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الملخص التنفيذي
توس ــعت ظاه ــرة العم ــل غي ــر املنظ ــم لتش ــمل انخ ــراط أع ــداد كبي ــرة م ــن النس ــاء ف ــي س ــوق العم ــل
وف ــق أس ــس غي ــر منظم ــة ،س ــواء ك ــن يعمل ــن ف ــي االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم أو االقتص ــاد املنظ ــم .وتش ــير
املعطي ــات أن الغالبي ــة الكبي ــرة م ــن النس ــاء العام ــات غي ــر املنظم ــات والالت ــي يعمل ــن ف ــي االقتصادي ــن
املنظ ــم وغي ــر املنظ ــم ،يواجه ــن صعوب ــات كبي ــرة ف ــي حياته ــم العملي ــة واألس ــرية ،ال ــى جان ــب تعرضه ــن
النته ــاكات واس ــعة ف ــي حقوقه ــن االنس ــانية األساس ــية ،وبالتال ــي ال يوف ــر له ــن ه ــذا الن ــوع م ــن األعم ــال
احل ــد األدن ــى م ــن ش ــروط العم ــل الالئ ــق واحلي ــاة الكرمي ــة.
يعـــد االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظمـــن مـــن أهـــم ســـمات االقتصـــادات واألعمـــال فـــي العديـــد مـــن دول
العالـــم التـــي تعانـــي اقتصاداتهـــا واســـواق العمـــل فيهـــا مـــن اختـــاالت وفجـــوات.
وتوس ــع ه ــذا االقتص ــاد خ ــال العقدي ــن املاضي ــن بش ــكل كبي ــر ،وبلغ ــت نس ــبة العامل ــن غي ــر املنظم ــن
ف ــي األردن م ــا نس ــبته  44%م ــن مجم ــل العامل ــن ،حس ــب ارق ــام ع ــام  ،2012وبل ــغ حج ــم االقتص ــاد غي ــر
املنظ ــم كنس ــبة م ــن مجم ــل االقتص ــاد الوطن ــي م ــا يق ــارب  ،24%وف ــق ارق ــام .2012
وألن النســـاء فـــي األردن يعانـــن مـــن مســـتويات بطالـــة عاليـــة ،وصلـــت فـــي النصـــف الثانـــي مـــن عـــام
 2017الـــى  33.0%مقارنـــة مـــع  13.9%عنـــد الرجـــال ،فـــإن حاجتهـــم لالنخـــراط فـــي ســـوق العمـــل بـــأي
شـــكل مـــن األشـــكال ،باتـــت ملحـــة وضروريـــة .وهنالـــك قطاعـــات اقتصاديـــة تتكثـــف فيهـــا عمالـــة
النســـاء بشـــكل كبيـــر ،والغالبيـــة الكبيـــرة منهـــن يعملـــن بشـــروط عمـــل غيـــر الئقـــة ،ويصنفـــن فـــي
إط ــار العم ــل غي ــر املنظ ــم ،وتتمث ــل ه ــذه القطاع ــات ف ــي القط ــاع الزراع ــي ،قط ــاع الس ــكرتاريا ،معلم ــات
املـــدارس اخلاصـــة ،صالونـــات التجميـــل ،واحملـــات التجاريـــة وعامـــات املنـــازل والعامـــات حلســـابهن اخلـــاص
فـــي املشـــاريع الصغيـــرة واملتناهيـــة الصغـــر.
وتوصلـــت ورقـــة السياســـات هـــذه الـــى أن هنالـــك اتســـاعا ً فـــي رقعـــة االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظـــم
فـــي األردن ،وأنـــه فـــي توســـع مســـتمر ،وهـــذا التوســـع انعكـــس ومـــا زال ينعكـــس بشـــكل ســـلبي علـــى
قطاعـــات واســـعة مـــن العاملـــن والعامـــات فـــي األردن ،مـــن حيـــث درجـــة التمتـــع باحلقـــوق العماليـــة
واالنســـانية األساســـية ،وشـــروط العمـــل الالئـــق املتعـــارف عليهـــا عامليـــا ،وضعـــف اســـتدامة أعمـــال
العاملـــن والعامـــات حلســـابهن اخلـــاص ،ملـــا وفـــره هـــذا النـــوع مـــن العمـــل مـــن إطـــار ســـهل لتعميـــق
االنتهـــاكات التـــي تتعـــرض لهـــا النســـاء فـــي األردن.
وبه ــدف التقلي ــل م ــن مس ــتوى األض ــرار اخملتلف ــة واالنته ــاكات االنس ــانية الت ــي يس ــببها ه ــذا االقتص ــاد
واألعمـــال علـــى االقتصـــاد والعاملـــن فيـــه بشـــكل عـــام والنســـاء بشـــكل خـــاص ،فـــإن الورقـــة طـــورت
مجموعـــة مـــن السياســـات البديلـــة والتوصيـــات متثلـــت فيمـــا يأتـــي:
 .1إعـــادة النظـــر بالسياســـات االقتصاديـــة وخاصـــة املتعقلـــة باالســـتثمار ،بحيـــث يتـــم تشـــجيع وتقـــدمي
التس ــهيالت واحلواف ــز لالس ــتثمارات الت ــي تضم ــن تولي ــد ف ــرص عم ــل كثيف ــة والئق ــة ،وذل ــك الس ــتيعاب
الداخل ــون اجل ــدد م ــن األي ــدي العامل ــة اجلدي ــدة.
 .2توفيـــر تســـهيالت للمشـــاريع الصغيـــرة واملتناهيـــة الصغـــر وللعاملـــن والعامـــات حلســـابهن فـــي
عمليـــات التســـجيل ،ومنـــح هـــذه املنشـــآت إعفـــاءات ضريبيـــة ،لتشـــجيع القائمـــات والقائمـــن عليهـــا
علـــى االســـتمرار فـــي التســـجيل واالنضمـــام الـــى الضمـــان االجتماعـــي.
 .3إعـــادة النظـــر بسياســـات العمـــل التـــي تركـــز علـــى بنـــاء بيئـــة اســـتثمارية صديقـــة للمســـتثمرين
عل ــى حس ــاب ش ــروط ومعايي ــر العم ــل الالئ ــق ،بحي ــث يت ــم بن ــاء عالق ــة متوازن ــة تعم ــل عل ــى تش ــجيع
املســـتثمرين مـــن جانـــب ،واحتـــرام معاييـــر العمـــل الالئـــق مـــن جانـــب آخـــر.
 .4إعـــادة النظ ــر ف ــي سياس ــات التعلي ــم ،بحي ــث يتـــم األخ ــذ بعـــن االعتب ــار حاجـــات ومتطلبـــات ســـوق
العمـــل ،وتوجيـــه املؤسســـات التعليميـــة للتركيـــز علـــى تدريـــس املهـــن والتخصصـــات املطلوبـــة لســـوق
العمـــل والتـــي يولدهـــا االقتصـــاد الوطنـــي.
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 .5العمـــل علـــى التوســـع فـــي التعليـــم التقنـــي واملهنـــي ،إذ أن غالبيـــة املهـــن والوظائـــف التـــي يولدهـــا
االقتصـــاد الوطنـــي ذات طابـــع تقنـــي ومهنـــي.
 .6إص ــدار نظ ــام خ ــاص لتنظي ــم العامل ــن ف ــي الزراع ــة اس ــتنادا ً ال ــى ن ــص قان ــون العم ــل ،بحي ــث يضم ــن
لكاف ــة العامل ــن ف ــي ه ــذا القط ــاع كاف ــة حقوقه ــم العمالي ــة دون انتق ــاص.
 .7تطويـــر آليـــة أفضـــل مـــن «االشـــتراك االختيـــاري» ،بحيـــث ال يتحمـــل العاملـــون حلســـابهم اخلـــاص فـــي
املؤسســـات الصغيـــرة ،والفئـــات املهمشـــة ،أعبـــاء دفـــع مـــا نســـبته ( )16.75%مـــن أجورهـــم كاشـــتراك
فـــي الضمـــان االجتماعـــي ،وميكـــن أن يتـــم تخصيـــص صنـــدوق خـــاص يتـــم متويلـــه مـــن موازنـــة الدولـــة
الســـنوية لدفـــع جـــزء مـــن هـــذه االشـــتراكات.
 .8إعـــادة النظـــر بنســـب االقتطاعـــات للضمـــان االجتماعـــي باجتـــاه تخفيضهـــا عـــن نســـب املســـاهمات
احلاليـــة والبالغـــة ( )21.75%مـــن مجمـــل األجـــور.
 .9تعديـــل النظـــام اخلـــاص بعامـــات املنـــازل بحيـــث يتـــم شـــمولهن باحلمايـــة االجتماعيـــة التـــي توفرهـــا
املؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي.
 .10تعديـــل املـــادة  98مـــن قانـــون العمـــل بحيـــث يتـــم الســـماح جلميـــع العامـــات والعاملـــن بتأســـيس
منظماتهـــم النقابيـــة ،ودون اشـــتراط موافقـــة اللجنـــة الثالثيـــة التـــي يشـــكلها وزيـــر العمـــل ،بحيـــث
تتوافـــق مـــع معاييـــر العمـــل الدوليـــة ذات العالقـــة التـــي تضمـــن حريـــة التنظيـــم النقابـــي ،ألنهـــا األداة
الفعالـــة فـــي الدفـــاع وحمايـــة مصالـــح العامـــات والعاملـــن والضامـــن األساســـي لتطبيـــق معاييـــر
العمـــل ،وفتـــح اجملـــال أمـــام جميـــع العامـــات والعاملـــن بأجـــر ســـواء فـــي االقتصـــاد املنظـــم أو غيـــر
املنظـــم لالنتســـاب للنقابـــات العماليـــة.
 .11إع ــادة النظ ــر بنظ ــام العم ــل امل ــرن ال ــذي ص ــدر ف ــي آذار  2017بحي ــث يح ــق للعام ــل في ــه اس ــتخدام
حقـــه بالعمـــل املـــرن ،بالتنســـيق مـــع أصحـــاب األعمـــال وليـــس مبوافقتهـــم فـــي حـــال انطبقـــت علـــى
العامـــل شـــروط نظـــام العمـــل املـــرن ،الـــى جانـــب وضـــع مجموعـــة مـــن احلوافـــر ألصحـــاب األعمـــال
لتشـــجيعهم علـــى تطبيـــق هـــذا النظـــام.
 .12تفعي ــل تنفي ــذ «اإلط ــار الوطن ــي لالنتق ــال م ــن االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ال ــى املنظ ــم» ال ــذي ص ــدر ف ــي
ع ــام  ،2014م ــن خ ــال تطوي ــر وتنفي ــذ خط ــة تنفيذي ــة لتنفي ــذ اإلط ــار املذك ــور.
 .13تفعيـــل أدوات انفـــاذ قانونـــي العمـــل والضمـــان االجتماعـــي ،مـــن خـــال تغييـــر أســـاليب وتقنيـــات
التفتيـــش علـــى مواقـــع العمـــل وتغليـــظ العقوبـــات علـــى أربـــاب األعمـــال الذيـــن يخالفـــون التشـــريعات
العماليـــة ،الـــى جانـــب تقـــدمي حوافـــز ألصحـــاب األعمـــال الذيـــن يحترمـــون تشـــريعات العمـــل.
 .14تق ــدمي حواف ــز تش ــجيعية وإعف ــاءات ضريبي ــة للس ــيدات الريادي ــات العام ــات حلس ــابهن اخل ــاص ،واللوات ــي
يقم ــن بتأس ــيس مش ــاريع صغي ــرة ومتناهي ــة الصغ ــر ،ورب ــط ذل ــك بق ــدرة مش ــاريعهن عل ــى تولي ــد ف ــرص
عم ــل جدي ــدة الئق ــة.
 .15به ــدف توفي ــر بيان ــات ومعلوم ــات دقيق ــة ع ــن االقتص ــاد والعم ــل غي ــر املنظم ــن ولتمك ــن احلكوم ــة
م ــن التخطي ــط والتأثي ــر عل ــى ه ــذا اجل ــزء الكبي ــر م ــن االقتص ــاد األردن ــي ،ب ــات مطلوب ــا تطوي ــر واعتم ــاد
منهجيـــة قيـــاس واجـــراء قياســـات دوريـــة ومنتظمـــة لهـــذا االقتصـــاد والعاملـــن فيـــه مـــن قبـــل دائـــرة
اإلحصـــاءات العامـــة.
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ً
أوال :مقدمة
تنام ــت خ ــال الس ــنوات األخي ــرة ظاه ــرة العم ــل غي ــر املنظ ــم ف ــي األردن ،بس ــبب ع ــدم ق ــدرة االقتص ــاد
األردنـــي علـــى توليـــد فـــرص عمـــل كافيـــة جلميـــع طالبـــي هـــذه الوظائـــف .ويعمـــل فـــي االقتصـــاد غيـــر
املنظـــم فئـــات متنوعـــة ،اذ أن غالبيتهـــم يعملـــون بأجـــر لـــدى آخـــرون ،وجـــزء منهـــم يعملـــون حلســـابهم
اخل ــاص ،وقليل ــون منه ــم أصح ــاب أعم ــال يش ــغلون لديه ــم آخري ــن ،وف ــي غال ــب األحي ــان ف ــإن العم ــل غي ــر
املنظ ــم ال يضم ــن للعامل ــن والعام ــات في ــه احلق ــوق العمالي ــة األساس ــية ،أي ال يتمتع ــون بش ــروط عم ــل
الئقـــة تكفـــل لهـــم كرامتهـــم االنســـانية ،حيـــث يعملـــون ألكثـــر مـــن ثمـــان ســـاعات يوميـــا ،والعمـــل
بشـــكل يومـــي «مياومـــة» ،وعـــدم اســـتالم األجـــر مبواعيـــده احملـــددة ،وعـــدم التمتـــع بشـــروط الصحـــة
والس ــامة املهني ــة املطلوب ــة ،وع ــدم حصوله ــم عل ــى اج ــازات س ــنوية ومرضي ــة والعط ــل الرس ــمية ،ال ــى
جان ــب ع ــدم تس ــجيلهم ف ــي منظوم ــة الضم ــان االجتماع ــي.
وفـــي هـــذا الســـياق ولزيـــادة مشـــاركة املـــرأة االقتصاديـــة كمحـــور رئيســـي فـــي االســـتراتيجية الوطنيـــة
للمـــرأة األردنيـــة ،قامـــت اللجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة لشـــؤون املـــرأة بالعمـــل علـــى تطويـــر هـــذه الورقـــة
لتس ــليط الض ــوء عل ــى موض ــوع حماي ــة النس ــاء ف ــي القط ــاع غي ــر املنظ ــم نتيج ــة الزدي ــاد اع ــداد النس ــاء
العام ــات في ــه .ول ــدى اللجن ــة الوطني ــة ومن ــذ تأسيس ــها ف ــي ع ــام  1992وحت ــى اآلن العدي ــد م ــن اجله ــود
لتعزي ــز التمك ــن االقتص ــادي للم ــرأة ،حي ــث ت ــرأس اللجن ــة الوطني ــة م ــع وزارة العم ــل جلن ــة اإلنص ــاف ف ــي
األج ــور املعني ــة بتحقي ــق املس ــاواة وردم فج ــوة األج ــور ب ــن اجلنس ــن ف ــي س ــوق العم ــل ،وق ــد عمل ــت أيض ـا ً
اللجن ــة الوطني ــة عل ــى تطوي ــر توصي ــات تتعل ــق بدع ــم بيئ ــة عم ــل التعاوني ــات كوس ــيلة لزي ــادة مش ــاركة
املـــرأة االقتصاديـــة ،وكأداة لتشـــجيع النســـاء العامـــات فـــي القطـــاع غيـــر املنظـــم لالنتقـــال للقطـــاع
املنظ ــم م ــن خ ــال تأس ــيس أو االنتس ــاب للجمعي ــات التعاوني ــة ،وكذل ــك تلع ــب اللجن ــة دورا ً مركزيــا ً ف ــي
دراســـة التشـــريعات لتنقيحهـــا مـــن التمييـــز القائـــم علـــى النـــوع االجتماعـــي ،وتصـــدر ســـنويا ً الئحـــة
املطالـــب املتعلقـــة بالتشـــريعات املطلـــوب تعديلهـــا ومنهـــا تشـــريعات تتعلـــق بســـوق العمـــل ،وأيضـــا ً
تلع ــب اللجن ــة دورا ً رئيس ــيا ً ف ــي متابع ــة تنفي ــذ االردن اللتزامات ــه الدولي ــة املتعلق ــة بتعزي ــز حق ــوق امل ــرأة
باعتباره ــا املرج ــع األساس ــي ل ــدى جمي ــع اجله ــات الرس ــمية ف ــي كل م ــا يتعل ــق بش ــؤون امل ــرأة.
إن املســـاواة بـــن اجلنســـن فـــي ســـوق العمـــل ،ســـواء املنظـــم أو غيـــر املنظـــم ،يعتبـــر أحـــد األعمـــدة
الرئيســـية األربعـــة إلعـــان منظمـــة العمـــل الدوليـــة للمبـــادئ واحلقـــوق األساســـية فـــي العمـــل ،والـــذي
أقرتـــه منظمـــة العمـــل الدوليـــة فـــي عـــام  ،1998وينـــص صراحـــة علـــى ضـــرورة القضـــاء علـــى التمييـــز
فـــي االســـتخدام واملهنـــة ،وهـــذا يتضمـــن محاربـــة أي شـــكل مـــن أشـــكال التمييـــز فـــي العمـــل يقـــوم
علـــى أســـاس العـــرق أو اجلنـــس أو اللـــون أو الديـــن ..الـــخ .كذلـــك تناولـــت العديـــد مـــن الوثائـــق الدوليـــة
موضـــوع متكـــن النســـاء وضمـــان مســـاواتهن مـــع الرجـــال ،حيـــث أكـــدت أجنـــدة التنميـــة املســـتدامة
 ،2030الت ــي أقرته ــا اجلمعي ــة العام ــة ل ــأمم املتح ــدة ف ــي أيل ــول  ،2015ف ــي هدفه ــا اخلام ــس عل ــى ضم ــان
املس ــاواة ب ــن اجلنس ــن ومتك ــن كل النس ــاء ،وفصل ــت ف ــي غاي ــة اله ــدف اخلام ــس املذك ــور عل ــى ض ــرورة
1
القيـــام بإصالحـــات لتخويـــل املـــرأة حقوقـــا ً متســـاوية فـــي املـــوارد االقتصاديـــة.
وم ــن املع ــروف أن الدول ــة األردني ــة ال ــى جان ــب أن له ــا مصال ــح كبي ــرة ف ــي تعزي ــز ش ــروط العم ــل الالئ ــق
ومعاييـــر العمـــل الدوليـــة للجميـــع مبـــا فيهـــا للنســـاء باعتبارهـــن مـــن الفئـــات األكثـــر هشاشـــة فـــي
س ــوق العم ــل ،األم ــر ال ــذي م ــن ش ــأنه تعزي ــز االس ــتقرار واالم ــن االجتماعي ــن ،ف ــإن عليه ــا التزام ــات جت ــاه
احت ــرام وانف ــاذ معايي ــر العم ــل الدولي ــة ال ــواردة ف ــي اع ــان منظم ــة العم ــل الدولي ــة للحق ــوق واملب ــادئ
األساســـية فـــي العمـــل ،والـــذي ينـــص علـــى أن جميـــع الـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة العمـــل الدوليـــة
واج ــب االلت ــزام ب ــه ،بغ ــض النظ ــر ان كان ــت مصادق ــة عل ــى االتفاقي ــات الثماني ــة املتضمن ــة ب ــه أم ال،
واألردن أيض ــا كان ق ــد ص ــادق عل ــى س ــبعة م ــن أص ــل ثماني ــة م ــن ه ــذه االتفاقي ــات ،حي ــث م ــا زال غي ــر
مصـــادق علـــى اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم  87بشـــأن حريـــة التنظيـــم النقابـــي ،هـــذا الـــى
جانـــب التـــزام الدولـــة بأجنـــدة التنميـــة املســـتدامة .2030
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وميكـــن تعريـــف االقتصـــاد غيـــر املنظـــم بأنـــه «جميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة التـــي ميارســـها العمـــال
والوحـــدات االقتصاديـــة الذيـــن ال تشـــملهم كل أو بعـــض الترتيبـــات النظاميـــة فـــي القانـــون أو فـــي
املمارس ــة» .2وتوس ــعت ظاه ــرة العم ــل غي ــر املنظ ــم لتش ــمل انخ ــراط أع ــداد كبي ــرة م ــن النس ــاء للعم ــل
وف ــق أس ــس غي ــر منظم ــة ،س ــواء ك ــن يعمل ــن ف ــي االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم أو االقتص ــاد املنظ ــم .وق ــد
عرّفـــت منظمـــة العمـــل الدوليـــة هـــذا النـــوع مـــن األعمـــال أنـــه «الوظائـــف غيـــر املنظمـــة التـــي تـــؤدى
ف ــي منش ــآت االقتص ــاد املنظ ــم أو غي ــر املنظ ــم ،أو األس ــر ،وه ــي تش ــمل :العامل ــون املش ــتغلون وأصح ــاب
العم ــل الذي ــن يعمل ــون ف ــي منش ــآتهم اخلاص ــة ف ــي االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم» 3،ويع ــود ازدي ــاد عم ــل النس ــاء
وف ــق ه ــذه األس ــس للعدي ــد م ــن العوام ــل الت ــي س ــيتم الوق ــوف عنده ــا وحتليله ــا ف ــي ورق ــة السياس ــات
ه ــذه .حي ــث تس ــتهدف الورق ــة تق ــدمي ق ــراءة حتليلي ــة خملتل ــف األس ــباب االقتصادي ــة والقانوني ــة الت ــي أدت
الـــى تنامـــي وتوســـع العمـــل غيـــر املنظـــم فـــي األردن ،والوقـــوف علـــى مالمـــح وخصائـــص العمـــل غيـــر
املنظ ــم بش ــكل ع ــام وعن ــد النس ــاء بش ــكل خ ــاص ،وفح ــص كيفي ــة تأثي ــره عل ــى ظ ــروف عم ــل وحي ــاة
النس ــاء ،وذل ــك ألن ضع ــف توف ــر ف ــرص العم ــل ف ــي االقتص ــاد املنظ ــم دف ــع العدي ــد م ــن النس ــاء للمب ــادرة
الـــى تأســـيس مشـــاريعهن اخلاصـــة الصغيـــرة واملتناهيـــة الصغـــر ،وأصبحـــن يعملـــن حلســـابهن اخلـــاص،
وبعضه ــن ب ــدأن بتش ــغيل نس ــاء أخري ــات ولك ــن ضم ــن االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم.
تقـــوم هـــذه الورقـــة علـــى فرضيـــة تفيـــد أن الغالبيـــة الكبيـــرة مـــن النســـاء العامـــات غيـــر املنظمـــات،
والالت ــي يعمل ــن ف ــي االقتصادي ــن غي ــر املنظ ــم واملنظ ــم ،يواجه ــن صعوب ــات كبي ــرة ف ــي حياته ــم العملي ــة
واألســـرية ،الـــى جانـــب تعرضهـــن النتهـــاكات واســـعة فـــي حقوقهـــن االنســـانية األساســـية ،وبالتالـــي ال
يوف ــر له ــن ه ــذا الن ــوع م ــن األعم ــال احل ــد األدن ــى م ــن ش ــروط العم ــل الالئ ــق واحلي ــاة الكرمي ــة أو الق ــدرة
عل ــى الدميوم ــة ف ــي عمله ــن ،وم ــن هن ــا يأت ــي االهتم ــام ف ــي إع ــداد ورق ــة سياس ــات ح ــول عم ــل النس ــاء
غي ــر املنظ ــم ،س ــواء كان ف ــي االقتص ــاد املنظ ــم أو االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ،وتق ــدمي جول ــة م ــن السياس ــات
البديل ــة والتوصي ــات الرامي ــة ال ــى تقلي ــص االقتص ــاد والعم ــل غي ــر املنظ ــم م ــن جه ــة ،وتقلي ــل أع ــداد
النس ــاء املنخرط ــات في ــه م ــن جه ــة أخ ــرى ،اذ أن اس ــتمرار توس ــع األعم ــال وف ــق ه ــذه األس ــس م ــن ش ــأنه
زيـــادة الضغـــوط واالنتهـــاكات علـــى مختلـــف العاملـــن غيـــر املنظمـــن بشـــكل عـــام ،والعامـــات علـــى
وج ــه اخلص ــوص ،ال ــى جان ــب وض ــع عقب ــات اضافي ــة أم ــام زي ــادة مش ــاركة امل ــرأة االقتصادي ــة ،والت ــي تع ــد
وف ــق العدي ــد م ــن التقاري ــر الدولي ــة م ــن ب ــن أكث ــر املس ــتويات انخفاض ــا ف ــي العال ــم.
واعتمـــدت منهجيـــة البحـــث املســـتخدمة فـــي إعـــداد ورقـــة السياســـات هـــذه علـــى املنهـــج النوعـــي
بشـــكل أساســـي ،حيـــث مت مراجعـــة مختلـــف األدبيـــات واملؤشـــرات االحصائيـــة ذات العالقـــة ،وألن هـــذه
املؤش ــرات قليل ــة ج ــدا ومتقادم ــة ،لذل ــك مت التركي ــز عل ــى املنه ــج النوع ــي م ــن خ ــال إج ــراء مقاب ــات م ــع
العدي ــد م ــن العام ــات بش ــكل غي ــر منظ ــم ،موزع ــات عل ــى العدي ــد م ــن القطاع ــات االقتصادي ــة الت ــي
يتكث ــف فيه ــا عم ــل النس ــاء غي ــر املنظ ــم ،ه ــذا ال ــى جان ــب عق ــد جلس ــة نقاش ــية م ــع مجموع ــة م ــن
اخلبي ــرات واخلب ــراء وذوي العالق ــة م ــن منظم ــات عمالي ــة ونس ــوية.

ً
ثانيا :خلفية
يعـــد االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظمـــن مـــن أهـــم ســـمات االقتصـــادات واألعمـــال فـــي العديـــد مـــن دول
العال ــم الت ــي تعان ــي اقتصاداته ــا واس ــواق العم ــل فيه ــا م ــن اخت ــاالت وفج ــوات ،حي ــث تراجع ــت ق ــدرات
االقتصـــادات الوطنيـــة علـــى توليـــد فـــرص العمـــل الكافيـــة والالئقـــة بســـبب تراجـــع معـــدالت النمـــو
االقتصـــادي مـــن جهـــة ،وضعـــف العالقـــة بـــن معـــدالت النمـــو االقتصـــادي والقـــدرة علـــى توليـــد فـــرص
عم ــل جدي ــدة ،وانخف ــاض مس ــتويات األج ــور ،ه ــذا ال ــى جان ــب تعم ــق التف ــاوت االجتماع ــي ف ــي العدي ــد
م ــن اجملتمع ــات ،والت ــي أدت ال ــى الضغ ــط أكث ــر عل ــى الفئ ــات املس ــتضعفة مث ــل النس ــاء واألطف ــال .وق ــد
ب ــرز ه ــذان املفهوم ــان ف ــي األدبي ــات االقتصادي ــة وأدبي ــات سياس ــات العم ــل بش ــكل ملف ــت خ ــال العق ــود
الثـــاث املاضيـــة ،وأصبحـــت محـــورا للتنظيـــر والتحليـــل والنقـــاش فـــي مختلـــف األوســـاط ذات العالقـــة،
مل ــا يحمل ــه توس ــع ه ــذه الظاه ــرة م ــن مخاط ــر كبي ــرة وعل ــى أكث ــر م ــن جه ــة ،وعل ــى وج ــه اخلص ــوص
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علـــى مســـتوى متتـــع العاملـــن والعامـــات بحقوقهـــم العماليـــة واالنســـانية األساســـية ،الـــى جانـــب
آث ــاره الس ــلبية ف ــي إضع ــاف ق ــدرات احلكوم ــات ف ــي التأثي ــر عل ــى مس ــارات تط ــور اقتصاداته ــا الوطني ــة
وسياس ــات العم ــل فيه ــا ،حي ــث تفق ــد ه ــذه احلكوم ــات أدوات التأثي ــر عل ــى دينامي ــات عم ــل اقتصاداته ــا
واســـواق العمـــل فيهـــا ،بســـبب أن غالبيـــة اقتصاداتهـــا والعاملـــن فيهـــا تعمـــل خـــارج نطـــاق القانـــون
والترتيبـــات واإلجـــراءات الرســـمية.
وم ــن املفي ــد هن ــا االش ــارة ال ــى دالالت هذي ــن املفهوم ــن ،اذ يع ــرف االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم كم ــا ج ــاء ف ــي
بداي ــة الورق ــة أن ــه «جمي ــع األنش ــطة االقتصادي ــة الت ــي ميارس ــها العم ــال والوح ــدات االقتصادي ــة الذي ــن
ال تش ــملهم كل أو بع ــض الترتيب ــات النظامي ــة ف ــي القان ــون أو ف ــي املمارس ــة .مم ــا يعن ــي أنه ــم يعمل ــون
خ ــارج النط ــاق الرس ــمي للقان ــون ،أو أنه ــم غي ــر مش ــمولني عملي ــا به ــا ،مبعن ــى أن ــه رغ ــم عمله ــم داخ ــل
اإلط ــار الرس ــمي للقان ــون ،إال أن القان ــون ال يت ــم تطبيق ــه أو إعمال ــه ،أو أن القان ــون ال يش ــجع عل ــى االلت ــزام
4
بنصوص ــه ،ألن ــه غي ــر مالئ ــم أو مره ــق أو يف ــرض تكالي ــف مفرط ــة».
أم ــا مفه ــوم العمال ــة غي ــر املنظم ــة ،فإنه ــا «الوظائ ــف غي ــر املنظم ــة الت ــي ت ــؤدى ف ــي منش ــآت االقتص ــاد
املنظ ــم أو غي ــر املنظ ــم ،وتش ــمل العامل ــون املش ــتغلون ل ــدى الغي ــر وأصح ــاب االعم ــال الذي ــن يعمل ــون
ف ــي منش ــآتهم اخلاص ــة (يعمل ــون حلس ــابهم اخل ــاص) ف ــي االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ،والعمال ــة املس ــاهمة
م ــن أف ــراد األس ــرة بغ ــض النظ ــر عم ــا اذا كان ــوا يعمل ــون ف ــي منش ــآت االقتص ــاد املنظ ــم او غي ــر املنظ ــم،
أو كعم ــال منزلي ــن مس ــتخدمني ل ــدى األس ــر ،وأعض ــاء التعاوني ــات املنتج ــن غي ــر املنظم ــن ،والعامل ــون
5
املس ــتقلون الذي ــن ينتج ــون س ــلعا لالس ــتخدام النهائ ــي ألس ــرهم املعيش ــية حصري ــا».
ويق ــوم تعري ــف العمال ــة غي ــر املنظم ــة عل ــى طبيع ــة عالق ــة العم ــل ،س ــواء أكان ــت م ــع آخري ــن أو ف ــي
ح ــاالت التش ــغيل الذات ــي أو العم ــل حلس ــابهم اخل ــاص ،أو العم ــل م ــع األس ــرة حي ــث ال تتوف ــر عق ــود العم ــل
(املكتوب ــة أو الش ــفوية) الت ــي تنظ ــم حق ــوق الطرف ــن ،أو ع ــدم توف ــر احلماي ــة االجتماعي ــة للعامل ــن ف ــي
الوظائ ــف ،مبختل ــف أنواعه ــا ،ال ــى جان ــب ع ــدم التمت ــع باحلق ــوق العمالي ــة األساس ــية املتع ــارف عليه ــا
ف ــي إط ــار معايي ــر العم ــل الدولي ــة.
وبس ــبب صعوب ــة قي ــاس العم ــل غي ــر املنظ ــم ،فق ــد درج ــت دوائ ــر االحص ــاءات الرس ــمية ف ــي العدي ــد م ــن
دول العالـــم علـــى اعتمـــاد مؤشـــر االشـــتراك أو االنتفـــاع بنظـــم الضمـــان االجتماعـــي كمؤشـــر أساســـي
للتعـــرف علـــى حجـــم وأعـــداد العمالـــة غيـــر املنظمـــة .وهـــو أحـــد أهـــم مؤشـــرات العمـــل الالئـــق ،الـــى
جان ــب مؤش ــرات العم ــل الالئ ــق األخ ــرى مث ــل احلص ــول عل ــى أج ــر الئ ــق ،ومتك ــن العم ــال م ــن التنظي ــم
النقاب ــي وتعزي ــز احل ــوار االجتماع ــي ب ــن أصح ــاب األعم ــال والعم ــال ،وتطبي ــق املب ــادئ واحلق ــوق األساس ــية
فـــي العمـــل .ووفـــق هـــذه املعطيـــات ،فـــإن أمنـــاط العمـــل غيـــر املنظـــم ،وفقـــا ً للتعريـــف املعتمـــد مـــن
منظم ــة العم ــل الدولي ــة،
ّ
تشـــمل العمـــال الذيـــن يعملـــون وفـــق أســـس ال تتوفـــر فيهـــا أي مـــن معاييـــر الترتيبـــات النظاميـــة فـــي
القان ــون أو ف ــي املمارس ــة ،وعل ــى وج ــه اخلص ــوص االش ــتراك ف ــي نظ ــم الضم ــان االجتماع ــي ،بغ ــض النظ ــر
ع ــن طبيع ــة عالق ــة العم ــل م ــع اآلخري ــن ،وه ــذا يش ــمل العامل ــون بأج ــر و/أو العامل ــون عن ــد أس ــرهم بأج ــر
أو بغي ــر أج ــر و/أو العامل ــون حلس ــابهم اخل ــاص ،وبغ ــض النظ ــر ان كان ــوا يعمل ــون مبنش ــآت أعم ــال منظم ــة
أم غي ــر منظم ــة.
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وللوقـــوف علـــى مختلـــف جوانـــب هـــذه الظاهـــرة ،هنـــاك وجهتـــي نظـــر تناولتـــا االقتصـــاد غيـــر املنظـــم
مـــن حيـــث دوره فـــي احليـــاة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة ،األولـــى تتعامـــل معـــه باعتبـــاره طفيليـــا ً ومضـــرا ً
باالقتصـــادات الوطنيـــة واالقتصـــاد املنظـــم مـــن جهـــة ،إلـــى جانـــب أن موازنـــات الـــدول ال تســـتفيد منـــه،
إذ ال يقـــدم هـــذا القطـــاع مـــا يترتـــب عليـــه مـــن التزامـــات وواجبـــات ضريبيـــة ،إلـــى جانـــب أنـــه ينتـــج
خدم ــات وس ــلع ذات ج ــودة متدني ــة وأس ــعار منخفض ــة ،ويول ــد منافس ــة غي ــر عادل ــة ملنتج ــات االقتص ــاد
املنظـــم الـــذي يرفـــد إيـــرادات الدولـــة ،ويحصـــل علـــى حصـــة مـــن األســـواق بتكاليـــف أقـــل ،هـــذا مـــن
اجلانـــب االقتصـــادي البحـــت ،أمـــا مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة فـــإن توســـع االقتصـــاد غيـــر املنظـــم يـــؤدي
بالض ــرورة إل ــى زي ــادة أع ــداد املش ــتغلني في ــه ،وبالتال ــي ت ــزداد أع ــداد العامل ــن بظ ــروف عم ــل غي ــر الئق ــة،
حي ــث احلرم ــان م ــن احلق ــوق اإلنس ــانية األساس ــية االقتصادي ــة واالجتماعي ــة ،وي ــؤدي ال ــى اتس ــاع العامل ــن
الفق ــراء .إل ــى جان ــب ذل ــك ،ف ــإن ازدي ــاد أع ــداد العامل ــن ف ــي ه ــذا االقتص ــاد ينعك ــس بالض ــرورة بش ــكل
ســـلبي علـــى نظـــم الضمانـــات واحلمايـــة االجتماعيـــة مـــن زاويـــة انخفـــاض أعـــداد املشـــتركني فيهـــا،
وبالتال ــي ف ــإن الض ــرر ال يقتص ــر فق ــط عل ــى العامل ــن أنفس ــهم ف ــي احلرم ــان م ــن احلماي ــة االجتماعي ــة
األساس ــية الت ــي توفره ــا له ــم ه ــذه الصنادي ــق ،ب ــل حرم ــان ه ــذه الصنادي ــق نفس ــها م ــن إمكاني ــة زي ــادة
6
موجوداتهـــا ،األمـــر الـــذي ينعكـــس علـــى مســـتقبل هـــذه الصناديـــق وتهديدهـــا باإلفـــاس.
م ــن جان ــب آخ ــر ،ي ــرى البع ــض أن االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم مص ــدر دخ ــل للفق ــراء وطالب ــي الوظائ ــف الذي ــن
ل ــم يج ــدوا فرص ـا ً للعم ــل ف ــي االقتص ــاد املنظ ــم ،باإلضاف ــة إل ــى أن ه ــذا االقتص ــاد يس ــاهم ف ــي تخفي ــف
ح ــدة البطال ــة ف ــي اجملتم ــع ،ويوف ــر دخ ــوال ً إضافي ــة للعم ــال إل ــى جان ــب تأم ــن الس ــلع واخلدم ــات الت ــي
يعج ــز االقتص ــاد املنظ ــم ع ــن تأمينه ــا بأس ــعار مقبول ــة م ــن الش ــرائح االجتماعي ــة الفقي ــرة واملتوس ــطة.
كذل ــك تتعام ــل وجه ــة النظ ــر ه ــذه م ــع االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم باعتب ــار نش ــاطاته هام ــة ج ــدا ً وخاص ــة
ف ــي ال ــدول النامي ــة والفقي ــرة ،حي ــث أن ــه يع ــد املدخ ــل األس ــرع حل ــل مش ــكلتي الفق ــر والبطال ــة ،وه ــي
م ــن أخط ــر املش ــكالت الت ــي تواج ــه اإلنس ــانية ف ــي الوق ــت الراه ــن .فل ــدى ه ــذا االقتص ــاد الق ــدرة عل ــى
خلـــق فـــرص العمـــل بشـــكل كبيـــر ،وميكّـــن الفقـــراء مـــن احلصـــول علـــى احلـــدود الدنيـــا مـــن الدخـــل
الت ــي متكنه ــم م ــن االس ــتمرار ف ــي احلي ــاة .وف ــي ظ ــل تزاي ــد أع ــداد الداخل ــن اجل ــدد إل ــى أس ــواق العم ــل،
والتط ــورات التقني ــة املتالحق ــة ف ــي آلي ــات إنت ــاج الس ــلع واخلدم ــات ،ومب ــا أن تكلف ــة خل ــق ف ــرص العم ــل
اجلديـــدة تتناســـب طرديـــا ً مـــع ضخامـــة وكبـــر االســـتثمارات واملشـــاريع ،فـــإن االســـتثمارات واملشـــاريع
فـــي الـــدول الناميـــة والفقيـــرة ،لـــم تعـــد قـــادرة علـــى اســـتيعاب القـــوى العاملـــة اجلديـــدة 7.وعـــادة مـــا
يت ــم النظ ــر ف ــي حج ــم العم ــل غي ــر املنظ ــم واالقتص ــاد غي ــر املنظ ــم باعتبارهم ــا مؤش ــرين أساس ــيني
لتقيي ــم متان ــة االقتص ــادات الوطني ــة وأس ــواق العم ــل فيه ــا.
وقـــد انتشـــر هـــذا النـــوع مـــن األعمـــال غيـــر املنظمـــة فـــي املنطقـــة العربيـــة بشـــكل ملفـــت خـــال
العقـــود الثـــاث األخيـــرة ومنهـــا األردن ،وســـجل مســـتويات مرتفعـــة فـــي املنطقـــة تتـــراوح مـــا بـــن 20
 90%م ــن مجم ــل الق ــوى العامل ــة ،أم ــا حج ــم االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم كنس ــبة م ــن حج ــم االقتص ــاداتالوطني ــة فق ــد ت ــراوح ف ــي دول املنطق ــة م ــا ب ــن  ،65%-18وه ــي مع ــدالت مرتفع ــة ج ــدا عل ــى املس ــتوى
العاملـــي .8أمـــا فـــي األردن فقـــد توســـع هـــذا االقتصـــاد خـــال العقديـــن املاضيـــن بشـــكل كبيـــر ،وبلغـــت
نس ــبة العامل ــن غي ــر املنظم ــن ف ــي األردن م ــا نس ــبته  44%م ــن مجم ــل العامل ــن ،حس ــب ارق ــام ع ــام
 9،2012وبل ــغ حج ــم االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم كنس ــبة م ــن مجم ــل االقتص ــاد الوطن ــي م ــا يق ــارب ،24%-20
10
وفـــق ارقـــام .2012

 6عوض ،أحمد ،العمل النقابي في االقتصاد غير املنظم ،االحتاد الدولي لنقابات العمال.2013 ،
 7املرجع السابق.
 8املرجع السابق.
 9وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،االقتصاد غير املنظم في األردن ،عمان ،األردن.2012 ،
 10املرجع السابق.
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وه ــذه املؤش ــرات وان كان ــت مرتفع ــة ،فه ــي ال تعك ــس واق ــع االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ف ــي األردن ،وال العم ــل
غي ــر املنظ ــم ،فمن ــذ ع ــام  2012وحت ــى وق ــت إع ــداد ورق ــة السياس ــات ه ــذه ف ــي الرب ــع الثال ــث م ــن ع ــام
 ،2017ج ــرت العدي ــد م ــن املتغي ــرات ف ــي االقتص ــاد األردن ــي وس ــوق العم ــل األردن ــي ،حي ــث تراجع ــت ق ــدرات
االقتصـــاد األردنـــي علـــى النمـــو وخلـــق فـــرص العمـــل كمـــا أشـــرنا ســـابقا ،وارتفـــاع معـــدالت البطالـــة
بش ــكل غي ــر مس ــبوق من ــذ م ــا يق ــارب رب ــع ق ــرن ،واس ــتقبال األردن م ــا يق ــارب  1.3ملي ــون س ــوري نصفه ــم
تقريب ــا مس ــجلني كالجئ ــن ،ج ــزء كبي ــر منه ــم ف ــي س ــن العم ــل ،وتش ــير التقدي ــرات الرس ــمية الص ــادرة
عـــن وزارة العمـــل أن أعـــداد املنخرطـــن الســـوريني فـــي ســـوق العمـــل يقـــارب  150الـــف عامـــل ســـوري،
غالبيتهـــم يعملـــون بشـــكل غيـــر منظـــم .وبالرغـــم مـــن اجـــراء تعـــداد ســـكاني فـــي األردن فـــي نهايـــة
ع ــام  ،2015اال أن ــه ال يتوف ــر مؤش ــرات احصائي ــة حديث ــة ح ــول االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم والعامل ــن في ــه.
يضـــاف الـــى ذلـــك أن املؤشـــرات االحصائيـــة الصـــادرة عـــن املؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي
تشـــير الـــى أن أعـــداد املســـجلني فـــي املؤسســـة يقـــارب  1.23مليـــون عامـــل ،11يضـــاف لهـــم مـــا يقـــارب
 100أل ــف م ــن العامل ــن ف ــي القط ــاع الع ــام ويعمل ــون وف ــق نظ ــم التقاع ــد املدن ــي والعس ــكري ،تبق ــى
النســـبة عاليـــة مـــن أصـــل  2.6مليـــون مجمـــل القـــوى العاملـــة ،أي مـــا نســـبته  50%منهـــم ،اي أن 50%
مـــن القـــوى العاملـــة يعملـــون وفـــق أســـس غيـــر منظمـــة .ويتركـــز العاملـــن غيـــر املنظمـــن مبختلـــف
القطاعـــات وعلـــى وجـــه اخلصـــوص فـــي قطـــاع اإلنشـــاءات والزراعـــة وقطـــاع النقـــل والباعـــة املتجولـــن
والعم ــل املنزل ــي والس ــكرتاريا وصالون ــات التجمي ــل واحمل ــات التجاري ــة وورش صيان ــة الس ــيارات واملش ــاغل
الصغيـــرة .12وبالتالـــي نحـــن نتحـــدث عـــن اقتصـــاد وعمـــل يتوســـع بشـــكل كبيـــر.
وألن النس ــاء ف ــي األردن يعان ــن م ــن مس ــتويات بطال ــة عالي ــة ،تص ــل ال ــى  33.0%مقارن ــة م ــع  13.9%عن ــد
الرجـــال 13،وقـــدرة االقتصـــاد الوطنـــي علـــى توليـــد فـــرص عمـــل الئقـــة فـــي حالـــة تراجـــع مســـتمر منـــذ
عـــام  ،2007حيـــث تراجعـــت مـــا يقـــارب  70ألـــف وظيفـــة جديـــدة فـــي عـــام  ،2007الـــى  48ألـــف فرصـــة
عمـــل جديـــدة فـــي عـــام  14،2015وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن دائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة فـــي آب  2017أن
االقتصــاد األردنــي أنتــج  26ألــف فرصــة عمــل خــال النصــف األول مــن عــام  15.2016فــإن احلاجــة لالنخــراط
فـــي ســـوق العمـــل بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال ،وبـــأي شـــروط عمـــل متاحـــة ،شـــكلت هدفـــا ً للشـــباب
والش ــابات ،لذل ــك توس ــع ه ــذا الن ــوع م ــن األعم ــال .وق ــد لوح ــظ م ــن خ ــال املس ــوح األولي ــة ،أن هنال ــك
قطاعـــات اقتصاديـــة تتكثـــف فيهـــا عمالـــة النســـاء بشـــكل كبيـــر ،والغالبيـــة الكبيـــرة منهـــن يعملـــن
بشـــروط عمـــل غيـــر الئقـــة ،ويصنفـــن فـــي إطـــار العمـــل غيـــر املنظـــم ،وتتمثـــل هـــذه القطاعـــات فـــي
القط ــاع الزراع ــي ،قط ــاع الس ــكرتاريا ،معلم ــات امل ــدارس اخلاص ــة ،صالون ــات التجمي ــل ،واحمل ــات التجاري ــة
الصغي ــرة ،وصاحب ــات املش ــاريع الصغي ــرة واملتناهي ــة الصغ ــر (الالت ــي يعمل ــن حلس ــابهن اخل ــاص) ،وعام ــات
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املنـــازل.
ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة إعـــداد ورقـــة سياســـات تتنـــاول عمـــل النســـاء غيـــر املنظـــم ،بحيـــث يتـــم
حتلي ــل واق ــع تش ــغيل ه ــذه الفئ ــة الواس ــعة م ــن العام ــات ،س ــواء ك ــن يعمل ــن ف ــي اقتص ــاد منظ ــم أو
غي ــر منظ ــم ،ال ــى جان ــب اج ــراء ق ــراءة حتليلي ــة خملتل ــف التش ــريعات والسياس ــات الناظم ــة لعم ــل ه ــذه
القطاع ــات ،والوق ــوف عل ــى أس ــباب جل ــوء النس ــاء للعم ــل غي ــر املنظ ــم ،وأث ــر ه ــذا النم ــط م ــن العم ــل
علـــى مســـتوى متتـــع النســـاء العامـــات فيـــه بحقوقهـــم العماليـــة واالنســـانية األساســـية ،وكذلـــك
الوقـــوف علـــى الكيفيـــة التـــي تؤثـــر فيهـــا بعـــض التشـــريعات والسياســـات علـــى توســـع العمـــل غيـــر
املنظـــم.
 11املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،التقرير السنوي لعام  ،2016وتصريحات صحفية صادرة ملؤشرات  ،2017عمان األردن.
 12وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،االقتصاد غير املنظم في األردن ،2012 ،عمان ،األردن.
 13دائرة االحصاءات العامة ،تقرير العمالة والبطالة ،الربع األول لعام  ،2017عمان ،األردن ،ايار .2017
 14دائرة االحصاءات العامة ،تقرير فرص العمل املستحدثة في عام  ،2015عمان األردن ،ايلول .2016
 15دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير فرص العمل املستحدثة خالل النصف األول من عام  ،2017عمان األردن ،آب .2017
 16املرصد العمالي األردني التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،سلسلة تقارير متنوعة ( ،)2016-2009عمان،
األردن.
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ً
ثالثا :مشكلة ورقة السياسات
تتمثـــل مشـــكلة ورقـــة السياســـات هـــذه فـــي اســـتمرار توســـع العمـــل واالقتصـــاد غيـــر املنظمـــن فـــي
األردن ،وهـــذا التوســـع ينعكـــس بشـــكل ســـلبي علـــى قطاعـــات واســـعة مـــن مجمـــل العاملـــن فـــي
األردن وخاص ــة النس ــاء ،م ــن حي ــث درج ــة متتعه ــن بحقوقه ــن العمالي ــة واالنس ــانية االساس ــية ،وش ــروط
العم ــل الالئ ــق املتع ــارف عليه ــا عاملي ــا ،ومل ــا يوف ــره ه ــذا الن ــوع م ــن العم ــل م ــن اط ــار س ــهل لتعمي ــق
االنته ــاكات الت ــي تتع ــرض له ــا النس ــاء ف ــي األردن ،مم ــا يزي ــد م ــن الضغ ــوط عليه ــن لدفعه ــن لالنس ــحاب
مـــن ســـوق العمـــل والنشـــاط االقتصـــادي ،ومـــن املعـــروف أن درجـــة املشـــاركة االقتصاديـــة املنقحـــة فـــي
األردن للم ــرأة تع ــد م ــن ب ــن النس ــب املتدني ــة ج ــدا ف ــي العال ــم ،حي ــث تبل ــغ  ،18.3%مقارن ــة م ــع 59.4%
عن ــد الرج ــال 17،وأن م ــن ش ــأن اس ــتمرار ه ــذا الوض ــع عل ــى م ــا ه ــو علي ــه ،تعمي ــق الضغ ــوط عل ــى النس ــاء
ف ــي األردن ،م ــا ي ــؤدي النس ــحابهن م ــن س ــوق العم ــل م ــن جان ــب ،ويعم ــق االخت ــاالت ف ــي س ــوق العم ــل
األردن ــي بش ــكل ع ــام م ــن جان ــب آخ ــر ،ه ــذا باإلضاف ــة للعام ــات حلس ــابهن اخل ــاص اللوات ــي يعمل ــن وف ــق
أس ــس غي ــر منظم ــة ،وان كان ــت عائداته ــم املالي ــة أفض ــل مقارن ــة م ــع العام ــات بأج ــر ،ف ــإن ه ــذا الن ــوع
م ــن األعم ــال ال يوف ــر له ــن احلماي ــة االجتماعي ــة الكافي ــة بعي ــدة امل ــدى ،مم ــا ق ــد ينعك ــس س ــلبا عل ــى
اس ــتدامة املش ــاريع الت ــي يعمل ــن عليه ــا.
مجم ــل ذل ــك س ــيؤثر بش ــكل س ــلبي عل ــى مس ــار حتقي ــق أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة  2030ف ــي األردن،
وســـيؤثر ســـلبا كذلـــك علـــى حتقيـــق أهـــداف العمليـــة التنمويـــة الوطنيـــة ،والتـــي متثلـــت فـــي اخلطـــة
االســـتراتيجية الوطنيـــة «رؤيـــة األردن  ،»2025واخلطـــة االســـتراتيجية للجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة لشـــؤون
امل ــرأة ( ،)2017-2013حي ــث أك ــدت ف ــي محوره ــا املتعل ــق بالتمك ــن االقتص ــادي للم ــرأة عل ــى رف ــع نسـ ــبة
مشــــاركة املـــرأة االقتصاديـــة فـــي ســـوق العمـــل مبختلـــف قطاعاتـــه ،18ألن فـــي ذلـــك تعطيـــل للطاقـــات
االنتاجيـــة الكبيـــرة لـــدى قطاعـــات واســـعة مـــن نســـاء األردن.

ً
رابعا :تحليل مشكلة ورقة السياسات
وللوق ــوف أكث ــر عل ــى مختل ــف جوان ــب مش ــكلة ورق ــة السياس ــات ،س ــيتم ف ــي ه ــذا القس ــم اس ــتعراض
آثـــار وأســـباب توســـع العمـــل واالقتصـــاد غيـــر املنظـــم علـــى درجـــة متتـــع النســـاء فـــي األردن بحقوقهـــن
االنس ــانية األساس ــية ،س ــواء عل ــى مس ــتوى العم ــل أو اجمل ــاالت احلياتي ــة األخ ــرى ،وس ــيتم كذل ــك فح ــص
وحتليـــل التشـــريعات والسياســـات ذات العالقـــة بالعمـــل ،للوقـــوف علـــى النصـــوص التـــي تســـاعد علـــى
انتش ــار وتوس ــع العم ــل واالقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ،به ــدف تطوي ــر تش ــريعات وسياس ــات بديل ــة له ــا:

 .1أثر العمل غير المنظم على الحقوق االنسانية للعامالت لدى الغير
ميكـــن اإلشـــارة إلـــى أن شـــروط العمـــل فـــي األردن للغالبيـــة الكبيـــرة مـــن العاملـــن بأجـــر ضعيفـــة،
وفـــق مختلـــف مؤشـــرات العمـــل الالئـــق املتعـــارف عليهـــا عامليـــاً ،وهـــذا ينطبـــق علـــى الذكـــور واالنـــاث
عل ــى ح ــد س ــواء ،وعل ــى العامل ــن ف ــي االقتصادي ــن املنظ ــم وغي ــر املنظ ــم .إال أن قطاع ــات واس ــعة م ــن
العامل ــن غي ــر املنظم ــن يعان ــون م ــن ظ ــروف عم ــل أق ــل ج ــودة م ــن غيره ــم م ــن القطاع ــات ،وعل ــى وج ــه
اخلص ــوص النس ــاء ،حي ــث يتكث ــف ع ــدد كبي ــر منه ــن ف ــي قطاع ــات تش ــغيل غالبيته ــا غي ــر منظم ــة،
ومنه ــا قطاع ــات الزراع ــة ،والس ــكرتاريا ،وعام ــات املن ــازل ،وامله ــن الصحي ــة املس ــاندة ،وصالون ــات التجمي ــل،
والعامـــات فـــي املنـــازل ،واحملـــات التجاريـــة ،وميكـــن اســـتعراض شـــروط عمـــل النســـاء فـــي العديـــد مـــن
قطاع ــات التش ــغيل وف ــق املعايي ــر األساس ــية للعم ــل ومعايي ــر العم ــل الالئ ــق كم ــا يل ــي:
 17دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير العمالة والبطالة ،الربع األول لعام  ،2017عمان ،األردن ،ايار .2017
 18اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،اخلطة الوطنية لتمكني املرأة في األردن.2017-2013 ،
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قطاع الزراعة
ف ــإن الغالبي ــة الكبي ــرة م ــن العام ــات في ــه يعمل ــن وف ــق أس ــس غي ــر منظم ــة ،ويعم ــل ف ــي ه ــذا القط ــاع
آالف النس ــاء ،إال أن ــه ال تتوف ــر مؤش ــرات إحصائي ــة دقيق ــة ومعتم ــدة ميك ــن االعتم ــاد عليه ــا ،ويترك ــزن ف ــي
مناط ــق األغ ــوار ،وحس ــب بيان ــات مديري ــة زراع ــة وادي األردن ف ــإن ع ــدد العام ــات ف ــي امل ــزارع ف ــي وادي األردن
يتجـــاوز  10آالف عاملـــة ،وغالبيتهـــن يعملـــن بشـــكل غيـــر منظـــم .وأشـــارت تقديـــرات العامـــات الالتـــي
مت ــت مقابلته ــن ف ــي ه ــذا القط ــاع ،أن الس ــيدات صاحب ــات األعم ــال ف ــي ه ــذا القط ــاع مح ــدودة ج ــدا ،وإن
وج ــدن ،فه ــن زوج ــات ألصح ــاب أعم ــال .ويع ــد انخف ــاض مس ــتويات االج ــور ل ــدى العام ــات غي ــر املنظم ــات
م ــن أب ــرز التحدي ــات الت ــي يواجهنه ــا .وف ــي اط ــار اع ــداد ورق ــة السياس ــات مت ــت مقابل ــة م ــا يق ــارب 50
س ــيدة تعم ــل ف ــي القط ــاع الزراع ــي م ــن خ ــال جلس ــات نقاش ــية مرك ــزة وموس ــعة ف ــي مناط ــق األغ ــوار
اخملتلفـــة ،اذ أشـــارت العديـــد مـــن العامـــات فـــي الزراعـــة أثنـــاء مقابلتهـــن أن أجورهـــن الشـــهرية ال تزيـــد
ع ــن  200دين ــارا (وه ــو أق ــل م ــن احل ــد األدن ــى لألج ــور املعتم ــد ف ــي األردن والبال ــغ  220دين ــارا ش ــهريا) ف ــي
ح ــال عمله ــن طيل ــة الش ــهر ،اذ أن نظ ــام العم ــل ف ــي الزراع ــة بغالبيت ــه يعتم ــد نظ ــام املياوم ــة (األج ــر
حس ــب الس ــاعة أو الي ــوم) مبع ــدالت تت ــراوح م ــا ب ــن  8-6دناني ــر يومي ــا ،أو دين ــار ال ــى دين ــار ونص ــف ل ــكل
س ــاعة ،وه ــن يعمل ــن باملع ــدل م ــا ب ــن  6-4س ــاعات يوميــاً ،بس ــبب ارتف ــاع درج ــات احل ــرارة ف ــي الصي ــف،
وعملهـــن يتـــم بشـــكل موســـمي ،حســـب طبيعـــة املواســـم الزراعيـــة ،أي أنـــه ليـــس عمـــا ً مســـتداماً.
ويقـــوم أصحـــاب األعمـــال بتأمـــن تنقلهـــن مـــن بيوتهـــم إلـــى أماكـــن عملهـــن وعودتهـــن ،والتـــي تتـــم
عـــادة باســـتخدام (البكبـــات) وليـــس وســـائط خاصـــة بنقـــل الـــركاب ،وال يتوفـــر لهـــن شـــروط الصحـــة
والســـامة املهنيـــة ،كذلـــك ال يتمتعـــن بـــأي شـــكل مـــن أشـــكال احلمايـــة االجتماعيـــة ،ويبـــرر أصحـــاب
األعم ــال ذل ــك مبوس ــمية العم ــل ،وع ــدم انتظ ــام العام ــات بال ــدوام اليوم ــي واملس ــتمر .وال يقتص ــر األم ــر
عن ــد ه ــذا احل ــد ،ب ــل غالبــا ً م ــا يت ــم دف ــع أجوره ــن بش ــكل غي ــر منتظ ــم ،ويح ــدث تأخي ــر ف ــي تس ــلميه
للعامـــات ،والتـــي عـــادة تتـــم اســـبوعيا .ونتيجـــة عـــدم صـــدور النظـــام اخلـــاص بالعاملـــن فـــي الزراعـــة،
ف ــإن قان ــون العم ــل ال ينطب ــق عليه ــن ،حي ــث أنه ــن غي ــر مس ــجالت ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،باس ــتثناء
أعـــداد محـــدودة يعملـــن فـــي الشـــركات الزراعيـــة الكبـــرى ،واشـــارت العديـــد مـــن العامـــات ،أنهـــن ال
يحصلـــن علـــى اجـــازات ســـنوية أو مرضيـــة مدفوعـــة األجـــر ،وبعضهـــن أشـــرن الـــى تعرضهـــن حملـــاوالت
حت ــرش جنس ــي م ــن قب ــل بع ــض زمالئه ــن.

قطاع السكرتيرات
والـــذي تقـــدر أعـــداد العامـــات فيـــه ( )17ألـــف عاملـــة فـــي القطـــاع اخلـــاص ،19وغالبيتهـــن الكبيـــرة مـــن
األردني ــات ،ويحصل ــن عل ــى أج ــور ش ــهرية تق ــل ع ــن احل ــد األدن ــى لألج ــور ،وال ــذي مت رفع ــه م ــن بداي ــة ش ــهر
آذار  2017ال ــى  220دين ــارا ً ش ــهرياً ،بع ــد ثبات ــه مل ــدة خم ــس س ــنوات عن ــد  190دين ــاراً .ويع ــد ه ــذا القط ــاع
م ــن أكث ــر القطاع ــات تهربــا ً م ــن اش ــراك العام ــات في ــه ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،وتش ــير االحصائي ــات
الصـــادرة عـــن املؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي عـــن وجـــود أكثـــر مـــن ( )15ألـــف ســـكرتيرة غيـــر
مش ــموالت مبظل ــة الضم ــان االجتماع ــي 20،وه ــذا الرق ــم يش ــمل العام ــات ف ــي مج ــال الس ــكرتاريا ف ــي
املؤسســـات الصغيـــرة ومكاتـــب أصحـــاب األعمـــال فـــي القطـــاع اخلـــاص ،ومكاتـــب محامـــن ومهندســـن
وغيرهـــم ،وغالبيتهـــن يعانـــن مـــن عـــدم التمتـــع باإلجـــازات بأنواعهـــا اخملتلفـــة الســـنوية واملرضيـــة
نصـــت عليهـــا
والرســـمية ،ويعملـــن لســـاعات عمـــل طويلـــة ،ومحرومـــات مـــن احلقـــوق العماليـــة التـــي ّ
معاييـــر العمـــل الالئـــق.
 19املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،تقرير عن التهرب التأميني في قطاع السكرتيرات.2016 ،
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قطاع معلمات المدارس الخاصة
والت ــي تق ــدر العام ــات في ــه م ــا يق ــارب  30أل ــف معلم ــة ،فإن ــه وان ك ــن يعمل ــن ف ــي منش ــآت منظم ــة،
إال أن أع ــدادا ً كبي ــرة منه ــن ال يتمتع ــن ب ــأي ش ــكل م ــن أش ــكال احلماي ــة االجتماعي ــة ،حي ــث أن معظمه ــن
غي ــر مس ــجالت ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،ورغ ــم ع ــدم توف ــر مؤش ــرات إحصائي ــة دقيق ــة معتم ــدة م ــن
جه ــات رس ــمية ح ــول أع ــداد املعلم ــات غي ــر املس ــجالت ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،إال أن هنال ــك العدي ــد
مـــن احلـــاالت التـــي يقـــوم بهـــا أصحـــاب املـــدارس اخلاصـــة بتســـجيل فقـــط جـــزء مـــن املعلمـــات فـــي
الضمـــان االجتماعـــي ،واجلـــزء اآلخـــر ال يتـــم تســـجيلهن ،كشـــكل مـــن أشـــكال التهـــرب التأمينـــي .هـــذا
إضاف ــة ال ــى أن أع ــدادا ً كبي ــرة منه ــن ال يحصل ــن عل ــى أج ــور ش ــهرية وف ــق احل ــد األدن ــى لألج ــور ،حي ــث
يت ــم اجباره ــن عل ــى التوقي ــع عل ــى عق ــود عم ــل باحل ــد األدن ــى لألج ــور ،ويس ــتلمن أج ــورا ً اق ــل م ــن ذل ــك،
وف ــي مواعي ــد غي ــر منتظم ــة ،كذل ــك ف ــإن غالبيته ــن محروم ــات م ــن االج ــازات الس ــنوية واملرضي ــة .ويت ــم
اجباره ــن عل ــى القي ــام مبه ــام وظيفي ــة ليس ــت ذات عالق ــة مبهن ــة التعلي ــم.

قطاع صالونات التجميل
فـــإن املؤشـــرات االحصائيـــة تفيـــد أنـــه يوجـــد مـــا يقـــارب  10آالف صالـــون جتميـــل للرجـــال والنســـاء فـــي
األردن ،ويعم ــل فيه ــا م ــا يق ــارب  30أل ــف عام ــل وعامل ــة ،نصفه ــم تقريبــا ً م ــن النس ــاء 21.وتفي ــد أرق ــام
املؤسس ــة العام ــة للضم ــان االجتماع ــي أن نس ــبة الصالون ــات الت ــي ال تس ــجل العامل ــن والعام ــات لديه ــا
ف ــي الضم ــان االجتماع ــي تق ــارب  ،94%وه ــذا يعن ــي أن م ــا يق ــارب  94%م ــن النس ــاء العام ــات ف ــي صالون ــات
التجمي ــل ال يتمتع ــن ب ــأي ش ــكل م ــن أش ــكال احلماي ــة االجتماعي ــة ،مب ــا في ــه اجل ــزء م ــن العام ــات ف ــي
ه ــذا القط ــاع اللوات ــي يعمل ــن حلس ــابهن اخل ــاص .وتفي ــد املقاب ــات الت ــي مت اجرائه ــا لغاي ــة اع ــداد ه ــذه
الورق ــة م ــع عش ــرة م ــن العام ــات ف ــي صالون ــات التجمي ــل ،ج ــزء منه ــن عام ــات بأج ــر وأخري ــات يعمل ــن
حلس ــابهن اخل ــاص ويش ــغلن نس ــاء أخري ــات ف ــي الصالون ــات الت ــي ميتلكنه ــا ،أن الغالبي ــة الس ــاحقة م ــن
العامـــات بأجـــر فـــي هـــذا القطـــاع ال يتمتعـــن بحقوقهـــن العماليـــة االساســـية مـــن اجـــازات ســـنوية
ومرضي ــة واس ــبوعية ورس ــمية ،وأش ــرن أنه ــن يس ــتلمن اج ــورا ش ــهرية تت ــراوح م ــا ب ــن ( )150 – 100دين ــارا ً
ش ــهرياً ،وه ــي أق ــل م ــن احل ــد األدن ــى لألج ــور ،وع ــادة م ــا يس ــتلمن أجوره ــن ف ــي غي ــر مواعيده ــا .ولوح ــظ
كذل ــك أن العدي ــد م ــن العام ــات ف ــي ه ــذا القط ــاع يتعرض ــن خملاط ــر صحي ــة وس ــامة مهني ــة عدي ــدة،
مث ــل استنش ــاق امل ــواد الكيماوي ــة الت ــي تس ــتخدم ف ــي عملي ــات التجمي ــل وتصفي ــف الش ــعر وغيره ــا ،مم ــا
يعرضه ــن للعدي ــد م ــن األم ــراض املهني ــة املتعلق ــة باجله ــاز التنفس ــي واجلل ــد ،وغالبيته ــن غي ــر مس ــجالت
ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،مم ــا ق ــد يؤث ــر س ــلبا ً عل ــى مس ــتوى احلماي ــة االجتماعي ــة الت ــي يتمتع ــن ب ــه،
ال ــى جان ــب تأثي ــره س ــلبا ً حت ــى عل ــى صاحب ــات الصالون ــات غي ــر املنظم ــة،
ألن ــه يؤث ــر عل ــى اس ــتدامة مش ــاريعهن ف ــي ح ــال مواجهته ــن لظ ــروف تتعل ــق بقدرته ــن عل ــى العم ــل
ف ــي ه ــذه الصالون ــات أو وصوله ــن ال ــى عم ــر ال يس ــتطعن االس ــتمرار ف ــي العم ــل ف ــي ه ــذا القط ــاع.

قطاع شركات الخدمات الصحية المساندة
والتـــي تختـــص بتقـــدمي خدمـــات النظافـــة العامـــة للشـــركات واملستشـــفيات وغيرهـــا مـــن منشـــآت
األعم ــال ،والعام ــات غي ــر املنظم ــات في ــه يعمل ــن ع ــادة ف ــي منش ــآت أعم ــال منظم ــة ،ورغ ــم ع ــدم توف ــر
أي ــة مؤش ــرات إحصائي ــة ح ــول أعداده ــن ف ــي س ــوق العم ــل ،إال أن التقاري ــر الت ــي مت اعداده ــا ح ــول ه ــذا
القط ــاع ،22ال ــى جان ــب املقاب ــات الت ــي أجري ــت م ــع خم ــس عام ــات ف ــي ه ــذا القط ــاع ،تش ــير ال ــى متت ــع
غالبيـــة العاملـــن والعامـــات فيـــه مبعاييـــر عمـــل متواضعـــة جـــدا ،وجـــزء كبيـــر منهـــن غيـــر مســـجالت
بالضمـــان االجتماعـــي ،حيـــث يقـــوم أصحـــاب األعمـــال بتســـجيل بعـــض العامـــات والعاملـــن ويحـــرم
 21املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،تقرير عن التهرب التأميني في صالونات التجميل.2016 ،
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اآلخري ــن ،وه ــو ش ــكل م ــن أش ــكال الته ــرب التأمين ــي .واف ــادت كذل ــك العدي ــد م ــن العام ــات ف ــي ه ــذا
القطـــاع أنهـــن يوقعـــن علـــى عقـــود عمـــل باحلـــد األدنـــى لألجـــور ،ولكنهـــن يســـتلمن أجـــورا ً اقـــل مـــن
ذل ــك .وهنال ــك عملي ــات احتي ــال أخ ــرى عل ــى احل ــد األدن ــى لألج ــور ف ــي ه ــذا القط ــاع ،يتمث ــل ف ــي زي ــادة
ع ــدد س ــاعات العم ــل م ــن ب ــدل ثمان ــي س ــاعات لتصب ــح  12س ــاعة برات ــب يزي ــد قليــا ً ع ــن احل ــد األدن ــى
لألج ــور.

قطاع عامالت المنازل
وال ــذي يبل ــغ ع ــدد العام ــات في ــه حس ــب احصائي ــات وزارة العم ــل م ــا يق ــارب  60أل ــف عامل ــة ،جميعه ــن
عام ــات مهاج ــرات (واف ــدات) ،وغالبيته ــن م ــن بنغ ــادش واندونيس ــيا ومؤخ ــرا ً م ــن بع ــض ال ــدول االفريقي ــة،
وتشـــير بعـــض التقديـــرات الرســـمية أن مـــا يقـــارب  10آالف عاملـــة ال يحملـــن تصاريـــح عمـــل رســـمية
م ــن وزارة العم ــل .وميك ــن تصني ــف جمي ــع عام ــات املن ــازل ف ــي األردن ،س ــواء مم ــن يحمل ــن تصاري ــح عم ــل
أم ال ،باعتبارهـــن عمالـــة غيـــر منظمـــة ،ألنـــه وفقـــا ً لألنظمـــة املعمـــول بهـــا فـــي األردن لهـــذا القطـــاع،
ال يتـــم إلـــزام أصاحـــب األعمـــال بتســـجيلهن فـــي الضمـــان االجتماعـــي ،هـــذا الـــى جانـــب أن الغالبيـــة
الكبي ــرة منه ــن وف ــق العدي ــد م ــن التقاري ــر احلقوقي ــة ال يتمتع ــن بأبس ــط حقوقه ــن االنس ــانية االساس ــية،
واملتمثل ــة ف ــي االج ــازات الس ــنوية واملرضي ــة واج ــازات نهاي ــة األس ــبوع ،باإلضاف ــة للعدي ــد م ــن االنته ــاكات
واالعت ــداءات اجلس ــدية واللفظي ــة واجلنس ــية ،وتأخي ــر اس ــتالم األج ــر وغيره ــا م ــن االنته ــاكات الت ــي تص ــل
ال ــى ح ــد االجت ــار بالبش ــر.
وهنالـــك قطـــاع آخـــر لـــم يتوفـــر عنـــه أيـــة مؤشـــرات إحصائيـــة ،وتعمـــل فيـــه أعـــداد كبيـــرة مـــن
النس ــاء ،وه ــو المح ــات التجاري ــة (مح ــات التجزئ ــة) املتوس ــطة والصغي ــرة ،وخاص ــة مح ــات بي ــع األلبس ــة
واإلكسســـوار ،حيـــث أشـــارت جميـــع الفتيـــات التـــي متـــت مقابلتهـــن وبلـــغ عددهـــن ســـبعة ،أنهـــن ال
يتمتعـــن باحلـــدود الدنيـــا مـــن معاييـــر العمـــل مبـــا فيهـــا التســـجيل فـــي الضمـــان االجتماعـــي ،مـــع أن
منشـــآت األعمـــال التـــي يعملـــن فيهـــا تتبـــع االقتصـــاد املنظـــم ،وأشـــرن الـــى أنهـــن وغالبيـــة العامـــات
فـــي هـــذا القطـــاع يعملـــن مـــا يقـــارب عشـــر ســـاعات يوميـــا ،وال يحصلـــن علـــى اجـــازات ســـنوية و/أو
اج ــازات مرضي ــة ،وال يحصل ــن ايض ــا عل ــى اج ــازات أي ــام العط ــل الرس ــمية باس ــتثناء عي ــد األضح ــى وعي ــد
الفطـــر ،ويعملـــن ســـاعات طويلـــة جـــدا فـــي مواســـم العطـــل الرســـمية.
• وم ــن املفي ــد االش ــارة هن ــا ال ــى أن أع ــدادا ً كبي ــرة م ــن النس ــاء الس ــوريات اللوات ــي قدم ــن ال ــى األردن ف ــي
إطـــار موجـــات اللجـــوء بســـبب األزمـــة السياســـية والعســـكرية الســـورية ،قـــد انخرطـــن فـــي مختلـــف
ه ــذه القطاع ــات ،ويتعرض ــن مل ــا يتعرض ــن ل ــه العام ــات األخري ــات اللوات ــي جنس ــيتهن اردني ــة.

 .2أثر العمل غير المنظم على الحقوق االنسانية للعامالت لحسابهن الخاص
إضافـــة إلـــى التأثيـــرات الســـلبية للعمـــل غيـــر املنظـــم علـــى احلقـــوق اإلنســـانية للعامـــات باجـــر عنـــد
الغيـــر ،فـــإن هنالـــك تأثيـــرات ســـلبية علـــى العامـــات حلســـابهن اخلـــاص فـــي هـــذا االقتصـــاد ،حيـــث أن
غالبيته ــن يعمل ــن في ــه المش ــاريع االنتاجي ــة الصغي ــرة أو المتناهي ــة الصغ ــر ،والت ــي تترك ــز ف ــي قط ــاع اخلدم ــات
الغذائي ــة وااللبس ــة واخلياط ــة ،واغلبه ــن يعمل ــن م ــن بيوته ــن ،حي ــث أك ــدت العدي ــد مم ــن مت ــت مقابلته ــن،
أن مع ــدل م ــا يحصل ــن علي ــه يت ــراوح ش ــهريا م ــا ب ــن  140دين ــارا ال ــى  500دين ــار ،وتع ــود ه ــذه الفج ــوة
ال ــى طبيع ــة العم ــل ال ــذي يقم ــن ب ــه وموس ــميته،
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إذ أن بعضهـــن يعملـــن فـــي موســـم تخليـــل اخلضـــار ،وتنشـــيف الورقيـــات او تعبئـــة البهـــارات ،وهـــذه
األعمـــال مردودهـــا قليـــل جـــدا ً رغـــم أنهـــا تأخـــذ ســـاعات عمـــل طويلـــة ،فـــي حـــن أفـــادت بعـــض مـــن
يعملـــن فـــي اخلياطـــة والتطريـــز أنهـــن يتقاضـــن مـــردودا ً جيـــداً ،خاصـــة فـــي مواســـم حفـــات الـــزواج
والتخـــرج ،واحتفـــاالت املـــدارس ،لكنهـــن أكـــدن أيضـــا ً أن الســـاعات املبذولـــة فـــي العمـــل طويلـــة جـــدا،
ومـــع ذلـــك يحاولـــن عـــرض املنتجـــات بأســـعار تنافســـية .وجميـــع هـــذه الفئـــات مـــن العامـــات غيـــر
مس ــجالت ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،وال يتمتع ــن ب ــأي ش ــكل م ــن أش ــكال احلماي ــة االجتماعي ــة ،وج ــزء
كبي ــر منه ــن يواجه ــن مش ــكلة التوفي ــق ب ــن مه ــام عمله ــن وواجباته ــن األس ــرية كرب ــات بي ــوت لديه ــن
أســـر وأطفـــال ،وأحيانـــا رعايـــة أمهاتهـــن وابائهـــن مـــن كبـــار الســـن .واشـــتكت العديـــد مـــن العامـــات
حلســـابهن اخلـــاص مـــن تعرضهـــن للعديـــد مـــن عمليـــات االحتيـــال مـــن قبـــل املشـــترين ،حيـــث ال يتـــم
تســـديد أثمـــان البضائـــع لهـــن .وهنالـــك العديـــد مـــن احلـــاالت التـــي فشـــلت فيهـــا املشـــاريع االنتاجيـــة،
وأدى ذل ــك ال ــى ع ــدم قدرته ــن عل ــى تس ــديد اقس ــاط الق ــروض الت ــي حصل ــن عليه ــا لتأس ــيس املش ــاريع،
وهنال ــك ايض ــا عش ــرات احل ــاالت الت ــي دفع ــت النس ــاء أثمان ــا غالي ــة مث ــل الس ــجن ج ــراء ذل ــك .ويتع ــرض
العديـــد مـــن الســـيدات العامـــات فـــي هـــذا اجملـــال الـــى االســـتغالل مـــن الوســـطاء ،حيـــث يتـــم شـــراء
منتجاته ــن وخاص ــة م ــن البس ــط واألث ــواب وغيره ــا بأس ــعار منخفض ــة م ــن قب ــل الوس ــطاء ويت ــم بيعه ــا
بأســـعار مرتفعـــة جـــدا ً فـــي املـــوالت واملناطـــق الســـياحية.
وبش ــكل ع ــام ف ــإن مجم ــل العام ــات ف ــي القطاع ــات املذك ــورة أع ــاه ،س ــواء بأج ــر أو حلس ــابهن اخل ــاص،
محرومـــات مـــن حقهـــن فـــي التنظيـــم النقابـــي واملفاوضـــة اجلماعيـــة حـــول شـــروط عملهـــن ،وهـــذا
احلرم ــان مرتب ــط بالقي ــود الت ــي وضعه ــا قان ــون العم ــل عل ــى تأس ــيس نقاب ــات جدي ــدة ف ــي األردن ،رغ ــم أن
االنتس ــاب وتش ــكيل منظم ــات نقابي ــة يع ــد حقــا ً أساس ــيا ً م ــن حق ــوق مختل ــف العامل ــن س ــواء أكان ــوا
عم ــال وطني ــن أم مهاجري ــن 23.فه ــي تش ــكل اآللي ــة األساس ــية للدف ــاع ع ــن مصال ــح العم ــال وحتس ــن
ش ــروط عمله ــم.
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعمالـــة األطفـــال مـــن الفتيـــات ،ميكـــن القـــول إن جميـــع عمالـــة األطفـــال تعمـــل
بش ــكل غي ــر منظ ــم ،حي ــث بل ــغ أع ــداد األطف ــال العامل ــن ف ــي األردن وف ــق احصائي ــات منظم ــة العم ــل
الدوليـــة مـــا يقـــارب  70الـــف طفـــل ،24.ويتعـــرض هـــؤالء األطفـــال للعديـــد مـــن اخملاطـــر أثنـــاء عملهـــم،
باإلضاف ــة إل ــى أن غالبيته ــم يعمل ــون بأج ــور متدني ــة ج ــداً ،وس ــاعات عم ــل طويل ــة تت ــراوح ب ــن ( 10و)12
س ــاعة يوميــاً ،ناهي ــك ع ــن س ــوء املعامل ــة واإلهان ــات النفس ــية واجلس ــدية الت ــي يتعرض ــون له ــا أثن ــاء
عمله ــم .ويترك ــز عم ــل الفتي ــات ف ــي س ــن الطفول ــة ف ــي قطاع ــات الزراع ــة واحمل ــات التجاري ــة وصالون ــات
التجميـــل.

 .3أسباب توسع االقتصاد غير المنظم
هنال ــك مجموع ــة م ــن األس ــباب الت ــي أدت ال ــى توس ــع االقتص ــاد والعم ــل غي ــر املنظ ــم ف ــي األردن ،جان ــب
منـــه يتعلـــق بالسياســـات االقتصاديـــة اخملتلفـــة التـــي مت تطويرهـــا وتطبيقهـــا خـــال العقـــود القليلـــة
املاضيـــة ،الـــى جانـــب بعـــض التشـــريعات والسياســـات النافـــذة ،باإلضافـــة الـــى ضعـــف انفـــاذ القانـــون
وعلـــى وجـــه اخلصـــوص قانـــون العمـــل واألنظمـــة والتعليمـــات والقـــرارات املتعلقـــة بـــه ،وكذلـــك قانـــون
الضمـــان االجتماعـــي ،وفيمـــا يأتـــي عـــرض لهـــذه األســـباب:

 23منظمة العمل الدولية ،اعالن املبادئ واحلقوق األساسية في العمل.1999 ،
 24منظمة العمل الدولية ،عمالة األطفال في األردن.2016 ،
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السياسات االقتصادية
أدى فشـــل السياســـات االقتصاديـــة فـــي تعزيـــز قـــدرات االقتصـــاد الوطنـــي وتوليـــد فـــرص عمـــل كافيـــة
للداخل ــن اجل ــدد لس ــوق العم ــل األردن ــي ،ال ــى جان ــب تش ــوه سياس ــات التعلي ــم وانعزاله ــا ع ــن سياس ــات
العمـــل وحاجـــات ســـوق العمـــل مـــن الوظائـــف ،حيـــث التوســـع الكبيـــر فـــي التعليـــم اجلامعـــي علـــى
حســاب التعليــم التقنــي واملهنــي وخاصــة لــدى الفتيــات ،وعــدم وجــود أي تنســيق بــن سياســات التعليــم
وسياس ــات العم ــل ،وع ــدم االخ ــذ بع ــن االعتب ــار حاج ــات س ــوق العم ــل عن ــد تصمي ــم البرام ــج التعليمي ــة،
ال ــى جان ــب ضع ــف انف ــاذ القوان ــن والسياس ــات املتعلق ــة بالعم ــل ،يض ــاف ال ــى ذل ــك التراخ ــي الرس ــمي
فـــي مراقبـــة تطبيـــق واحتـــرام معاييـــر العمـــل اخملتلفـــة ،فـــي اطـــار تشـــجيع االســـتثمار وتطويـــر بيئـــة
صديق ــة لالس ــتثمار عل ــى حس ــاب ش ــروط العم ــل الالئ ــق ،وكذل ــك سياس ــات حرم ــان غالبي ــة العامل ــن
ف ــي األردن م ــن التنظي ــم النقاب ــي وبالتال ــي احل ــق ف ــي املفاوض ــة اجلماعي ــة ،أدت ال ــى تراج ــع ش ــروط العم ــل
بش ــكل ملف ــت واتس ــاع رقع ــة منش ــآت األعم ــال الت ــي ال تطب ــق معايي ــر العم ــل الالئ ــق واحلق ــوق واملب ــادئ
األساس ــية ف ــي العم ــل ،مب ــا فيه ــا االش ــتراك ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،األم ــر ال ــذي وس ــع م ــن نس ــبة
العامل ــن غي ــر املنظم ــن.
الــى جانــب ذلــك فــإن االلتزامــات واألعبــاء املاليــة والضريبيــة العاليــة التــي تترتــب علــى تســجيل منشــآت
األعمـــال مبـــا فيهـــا الصغيـــرة دفعـــت العديـــد مـــن أصحـــاب األعمـــال الـــى عـــدم تســـجيل مؤسســـاتهم
لـــدى اجلهـــات الرســـمية .كذلـــك ،فـــإن عـــدم تســـجيل املؤسســـات العاملـــة لـــدى اجلهـــات الرســـمية
كان مـــن أجـــل عـــدم االلتـــزام بدفـــع الضرائـــب املترتبـــة عليهـــم ،يضـــاف الـــى ذلـــك رغبـــة العديـــد مـــن
العاملـــن بالعمـــل فـــي وظائـــف أخـــرى غيـــر وظائفهـــم الرئيســـية بســـبب انخفـــاض معـــدالت األجـــور
فيه ــا وارتف ــاع تكالي ــف املعيش ــة بش ــكل مس ــتمر .وال ميك ــن اهم ــال تغي ــر مفه ــوم العم ــل ف ــي العدي ــد
م ــن القطاع ــات ،ون ــزوع العدي ــد م ــن الن ــاس للعم ــل بش ــكل ح ــر ف ــي العدي ــد م ــن امله ــن مث ــل أعم ــال
الســـباكة والصيانـــة والكهربـــاء وامليكانيـــك والدهـــان وغيرهـــا مـــن املهـــن مثـــل البرمجـــة االلكترونيـــة،
واالستش ــارات ف ــي مج ــاالت مختلف ــة ،ولك ــن دون اي تس ــجيل رس ــمي ،أي ف ــي إط ــار االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم.
مجمـــل ذلـــك أدى الـــى اتســـاع رقعـــة االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظمـــن فـــي األردن ،وبالرغـــم مـــن عـــدم
توف ــر احص ــاءات حديث ــة تعك ــس ه ــذا التوس ــع ،كم ــا أش ــرنا ف ــي بداي ــة الورق ــة ،ف ــإن املؤش ــرات الرس ــمية
الت ــي ص ــدرت ع ــام  ،2012تش ــير ال ــى أن حج ــم االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم يش ــكل م ــا نس ــبة  25%م ــن الن ــاجت
احمللـــي االجمالـــي 25.أمـــا بخصـــوص العمـــل غيـــر املنظـــم ســـواء فـــي االقتصـــاد غيـــر املنظـــم أو املنظـــم،
26
فتفي ــد املؤش ــرات الرس ــمية لع ــام  2012أن نس ــبتهم تبل ــغ  44%م ــن مجم ــل الق ــوى العامل ــة ف ــي األردن.

وه ــذه آخ ــر احصائي ــات رس ــمية ،ولك ــن تع ــود التوقع ــات باتس ــاع رقع ــة االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ف ــي االردن
رغـــم ضعـــف شـــروط العمـــل فيـــه ،وخاصـــة عنـــد النســـاء ،الـــى تراجـــع مســـتويات املعيشـــة واتســـاع
رقعـــة الفقـــر ،فتضطـــر قطاعـــات واســـعة مـــن الرجـــال والنســـاء للعمـــل حتـــت أيـــة ظـــروف مـــن أجـــل
احلص ــول عل ــى دخ ــل مهم ــا كان مس ــتواه .يض ــاف ال ــى ذل ــك االجتاه ــات احلديث ــة ف ــي مفاهي ــم وطبيع ــة
العمـــل والتـــي أدت الـــى تغييـــرات فـــي طبيعـــة األعمـــال والتشـــغيل ،حيـــث انتشـــرت أعمـــال العمـــال
بالقطع ــة واالستش ــارات ،ومؤخ ــرا انتش ــار أعم ــال الش ــركات العاب ــرة لل ــدول والق ــارات مث ــل ش ــركات اوب ــر
وغيرهـــا ،والتـــي أدت أيضـــا الـــى اتســـاع رقعـــة العمـــل واالقتصـــاد غيـــر املنظمـــن.

 25وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،االقتصاد غير املنظم في األردن ،2012 ،عمان ،األردن.
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التشريعات والسياسات األخرى ذات العالقة بالعمل
هنال ــك العدي ــد م ــن التش ــريعات والسياس ــات األردني ــة الت ــي دفع ــت باجت ــاه توس ــع االقتص ــاد والعم ــل غي ــر
املنظـــم ،اذ ســـاعدت بعـــض هـــذه التشـــريعات والسياســـات أربـــاب العمـــل فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات
عل ــى العم ــل وف ــق أس ــس غي ــر منظم ــة (اقتص ــاد غي ــر منظ ــم) ،وج ــزء منه ــم توس ــع ف ــي التش ــغيل غي ــر
املنظ ــم .ورغ ــم أن احلكوم ــة أص ــدرت مب ــادرات لالنتق ــال م ــن االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ال ــى املنظ ــم ،اال أنه ــا
ل ــم تعم ــل بش ــكل ج ــدي عل ــى تنفيذه ــا ،ه ــذا اضاف ــة للعدي ــد م ــن اإلج ــراءات املعق ــدة الت ــي ال تش ــجع
الش ــباب والش ــابات عل ــى تأس ــيس مش ــاريعهم الصغي ــرة واملتناهي ــة الصغ ــر ف ــي إط ــار رس ــمي ،وبالتال ــي
غالب ــا م ــا تعم ــل وف ــق أس ــس غي ــر منظم ــة ،وفيم ــا يل ــي ع ــرض أله ــم ه ــذه التش ــريعات والسياس ــات:
 .1يســـتثني قانـــون العمـــل األردنـــي املعمـــول بـــه مـــن تطبيـــق أحكامـــه بعـــض فئـــات العاملـــن ،حيـــث
اس ــتثنى أف ــراد عائل ــة صاح ــب العم ــل الذي ــن يعمل ــون ف ــي مش ــاريعه ب ــدون أج ــر ،واس ــتثنى أيضــا ً عم ــال
املنـــازل وبســـاتينها وطهاتهـــا ومـــن فـــي حكمهـــم ،واســـتثنى كذلـــك عمـــال الزراعـــة مـــا عـــدا الذيـــن
يقـــرر مجلـــس الـــوزراء بتنســـيب مـــن الوزيـــر شـــمولهم بأحـــكام هـــذا القانـــون ،وهـــذا يعنـــي انـــه كان
يس ــتثني بع ــض الفئ ــات الت ــي غالب ــا م ــا يت ــم تش ــغيلهم بش ــكل غي ــر منظ ــم .ورغ ــم التعدي ــات الت ــي
أجري ــت عل ــى ه ــذه النص ــوص ف ــي ع ــام  ،2010بحي ــث مت ش ــمول عم ــال املن ــازل وطهاته ــا وعم ــال الزراع ــة
بالقانـــون ،اال أنـــه مت ربـــط ذلـــك بإصـــدار أنظمـــة لهـــذه الغايـــة ،وعلـــى أن يتضمـــن هـــذا النظـــام تنظيـــم
عقـــود عملهـــم وأوقـــات العمـــل والراحـــة وأيـــة أمـــور اخـــرى تتعلـــق باســـتخدامهم ،27ولكـــن لـــم يصـــدر
النظ ــام اخل ــاص بعم ــال الزراع ــة حت ــى وق ــت اع ــداد ه ــذه الورق ــة .وع ــدم اص ــدار النظ ــام اخل ــاص بعم ــال
الزراعـــة بعـــد مـــرور ســـبع ســـنوات علـــى تعديـــل القانـــون ،يؤشـــر علـــى أنـــه ال يوجـــد نيـــة لـــدى صنـــاع
القـــرار فـــي احلكومـــة إلصـــداره ،فهنالـــك بعـــض املعلومـــات التـــي تفيـــد بـــأن عـــدم وجـــود نيـــة إلصـــداره
ه ــي بحج ــة وج ــود كلف ــة عالي ــة عل ــى أصح ــاب األعم ــال إذا م ــا مت إلزامه ــم بش ــمول العم ــال الزراعي ــن
بالضمـــان االجتماعـــي ،فضـــا عـــن احلقـــوق العماليـــة االخـــرى التـــي يعطيهـــا قانـــون العمـــل للعمـــال،
والت ــي س ــتصبح ملزم ــة ألصح ــاب امل ــزارع ف ــي ح ــال مت اق ــرار النظ ــام .28وه ــذه السياس ــات دفع ــت عش ــرات
االالف م ــن العامل ــن ف ــي الزراع ــة ،ج ــزء كبي ــر منه ــم م ــن النس ــاء ،للعم ــل وف ــق أس ــس غي ــر منظم ــة،
ممـــا يحرمهـــم مـــن مختلـــف حقوقهـــم العماليـــة مبـــا فيهـــا احلمايـــة االجتماعيـــة .يضـــاف الـــى ذلـــك ،أن
امل ــادة  98م ــن قان ــون العم ــل تض ــع قي ــودا ش ــديدة حت ــرم العامل ــن والعام ــات بأج ــر م ــن تش ــكيل نقاب ــات
خاص ــة به ــم ،األم ــر ال ــذي أضع ــف قدراته ــم وقدراته ــن ف ــي الدف ــاع ع ــن مصاحله ــم ،وه ــذا س ــاهم ف ــي
حرم ــان قطاع ــات واس ــعة م ــن العام ــات والعامل ــن م ــن ابس ــط حقوقه ــم األساس ــية ،اذ ان ــه ال ميك ــن ألي
نظ ــام تفتي ــش ألي حكوم ــة أن يتمك ــن م ــن ضم ــان تطبي ــق معايي ــر العم ــل ف ــي كاف ــة املنش ــآت،
والنقاب ــات العمالي ــة ميك ــن أن تلع ــب دورا ً مكمــا ً ف ــي ضم ــان حق ــوق العم ــال كونه ــا صاحب ــة مصلح ــة
كبي ــرة ف ــي انف ــاذ القان ــون.
 .2ال يحتـــوي قانـــون الضمـــان االجتماعـــي علـــى آليـــة مالئمـــة إلشـــراك العاملـــن والعامـــات حلســـابهم
اخلـــاص فـــي منظومـــة الضمـــان االجتماعـــي ،واخليـــار الوحيـــد الـــذي يتيحـــه القانـــون لهـــذه الفئـــة مـــن
العاملـــن تقتصـــر علـــى مـــا يســـمى «االشـــتراك االختيـــاري» وبتكلفـــة عاليـــة ،حيـــث يقـــوم العامـــل أو
العاملـــة بدفـــع مـــا يقـــارب مـــن  16.75%مـــن راتبه/هـــا كاشـــتراك فـــي الضمـــان االجتماعـــي،
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وهـــذه النســـبة املرتفعـــة حتـــول دون االقبـــال علـــى هـــذا االشـــتراك .وكذلـــك فـــإن اقتطاعـــات الضمـــان
االجتماعـــي مـــن العامـــل وصاحـــب العمـــل فـــي االشـــتراك اإلجبـــاري ،اذا مـــا قورنـــت بفوائـــده أيضـــاً،
مرتفع ــة اذ تبل ــغ ( )21.75%م ــن مجم ــل الرات ــب ،وثلثيه ــا يدفعه ــا صاح ــب العم ــل ،مم ــا يدف ــع العدي ــد م ــن
أصح ــاب األعم ــال ال ــى الته ــرب م ــن تس ــجيل العامل ــن والعام ــات لديه ــم أو بع ــض منه ــم ف ــي الضم ــان
االجتماع ــي ،أو يدف ــع العدي ــد منه ــم ال ــى تس ــجيل العامل ــن والعام ــات ف ــي الضم ــان االجتماع ــي بأج ــور
أق ــل م ــن أجوره ــم احلقيقي ــة.
 .3جل ــأت احلكوم ــات املتعاقب ــة ف ــي األردن ال ــى تش ــجيع النس ــاء والش ــباب عل ــى تأس ــيس مش ــاريع منزلي ــة
وصغيـــرة نتيجـــة ارتفـــاع مســـتويات البطالـــة والفقـــر ،وكان يتـــم تشـــجيع املتعطلـــن واملتعطـــات عـــن
العمـــل علـــى تأســـيس مشـــاريع صغيـــرة و/أو متناهيـــة الصغـــر ،مـــن خـــال منحهـــم قـــروض بشـــكل
مباش ــر ،أو م ــن خ ــال دعمه ــم م ــن قب ــل مؤسس ــات امنائي ــة أخ ــرى ،ولك ــن العدي ــد م ــن ه ــذه املش ــاريع
الت ــي مت تأسيس ــها كان ــت تعم ــل وف ــق أس ــس غي ــر منظم ــة ،واحيان ــا حت ــى وان باش ــرت العم ــل بش ــكل
منظـــم ،فإنهـــا ال تســـتمر بعمليـــة التســـجيل الحقـــا ،ممـــا دفـــع باجتـــاه توســـع االقتصـــاد والعمـــل غيـــر
املنظ ــم ،وج ــزء كبي ــر م ــن ه ــذه املش ــاريع كان ــت تق ــوم به ــا نس ــاء ،خاص ــة املش ــاريع املنزلي ــة الت ــي تترك ــز
ف ــي اخلياط ــة والتطري ــز ،وصناع ــة امل ــواد الغذائي ــة ،وفت ــح صالون ــات جتمي ــل وغيره ــا ،وق ــد مت االش ــارة ال ــى
ذل ــك ف ــي قس ــم آخ ــر م ــن ورق ــة السياس ــات ه ــذه .يض ــاف ال ــى ذل ــك كلف ــة وتعقي ــد اج ــراءات تس ــجيل
وترخي ــص ه ــذه املش ــاريع الصغي ــرة واملتناهي ــة الصغ ــر ل ــدى اجله ــات الرس ــمية وم ــا يترت ــب عل ــى ذل ــك
مـــن التزامـــات عاليـــة مثـــل ارتفـــاع رســـوم تســـجيل الشـــركات التـــي ال تقـــل عـــن  250دينـــارا ،والـــزام
الشـــركات بتعيـــن مستشـــارين قانونيـــن ومدققـــي حســـابات قانونيـــن ،ومـــن املعـــروف أن تكاليـــف هـــذه
اإلج ــراءات مرتفع ــة اذا م ــا قورن ــت مب ــدى االس ــتفادة واخلدم ــات املقدم ــة ف ــي حال ــة التس ــجيل الرس ــمي،
هـــذا باإلضافـــة الـــى ارتفـــاع اشـــتراكات تســـجيل العاملـــن بالضمـــان االجتماعـــي فـــي حـــال تشـــغيل
الغيـــر ،والتـــي تصـــل الـــى ( )21.75%مـــن مجمـــل الراتـــب ،يدفـــع ثلثيهـــا أصحـــاب األعمـــال.
 .4عـــدم تنفيـــذ اإلطـــار الوطنـــي لالنتقـــال الـــى االقتصـــاد املنظـــم فـــي األردن والـــذي مت تطويـــره نتيجـــة
التوســـع الكبيـــر فـــي االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظـــم ،حيـــث قامـــت احلكومـــة بالتعـــاون مـــع منظمـــة
العم ــل الدولي ــة بإص ــدار «إط ــار وطن ــي لالنتق ــال ال ــى االقتص ــاد املنظ ــم ف ــي األردن» ف ــي ع ــام  ،2014وق ــام
علـــى اجنـــازه فريـــق وطنـــي مكـــون مـــن وزارة العمـــل ووزارة التخطيـــط والتعـــاون الدولـــي وغرفـــة صناعـــة
األردن واحتـــاد نقابـــات العمـــال واملؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي ودائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة
وصنـــدوق امللـــك عبـــد اهلل الثانـــي للتنميـــة ،ويهـــدف هـــذا اإلطـــار الـــى احلـــد مـــن توســـع االقتصـــاد غيـــر
املنظـــم ،حيـــث أكـــد اإلطـــار الوطنـــي علـــى مجموعـــة مـــن املبـــادئ متثلـــت فـــي احتـــرام حقـــوق األفـــراد
واألس ــر واجلماع ــات للقي ــام بأعم ــال خاص ــة ،واحت ــرام احلق ــوق األساس ــية ف ــي العم ــل ل ــكل العم ــال مب ــن
فيه ــم عم ــال االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم 29.وكذل ــك ح ــدد اإلط ــار مجموع ــة م ــن مج ــاالت التدخ ــل لالنتق ــال
الـــى االقتصـــاد املنظـــم ،متثلـــت فـــي تعزيـــز النمـــو وخلـــق فـــرص عمـــل الئقـــة ،الـــى جانـــب حتســـن ادارة
ســـوق العمـــل مـــن خـــال التنظيـــم النقابـــي واحلـــوار االجتماعـــي حـــول ظـــروف العمـــل ،وتوســـيع نطـــاق
احلمايـــة االجتماعيـــة (الضمـــان االجتماعـــي) 30.اال أن هـــذا االطـــار ومنـــذ صـــدوره قبـــل ثالثـــة أعـــوام ،لـــم
يت ــم العم ــل عل ــى تطبيق ــه بش ــكل منتظ ــم ووف ــق منهجي ــات واضح ــة ،باس ــتثناء احلم ــات الت ــي تق ــوم
به ــا املؤسس ــة العام ــة للضم ــان االجتماع ــي لتوس ــيع قاع ــدة املش ــتركني ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،وأم ــا
بخص ــوص تعزي ــز النم ــو االقتص ــادي وخل ــق ف ــرص العم ــل الالئق ــة للداخل ــن اجل ــدد ال ــى س ــوق العم ــل،
ف ــإن مع ــدالت النم ــو االقتص ــادي وق ــدرات االقتص ــاد األردن ــي عل ــى تولي ــد ف ــرص العم ــل تراجع ــت عملي ــا
خ ــال الس ــنوات املاضي ــة ،كم ــا ذك ــر ف ــي بداي ــة ه ــذه الورق ــة ،وايض ــا بخص ــوص حتس ــن ادارة س ــوق العم ــل
وتشـــجيع التنظيـــم النقابـــي واحلـــوار االجتماعـــي ،فلـــم يتـــم اتخـــاذ ايـــة إجـــراءات باجتاههـــا ،ممـــا أعـــاق
 29اإلطار الوطني لالنتقال الى االقتصاد املنظم في األردن ،2014 ،عمان ،األردن
 30املرجع السابق.
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عمليـــات احلـــوار االجتماعـــي واملفاوضـــة اجلماعيـــة بـــن العامـــات والعاملـــن ومنظماتهـــم النقابيـــة مـــن
جه ــة وأصح ــاب األعم ــال م ــن جه ــة أخ ــرى ،وذل ــك بعك ــس م ــا يس ــعى ل ــه االط ــار الوطن ــي لالنتق ــال ال ــى
االقتصـــاد املنظـــم فـــي األردن
 .5أص ــدرت احلكوم ــة نظ ــام العم ــل امل ــرن ف ــي منتص ــف آذار م ــن ع ــام “ 2017نظ ــام العم ــل امل ــرن لس ــنة
 ،31”2017وه ــي خط ــوة الق ــت ترحيب ــا واستحس ــانا ل ــدى العدي ــد م ــن منظم ــات اجملتم ــع املدن ــي ف ــي االردن،
ونظـــرت اليـــه كخطـــوة تدريجيـــة ايجابيـــة فـــي مجـــال تشـــجيع بعـــض الفئـــات القـــادرة علـــى العمـــل،
كالنس ــاء ،والت ــي تعوقه ــا احيان ــا مس ــؤولياتها املبني ــة عل ــى الن ــوع االجتماع ــي ،لالنخ ــراط ف ــي االقتص ــاد
املنظ ــم ،حي ــث تلج ــأ بعضه ــن للعم ــل بش ــروط عم ــل أق ــل ف ــي االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم لوج ــود مرون ــة
ف ــي س ــاعات العم ــل في ــه احيان ــا ،وم ــن جه ــة اخ ــرى ،ميك ــن النظ ــر اليه ــا كخط ــوة مبدئي ــة للمطالب ــة
بضـــم العامـــات فـــي االقتصـــاد غيـــر املنظـــم الـــى املنظـــم مـــن خـــال شـــمولهم بأحـــكام الضمـــان
االجتماعـــي وقانـــون العمـــل ،وكذلـــك ميكـــن اســـتفادة بعـــض الشـــرائح العاملـــة فـــي االقتصـــاد املنظـــم
مـــن ســـاعات العمـــل املـــرن والعمـــل مـــن البيـــت وغيرهـــا مـــن التســـهيالت التـــي اوردهـــا النظـــام .وهـــذا
النظ ــام يفت ــرض ب ــه خدم ــة امل ــرأة العامل ــة خاص ــة م ــن تتول ــى رعاي ــة أطف ــال أو أف ــراد م ــن العائل ــة ،او
أح ــد كب ــار الس ــن إلعاقت ــه أو ملرض ــه ،باإلضاف ــة للعامل ــن والعام ــات املنتظم ــن ف ــي الدراس ــة اجلامعي ــة
وذوي اإلعاق ــة ،حي ــث ين ــص النظ ــام عل ــى أن اش ــكال العق ــد امل ــرن ،ه ــو العم ــل لبع ــض الوق ــت ،وف ــي ه ــذا
النطـــاق ،يحـــق للعامـــل تخفيـــض ســـاعات العمـــل ،بعـــد موافقـــة صاحـــب العمـــل ،إذا كانـــت طبيعـــة
العم ــل تس ــمح بذل ــك .وكذل ــك العم ــل ضم ــن س ــاعات مرن ــة ،حي ــث يك ــون للعام ــل فيه ــا احل ــق ،وبع ــد
موافقـــة صاحـــب العمـــل ،توزيـــع ســـاعات العمـــل احملـــددة يوميـــا ،ومبـــا يتـــواءم مـــع احتياجاتـــه ،علـــى أال
يقـــل مجمـــوع عـــدد ســـاعات عملـــه يوميـــا أو أســـبوعيا عـــن ســـاعات العمـــل املعتـــادة للعامـــل ،أو أي
س ــاعات عم ــل يتف ــق حوله ــا م ــع أصح ــاب األعم ــال .اال أن ه ــذا النظ ــام ولألس ــف ل ــم يتضم ــن نصوص ــا
تل ــزم أصح ــاب األعم ــال عل ــى املوافق ــة للعام ــل والعامل ــة للعم ــل مبوجب ــه إذا انطبق ــت عليه/ه ــا املعايي ــر
املســـموحة للعمـــل املـــرن ،وامنـــا ربـــط تطبيقـــه بشـــكل رئيســـي مبوافقـــة صاحـــب العمـــل .كذلـــك لـــم
يق ــدم النظ ــام أي ــة حواف ــز ألصح ــاب األعم ــال لتطبي ــق النظ ــام ،لذل ــك ن ــرى أن ه ــذا النظ ــام ق ــد ال يك ــون
لـــه تأثيـــرات ملموســـة علـــى حتســـن شـــروط العمـــل فـــي االقتصـــاد املنظـــم أو الذيـــن يعملـــون وفـــق
اس ــس غي ــر منظم ــة ،وق ــد ال يدف ــع باجت ــاه زي ــادة تش ــغيل النس ــاء.
 .6يعتبـــر ضعـــف انفـــاذ القانـــون مـــن األســـباب األساســـية التـــي أدت ومـــا زالـــت تـــؤدي الـــى زيـــادة رقعـــة
العم ــل غي ــر املنظ ــم ،وايض ــا ضع ــف ق ــدرات املؤسس ــات احلكومي ــة عل ــى انف ــاذ تش ــريعات العم ــل مبختل ــف
مســـتوياتها ســـواء كانـــت قوانـــن أو أنظمـــة أو تعليمـــات او قـــرارات .حيـــث أن قلـــة أعـــداد مفتشـــي وزارة
العمـــل والبالغـــة  240مفتشـــا ومفتشـــة ،الـــى جانـــب ضعـــف فاعليـــة عمليـــات التفتيـــش وتقليديتهـــا،
تـــؤدي الـــى عـــدم إمكانيـــة تغطيـــة ومتابعـــة تطبيـــق عشـــرات اآلالف مـــن منشـــآت االعمـــال مبختلـــف
احجامه ــا ملعايي ــر العم ــل ،لذل ــك تتس ــع بش ــكل كبي ــر رقع ــة العم ــل غي ــر املنظ ــم ال ــذي تنتش ــر في ــه
االنته ــاكات العمالي ــة ،كم ــا مت اس ــتعراضه أع ــاه.
 .7ضعـــف أدوار النقابـــات العماليـــة وتشـــوه منـــوذج التنظيـــم النقابـــي فـــي األردن بشـــكل عـــام ،وميكـــن
الق ــول إن ممارس ــة احل ــق ف ــي التنظي ــم النقاب ــي مح ــدودة ج ــدا ف ــي األردن ،وهنال ــك العدي ــد م ــن القي ــود
التشـــريعية التـــي حتـــول دون متكـــن العاملـــن والعامـــات فـــي االقتصـــاد املنظـــم وغيـــر املنظـــم مـــن
االنتســـاب وتأســـيس نقابـــات عماليـــة .حيـــث يشـــترط قانـــون العمـــل موافقـــة اللجنـــة الثالثـــة املكونـــة
مـــن منظمـــات أصحـــاب األعمـــال واحتـــاد النقابـــات العماليـــة القائـــم واحلكومـــة علـــى تأســـيس نقابـــات
عمالي ــة جدي ــدة ،وق ــد كان ــت ه ــذه املهم ــة قب ــل التعدي ــات الت ــي أجري ــت عل ــى قان ــون العم ــل ف ــي ع ــام
 2010مناطـــة بوزيـــر العمـــل ،ومنـــذ وضـــع هـــذا التشـــريع وحتـــى وقـــت اعـــداد هـــذه الورقـــة ،لـــم يتـــم
املوافقـــة علـــى تأســـيس أيـــة نقابـــة عماليـــة جديـــدة ،وبالتالـــي ميكـــن القـــول أن التشـــريعات األردنيـــة
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املتعلق ــة بالتنظي ــم النقاب ــي ال توف ــر احل ــدود الدني ــا م ــن مب ــادئ احل ــق ف ــي التنظي ــم النقاب ــي ،حي ــث أن
مـــا يقـــارب  4%فقـــط مـــن مجمـــل العاملـــن فـــي األردن ينتســـبون الـــى نقابـــات عماليـــة ،32وهـــم الفئـــة
االجتماعي ــة الت ــي تتمت ــع بش ــروط عم ــل الئق ــة ،وه ــذا يؤك ــد أن قان ــون العم ــل يح ــد م ــن ممارس ــة حري ــة
التنظيـــم النقابـــي ،ويضعـــف مـــن اســـتقالليته وفاعليتـــه .كمـــا يعتبـــر التنظيـــم النقابـــي حـــق وأحـــد
معاييـــر العمـــل الالئـــق ،ألنـــه أداة هامـــة وأساســـية لتمكـــن العامـــات والعاملـــن مـــن حتســـن شـــروط
عمله ــم وتطبي ــق معايي ــر العم ــل ال ــواردة ف ــي التش ــريعات والسياس ــات ذات العالق ــة .وم ــن خ ــال مراقب ــة
ديناميـــات ســـوق العمـــل ،يتضـــح أن جميـــع العاملـــن غيـــر املنظمـــن ليـــس لديهـــم منظمـــات نقابيـــة
متث ــل مصاحله ــم وتداف ــع عنه ــا .ويع ــد غي ــاب التنظي ــم النقاب ــي املس ــتقل والفع ــال الس ــبب األساس ــي
فـــي تراجـــع وضعـــف شـــروط العمـــل الالئـــق خملتلـــف العاملـــن ،وعلـــى وجـــه اخلصـــوص العاملـــن غيـــر
املنظمـــن.

ً
خامسا :السياسات البديلة المقترحة
بعـــد هـــذا العـــرض التحليلـــي لالقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظـــم ،وآثـــاره علـــى إضعـــاف شـــروط العمـــل
بش ــكل ع ــام ،وعل ــى النس ــاء بش ــكل خ ــاص ،س ــواء للعام ــات بأج ــر أو للعام ــات حلس ــابهن اخل ــاص ،فإنن ــا
نقتـــرح مجموعـــة مـــن السياســـات البديلـــة ،التـــي نـــرى أن مـــن شـــأنها التقليـــل مـــن مســـتوى األضـــرار
واالنته ــاكات االنس ــانية الت ــي يس ــببها ه ــذا الن ــوع م ــن االقتص ــاد وامن ــاط العم ــل ،عل ــى العامل ــن بش ــكل
ع ــام والنس ــاء بش ــكل خ ــاص.

المستوى االقتصادي
 .1بهـــدف وقـــف التوســـع فـــي االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظـــم ،نقتـــرح إعـــادة النظـــر بالسياســـات
االقتصاديـــة ،وخاصـــة املتعقلـــة باالســـتثمار ،بحيـــث يتـــم تشـــجيع وتقـــدمي التســـهيالت واحلوافـــز
لالس ــتثمارات الت ــي تضم ــن تولي ــد ف ــرص عم ــل كثيف ــة والئق ــة ،وذل ــك الس ــتيعاب الداخل ــن اجل ــدد م ــن
األيـــدي العاملـــة اجلديـــدة.
 .2إعـــادة النظـــر بسياســـات العمـــل التـــي تركـــز علـــى بنـــاء بيئـــة اســـتثمارية صديقـــة للمســـتثمرين
عل ــى حس ــاب ش ــروط ومعايي ــر العم ــل الالئ ــق ،بحي ــث يت ــم بن ــاء عالق ــة متوازن ــة تعم ــل عل ــى تش ــجيع
املســـتثمرين مـــن جانـــب ،واحتـــرام معاييـــر العمـــل الالئـــق مـــن جانـــب آخـــر.
 .3إعـــادة النظ ــر ف ــي سياس ــات التعلي ــم ،بحي ــث يتـــم األخ ــذ بعـــن االعتب ــار حاجـــات ومتطلبـــات ســـوق
العمـــل ،وتوجيـــه املؤسســـات التعليميـــة للتركيـــز علـــى تدريـــس املهـــن والتخصصـــات املطلوبـــة لســـوق
العمـــل والتـــي يولدهـــا االقتصـــاد الوطنـــي.
 .4العمـــل علـــى التوســـع فـــي التعليـــم التقنـــي واملهنـــي خاصـــة بـــن النســـاء ،إذ أن غالبيـــة املهـــن
والوظائـــف التـــي يولدهـــا االقتصـــاد الوطنـــي ذات طابـــع تقنـــي ومهنـــي.
 .5بهـــدف توفيـــر بيانـــات ومعلومـــات دقيقـــة عـــن االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظمـــن ولتمكـــن احلكومـــة
م ــن التخطي ــط والتأثي ــر عل ــى ه ــذا اجل ــزء الكبي ــر م ــن االقتص ــاد األردن ــي ،ب ــات مطلوب ــا تطوي ــر واعتم ــاد
منهجيـــة قيـــاس واجـــراء قياســـات دوريـــة ومنتظمـــة لهـــذا االقتصـــاد والعاملـــن فيـــه مـــن قبـــل دائـــرة
اإلحصـــاءات العامـــة.
 32قاعدة بيانات النقابات العمالية األردنية في املرصد العمالي األردني التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية،
وتفيد ان عدد أعضاء النقابات العمالية يقارب  100الف عامل ،من أصل  2.6مليون عامل في األردن.
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المستوى التشريعي :قانون العمل وأنظمته
 .6به ــدف ش ــمول جمي ــع العام ــات والعامل ــن ف ــي الزراع ــة مبعايي ــر العم ــل ال ــواردة ف ــي قان ــون العم ــل،
والتقليـــل مـــن العامـــات غيـــر النظاميـــات ،بـــات ملحـــا ً إصـــدار نظـــام خـــاص لتنظيـــم العاملـــن فـــي
الزراع ــة اس ــتنادا ال ــى ن ــص قان ــون العم ــل ،بحي ــث يضم ــن لكاف ــة العامل ــن والعام ــات ف ــي ه ــذا القط ــاع
كافـــة حقوقهـــم العماليـــة دون انتقـــاص.
 .7للتخفي ــف م ــن ح ــدة الته ــرب التأمين ــي وال ــذي يعب ــر ع ــن نفس ــه بامتن ــاع أع ــداد كبي ــرة م ــن أصح ــاب
األعم ــال م ــن تس ــجيل العام ــات والعامل ــن لديه ــم ف ــي الضم ــان االجتماع ــي أو بتس ــجيلهم بأج ــور أق ــل
م ــن أجوره ــم احلقيقي ــة ،وبه ــدف تش ــجيع تس ــجيل جمي ــع العامل ــن ف ــي منش ــآت األعم ــال ف ــي الضم ــان
االجتماع ــي ،ب ــات مطلوب ــا إع ــادة النظ ــر بنس ــب االقتطاع ــات للضم ــان االجتماع ــي باجت ــاه تخفيضه ــا ع ــن
نس ــب املس ــاهمات احلالي ــة والبالغ ــة ( )21.75%م ــن مجم ــل األج ــور.
 .8به ــدف تعزي ــز احلماي ــة االجتماعي ــة جلمي ــع العام ــات والعامل ــن حلس ــابهم اخل ــاص ،ب ــات مطلوب ــا تطوي ــر
آليـــة أفضـــل لالشـــتراك االختيـــاري ،بحيـــث ال يتحمـــل العاملـــون حلســـابهم اخلـــاص أعبـــاء دفـــع مبلـــغ
 16.75%م ــن اجوره ــم كرس ــوم اش ــتراك ف ــي الضم ــان االجتماع ــي ،وميك ــن عل ــى األق ــل أن يت ــم تخصي ــص
صن ــدوق خ ــاص للعامل ــن ف ــي االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم م ــن الفئ ــات املهمش ــة بحي ــث يت ــم متويل ــه م ــن
موازن ــة الدول ــة الس ــنوية لدف ــع ج ــزء م ــن ه ــذه االش ــتراكات.
 .9به ــدف توفي ــر احلماي ــة االجتماعي ــة للعام ــات ف ــي املن ــازل ،ب ــات ملح ــا تعدي ــل النظ ــام اخل ــاص بعام ــات
املن ــازل بحي ــث يت ــم ش ــمولهن بالضم ــان االجتماع ــي.
 .10تبس ــيط اج ــراءات وعملي ــات التس ــجيل والترخي ــص للمش ــاريع الصغي ــرة واملتناهي ــة الصغ ــر وللعام ــات
والعاملـــن حلســـابهم ،ومنـــح هـــذه املشـــاريع واملنشـــآت حوافـــز تشـــجيعية وإعفـــاءات ضريبيـــة ،ميكـــن
ربطه ــا بق ــدرة ه ــذه املش ــاريع عل ــى تولي ــد ف ــرص عم ــل جدي ــدة الئق ــة ،لتش ــجيع القائم ــن والقائم ــات
عليه ــا عل ــى التس ــجيل أو االس ــتمرار ف ــي التس ــجيل واالنضم ــام ال ــى الضم ــان االجتماع ــي.
 .11بهـــدف تقليـــل أعـــداد العاملـــن والعامـــات غيـــر النظاميـــن فـــي االقتصـــاد املنظـــم وغيـــر املنظـــم أو
متكينه ــم ف ــي ح ــال بقائه ــم غي ــر نظامي ــن ،ب ــات ملح ــا تعدي ــل امل ــادة  98م ــن قان ــون العم ــل بحي ــث يت ــم
الس ــماح جلمي ــع العام ــات والعامل ــن س ــواء ف ــي االقتص ــاد املنظ ــم او غي ــر املنظ ــم بتأس ــيس منظماته ــم
النقابيـــة ،وبـــدون اشـــتراط موافقـــة اللجنـــة الثالثيـــة التـــي يشـــكلها وزيـــر العمـــل ،حتـــى تتوافـــق مـــع
معايي ــر العم ــل الدولي ــة ذات العالق ــة الت ــي تضم ــن حري ــة التنظي ــم النقاب ــي ،ألنه ــا األداة الفعال ــة ف ــي
الدف ــاع وحماي ــة مصال ــح العام ــات والعامل ــن والضام ــن األساس ــي لتطبي ــق معايي ــر العم ــل الالئ ــق.
 .12به ــدف زي ــادة حماي ــة العام ــات والعامل ــن ف ــي االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ،إع ــادة النظ ــر بنظ ــام العم ــل
امل ــرن ال ــذي ص ــدر ف ــي آذار  2017بحي ــث يح ــق للعام ــل فيه ــا اس ــتخدام حق ــه بالعم ــل امل ــرن ،بالتنس ــيق
م ــع أصح ــاب األعم ــال ولي ــس مبوافقته ــم ف ــي ح ــال انطبق ــت عل ــى العام ــل ش ــروط نظ ــام العم ــل امل ــرن،
ال ــى جان ــب وض ــع مجموع ــة م ــن احلواف ــر ألصح ــاب األعم ــال لتش ــجيعهم عل ــى تطبي ــق ه ــذا النظ ــام.
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مستوى انفاذ التشريعات والسياسات
 .13بهـــدف تقليـــص مســـاحة االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظـــم وتأثيراتـــه الســـلبية علـــى ظـــروف عمـــل
النســـاء والرجـــال ،بـــات مطلوبـــا العمـــل علـــى تنفيـــذ «اإلطـــار الوطنـــي لالنتقـــال مـــن االقتصـــاد غيـــر
املنظـــم الـــى املنظـــم» الـــذي صـــدر فـــي عـــام  ،2014مـــن خـــال تطويـــر خطـــة عمـــل لتنفيـــذ اإلطـــار
املذكـــور.
 .14به ــدف زي ــادة مس ــتويات احلماي ــة االجتماعي ــة جلمي ــع العام ــات والعامل ــن ،ب ــات مطلوب ــا تفعي ــل أدوات
انف ــاذ قان ــون العم ــل والضم ــان االجتماع ــي ،م ــن خ ــال تغيي ــر أس ــاليب وتقني ــات التفتي ــش عل ــى مواق ــع
العمـــل وزيـــادة أعـــداد وكفـــاءة املفتشـــن وتغليـــظ العقوبـــات علـــى أربـــاب األعمـــال الذيـــن يخالفـــون
التش ــريعات العمالي ــة ،ال ــى جان ــب تق ــدمي حواف ــز ألصح ــاب األعم ــال الذي ــن يحترم ــون تش ــريعات العم ــل.

24

المصادر
اإلطار الوطني لالنتقال الى االقتصاد املنظم في األردن ،2014 ،عمان ،األردن.
دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير العمالة والبطالة ،الربع األول لعام  ،2017عمان ،األردن ،ايار .2017
دائرة اإلحصاءات العامة ،تقرير فرص العمل املستحدثة في عام  ،2015عمان األردن ،ايلول .2016
عوض ،أحمد ،العمل النقابي في االقتصاد غير املنظم ،االحتاد الدولي لنقابات العمال.2013 ،
قانون العمل األردني رقم  8لسنة  1996وتعديالته ،املادة /3فقرة ب.

•
•
•
•
•
• اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،اخلطة الوطنية لتمكني املرأة في األردن.2017-2013 ،
• املرصـــد العمالـــي األر دنـــي التابـــع ملركـــز الفينيـــق للدراســـات االقتصاديـــة واملعلوماتيـــة ،ظـــروف العاملـــن والعامـــات فـــي الزراعـــة،
.2015
• املرصد العمالي األردني التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،سلسلة تقارير متنوعة ( ،)2016-2009عمان ،األردن.
• املرصـــد العمالـــي األردنـــي التابـــع ملركـــز الفينيـــق للدراســـات االقتصاديـــة واملعلوماتيـــة ،نقريـــر حـــول العاملـــن فـــي قطـــاع املهـــن الصحيـــة
املســـاندة ،عمـــان ،األردن.2014 ،
• املرصد العمالي األردني التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،قاعدة بيانات النقابات العمالية األردنية.

• مكت ــب العم ــل الدول ــي« ،االنتق ــال م ــن االقتص ــاد غي ــر املنظ ــم ال ــى االقتص ــاد املنظ ــم» ،مؤمت ــر العم ــل الدول ــي ،ال ــدورة  ،103لس ــنة
.2014
• منظمة العمل الدولية ،اعالن املبادئ واحلقوق األساسية في العمل.1999 ،
• منظمة العمل الدولية ،عمالة االطفال في األردن.2016 ،
• املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،التقرير السنوي لعام  ،2016وتصريحات صحفية صادرة ملؤشرات  ،2016عمان األردن.
• املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،تقارير متنوعة حول بعض القطاعات االقتصادية.2016 ،
• املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،تقرير عن التهرب التأميني في صالونات التجميل.2016 ،
• املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،تقرير عن التهرب التأميني في قطاع السكرتيرات.2016 ،

• وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،االقتصاد غير املنظم في األردن ،عمان ،األردن.2012 ،
• /http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals
• http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_177669.pdf
• http://www.women.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=144
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10)      Amend Article 98 of the Labour Code so that all workers are permitted to establish trade unions without prior approval
from the tripartite committee overseen by the Minister of Labour, thus complying with international labour standards
regarding freedom of trade union organization. In fact, the complete satisfaction of labour standards shall require that
all workers and wage earners, in the formal and informal sectors alike, be permitted to form and join trade unions.
11)   Revise the flexible work system issued in March 2017, so that the employee has the right to use the flexible working
hours, in coordination with the employers and not with their consent, as well as granting incentives to employers to
encourage them to apply this system.
12)   Initiate the implementation of the National Framework for the Transition from the Informal Economy into the Formal,
issued in 2014. A sound strategy should be developed to see the process through.
13)   Better enforce labour and social security laws by improving the methods, tools and techniques used in inspecting
workplaces, increasing fines and penalties for employers violating labour legislation while simultaneously providing
incentives to those who apply the law.
14)   Provide incentives and tax exemptions for self-employed women, female entrepreneurs and business-owners with
small- and micro-enterprises. This is linked to the ability of enterprises to generate decent new work opportunities.
15)   In order to provide accurate data and information on the economy and informal work and to enable the government to
plan and influence this large part of the Jordanian economy, it is necessary to develop and adopt a methodology for
measuring and conducting periodic and regular measurements of this economy and its employees by the Department
of Statistics.

Executive Summary
Enhancing the Protection of Women in Jordan’s Informal Economy
Over the past years, informal employment has become increasingly common in the Jordanian labour market. Working women have been
no exception, as large swathes of the female workforce are now estimated to be informally employed. According to available data, women working under these conditions most commonly face numerous obstacles in the workplace, where the application of international
labour and decent work standards is outright neglected, in additional to being particularly vulnerable to violations of their basic human
rights and struggling to provide decent living conditions for themselves and their families.
A large informal economy and informal labour market, betrayed by the pervasiveness of small, informal businesses are both distinctive
features of countries with dysfunctional economies.
In the course of the last two decades, as the Jordanian informal economy expanded significantly, the estimated percentage of informal
labourers in regard to the country’s total workforce reached as high as 44%, in 2012. As for the informal economy, its worth is currently
estimated at 24% of that of the national economy.
Women in Jordan currently face high unemployment rates – in the third quarter of 2017, female unemployment in the country stood at
30.0%, while male unemployment stood at 15.4%. Yet, it is both necessary and urgent that women be empowered to find jobs. Currently,
female employment in Jordan is heavily limited to only a few economic sectors and occupations: agriculture, private school teaching,
secretarial administration, cosmetic salons, and domestic work; else, there are self-employed workers and those working in small- and
micro-enterprises. As stated, the majority work informally, very often in improper conditions.
Through this policy paper conducted it was found that the Jordanian informal economy and labour market continue to expand. This
expansion has and will continue to have a tremendously negative impact on labour and human rights enjoyed by workers, and will only
promote unsustainable forms of self-employment. Moreover, to a considerable extent, the informal sector is at the root of the violations
committed against the rights of female workers in Jordan.
In a push to reduce the negative impact of the informal economy vis-a-vis the lives and rights of workers in general and female workers
in particular, the current policy paper has been developed to include the following set of alternative policies and recommendations:

1)      Revisit economic and investment-specific policies so as to encourage, facilitate, and incentivize investments in projects
capable of providing new, decent work opportunities, and of accommodating for new labour market entrants.
2)      Provide facilities for and grant tax exemptions to small- and micro-enterprises and self-employed workers in the process of registering, so as to encourage them to go through with the process and register with Social Security.
3)      Review labour policies which focus on promoting an investor-friendly environment at the expense of working conditions, so as to find a balanced policies that both incentivizes investors and respects the rights of workers.
4)      Review education policies, taking into account the needs and requirements of the labour market, and instruct educational institutions to begin teaching courses in disciplines relevant in the national labour.
5)      Expand technical and vocational educational, as the majority of professions and occupations available at the national
level are technical or professional in natural.
6) Issuing a special system to regulate workers in agriculture based on the Labor Law, so that all employees labor rights in
this sector are guaranteed.

7)      Develop an alternative to the current system of “voluntary approach” so that workers in small enterprises, along with
the self-employed and workers from marginalized groups, are relieved of the burden of having to contribute with
16.75% of their earnings to social security. A special fund can be allocated from the State’s annual budget to pay part
of these contributions.
8)      Review and reduce social security contributions from their current rate of 21.75% of total wages.
9)      Review and amend national legislation to allow for domestic workers to be covered by the social protection services
provided by the Social Security Corporation.
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