صادية ,بعيدا عن لغة الأرقام ,تتمثل ب�آليات الت�سريح
وطرائقه ,لأن العديد من امل�ؤ�س�سات �أغلقت �أبوابها
و�سرحت عمالها بعيدا عن وزارة العمل و�أخرى فاو�ضت
عمالها على الت�سريح على طريقة ما "بني نارين" ف�إما
�أن يقبل العامل بت�سوية �أو بتعوي�ض الف�صل التع�سفي
وغالبا ما تكون قيمة الت�سوية �أعلى من احلد املن�صو�ص
عليه يف تعوي�ض الف�صل التع�سفي كما يقره قانون
العمل ,وهنا تظهر الت�سوية يف �صورة ا�ستقالة طوعية
ولي�ست ف�صال تع�سفيا م�سجال يف دائرة الأرقام.
القراءة الإح�صائية الرقمية تقول ب�أن ن�صو�ص املادة 31
من قانون العمل الأردين رقم  8لعام  1996وتعديالته
مكنت امل�ؤ�س�سات وامل�صانع من ت�سريح ما يقارب 3750
عامل �أردين خالل عام � 2009إىل جانب ما يقارب 6900
عامل �أجنبي .فقد تقدمت � 32شركة �إىل وزارة العمل
بطلبات خالل العام الفائت  2009لت�سريح العديد من
العاملني الأردنيني لديها ا�ستنادا �إىل املادة  31من قانون
العمل الأردين رقم  8لعام  1996وتعديالته .ومت املوافقة
على  29طلب منها ،مت مبوجبه اال�ستغناء عن 1052
عام ً
ال.
�إىل جانب ذلك ،مت اال�ستغناء عن خدمات ما يقارب
 2250عام ً
ال �أردنيا خارج �إطار املوافقات التي تقدمت

ال�شركات ال  ،29غالبيتهم يعملون يف قطاع الغزل
والن�سيج واملناطق ال�صناعية امل�ؤهلة .كذلك مت اال�ستغناء
عن خدمات ما يقارب  6900عامل �آخرين من العمالة
الوافدة (املهاجرة) غالبيتهم من اجلن�سيتني الهندية
والبنغالية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هنالك مئات العاملني الذين مت
ت�سريحهم من �أعمالهم دون الرجوع �إىل وزارة العمل،
فجزء منهم مت تخيريهم بني تعوي�ض الف�صل التع�سفي
الذي يقرره قانون العمل مببلغ يرتاوح ما بني � 3إىل
� 6شهور� ،أو ا�ستقالة طوعية مقابل ت�سوية بتعوي�ض
يزيد عن حقوق العامل املف�صول تع�سفيا ح�سب ن�صو�ص
قانون العمل ،مثل دفع تعوي�ض املف�صولني براتب �ستة
�أ�شهر �أو �سنة �أو �سنتني وغريها من التعوي�ضات ،ومن
هذه ال�شركات من �أجربت العاملني على ترك العمل
لأ�سباب متنوعة.
وخالل ال�شهرين الأولني من العام اجلاري  2010مت
ت�سريح  472عام ً
ال جراء موافقة وزارة العمل على طلب
واحد من طلبات ال�شركات اخلم�سة التي تقدمت �إليها
لت�سريح العمال� .إىل جانب قيام وزارة الزراعة بت�سريح
 256عامل من عمال املياومة العاملني لديها ،وما زال
هذا املو�ضوع قيد التفاو�ض بني اللجنة النقابية لعمال
املياومة واحلكومة بعد قيام العمال املف�صولني ب�سل�سلة
من االعت�صامات �أمام جمل�س الوزراء.
ويعزى ال�سبب وراء تباين الأرقام ما بني وزارة العمل
والأرقام احلقيقية للعمال امل�سرحني من �أعمالهم �إىل
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�أن العديد من امل�ؤ�س�سات �أغلقت نهائيا و�سرحت عمالها
دون تقدمي طلبات �إىل وزارة العمل ،خ�صو�صا يف املناطق
ال�صناعية امل�ؤهلة.
وعلى الرغم من الأعداد الكبرية التي مت ت�سجيلها من
قبل وزارة العمل والنقابات العمالية الأردنية وو�سائل
الإعالم الأردنية ،ف�إن املر�صد العمايل الأردين يرى �أن
�أعداد الذين فقدوا وظائفهم خالل عام  2009وال�شهرين
الأولني من عام  2010يتجاوز هذه الأرقام كثرياً ،يف
�ضوء طبيعة وبنية �سوق العمل الأردين� .إذ �أن العديد من
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة والتي ت�شكل الغالبية بني
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف الأردن ،تقوم بت�سريح عمالها
دون الإعالن عن ذلك ،ودون الرجوع �إىل وزارة العمل،
هذا �إ�ضافة �إىل �أن غالبية العمال يف الأردن ال يتوا�صلون
مع النقابات العمالية لأ�سباب متعددة ،وبالتايل ال
يبلغونها عن �أحوالهم ،وبذلك ال تعلم هذه النقابات
بوجود عمليات ف�صل �أو ت�سريح من العمل.
ويف �ضوء الأرقام التي مت احل�صول عليها ،ف�إن �أكرث
القطاعات االقت�صادية ت�أثراً بعملية الت�سريح اجلماعي
للعمال كان قطاع الغزل والن�سيج� ،إذ مت خالل عام 2009
ت�سريح  9432عامال من عمال �أردنيني ووافدين منهم
 2480عامل �أردين و  6952عامل وافد .حيث �أغلقت
ع�شرات ال�شركات العاملة يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة.
تال ذلك قطاع العاملني يف البناء �إذ مت �إنهاء خدمات
 1150عام ً
ال ب�سبب الظروف املالية املتعرثة التي واجهتها
العديد من ال�شركات العاملة يف هذا القطاع ب�سبب تراجع
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قطاع االن�شاء�آت والبناء �إىل جانب تعرث بع�ض امل�صانع
الأردنية العاملة يف جمال ال�سرياميك ب�سبب �ضعف
مناف�سة املنتج الأردين �أمام املنتجات امل�ستوردة ال�شبيهة
والتي �أغرقت ال�سوق الأردين ب�أ�سعار منخف�ضة مقارنة
مع �أ�سعار املنتجات الأردنية .وتوزع باقي امل�سرحني
الذين مت ر�صدهم على القطاعات االقت�صادية الأخرى.

العاملون الأردنيون يف اخلارج:
�أما بخ�صو�ص العاملني الأردنيني يف اخلارج ،ف�إنه ال
يوجد �أية تقديرات ر�سمية �أو غري ر�سمية حول �أعداد
الذين فقدوا وظائهم خالل عام  2009املا�ضي� .إال �أن
املعلومات الأولية التي مت ر�صدها من خالل االت�صال
مع العديد من العاملني وبع�ض ذوي العالقة يف عدد
من دول اخلليج العربي� ،أفادت �أن هنالك ب�ضع مئات من
الأردنيني فقدوا وظائهم جراء ت�أثر هذه الدول بالأزمة
التي �ضربت االقت�صاد العاملي �أواخر عام  2008والعام
 ،2009غالبيتهم تركزوا يف قطاعات االن�شاء�آت واملالية
وتكنولوجيا املعلومات ،والبع�ض منهم عاد �إىل الأردن
و�آخر بقي هنالك ،وت�شري املعلومات املتوفرة �أن التخوفات
من عمليات ت�سريح من العمل يف هذه الدول ما زالت
قائمة .وت�شري الأرقام �أن �أعداد الأردنيني املقيمني يف
اخلارج تقارب � 600ألف �أردين ،منهم حوايل � 141ألف
يعملون يف الدول العربية ويتوزعون كما ي�أتي :ما يقارب
� 55ألف يعملون يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وما
يقارب � 51ألف يعملون يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إىل
جانب � 19ألف تقريباً يعملون يف دولة الكويت ،وما يقارب
� 9500أردين يعملون يف دولة قطر ،ويعمل يف اجلماهريية

ت�سريح العمال يف الأردن

الليبية حوايل � 3500أردين ،وكذلك �سلطنة عمان التي
يعمل فيها ما يقارب � 3400أردين.

مربرات ت�سريح العمال:
تفيد املعلومات التي مت ر�صدها �أن هنالك �سببني
�أ�سا�سيني قادا �إىل عمليات الت�سريح اجلماعي للعاملني
يف الأردن خالل عام  2009وال�شهرين الأولني من عام
� ،2010إذ �أن �إغالق ال�شركات كان ال�سبب الرئي�سي يف
ت�سريحهم ،يليه قيام العديد من ال�شركات ب�إعادة الهيكلة
ال�ستفادة من ن�ص املادة  31من قانون العمل الأردين،
والذي ي�سمح لل�شركات ب�إنهاء عقود العمل غري حمدودة
املدة �أو تعليقها كلها �أو بع�ضها �إذا واجهت �صاحب العمل
ظروف اقت�صادية �أو فنية �أو ا�ستبدال نظام �إنتاج ب�آخر
وهو الذي يطلق عليه ب�إعادة الهيكلة� ،أو التوقف نهائيا
عن العمل.
ورغم �إقرار العديد من النقابيني العماليني وامل�سئولني
احلكوميني �أن الكثري من ال�شركات تتحايل على القانون
يف مطالبتها بالإغالق �أو �إعادة الهيكلة� ،إال �أن غالبية
الطلبات التي قدمت �إىل وزارة العمل يف عام 2009
وال�شهرين الأولني من العام اجلاري  ،2010متت املوافقة
عليها� ،إذ تقدمت خالل الفرتة املذكورة � 37شركة �إىل
وزارة العمل بطلبات �إعادة هيكلة و�إغالق ،ومتت املوافقة
على  30طلب منها بواقع  81باملائة من الطلبات.

العمل ت�ؤ�شر �إىل �أن غالبية القطاعات �سترتاجع فيها
عمليات ت�سريح العمالة ب�سبب توقعات النمو االيجابي
فيها� .إال �أن هنالك قطاعات اقت�صادية تواجه �صعوبات
كبرية �ست�ؤدي �إىل ازدياد عمليات ت�سريح العمال منها،
مثل قطاع البناء واالن�شاء�آت ،خا�صة يف ظل تراجع
ن�شاط البناء ،وتعرث وتراجع الأداء الإنتاجي للعديد
من ال�شركات العاملة يف قطاع �إنتاج ال�سرياميك وغريها
ب�سبب �ضعف مناف�سة املنتج الأردين �أمام املنتجات
امل�ستوردة ال�شبيهة والتي �أغرقت ال�سوق الأردين ب�أ�سعار
منخف�ضة مقارنة مع �أ�سعار املنتجات الأردنية.
�أي�ضا يوجد بع�ض التخوفات من �أن تبقى العديد من
القطاعات االقت�صادية فيما تبقى من هذا العام 2010
حتت ت�أثري الأزمة االقت�صادية التي عانت منها خالل
عام  2009املا�ضي ،الأمر الذي �سيدفع هذه ال�شركات �إىل
ت�سريح املزيد من العاملني لديها .من جانب �آخر هنالك
تخوفات من �أن ت�ستمر احلكومة يف عمليات ت�سريح
العاملني باملياومة لديها كما حدث م�ؤخرا مع العاملني
باملياومة يف وزارة الزراعة .كذلك هنالك تخوفات من
�أن تلقي تداعيات خطط احلكومة الرامية �إىل تقلي�ص
الإنفاق العام للحكومة لهذا العام� ،إىل تراجع بع�ض
القطاعات االقت�صادية وبالتايل فقدان العديد من
العاملني يف هذه القطاعات لوظائفهم.

توقعات متفاوتة لعام 2010
القراءة الأولية لواقع القطاعات االقت�صادية وواقع �سوق
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التو�صيات:
يو�صي التقرير مبا يلي:
 .1تعديل املادة  25من قانون العمل الأردين واملتعلقة
بالف�صل التع�سفي ،بحيث يتم �إلزام ال�شركات ب�إرجاع
العامل �إىل عمله وزيادة قيمة التعوي�ض للعامل حال
ثبوت حالة الف�صل التع�سفي� ،إذ �أن قيمة التعوي�ض يف
الن�ص احلايل منخف�ضة ويرتاوح بني � 3إىل � 6أ�شهر
فقط.
 .2تعديل ن�ص املادة  31من قانون العمل التي ت�سمح
ل�صاحب العمل بت�سريح العمال؛ بحيث يتم و�ضع
�ضوابط م�شددة �أمام �صاحب العمل لت�سريح العمال
اجلماعي.
 .3تو�سيع مظلة الت�أمينات االجتماعية مل�شرتكي امل�ؤ�س�سة
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العامة لل�ضمان االجتماعي بحيث ت�شمل الت�أمني
�ضد البطالة ،وخا�صة للعمال الذين يتم ت�سريحهم
من �أعمالهم وذلك للتخفيف من الآثار ال�سلبية
االقت�صادية التي يتعر�ضون لها عند وبعد ت�سريحهم
من �أعمالهم.
 .4بناء قاعدة بيانات للإح�صائيات املتعلقة بالعمال
امل�سرحني من وظائفهم� ،سواء من ال�شركات التي
تقدم طلباتها لوزارة العمل �أم تلك التي ال تتقدم
بطلبات للوزارة.
 .5حماية بع�ض ال�صناعات الأردنية من عمليات �إغراق
ال�سوق ب�سلع مناف�سة تهدد وجودها.

