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الملخص التنفيذي

ـــل  ـــوق العم ـــي س ـــاء ف ـــن النس ـــرة م ـــداد كبي ـــراط أع ـــمل انخ ـــم لتش ـــر املنظ ـــل غي ـــرة العم ـــعت ظاه توس
ـــير  ـــم. وتش ـــاد املنظ ـــم أو االقتص ـــر املنظ ـــاد غي ـــي االقتص ـــن ف ـــن يعمل ـــواء ك ـــة، س ـــر منظم ـــس غي ـــق أس وف
ـــن  ـــي االقتصادي ـــن ف ـــي يعمل ـــات والالت ـــر املنظم ـــالت غي ـــاء العام ـــن النس ـــرة م ـــة الكبي ـــات أن الغالبي املعطي
ـــب تعرضهـــن  ـــى جان ـــة واألســـرية، ال ـــي حياتهـــم العملي ـــرة ف ـــات كبي ـــر املنظـــم، يواجهـــن صعوب املنظـــم وغي
ـــوع مـــن األعمـــال  ـــر لهـــن هـــذا الن ـــي ال يوف ـــي حقوقهـــن االنســـانية األساســـية، وبالتال النتهـــاكات واســـعة ف

ـــة.  ـــاة الكرمي ـــق واحلي ـــل الالئ ـــروط العم ـــن ش ـــى م ـــد األدن احل

ـــن دول  ـــد م ـــي العدي ـــال ف ـــادات واألعم ـــمات االقتص ـــم س ـــن أه ـــن م ـــر املنظم ـــل غي ـــاد والعم ـــد االقتص يع
ـــوات.  ـــالالت وفج ـــن اخت ـــا م ـــل فيه ـــواق العم ـــا واس ـــي اقتصاداته ـــي تعان ـــم الت العال

ـــن  ـــر املنظم ـــن غي ـــبة العامل ـــت نس ـــر، وبلغ ـــكل كبي ـــن بش ـــن املاضي ـــالل العقدي ـــاد خ ـــذا االقتص ـــع ه وتوس
ـــر  ـــاد غي ـــم االقتص ـــغ حج ـــام 2012، وبل ـــام ع ـــب ارق ـــن، حس ـــل العامل ـــن مجم ـــبته %44 م ـــا نس ـــي األردن م ف

ـــام 2012. ـــق ارق ـــارب %24، وف ـــا يق ـــي م ـــاد الوطن ـــل االقتص ـــن مجم ـــبة م ـــم كنس املنظ

ـــام  ـــن ع ـــي م ـــف الثان ـــي النص ـــت ف ـــة، وصل ـــة عالي ـــتويات بطال ـــن مس ـــن م ـــي األردن يعان ـــاء ف وألن النس
2017 الـــى %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 
ـــي  ـــن ف ـــة، ويصنف ـــر الئق ـــل غي ـــروط عم ـــن بش ـــن يعمل ـــرة منه ـــة الكبي ـــر، والغالبي ـــكل كبي ـــاء بش النس
ـــات  ـــكرتاريا، معلم ـــاع الس ـــي، قط ـــاع الزراع ـــي القط ـــات ف ـــذه القطاع ـــل ه ـــم، وتتمث ـــر املنظ ـــل غي ـــار العم إط
ـــاص  ـــابهن اخل ـــالت حلس ـــازل والعام ـــالت املن ـــة وعام ـــالت التجاري ـــل، واحمل ـــات التجمي ـــة، صالون ـــدارس اخلاص امل

ـــر.  ـــة الصغ ـــرة واملتناهي ـــاريع الصغي ـــي املش ف

ـــم  ـــر املنظ ـــل غي ـــاد والعم ـــة االقتص ـــي رقع ـــاعاً ف ـــك اتس ـــى أن هنال ـــذه ال ـــات ه ـــة السياس ـــت ورق وتوصل
ـــى  ـــلبي عل ـــكل س ـــس بش ـــا زال ينعك ـــس وم ـــع انعك ـــذا التوس ـــتمر، وه ـــع مس ـــي توس ـــه ف ـــي األردن، وأن ف
قطاعـــات واســـعة مـــن العاملـــن والعامـــالت فـــي األردن، مـــن حيـــث درجـــة التمتـــع باحلقـــوق العماليـــة 
واالنســـانية األساســـية، وشـــروط العمـــل الالئـــق املتعـــارف عليهـــا عامليـــا، وضعـــف اســـتدامة أعمـــال 
ـــق  ـــهل لتعمي ـــار س ـــن إط ـــل م ـــن العم ـــوع م ـــذا الن ـــره ه ـــا وف ـــاص، مل ـــابهن اخل ـــالت حلس ـــن والعام العامل

ـــي األردن. ـــاء ف ـــا النس ـــرض له ـــي تتع ـــاكات الت االنته

ـــاد  ـــذا االقتص ـــببها ه ـــي يس ـــانية الت ـــاكات االنس ـــة واالنته ـــرار اخملتلف ـــتوى األض ـــن مس ـــل م ـــدف التقلي وبه
ـــورت  ـــة ط ـــإن الورق ـــاص، ف ـــكل خ ـــاء بش ـــام والنس ـــكل ع ـــه بش ـــن في ـــاد والعامل ـــى االقتص ـــال عل واألعم

ـــي: ـــا يأت ـــت فيم ـــات متثل ـــة والتوصي ـــات البديل ـــن السياس ـــة م مجموع

ـــدمي  ـــجيع وتق ـــم تش ـــث يت ـــتثمار، بحي ـــة باالس ـــة املتعقل ـــة وخاص ـــات االقتصادي ـــر بالسياس ـــادة النظ 1. إع
ـــتيعاب  ـــك الس ـــة، وذل ـــة والئق ـــل كثيف ـــرص عم ـــد ف ـــن تولي ـــي تضم ـــتثمارات الت ـــز لالس ـــهيالت واحلواف التس

ـــدة. ـــة اجلدي ـــدي العامل ـــن األي ـــدد م ـــون اجل الداخل

ــابهن فـــي  ــر وللعاملـــن والعامـــالت حلسـ ــة الصغـ ــرة واملتناهيـ ــاريع الصغيـ ــر تســـهيالت للمشـ 2. توفيـ
عمليـــات التســـجيل، ومنـــح هـــذه املنشـــآت إعفـــاءات ضريبيـــة، لتشـــجيع القائمـــات والقائمـــن عليهـــا 

علـــى االســـتمرار فـــي التســـجيل واالنضمـــام الـــى الضمـــان االجتماعـــي.

3. إعـــادة النظـــر بسياســـات العمـــل التـــي تركـــز علـــى بنـــاء بيئـــة اســـتثمارية صديقـــة للمســـتثمرين 
ـــجيع  ـــى تش ـــل عل ـــة تعم ـــة متوازن ـــاء عالق ـــم بن ـــث يت ـــق، بحي ـــل الالئ ـــر العم ـــروط ومعايي ـــاب ش ـــى حس عل

ـــر. ـــب آخ ـــن جان ـــق م ـــل الالئ ـــر العم ـــرام معايي ـــب، واحت ـــن جان ـــتثمرين م املس

ـــوق  ـــات س ـــات ومتطلب ـــار حاج ـــن االعتب ـــذ بع ـــم األخ ـــث يت ـــم، بحي ـــات التعلي ـــي سياس ـــر ف ـــادة النظ 4. إع
ـــوق  ـــة لس ـــات املطلوب ـــن والتخصص ـــس امله ـــى تدري ـــز عل ـــة للتركي ـــات التعليمي ـــه املؤسس ـــل، وتوجي العم

ـــي. ـــاد الوطن ـــا االقتص ـــي يولده ـــل والت العم
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ـــا  ـــي يولده ـــف الت ـــن والوظائ ـــة امله ـــي، إذ أن غالبي ـــي واملهن ـــم التقن ـــي التعلي ـــع ف ـــى التوس ـــل عل 5. العم
ـــي. ـــي ومهن ـــع تقن ـــي ذات طاب ـــاد الوطن االقتص

ـــن  ـــث يضم ـــل، بحي ـــون العم ـــص قان ـــى ن ـــتناداً ال ـــة اس ـــي الزراع ـــن ف ـــم العامل ـــاص لتنظي ـــام خ ـــدار نظ 6. إص
ـــاص. ـــة دون انتق ـــم العمالي ـــة حقوقه ـــاع كاف ـــذا القط ـــي ه ـــن ف ـــة العامل لكاف

ـــي  ـــاص ف ـــابهم اخل ـــون حلس ـــل العامل ـــث ال يتحم ـــاري«، بحي ـــتراك االختي ـــن »االش ـــل م ـــة أفض ـــر آلي 7. تطوي
املؤسســـات الصغيـــرة، والفئـــات املهمشـــة، أعبـــاء دفـــع مـــا نســـبته )%16.75( مـــن أجورهـــم كاشـــتراك 
ـــة  ـــة الدول ـــن موازن ـــه م ـــم متويل ـــاص يت ـــدوق خ ـــص صن ـــم تخصي ـــن أن يت ـــي، وميك ـــان االجتماع ـــي الضم ف

ـــتراكات. ـــذه االش ـــن ه ـــزء م ـــع ج ـــنوية لدف الس

8. إعـــادة النظـــر بنســـب االقتطاعـــات للضمـــان االجتماعـــي باجتـــاه تخفيضهـــا عـــن نســـب املســـاهمات 
احلاليـــة والبالغـــة )%21.75( مـــن مجمـــل األجـــور.

ـــا  ـــي توفره ـــة الت ـــة االجتماعي ـــمولهن باحلماي ـــم ش ـــث يت ـــازل بحي ـــالت املن ـــاص بعام ـــام اخل ـــل النظ 9. تعدي
ـــي. ـــان االجتماع ـــة للضم ـــة العام املؤسس

10. تعديـــل املـــادة 98 مـــن قانـــون العمـــل بحيـــث يتـــم الســـماح جلميـــع العامـــالت والعاملـــن بتأســـيس 

منظماتهـــم النقابيـــة، ودون اشـــتراط موافقـــة اللجنـــة الثالثيـــة التـــي يشـــكلها وزيـــر العمـــل، بحيـــث 
ـــا األداة  ـــي، ألنه ـــم النقاب ـــة التنظي ـــن حري ـــي تضم ـــة الت ـــة ذات العالق ـــل الدولي ـــر العم ـــع معايي ـــق م تتواف
الفعالـــة فـــي الدفـــاع وحمايـــة مصالـــح العامـــالت والعاملـــن والضامـــن األساســـي لتطبيـــق معاييـــر 
العمـــل، وفتـــح اجملـــال أمـــام جميـــع العامـــالت والعاملـــن بأجـــر ســـواء فـــي االقتصـــاد املنظـــم أو غيـــر 

املنظـــم لالنتســـاب للنقابـــات العماليـــة.

ـــتخدام  ـــه اس ـــل في ـــق للعام ـــث يح ـــي آذار 2017 بحي ـــدر ف ـــذي ص ـــرن ال ـــل امل ـــام العم ـــر بنظ ـــادة النظ 11. إع

ـــى  ـــت عل ـــال انطبق ـــي ح ـــم ف ـــس مبوافقته ـــال ولي ـــاب األعم ـــع أصح ـــيق م ـــرن، بالتنس ـــل امل ـــه بالعم حق
العامـــل شـــروط نظـــام العمـــل املـــرن، الـــى جانـــب وضـــع مجموعـــة مـــن احلوافـــر ألصحـــاب األعمـــال 

لتشـــجيعهم علـــى تطبيـــق هـــذا النظـــام. 

ـــي  ـــدر ف ـــذي ص ـــم« ال ـــى املنظ ـــم ال ـــر املنظ ـــاد غي ـــن االقتص ـــال م ـــي لالنتق ـــار الوطن ـــذ »اإلط ـــل تنفي 12. تفعي

ـــور. ـــار املذك ـــذ اإلط ـــة لتنفي ـــة تنفيذي ـــذ خط ـــر وتنفي ـــالل تطوي ـــن خ ـــام 2014، م ع

13. تفعيـــل أدوات انفـــاذ قانونـــي العمـــل والضمـــان االجتماعـــي، مـــن خـــالل تغييـــر أســـاليب وتقنيـــات 

ـــريعات  ـــون التش ـــن يخالف ـــال الذي ـــاب األعم ـــى أرب ـــات عل ـــظ العقوب ـــل وتغلي ـــع العم ـــى مواق ـــش عل التفتي
العماليـــة، الـــى جانـــب تقـــدمي حوافـــز ألصحـــاب األعمـــال الذيـــن يحترمـــون تشـــريعات العمـــل.

14.  تقـــدمي حوافـــز تشـــجيعية وإعفـــاءات ضريبيـــة للســـيدات الرياديـــات العامـــالت حلســـابهن اخلـــاص، واللواتـــي 

ـــرص  ـــد ف ـــى تولي ـــاريعهن عل ـــدرة مش ـــك بق ـــط ذل ـــر، ورب ـــة الصغ ـــرة ومتناهي ـــاريع صغي ـــيس مش ـــن بتأس يقم
ـــة. ـــدة الئق ـــل جدي عم

ـــة  ـــن احلكوم ـــن ولتمك ـــر املنظم ـــل غي ـــاد والعم ـــن االقتص ـــة ع ـــات دقيق ـــات ومعلوم ـــر بيان ـــدف توفي 15. به

ـــاد  ـــر واعتم ـــا تطوي ـــات مطلوب ـــي، ب ـــاد األردن ـــن االقتص ـــر م ـــزء الكبي ـــذا اجل ـــى ه ـــر عل ـــط والتأثي ـــن التخطي م
ـــرة  ـــل دائ ـــن قب ـــه م ـــن في ـــاد والعامل ـــذا االقتص ـــة له ـــة ومنتظم ـــات دوري ـــراء قياس ـــاس واج ـــة قي منهجي

ـــة. ـــاءات العام اإلحص
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ـــاد  ـــدرة االقتص ـــدم ق ـــبب ع ـــي األردن، بس ـــم ف ـــر املنظ ـــل غي ـــرة العم ـــرة ظاه ـــنوات األخي ـــالل الس ـــت خ تنام
ـــر  ـــاد غي ـــي االقتص ـــل ف ـــف. ويعم ـــذه الوظائ ـــي ه ـــع طالب ـــة جلمي ـــل كافي ـــرص عم ـــد ف ـــى تولي ـــي عل األردن
ـــابهم  ـــون حلس ـــم يعمل ـــزء منه ـــرون، وج ـــدى آخ ـــر ل ـــون بأج ـــم يعمل ـــة، اذ أن غالبيته ـــات متنوع ـــم فئ املنظ
ـــر  ـــإن العمـــل غي ـــان ف ـــب األحي ـــي غال ـــن، وف ـــون منهـــم أصحـــاب أعمـــال يشـــغلون لديهـــم آخري اخلـــاص، وقليل
ـــل  ـــروط عم ـــون بش ـــية، أي ال يتمتع ـــة األساس ـــوق العمالي ـــه احلق ـــالت في ـــن والعام ـــن للعامل ـــم ال يضم املنظ
ـــل  ـــا، والعم ـــاعات يومي ـــان س ـــن ثم ـــر م ـــون ألكث ـــث يعمل ـــانية، حي ـــم االنس ـــم كرامته ـــل له ـــة تكف الئق
بشـــكل يومـــي »مياومـــة«، وعـــدم اســـتالم األجـــر مبواعيـــده احملـــددة، وعـــدم التمتـــع بشـــروط الصحـــة 
ـــى  ـــمية، ال ـــل الرس ـــة والعط ـــنوية ومرضي ـــازات س ـــى اج ـــم عل ـــدم حصوله ـــة، وع ـــة املطلوب ـــالمة املهني والس

ـــي. ـــان االجتماع ـــة الضم ـــي منظوم ـــجيلهم ف ـــدم تس ـــب ع جان

ـــة  ـــتراتيجية الوطني ـــي االس ـــي ف ـــور رئيس ـــة كمح ـــرأة االقتصادي ـــاركة امل ـــادة مش ـــياق ولزي ـــذا الس ـــي ه وف
ـــة  ـــذه الورق ـــر ه ـــى تطوي ـــل عل ـــرأة بالعم ـــؤون امل ـــة لش ـــة األردني ـــة الوطني ـــت اللجن ـــة، قام ـــرأة األردني للم
ـــاد اعـــداد النســـاء  ـــر املنظـــم نتيجـــة الزدي ـــة النســـاء فـــي القطـــاع غي ـــى موضـــوع حماي لتســـليط الضـــوء عل
ـــود  ـــن اجله ـــد م ـــى اآلن العدي ـــام 1992 وحت ـــي ع ـــها ف ـــذ تأسيس ـــة ومن ـــة الوطني ـــدى اللجن ـــه. ول ـــالت في العام
ـــي  ـــاف ف ـــة اإلنص ـــل جلن ـــع وزارة العم ـــة م ـــة الوطني ـــرأس اللجن ـــث ت ـــرأة، حي ـــادي للم ـــن االقتص ـــز التمك لتعزي
ـــن اجلنســـن فـــي ســـوق العمـــل، وقـــد عملـــت أيضـــاً  ـــق املســـاواة وردم فجـــوة األجـــور ب ـــة بتحقي األجـــور املعني
ـــادة مشـــاركة  ـــات كوســـيلة لزي ـــة عمـــل التعاوني ـــق بدعـــم بيئ ـــات تتعل ـــر توصي ـــى تطوي ـــة عل ـــة الوطني اللجن
املـــرأة االقتصاديـــة، وكأداة لتشـــجيع النســـاء العامـــالت فـــي القطـــاع غيـــر املنظـــم لالنتقـــال للقطـــاع 
ـــي  ـــاً ف ـــة دوراً مركزي ـــب اللجن ـــك تلع ـــة، وكذل ـــات التعاوني ـــاب للجمعي ـــيس أو االنتس ـــالل تأس ـــن خ ـــم م املنظ
ـــة  ـــنوياً الئح ـــدر س ـــي، وتص ـــوع االجتماع ـــى الن ـــم عل ـــز القائ ـــن التميي ـــا م ـــريعات لتنقيحه ـــة التش دراس
املطالـــب املتعلقـــة بالتشـــريعات املطلـــوب تعديلهـــا ومنهـــا تشـــريعات تتعلـــق بســـوق العمـــل، وأيضـــاً 
ـــرأة  ـــوق امل ـــز حق ـــة بتعزي ـــة املتعلق ـــه الدولي ـــذ االردن اللتزامات ـــة تنفي ـــي متابع ـــياً ف ـــة دوراً رئيس ـــب اللجن تلع

ـــرأة.  ـــؤون امل ـــق بش ـــا يتعل ـــي كل م ـــمية ف ـــات الرس ـــع اجله ـــدى جمي ـــي ل ـــع األساس ـــا املرج باعتباره

إن املســـاواة بـــن اجلنســـن فـــي ســـوق العمـــل، ســـواء املنظـــم أو غيـــر املنظـــم، يعتبـــر أحـــد األعمـــدة 
ـــذي  ـــل، وال ـــي العم ـــية ف ـــوق األساس ـــادئ واحلق ـــة للمب ـــل الدولي ـــة العم ـــالن منظم ـــة إلع ـــية األربع الرئيس
ـــز  ـــى التميي ـــاء عل ـــرورة القض ـــى ض ـــة عل ـــص صراح ـــام 1998، وين ـــي ع ـــة ف ـــل الدولي ـــة العم ـــه منظم أقرت
ـــوم  ـــل يق ـــي العم ـــز ف ـــكال التميي ـــن أش ـــكل م ـــة أي ش ـــن محارب ـــذا يتضم ـــة، وه ـــتخدام واملهن ـــي االس ف
ـــة  ـــق الدولي ـــن الوثائ ـــد م ـــت العدي ـــك تناول ـــخ. كذل ـــن ..ال ـــون أو الدي ـــس أو الل ـــرق أو اجلن ـــاس الع ـــى أس عل
موضـــوع متكـــن النســـاء وضمـــان مســـاواتهن مـــع الرجـــال، حيـــث أكـــدت أجنـــدة التنميـــة املســـتدامة 
ـــان  ـــى ضم ـــس عل ـــا اخلام ـــي هدفه ـــول 2015، ف ـــي أيل ـــدة ف ـــأمم املتح ـــة ل ـــة العام ـــا اجلمعي ـــي أقرته 2030، الت
ـــرورة  ـــى ض ـــور عل ـــس املذك ـــدف اخلام ـــة اله ـــي غاي ـــت ف ـــاء، وفصل ـــن كل النس ـــن ومتك ـــن اجلنس ـــاواة ب املس

ـــة.1  ـــوارد االقتصادي ـــي امل ـــاوية ف ـــاً متس ـــرأة حقوق ـــل امل ـــات لتخوي ـــام بإصالح القي

ـــق  ـــل الالئ ـــروط العم ـــز ش ـــي تعزي ـــرة ف ـــح كبي ـــا مصال ـــب أن له ـــى جان ـــة ال ـــة األردني ـــروف أن الدول ـــن املع وم
ـــي  ـــة ف ـــر هشاش ـــات األكث ـــن الفئ ـــن م ـــاء باعتباره ـــا للنس ـــا فيه ـــع مب ـــة للجمي ـــل الدولي ـــر العم ومعايي
ـــاه  ـــات جت ـــا التزام ـــإن عليه ـــن، ف ـــن االجتماعي ـــتقرار واالم ـــز االس ـــأنه تعزي ـــن ش ـــذي م ـــر ال ـــل، األم ـــوق العم س
ـــادئ  ـــوق واملب ـــة للحق ـــل الدولي ـــة العم ـــالن منظم ـــي اع ـــواردة ف ـــة ال ـــل الدولي ـــر العم ـــاذ معايي ـــرام وانف احت
ـــة  ـــل الدولي ـــة العم ـــي منظم ـــاء ف ـــدول األعض ـــع ال ـــى أن جمي ـــص عل ـــذي ين ـــل، وال ـــي العم ـــية ف األساس

ـــه أم ال، ـــة ب ـــة املتضمن ـــات الثماني ـــى االتفاقي ـــة عل ـــت مصادق ـــر ان كان ـــض النظ ـــه، بغ ـــزام ب ـــب االلت واج

ـــر  ـــا زال غي ـــث م ـــات، حي ـــذه االتفاقي ـــن ه ـــة م ـــل ثماني ـــن أص ـــبعة م ـــى س ـــادق عل ـــد ص ـــا كان ق  واألردن أيض
ـــى  ـــذا ال ـــي، ه ـــم النقاب ـــة التنظي ـــأن حري ـــم 87 بش ـــة رق ـــل الدولي ـــة العم ـــة منظم ـــى اتفاقي ـــادق عل مص

ـــتدامة 2030. ـــة املس ـــدة التنمي ـــة بأجن ـــزام الدول ـــب الت جان
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وميكـــن تعريـــف االقتصـــاد غيـــر املنظـــم بأنـــه »جميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة التـــي ميارســـها العمـــال 
ــي  ــون أو فـ ــي القانـ ــة فـ ــات النظاميـ ــض الترتيبـ ــملهم كل أو بعـ ــن ال تشـ ــة الذيـ ــدات االقتصاديـ والوحـ
ـــل  ـــاء للعم ـــن النس ـــرة م ـــداد كبي ـــراط أع ـــمل انخ ـــم لتش ـــر املنظ ـــل غي ـــرة العم ـــعت ظاه ـــة«2. وتوس املمارس
ـــد  ـــم. وق ـــاد املنظ ـــم أو االقتص ـــر املنظ ـــاد غي ـــي االقتص ـــن ف ـــن يعمل ـــواء ك ـــة، س ـــر منظم ـــس غي ـــق أس وف
ـــؤدى  ـــي ت ـــة الت ـــر املنظم ـــف غي ـــه »الوظائ ـــال أن ـــن األعم ـــوع م ـــذا الن ـــة ه ـــل الدولي ـــة العم ـــت منظم عرّف
ـــاب  ـــتغلون وأصح ـــون املش ـــمل: العامل ـــي تش ـــر، وه ـــم، أو األس ـــر املنظ ـــم أو غي ـــاد املنظ ـــآت االقتص ـــي منش ف
ـــاد عمـــل النســـاء  ـــر املنظـــم«،3 ويعـــود ازدي ـــن يعملـــون فـــي منشـــآتهم اخلاصـــة فـــي االقتصـــاد غي العمـــل الذي
ـــات  ـــة السياس ـــي ورق ـــا ف ـــا وحتليله ـــوف عنده ـــيتم الوق ـــي س ـــل الت ـــن العوام ـــد م ـــس للعدي ـــذه األس ـــق ه وف
ـــي أدت  ـــة الت ـــة والقانوني ـــباب االقتصادي ـــف األس ـــة خملتل ـــراءة حتليلي ـــدمي ق ـــة تق ـــتهدف الورق ـــث تس ـــذه. حي ه
ـــر  ـــل غي ـــص العم ـــح وخصائ ـــى مالم ـــوف عل ـــي األردن، والوق ـــم ف ـــر املنظ ـــل غي ـــع العم ـــي وتوس ـــى تنام ال
ـــاة  ـــل وحي ـــروف عم ـــى ظ ـــره عل ـــة تأثي ـــص كيفي ـــاص، وفح ـــكل خ ـــاء بش ـــد النس ـــام وعن ـــكل ع ـــم بش املنظ
ـــادرة  ـــاء للمب ـــن النس ـــد م ـــع العدي ـــم دف ـــاد املنظ ـــي االقتص ـــل ف ـــرص العم ـــر ف ـــف توف ـــك ألن ضع ـــاء، وذل النس
ـــاص،  ـــابهن اخل ـــن حلس ـــن يعمل ـــر، وأصبح ـــة الصغ ـــرة واملتناهي ـــة الصغي ـــاريعهن اخلاص ـــيس مش ـــى تأس ال

ـــم. ـــر املنظ ـــاد غي ـــن االقتص ـــن ضم ـــات ولك ـــاء أخري ـــغيل نس ـــدأن بتش ـــن ب وبعضه

ـــات،  ـــر املنظم ـــالت غي ـــاء العام ـــن النس ـــرة م ـــة الكبي ـــد أن الغالبي ـــة تفي ـــى فرضي ـــة عل ـــذه الورق ـــوم ه تق
ـــة  ـــرة فـــي حياتهـــم العملي ـــات كبي ـــر املنظـــم واملنظـــم، يواجهـــن صعوب ـــن غي ـــن فـــي االقتصادي ـــي يعمل والالت
ـــي ال  ـــية، وبالتال ـــانية األساس ـــن االنس ـــي حقوقه ـــعة ف ـــاكات واس ـــن النته ـــب تعرضه ـــى جان ـــرية، ال واألس
ـــدرة  ـــة أو الق ـــاة الكرمي ـــق واحلي ـــل الالئ ـــروط العم ـــن ش ـــى م ـــد األدن ـــال احل ـــن األعم ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــر له يوف
ـــاء  ـــل النس ـــول عم ـــات ح ـــة سياس ـــداد ورق ـــي إع ـــام ف ـــي االهتم ـــا يأت ـــن هن ـــن، وم ـــي عمله ـــة ف ـــى الدميوم عل
ـــات  ـــن السياس ـــة م ـــدمي جول ـــم، وتق ـــر املنظ ـــاد غي ـــم أو االقتص ـــاد املنظ ـــي االقتص ـــواء كان ف ـــم، س ـــر املنظ غي
ـــداد  ـــل أع ـــة، وتقلي ـــن جه ـــم م ـــر املنظ ـــل غي ـــاد والعم ـــص االقتص ـــى تقلي ـــة ال ـــات الرامي ـــة والتوصي البديل
ـــأنه  ـــن ش ـــس م ـــذه األس ـــق ه ـــال وف ـــع األعم ـــتمرار توس ـــرى، اذ أن اس ـــة أخ ـــن جه ـــه م ـــات في ـــاء املنخرط النس
ـــى  ـــالت عل ـــام، والعام ـــكل ع ـــن بش ـــر املنظم ـــن غي ـــف العامل ـــى مختل ـــاكات عل ـــوط واالنته ـــادة الضغ زي
ـــد  ـــي تع ـــة، والت ـــرأة االقتصادي ـــاركة امل ـــادة مش ـــام زي ـــة أم ـــات اضافي ـــع عقب ـــب وض ـــى جان ـــوص، ال ـــه اخلص وج

ـــم.  ـــي العال ـــا ف ـــتويات انخفاض ـــر املس ـــن أكث ـــن ب ـــة م ـــر الدولي ـــن التقاري ـــد م ـــق العدي وف

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 
ـــع  ـــالت م ـــراء مقاب ـــالل إج ـــن خ ـــي م ـــج النوع ـــى املنه ـــز عل ـــك مت التركي ـــة، لذل ـــدا ومتقادم ـــة ج ـــرات قليل املؤش
ـــي  ـــة الت ـــات االقتصادي ـــن القطاع ـــد م ـــى العدي ـــات عل ـــم، موزع ـــر منظ ـــكل غي ـــالت بش ـــن العام ـــد م العدي
ـــن  ـــة م ـــع مجموع ـــية م ـــة نقاش ـــد جلس ـــب عق ـــى جان ـــذا ال ـــم، ه ـــر املنظ ـــاء غي ـــل النس ـــا عم ـــف فيه يتكث

ـــوية. ـــة ونس ـــات عمالي ـــن منظم ـــة م ـــراء وذوي العالق ـــرات واخلب اخلبي

: خلفية  
ً
ثانيا

ـــن دول  ـــد م ـــي العدي ـــال ف ـــادات واألعم ـــمات االقتص ـــم س ـــن أه ـــن م ـــر املنظم ـــل غي ـــاد والعم ـــد االقتص يع
ـــدرات  ـــت ق ـــث تراجع ـــوات، حي ـــالالت وفج ـــن اخت ـــا م ـــل فيه ـــواق العم ـــا واس ـــي اقتصاداته ـــي تعان ـــم الت العال
االقتصـــادات الوطنيـــة علـــى توليـــد فـــرص العمـــل الكافيـــة والالئقـــة بســـبب تراجـــع معـــدالت النمـــو 
ـــرص  ـــد ف ـــى تولي ـــدرة عل ـــادي والق ـــو االقتص ـــدالت النم ـــن مع ـــة ب ـــف العالق ـــة، وضع ـــن جه ـــادي م االقتص
ـــد  ـــي العدي ـــي ف ـــاوت االجتماع ـــق التف ـــب تعم ـــى جان ـــذا ال ـــور، ه ـــتويات األج ـــاض مس ـــدة، وانخف ـــل جدي عم
ـــد  ـــال. وق ـــاء واألطف ـــل النس ـــتضعفة مث ـــات املس ـــى الفئ ـــر عل ـــط أكث ـــى الضغ ـــي أدت ال ـــات، والت ـــن اجملتمع م
ـــود  ـــالل العق ـــت خ ـــكل ملف ـــل بش ـــات العم ـــات سياس ـــة وأدبي ـــات االقتصادي ـــي األدبي ـــان ف ـــذان املفهوم ـــرز ه ب
ـــة،  ـــاط ذات العالق ـــف األوس ـــي مختل ـــاش ف ـــل والنق ـــر والتحلي ـــورا للتنظي ـــت مح ـــة، وأصبح ـــالث املاضي الث
ـــوص  ـــه اخلص ـــى وج ـــة، وعل ـــن جه ـــر م ـــى أكث ـــرة وعل ـــر كبي ـــن مخاط ـــرة م ـــذه الظاه ـــع ه ـــه توس ـــا يحمل مل

2   مكتب العمل الدولي، »االنتقال من االقتصاد غير املنظم الى االقتصاد املنظم«، مؤمتر العمل الدولي، الدورة 103، لسنة 2014
3   املرجع السابق.
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علـــى مســـتوى متتـــع العاملـــن والعامـــالت بحقوقهـــم العماليـــة واالنســـانية األساســـية، الـــى جانـــب 
ـــة  ـــا الوطني ـــور اقتصاداته ـــارات تط ـــى مس ـــر عل ـــي التأثي ـــات ف ـــدرات احلكوم ـــاف ق ـــي إضع ـــلبية ف ـــاره الس آث
ـــا  ـــل اقتصاداته ـــات عم ـــى دينامي ـــر عل ـــات أدوات التأثي ـــذه احلكوم ـــد ه ـــث تفق ـــا، حي ـــل فيه ـــات العم وسياس
ـــون  ـــاق القان ـــارج نط ـــل خ ـــا تعم ـــن فيه ـــا والعامل ـــة اقتصاداته ـــبب أن غالبي ـــا، بس ـــل فيه ـــواق العم واس

ـــمية. ـــراءات الرس ـــات واإلج والترتيب

ـــي  ـــاء ف ـــا ج ـــم كم ـــر املنظ ـــاد غي ـــرف االقتص ـــن، اذ يع ـــن املفهوم ـــى دالالت هذي ـــارة ال ـــا االش ـــد هن ـــن املفي وم
ـــن  ـــة الذي ـــدات االقتصادي ـــال والوح ـــها العم ـــي ميارس ـــة الت ـــطة االقتصادي ـــع األنش ـــه »جمي ـــة أن ـــة الورق بداي
ـــون  ـــم يعمل ـــي أنه ـــا يعن ـــة. مم ـــي املمارس ـــون أو ف ـــي القان ـــة ف ـــات النظامي ـــض الترتيب ـــملهم كل أو بع ال تش
ـــل  ـــم داخ ـــم عمله ـــه رغ ـــى أن ـــا، مبعن ـــا به ـــمولن عملي ـــر مش ـــم غي ـــون، أو أنه ـــمي للقان ـــاق الرس ـــارج النط خ
ـــزام  ـــى االلت ـــجع عل ـــون ال يش ـــه، أو أن القان ـــه أو إعمال ـــم تطبيق ـــون ال يت ـــون، إال أن القان ـــمي للقان ـــار الرس اإلط

ـــة«.4 ـــف مفرط ـــرض تكالي ـــق أو يف ـــم أو مره ـــر مالئ ـــه غي ـــه، ألن بنصوص

ـــي منشـــآت االقتصـــاد  ـــؤدى ف ـــي ت ـــر املنظمـــة الت ـــف غي ـــر املنظمـــة، فإنهـــا »الوظائ ـــة غي ـــا مفهـــوم العمال أم
ـــون  ـــن يعمل ـــال الذي ـــاب االعم ـــر وأصح ـــدى الغي ـــتغلون ل ـــون املش ـــمل العامل ـــم، وتش ـــر املنظ ـــم أو غي املنظ
ـــاهمة  ـــة املس ـــم، والعمال ـــر املنظ ـــاد غي ـــي االقتص ـــاص( ف ـــابهم اخل ـــون حلس ـــة )يعمل ـــآتهم اخلاص ـــي منش ف
ـــم،  ـــر املنظ ـــم او غي ـــاد املنظ ـــآت االقتص ـــي منش ـــون ف ـــوا يعمل ـــا اذا كان ـــر عم ـــض النظ ـــرة بغ ـــراد األس ـــن أف م
ـــون  ـــن، والعامل ـــر املنظم ـــن غي ـــات املنتج ـــاء التعاوني ـــر، وأعض ـــدى األس ـــتخدمن ل ـــن مس ـــال منزلي أو كعم

ـــا«.5  ـــية حصري ـــرهم املعيش ـــي ألس ـــتخدام النهائ ـــلعا لالس ـــون س ـــن ينتج ـــتقلون الذي املس

ـــي  ـــن أو ف ـــع آخري ـــت م ـــواء أكان ـــل، س ـــة العم ـــة عالق ـــى طبيع ـــة عل ـــر املنظم ـــة غي ـــف العمال ـــوم تعري ويق
حـــاالت التشـــغيل الذاتـــي أو العمـــل حلســـابهم اخلـــاص، أو العمـــل مـــع األســـرة حيـــث ال تتوفـــر عقـــود العمـــل 
ـــي  ـــن ف ـــة للعامل ـــة االجتماعي ـــر احلماي ـــدم توف ـــن، أو ع ـــوق الطرف ـــم حق ـــي تنظ ـــفوية( الت ـــة أو الش )املكتوب
ـــا  ـــارف عليه ـــية املتع ـــة األساس ـــوق العمالي ـــع باحلق ـــدم التمت ـــب ع ـــى جان ـــا، ال ـــف أنواعه ـــف، مبختل الوظائ

ـــة.  ـــل الدولي ـــر العم ـــار معايي ـــي إط ف

ـــن  ـــد م ـــي العدي ـــمية ف ـــاءات الرس ـــر االحص ـــت دوائ ـــد درج ـــم، فق ـــر املنظ ـــل غي ـــاس العم ـــة قي ـــبب صعوب وبس
ـــي  ـــر أساس ـــي كمؤش ـــان االجتماع ـــم الضم ـــاع بنظ ـــتراك أو االنتف ـــر االش ـــاد مؤش ـــى اعتم ـــم عل دول العال
ـــى  ـــق، ال ـــل الالئ ـــرات العم ـــم مؤش ـــد أه ـــو أح ـــة. وه ـــر املنظم ـــة غي ـــداد العمال ـــم وأع ـــى حج ـــرف عل للتع
ـــم  ـــن التنظي ـــال م ـــن العم ـــق، ومتك ـــر الئ ـــى أج ـــول عل ـــل احلص ـــرى مث ـــق األخ ـــل الالئ ـــرات العم ـــب مؤش جان
ـــية  ـــوق األساس ـــادئ واحلق ـــق املب ـــال، وتطبي ـــال والعم ـــاب األعم ـــن أصح ـــي ب ـــوار االجتماع ـــز احل ـــي وتعزي النقاب
ـــن  ـــد م ـــف املعتم ـــاً للتعري ـــم، وفق ـــر املنظ ـــل غي ـــاط العم ـــإن أمن ـــات، ف ـــذه املعطي ـــق ه ـــل. ووف ـــي العم ف

ـــة،  ـــل الدولي ـــة العم منّظم

ـــي  ـــة ف ـــات النظامي ـــر الترتيب ـــن معايي ـــا أي م ـــر فيه ـــس ال تتوف ـــق أس ـــون وف ـــن يعمل ـــال الذي ـــمل العم تش
ـــى وجـــه اخلصـــوص االشـــتراك فـــي نظـــم الضمـــان االجتماعـــي، بغـــض النظـــر  ـــون أو فـــي املمارســـة، وعل القان
ـــن، وهـــذا يشـــمل العاملـــون بأجـــر و/أو العاملـــون عنـــد أســـرهم بأجـــر  عـــن طبيعـــة عالقـــة العمـــل مـــع اآلخري
ـــة  ـــال منظم ـــآت أعم ـــون مبنش ـــوا يعمل ـــر ان كان ـــض النظ ـــاص، وبغ ـــابهم اخل ـــون حلس ـــر و/أو العامل ـــر أج أو بغي

ـــة.  ـــر منظم أم غي

4  مكتب العمل الدولي، »االنتقال من االقتصاد غير املنظم الى االقتصاد املنظم«، مؤمتر العمل الدولي، الدورة 103، لسنة 2014. 
5  املرجع السابق
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ـــم  ـــر املنظ ـــاد غي ـــا االقتص ـــر تناولت ـــي نظ ـــاك وجهت ـــرة، هن ـــذه الظاه ـــب ه ـــف جوان ـــى مختل ـــوف عل وللوق
ـــراً  ـــاً ومض ـــاره طفيلي ـــه باعتب ـــل مع ـــى تتعام ـــة، األول ـــة واالجتماعي ـــاة االقتصادي ـــي احلي ـــث دوره ف ـــن حي م
ـــه،  ـــتفيد من ـــدول ال تس ـــات ال ـــب أن موازن ـــى جان ـــة، إل ـــن جه ـــم م ـــاد املنظ ـــة واالقتص ـــادات الوطني باالقتص
إذ ال يقـــدم هـــذا القطـــاع مـــا يترتـــب عليـــه مـــن التزامـــات وواجبـــات ضريبيـــة، إلـــى جانـــب أنـــه ينتـــج 
ـــاد  ـــات االقتص ـــة ملنتج ـــر عادل ـــة غي ـــد منافس ـــة، ويول ـــعار منخفض ـــة وأس ـــودة متدني ـــلع ذات ج ـــات وس خدم
املنظـــم الـــذي يرفـــد إيـــرادات الدولـــة، ويحصـــل علـــى حصـــة مـــن األســـواق بتكاليـــف أقـــل، هـــذا مـــن 
ـــؤدي  ـــم ي ـــر املنظ ـــاد غي ـــع االقتص ـــإن توس ـــة ف ـــة االجتماعي ـــن الناحي ـــا م ـــت، أم ـــادي البح ـــب االقتص اجلان
ـــة،  ـــر الئق ـــل غي ـــروف عم ـــن بظ ـــداد العامل ـــزداد أع ـــي ت ـــه، وبالتال ـــتغلن في ـــداد املش ـــادة أع ـــى زي ـــرورة إل بالض
ـــن  ـــاع العامل ـــى اتس ـــؤدي ال ـــة، وي ـــة واالجتماعي ـــية االقتصادي ـــانية األساس ـــوق اإلنس ـــن احلق ـــان م ـــث احلرم حي
ـــكل  ـــرورة بش ـــس بالض ـــاد ينعك ـــذا االقتص ـــي ه ـــن ف ـــداد العامل ـــاد أع ـــإن ازدي ـــك، ف ـــب ذل ـــى جان ـــراء. إل الفق
ســـلبي علـــى نظـــم الضمانـــات واحلمايـــة االجتماعيـــة مـــن زاويـــة انخفـــاض أعـــداد املشـــتركن فيهـــا، 
ـــة  ـــة االجتماعي ـــن احلماي ـــان م ـــي احلرم ـــهم ف ـــن أنفس ـــى العامل ـــط عل ـــر فق ـــرر ال يقتص ـــإن الض ـــي ف وبالتال
ـــادة  ـــة زي ـــن إمكاني ـــها م ـــق نفس ـــذه الصنادي ـــان ه ـــل حرم ـــق، ب ـــذه الصنادي ـــم ه ـــا له ـــي توفره ـــية الت األساس

ـــالس.6 ـــا باإلف ـــق وتهديده ـــذه الصنادي ـــتقبل ه ـــى مس ـــس عل ـــذي ينعك ـــر ال ـــا، األم موجوداته

ـــن  ـــف الذي ـــي الوظائ ـــراء وطالب ـــل للفق ـــدر دخ ـــم مص ـــر املنظ ـــاد غي ـــض أن االقتص ـــرى البع ـــر، ي ـــب آخ ـــن جان م
ـــى أن هـــذا االقتصـــاد يســـاهم فـــي تخفيـــف  ـــة إل ـــي االقتصـــاد املنظـــم، باإلضاف ـــم يجـــدوا فرصـــاً للعمـــل ف ل
ـــي  ـــات الت ـــلع واخلدم ـــن الس ـــب تأم ـــى جان ـــال إل ـــة للعم ـــوالً إضافي ـــر دخ ـــع، ويوف ـــي اجملتم ـــة ف ـــدة البطال ح
ـــطة.  ـــرة واملتوس ـــة الفقي ـــرائح االجتماعي ـــن الش ـــة م ـــعار مقبول ـــا بأس ـــن تأمينه ـــم ع ـــاد املنظ ـــز االقتص يعج
ـــة  ـــداً وخاص ـــة ج ـــاطاته هام ـــار نش ـــم باعتب ـــر املنظ ـــاد غي ـــع االقتص ـــذه م ـــر ه ـــة النظ ـــل وجه ـــك تتعام كذل
ـــي  ـــة، وه ـــر والبطال ـــكلتي الفق ـــل مش ـــرع حل ـــل األس ـــد املدخ ـــه يع ـــث أن ـــرة، حي ـــة والفقي ـــدول النامي ـــي ال ف
ـــى  ـــدرة عل ـــاد الق ـــذا االقتص ـــدى ه ـــن. فل ـــت الراه ـــي الوق ـــانية ف ـــه اإلنس ـــي تواج ـــكالت الت ـــر املش ـــن أخط م
خلـــق فـــرص العمـــل بشـــكل كبيـــر، وميكّـــن الفقـــراء مـــن احلصـــول علـــى احلـــدود الدنيـــا مـــن الدخـــل 
ـــل،  ـــواق العم ـــى أس ـــدد إل ـــن اجل ـــداد الداخل ـــد أع ـــل تزاي ـــي ظ ـــاة. وف ـــي احلي ـــتمرار ف ـــن االس ـــم م ـــي متكنه الت
ـــل  ـــرص العم ـــق ف ـــة خل ـــا أن تكلف ـــات، ومب ـــلع واخلدم ـــاج الس ـــات إنت ـــي آلي ـــة ف ـــة املتالحق ـــورات التقني والتط
اجلديـــدة تتناســـب طرديـــاً مـــع ضخامـــة وكبـــر االســـتثمارات واملشـــاريع، فـــإن االســـتثمارات واملشـــاريع 
ـــا  ـــادة م ـــدة.7 وع ـــة اجلدي ـــوى العامل ـــتيعاب الق ـــى اس ـــادرة عل ـــد ق ـــم تع ـــرة، ل ـــة والفقي ـــدول النامي ـــي ال ف
ـــين  ـــرين أساس ـــا مؤش ـــم باعتبارهم ـــر املنظ ـــاد غي ـــم واالقتص ـــر املنظ ـــل غي ـــم العم ـــي حج ـــر ف ـــم النظ يت

ـــا. ـــل فيه ـــواق العم ـــة وأس ـــادات الوطني ـــة االقتص ـــم متان لتقيي

وقـــد انتشـــر هـــذا النـــوع مـــن األعمـــال غيـــر املنظمـــة فـــي املنطقـــة العربيـــة بشـــكل ملفـــت خـــالل 
العقـــود الثـــالث األخيـــرة ومنهـــا األردن، وســـجل مســـتويات مرتفعـــة فـــي املنطقـــة تتـــراوح مـــا بـــن 20 
ـــادات  ـــم االقتص ـــن حج ـــبة م ـــم كنس ـــر املنظ ـــاد غي ـــم االقتص ـــا حج ـــة، أم ـــوى العامل ـــل الق ـــن مجم -%90 م
ـــتوى  ـــى املس ـــدا عل ـــة ج ـــدالت مرتفع ـــي مع ـــن 18-%65، وه ـــا ب ـــة م ـــي دول املنطق ـــراوح ف ـــد ت ـــة فق الوطني
ـــت  ـــر، وبلغ ـــكل كبي ـــن بش ـــن املاضي ـــالل العقدي ـــاد خ ـــذا االقتص ـــع ه ـــد توس ـــي األردن فق ـــا ف ـــي8. أم العامل
ـــام  ـــام ع ـــب ارق ـــن، حس ـــل العامل ـــن مجم ـــبته %44 م ـــا نس ـــي األردن م ـــن ف ـــر املنظم ـــن غي ـــبة العامل نس
ـــارب 20-24%،  ـــا يق ـــي م ـــاد الوطن ـــل االقتص ـــن مجم ـــبة م ـــم كنس ـــر املنظ ـــاد غي ـــم االقتص ـــغ حج 9،2012 وبل

ـــام 10.2012 ـــق ارق وف

6  عوض، أحمد، العمل النقابي في االقتصاد غير املنظم، االحتاد الدولي لنقابات العمال، 2013.
7  املرجع السابق.
8  املرجع السابق.

9  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، االقتصاد غير املنظم في األردن، عمان، األردن، 2012.
10  املرجع السابق.
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ـــل  ـــي األردن، وال العم ـــم ف ـــر املنظ ـــاد غي ـــع االقتص ـــس واق ـــي ال تعك ـــة، فه ـــت مرتفع ـــرات وان كان ـــذه املؤش وه
ـــام  ـــن ع ـــث م ـــع الثال ـــي الرب ـــذه ف ـــات ه ـــة السياس ـــداد ورق ـــت إع ـــى وق ـــام 2012 وحت ـــذ ع ـــم، فمن ـــر املنظ غي
ـــدرات  ـــت ق ـــث تراجع ـــي، حي ـــل األردن ـــوق العم ـــي وس ـــاد األردن ـــي االقتص ـــرات ف ـــن املتغي ـــد م ـــرت العدي 2017، ج
ـــة  ـــدالت البطال ـــاع مع ـــابقا، وارتف ـــرنا س ـــا أش ـــل كم ـــرص العم ـــق ف ـــو وخل ـــى النم ـــي عل ـــاد األردن االقتص
ـــون ســـوري نصفهـــم  ـــا يقـــارب 1.3 ملي ـــرن، واســـتقبال األردن م ـــع ق ـــا يقـــارب رب ـــذ م ـــر مســـبوق من بشـــكل غي
ـــادرة  ـــمية الص ـــرات الرس ـــير التقدي ـــل، وتش ـــن العم ـــي س ـــم ف ـــر منه ـــزء كبي ـــن، ج ـــجلن كالجئ ـــا مس تقريب
عـــن وزارة العمـــل أن أعـــداد املنخرطـــن الســـورين فـــي ســـوق العمـــل يقـــارب 150 الـــف عامـــل ســـوري، 
ـــة  ـــي نهاي ـــي األردن ف ـــكاني ف ـــداد س ـــراء تع ـــن اج ـــم م ـــم. وبالرغ ـــر منظ ـــكل غي ـــون بش ـــم يعمل غالبيته

ـــه. ـــن في ـــم والعامل ـــر املنظ ـــاد غي ـــول االقتص ـــة ح ـــة حديث ـــرات احصائي ـــر مؤش ـــه ال يتوف ـــام 2015، اال أن ع

يضـــاف الـــى ذلـــك أن املؤشـــرات االحصائيـــة الصـــادرة عـــن املؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي 
ـــارب  ـــا يق ـــم م ـــاف له ـــل11، يض ـــون عام ـــارب 1.23 ملي ـــة يق ـــي املؤسس ـــجلن ف ـــداد املس ـــى أن أع ـــير ال تش
ـــى  ـــكري، تبق ـــي والعس ـــد املدن ـــم التقاع ـــق نظ ـــون وف ـــام ويعمل ـــاع الع ـــي القط ـــن ف ـــن العامل ـــف م 100 أل
ـــم، اي أن 50%  ـــبته %50 منه ـــا نس ـــة، أي م ـــوى العامل ـــل الق ـــون مجم ـــل 2.6 ملي ـــن أص ـــة م ـــبة عالي النس
ـــف  ـــن مبختل ـــر املنظم ـــن غي ـــز العامل ـــة. ويترك ـــر منظم ـــس غي ـــق أس ـــون وف ـــة يعمل ـــوى العامل ـــن الق م
ـــن  ـــة املتجول ـــل والباع ـــاع النق ـــة وقط ـــاءات والزراع ـــاع اإلنش ـــي قط ـــوص ف ـــه اخلص ـــى وج ـــات وعل القطاع
ـــاغل  ـــيارات واملش ـــة الس ـــة وورش صيان ـــالت التجاري ـــل واحمل ـــات التجمي ـــكرتاريا وصالون ـــي والس ـــل املنزل والعم

ـــر. ـــكل كبي ـــع بش ـــل يتوس ـــاد وعم ـــن اقتص ـــدث ع ـــن نتح ـــي نح ـــرة12. وبالتال الصغي

ـــد  ـــع %13.9 عن ـــة م ـــى %33.0 مقارن ـــل ال ـــة، تص ـــة عالي ـــتويات بطال ـــن مس ـــن م ـــي األردن يعان ـــاء ف وألن النس
ـــذ  ـــتمر من ـــع مس ـــة تراج ـــي حال ـــة ف ـــل الئق ـــرص عم ـــد ف ـــى تولي ـــي عل ـــاد الوطن ـــدرة االقتص ـــال،13 وق الرج
ـــة  ـــف فرص ـــى 48 أل ـــام 2007، ال ـــي ع ـــدة ف ـــة جدي ـــف وظيف ـــارب 70 أل ـــا يق ـــت م ـــث تراجع ـــام 2007، حي ع
عمـــل جديـــدة فـــي عـــام 14،2015 وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن دائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة فـــي آب 2017 أن 
االقتصـــاد األردنـــي أنتـــج 26 ألـــف فرصـــة عمـــل خـــالل النصـــف األول مـــن عـــام 15.2016 فـــإن احلاجـــة لالنخـــراط 
ـــباب  ـــاً للش ـــكلت هدف ـــة، ش ـــل متاح ـــروط عم ـــأي ش ـــكال، وب ـــن األش ـــكل م ـــأي ش ـــل ب ـــوق العم ـــي س ف
ـــك  ـــة، أن هنال ـــوح األولي ـــالل املس ـــن خ ـــظ م ـــد لوح ـــال. وق ـــن األعم ـــوع م ـــذا الن ـــع ه ـــك توس ـــابات، لذل والش
ـــن  ـــن يعمل ـــرة منه ـــة الكبي ـــر، والغالبي ـــكل كبي ـــاء بش ـــة النس ـــا عمال ـــف فيه ـــة تتكث ـــات اقتصادي قطاع
ـــي  ـــات ف ـــذه القطاع ـــل ه ـــم، وتتمث ـــر املنظ ـــل غي ـــار العم ـــي إط ـــن ف ـــة، ويصنف ـــر الئق ـــل غي ـــروط عم بش
ـــة  ـــالت التجاري ـــل، واحمل ـــات التجمي ـــة، صالون ـــدارس اخلاص ـــات امل ـــكرتاريا، معلم ـــاع الس ـــي، قط ـــاع الزراع القط
ـــالت  ـــاص(، وعام ـــابهن اخل ـــن حلس ـــي يعمل ـــر )الالت ـــة الصغ ـــرة واملتناهي ـــاريع الصغي ـــات املش ـــرة، وصاحب الصغي

ـــازل. 16 املن

ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة إعـــداد ورقـــة سياســـات تتنـــاول عمـــل النســـاء غيـــر املنظـــم، بحيـــث يتـــم 
ـــم أو  ـــاد منظ ـــي اقتص ـــن ف ـــن يعمل ـــواء ك ـــالت، س ـــن العام ـــعة م ـــة الواس ـــذه الفئ ـــغيل ه ـــع تش ـــل واق حتلي
ـــذه  ـــل ه ـــة لعم ـــات الناظم ـــريعات والسياس ـــف التش ـــة خملتل ـــراءة حتليلي ـــراء ق ـــب اج ـــى جان ـــم، ال ـــر منظ غي
ـــل  ـــن العم ـــط م ـــذا النم ـــر ه ـــم، وأث ـــر املنظ ـــل غي ـــاء للعم ـــوء النس ـــباب جل ـــى أس ـــوف عل ـــات، والوق القطاع
علـــى مســـتوى متتـــع النســـاء العامـــالت فيـــه بحقوقهـــم العماليـــة واالنســـانية األساســـية، وكذلـــك 
ـــر  ـــل غي ـــع العم ـــى توس ـــات عل ـــريعات والسياس ـــض التش ـــا بع ـــر فيه ـــي تؤث ـــة الت ـــى الكيفي ـــوف عل الوق

ـــم. املنظ

11  املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، التقرير السنوي لعام 2016، وتصريحات صحفية صادرة ملؤشرات 2017، عمان األردن.
12  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، االقتصاد غير املنظم في األردن، 2012، عمان، األردن.

13  دائرة االحصاءات العامة، تقرير العمالة والبطالة، الربع األول لعام 2017، عمان، األردن، ايار 2017.
14  دائرة االحصاءات العامة، تقرير فرص العمل املستحدثة في عام 2015، عمان األردن، ايلول 2016.

15  دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير فرص العمل املستحدثة خالل النصف األول من عام 2017، عمان األردن، آب 2017.
16  املرصد العمالي األردني التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية، سلسلة تقارير متنوعة )2009-2016(، عمان، 

األردن. 
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ً
ثالثا

ـــي  ـــن ف ـــر املنظم ـــاد غي ـــل واالقتص ـــع العم ـــتمرار توس ـــي اس ـــذه ف ـــات ه ـــة السياس ـــكلة ورق ـــل مش تتمث
األردن، وهـــذا التوســـع ينعكـــس بشـــكل ســـلبي علـــى قطاعـــات واســـعة مـــن مجمـــل العاملـــن فـــي 
ـــروط  ـــية، وش ـــانية االساس ـــة واالنس ـــن العمالي ـــن بحقوقه ـــة متتعه ـــث درج ـــن حي ـــاء، م ـــة النس األردن وخاص
ـــق  ـــهل لتعمي ـــار س ـــن اط ـــل م ـــن العم ـــوع م ـــذا الن ـــره ه ـــا يوف ـــا، ومل ـــا عاملي ـــارف عليه ـــق املتع ـــل الالئ العم
ـــحاب  ـــن لالنس ـــن لدفعه ـــوط عليه ـــن الضغ ـــد م ـــا يزي ـــي األردن، مم ـــاء ف ـــا النس ـــرض له ـــي تتع ـــاكات الت االنته
ـــي  ـــة ف ـــة املنقح ـــاركة االقتصادي ـــة املش ـــروف أن درج ـــن املع ـــادي، وم ـــاط االقتص ـــل والنش ـــوق العم ـــن س م
ـــع 59.4%  ـــة م ـــغ %18.3، مقارن ـــث تبل ـــم، حي ـــي العال ـــدا ف ـــة ج ـــب املتدني ـــن النس ـــن ب ـــد م ـــرأة تع األردن للم
ـــى النســـاء  ـــق الضغـــوط عل ـــه، تعمي ـــى مـــا هـــو علي ـــد الرجـــال،17 وأن مـــن شـــأن اســـتمرار هـــذا الوضـــع عل عن
ـــل  ـــوق العم ـــي س ـــالالت ف ـــق االخت ـــب، ويعم ـــن جان ـــل م ـــوق العم ـــن س ـــحابهن م ـــؤدي النس ـــا ي ـــي األردن، م ف
ـــق  ـــن وف ـــي يعمل ـــاص اللوات ـــابهن اخل ـــالت حلس ـــة للعام ـــذا باإلضاف ـــر، ه ـــب آخ ـــن جان ـــام م ـــكل ع ـــي بش األردن
ـــوع  ـــذا الن ـــإن ه ـــر، ف ـــالت بأج ـــع العام ـــة م ـــل مقارن ـــة أفض ـــم املالي ـــت عائداته ـــة، وان كان ـــر منظم ـــس غي أس
ـــى  ـــلبا عل ـــس س ـــد ينعك ـــا ق ـــدى، مم ـــدة امل ـــة بعي ـــة الكافي ـــة االجتماعي ـــن احلماي ـــر له ـــال ال يوف ـــن األعم م

ـــا.  ـــن عليه ـــي يعمل ـــاريع الت ـــتدامة املش اس

ـــي األردن،  ـــتدامة 2030 ف ـــة املس ـــداف التنمي ـــق أه ـــار حتقي ـــى مس ـــلبي عل ـــكل س ـــيؤثر بش ـــك س ـــل ذل مجم
ـــة  ـــي اخلط ـــت ف ـــي متثل ـــة، والت ـــة الوطني ـــة التنموي ـــداف العملي ـــق أه ـــى حتقي ـــك عل ـــلبا كذل ـــيؤثر س وس
االســـتراتيجية الوطنيـــة »رؤيـــة األردن 2025«، واخلطـــة االســـتراتيجية للجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة لشـــؤون 
ـــبة  ـــع نسـ ـــى رف ـــرأة عل ـــادي للم ـــن االقتص ـــق بالتمك ـــا املتعل ـــي محوره ـــدت ف ـــث أك ـــرأة )2013-2017(، حي امل
ـــات  ـــل للطاق ـــك تعطي ـــي ذل ـــه18، ألن ف ـــف قطاعات ـــل مبختل ـــوق العم ـــي س ـــة ف ـــرأة االقتصادي ـــاركة امل مشـ

ـــاء األردن. ـــن نس ـــعة م ـــات واس ـــدى قطاع ـــرة ل ـــة الكبي االنتاجي

: تحليل مشكلة ورقة السياسات
ً
رابعا

ـــتعراض  ـــم اس ـــذا القس ـــي ه ـــيتم ف ـــات، س ـــة السياس ـــكلة ورق ـــب مش ـــف جوان ـــى مختل ـــر عل ـــوف أكث وللوق
ـــن  ـــي األردن بحقوقه ـــاء ف ـــع النس ـــة متت ـــى درج ـــم عل ـــر املنظ ـــاد غي ـــل واالقتص ـــع العم ـــباب توس ـــار وأس آث
ـــص  ـــك فح ـــيتم كذل ـــرى، وس ـــة األخ ـــاالت احلياتي ـــل أو اجمل ـــتوى العم ـــى مس ـــواء عل ـــية، س ـــانية األساس االنس
ـــى  ـــاعد عل ـــي تس ـــوص الت ـــى النص ـــوف عل ـــل، للوق ـــة بالعم ـــات ذات العالق ـــريعات والسياس ـــل التش وحتلي

ـــا: ـــة له ـــات بديل ـــريعات وسياس ـــر تش ـــدف تطوي ـــم، به ـــر املنظ ـــاد غي ـــل واالقتص ـــع العم ـــار وتوس انتش

1. أثر العمل غير المنظم على الحقوق االنسانية للعامالت لدى الغير

ميكـــن اإلشـــارة إلـــى أن شـــروط العمـــل فـــي األردن للغالبيـــة الكبيـــرة مـــن العاملـــن بأجـــر ضعيفـــة، 
ـــاث  ـــور واالن ـــى الذك ـــق عل ـــذا ينطب ـــاً، وه ـــا عاملي ـــارف عليه ـــق املتع ـــل الالئ ـــرات العم ـــف مؤش ـــق مختل وف
ـــن  ـــعة م ـــات واس ـــم. إال أن قطاع ـــر املنظ ـــم وغي ـــن املنظ ـــي االقتصادي ـــن ف ـــى العامل ـــواء، وعل ـــد س ـــى ح عل
ـــى وجـــه  ـــل جـــودة مـــن غيرهـــم مـــن القطاعـــات، وعل ـــون مـــن ظـــروف عمـــل أق ـــر املنظمـــن يعان ـــن غي العامل
ـــة،  ـــر منظم ـــا غي ـــغيل غالبيته ـــات تش ـــي قطاع ـــن ف ـــر منه ـــدد كبي ـــف ع ـــث يتكث ـــاء، حي ـــوص النس اخلص
ـــل،  ـــات التجمي ـــة املســـاندة، وصالون ـــازل، واملهـــن الصحي ومنهـــا قطاعـــات الزراعـــة، والســـكرتاريا، وعامـــالت املن
ـــن  ـــد م ـــي العدي ـــاء ف ـــل النس ـــروط عم ـــتعراض ش ـــن اس ـــة، وميك ـــالت التجاري ـــازل، واحمل ـــي املن ـــالت ف والعام

ـــي: ـــا يل ـــق كم ـــل الالئ ـــر العم ـــل ومعايي ـــية للعم ـــر األساس ـــق املعايي ـــغيل وف ـــات التش قطاع

17  دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير العمالة والبطالة، الربع األول لعام 2017، عمان، األردن، ايار 2017.
18  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، اخلطة الوطنية لتمكن املرأة في األردن، 2017-2013.
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قطاع الزراعة

 فـــإن الغالبيـــة الكبيـــرة مـــن العامـــالت فيـــه يعملـــن وفـــق أســـس غيـــر منظمـــة، ويعمـــل فـــي هـــذا القطـــاع 
ـــي  ـــزن ف ـــا، ويترك ـــاد عليه ـــن االعتم ـــدة ميك ـــة ومعتم ـــة دقيق ـــرات إحصائي ـــر مؤش ـــه ال تتوف ـــاء، إال أن آالف النس
ـــي وادي األردن  ـــزارع ف ـــي امل ـــالت ف ـــدد العام ـــإن ع ـــة وادي األردن ف ـــة زراع ـــات مديري ـــب بيان ـــوار، وحس ـــق األغ مناط
ـــي  ـــالت الالت ـــرات العام ـــارت تقدي ـــم. وأش ـــر منظ ـــكل غي ـــن بش ـــن يعمل ـــة، وغالبيته ـــاوز 10 آالف عامل يتج
ـــدا، وإن  ـــدودة ج ـــاع مح ـــذا القط ـــي ه ـــال ف ـــات األعم ـــيدات صاحب ـــاع، أن الس ـــذا القط ـــي ه ـــن ف ـــت مقابلته مت
ـــات  ـــر املنظم ـــالت غي ـــدى العام ـــور ل ـــتويات االج ـــاض مس ـــد انخف ـــال. ويع ـــاب أعم ـــات ألصح ـــن زوج ـــدن، فه وج
ـــارب 50  ـــا يق ـــة م ـــت مقابل ـــات مت ـــة السياس ـــداد ورق ـــار اع ـــي اط ـــا. وف ـــي يواجهنه ـــات الت ـــرز التحدي ـــن أب م
ـــوار  ـــق األغ ـــي مناط ـــعة ف ـــزة وموس ـــية مرك ـــات نقاش ـــالل جلس ـــن خ ـــي م ـــاع الزراع ـــي القط ـــل ف ـــيدة تعم س
ـــد  ـــهرية ال تزي ـــن الش ـــن أن أجوره ـــاء مقابلته ـــة أثن ـــي الزراع ـــالت ف ـــن العام ـــد م ـــارت العدي ـــة، اذ أش اخملتلف
ـــي  ـــهريا( ف ـــارا ش ـــغ 220 دين ـــي األردن والبال ـــد ف ـــور املعتم ـــى لأج ـــد األدن ـــن احل ـــل م ـــو أق ـــارا )وه ـــن 200 دين ع
ـــر  ـــة )األج ـــام املياوم ـــد نظ ـــه يعتم ـــة بغالبيت ـــي الزراع ـــل ف ـــام العم ـــهر، اذ أن نظ ـــة الش ـــن طيل ـــال عمله ح
ـــكل  ـــف ل ـــار ونص ـــى دين ـــار ال ـــا، أو دين ـــر يومي ـــن 6-8 دناني ـــا ب ـــراوح م ـــدالت تت ـــوم( مبع ـــاعة أو الي ـــب الس حس
ـــف،  ـــي الصي ـــرارة ف ـــات احل ـــاع درج ـــبب ارتف ـــاً، بس ـــاعات يومي ـــن 4-6 س ـــا ب ـــدل م ـــن باملع ـــن يعمل ـــاعة، وه س
ـــتداماً.  ـــالً مس ـــس عم ـــه لي ـــة، أي أن ـــم الزراعي ـــة املواس ـــب طبيع ـــمي، حس ـــكل موس ـــم بش ـــن يت وعمله
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 
ـــاب  ـــرر أصح ـــة، ويب ـــة االجتماعي ـــكال احلماي ـــن أش ـــكل م ـــأي ش ـــن ب ـــك ال يتمتع ـــة، كذل ـــالمة املهني والس
ـــر  ـــر األم ـــتمر. وال يقتص ـــي واملس ـــدوام اليوم ـــالت بال ـــام العام ـــدم انتظ ـــل، وع ـــمية العم ـــك مبوس ـــال ذل األعم
ـــلميه  ـــي تس ـــر ف ـــدث تأخي ـــم، ويح ـــر منتظ ـــكل غي ـــن بش ـــع أجوره ـــم دف ـــا يت ـــاً م ـــل غالب ـــد، ب ـــذا احل ـــد ه عن
ـــة،  ـــي الزراع ـــن ف ـــاص بالعامل ـــام اخل ـــدور النظ ـــدم ص ـــة ع ـــبوعيا. ونتيج ـــم اس ـــادة تت ـــي ع ـــالت، والت للعام
ـــتثناء  ـــي، باس ـــان االجتماع ـــي الضم ـــجالت ف ـــر مس ـــن غي ـــث أنه ـــن، حي ـــق عليه ـــل ال ينطب ـــون العم ـــإن قان ف
أعـــداد محـــدودة يعملـــن فـــي الشـــركات الزراعيـــة الكبـــرى، واشـــارت العديـــد مـــن العامـــالت، أنهـــن ال 
يحصلـــن علـــى اجـــازات ســـنوية أو مرضيـــة مدفوعـــة األجـــر، وبعضهـــن أشـــرن الـــى تعرضهـــن حملـــاوالت 

ـــن. ـــض زمالئه ـــل بع ـــن قب ـــي م ـــرش جنس حت

قطاع السكرتيرات

ـــن  ـــرة م ـــن الكبي ـــاص19، وغالبيته ـــاع اخل ـــي القط ـــة ف ـــف عامل ـــه )17( أل ـــالت في ـــداد العام ـــدر أع ـــذي تق وال
ـــة شـــهر  ـــذي مت رفعـــه مـــن بداي ـــى لأجـــور، وال ـــى أجـــور شـــهرية تقـــل عـــن احلـــد األدن ـــن عل ـــات، ويحصل األردني
ـــاع  ـــذا القط ـــد ه ـــاراً. ويع ـــد 190 دين ـــنوات عن ـــس س ـــدة خم ـــه مل ـــد ثبات ـــهرياً، بع ـــاراً ش ـــى 220 دين آذار 2017 ال
ـــات  ـــير االحصائي ـــي، وتش ـــان االجتماع ـــي الضم ـــه ف ـــالت في ـــراك العام ـــن اش ـــاً م ـــات تهرب ـــر القطاع ـــن أكث م
ـــر  ـــكرتيرة غي ـــف س ـــن )15( أل ـــر م ـــود أكث ـــن وج ـــي ع ـــان االجتماع ـــة للضم ـــة العام ـــن املؤسس ـــادرة ع الص
ـــي  ـــكرتاريا ف ـــال الس ـــي مج ـــالت ف ـــمل العام ـــم يش ـــذا الرق ـــي،20 وه ـــان االجتماع ـــة الضم ـــموالت مبظل مش
ـــن  ـــن ومهندس ـــب محام ـــاص، ومكات ـــاع اخل ـــي القط ـــال ف ـــاب األعم ـــب أصح ـــرة ومكات ـــات الصغي املؤسس
ــة  ــنوية واملرضيـ ــة السـ ــا اخملتلفـ ــازات بأنواعهـ ــع باإلجـ ــدم التمتـ ــن عـ ــن يعانـــن مـ ــم، وغالبيتهـ وغيرهـ
ـــا  ـــت عليه ـــي نّص ـــة الت ـــوق العمالي ـــن احلق ـــات م ـــة، ومحروم ـــل طويل ـــاعات عم ـــن لس ـــمية، ويعمل والرس

ـــق.  ـــل الالئ ـــر العم معايي

19  املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، تقرير عن التهرب التأميني في قطاع السكرتيرات، 2016.
20  املرجع السابق.
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قطاع معلمات المدارس الخاصة

ـــة،  ـــآت منظم ـــي منش ـــن ف ـــن يعمل ـــه وان ك ـــة، فإن ـــف معلم ـــارب 30 أل ـــا يق ـــه م ـــالت في ـــدر العام ـــي تق  والت
ـــن  ـــث أن معظمه ـــة، حي ـــة االجتماعي ـــكال احلماي ـــن أش ـــكل م ـــأي ش ـــن ب ـــن ال يتمتع ـــرة منه ـــداداً كبي إال أن أع
ـــن  ـــدة م ـــة معتم ـــة دقيق ـــرات إحصائي ـــر مؤش ـــدم توف ـــم ع ـــي، ورغ ـــان االجتماع ـــي الضم ـــجالت ف ـــر مس غي
ـــد  ـــك العدي ـــي، إال أن هنال ـــان االجتماع ـــي الضم ـــجالت ف ـــر املس ـــات غي ـــداد املعلم ـــول أع ـــمية ح ـــات رس جه
مـــن احلـــاالت التـــي يقـــوم بهـــا أصحـــاب املـــدارس اخلاصـــة بتســـجيل فقـــط جـــزء مـــن املعلمـــات فـــي 
ـــذا  ـــي. ه ـــرب التأمين ـــكال الته ـــن أش ـــكل م ـــجيلهن، كش ـــم تس ـــر ال يت ـــزء اآلخ ـــي، واجل ـــان االجتماع الضم
ـــث  ـــور، حي ـــى لأج ـــد األدن ـــق احل ـــهرية وف ـــور ش ـــى أج ـــن عل ـــن ال يحصل ـــرة منه ـــداداً كبي ـــى أن أع ـــة ال إضاف
ـــك،  ـــن ذل ـــل م ـــوراً اق ـــتلمن أج ـــور، ويس ـــى لأج ـــد األدن ـــل باحل ـــود عم ـــى عق ـــع عل ـــى التوقي ـــن عل ـــم اجباره يت
ـــم  ـــة. ويت ـــنوية واملرضي ـــازات الس ـــن االج ـــات م ـــن محروم ـــإن غالبيته ـــك ف ـــة، كذل ـــر منتظم ـــد غي ـــي مواعي وف

ـــم. ـــة التعلي ـــة مبهن ـــت ذات عالق ـــة ليس ـــام وظيفي ـــام مبه ـــى القي ـــن عل اجباره

قطاع صالونات التجميل

ـــي  ـــاء ف ـــال والنس ـــل للرج ـــون جتمي ـــارب 10 آالف صال ـــا يق ـــد م ـــه يوج ـــد أن ـــة تفي ـــرات االحصائي ـــإن املؤش  ف
ـــام  ـــد أرق ـــاء.21 وتفي ـــن النس ـــاً م ـــم تقريب ـــة، نصفه ـــل وعامل ـــف عام ـــارب 30 أل ـــا يق ـــا م ـــل فيه األردن، ويعم
ـــات التـــي ال تســـجل العاملـــن والعامـــالت لديهـــا  املؤسســـة العامـــة للضمـــان االجتماعـــي أن نســـبة الصالون
فـــي الضمـــان االجتماعـــي تقـــارب %94، وهـــذا يعنـــي أن مـــا يقـــارب %94 مـــن النســـاء العامـــالت فـــي صالونـــات 
ـــي  ـــالت ف ـــن العام ـــزء م ـــه اجل ـــا في ـــة، مب ـــة االجتماعي ـــكال احلماي ـــن أش ـــكل م ـــأي ش ـــن ب ـــل ال يتمتع التجمي
ـــذه  ـــداد ه ـــة اع ـــا لغاي ـــي مت اجرائه ـــالت الت ـــد املقاب ـــاص. وتفي ـــابهن اخل ـــن حلس ـــي يعمل ـــاع اللوات ـــذا القط ه
ـــن  ـــات يعمل ـــر وأخري ـــالت بأج ـــن عام ـــزء منه ـــل، ج ـــات التجمي ـــي صالون ـــالت ف ـــن العام ـــرة م ـــع عش ـــة م الورق
ـــن  ـــاحقة م ـــة الس ـــا، أن الغالبي ـــي ميتلكنه ـــات الت ـــي الصالون ـــات ف ـــاء أخري ـــغلن نس ـــاص ويش ـــابهن اخل حلس
العامـــالت بأجـــر فـــي هـــذا القطـــاع ال يتمتعـــن بحقوقهـــن العماليـــة االساســـية مـــن اجـــازات ســـنوية 
ـــاراً  ـــن )100 – 150( دين ـــا ب ـــراوح م ـــهرية تت ـــورا ش ـــتلمن اج ـــن يس ـــرن أنه ـــمية، وأش ـــبوعية ورس ـــة واس ومرضي
ـــظ  ـــا. ولوح ـــر مواعيده ـــي غي ـــن ف ـــتلمن أجوره ـــا يس ـــادة م ـــور، وع ـــى لأج ـــد األدن ـــن احل ـــل م ـــي أق ـــهرياً، وه ش
ـــدة،  ـــة عدي ـــالمة مهني ـــة وس ـــر صحي ـــن خملاط ـــاع يتعرض ـــذا القط ـــي ه ـــالت ف ـــن العام ـــد م ـــك أن العدي كذل
ـــل وتصفيـــف الشـــعر وغيرهـــا، ممـــا  ـــات التجمي ـــة التـــي تســـتخدم فـــي عملي ـــواد الكيماوي ـــل استنشـــاق امل مث
ـــجالت  ـــر مس ـــن غي ـــد، وغالبيته ـــي واجلل ـــاز التنفس ـــة باجله ـــة املتعلق ـــراض املهني ـــن األم ـــد م ـــن للعدي يعرضه
ـــه،  ـــن ب ـــي يتمتع ـــة الت ـــة االجتماعي ـــتوى احلماي ـــى مس ـــلباً عل ـــر س ـــد يؤث ـــا ق ـــي، مم ـــان االجتماع ـــي الضم ف

ـــة، ـــر املنظم ـــات غي ـــات الصالون ـــى صاحب ـــى عل ـــلباً حت ـــره س ـــب تأثي ـــى جان ال

ـــل  ـــى العم ـــن عل ـــق بقدرته ـــروف تتعل ـــن لظ ـــال مواجهته ـــي ح ـــاريعهن ف ـــتدامة مش ـــى اس ـــر عل ـــه يؤث  ألن
ـــاع. ـــذا القط ـــي ه ـــل ف ـــي العم ـــتمرار ف ـــتطعن االس ـــر ال يس ـــى عم ـــن ال ـــات أو وصوله ـــذه الصالون ـــي ه ف

قطاع شركات الخدمات الصحية المساندة 

والتـــي تختـــص بتقـــدمي خدمـــات النظافـــة العامـــة للشـــركات واملستشـــفيات وغيرهـــا مـــن منشـــآت 
ـــر  ـــدم توف ـــم ع ـــة، ورغ ـــال منظم ـــآت أعم ـــي منش ـــادة ف ـــن ع ـــه يعمل ـــات في ـــر املنظم ـــالت غي ـــال، والعام األعم
ـــذا  ـــول ه ـــا ح ـــي مت اعداده ـــر الت ـــل، إال أن التقاري ـــوق العم ـــي س ـــن ف ـــول أعداده ـــة ح ـــرات إحصائي ـــة مؤش أي
ـــع  ـــى متت ـــير ال ـــاع، تش ـــذا القط ـــي ه ـــالت ف ـــس عام ـــع خم ـــت م ـــي أجري ـــالت الت ـــب املقاب ـــى جان ـــاع22، ال القط
ـــجالت  ـــر مس ـــن غي ـــر منه ـــزء كبي ـــدا، وج ـــة ج ـــل متواضع ـــر عم ـــه مبعايي ـــالت في ـــن والعام ـــة العامل غالبي

ـــرم  ـــن ويح ـــالت والعامل ـــض العام ـــجيل بع ـــال بتس ـــاب األعم ـــوم أصح ـــث يق ـــي، حي ـــان االجتماع بالضم

21  املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، تقرير عن التهرب التأميني في صالونات التجميل، 2016.
22  املرصد العمالي األردني التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية، نقرير حول العاملن في قطاع املهن الصحية املساندة، عمان، األردن، 2014.
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ـــذا  ـــي ه ـــالت ف ـــن العام ـــد م ـــك العدي ـــادت كذل ـــي. واف ـــرب التأمين ـــكال الته ـــن أش ـــكل م ـــو ش ـــن، وه اآلخري
ـــن  ـــل م ـــوراً اق ـــتلمن أج ـــن يس ـــور، ولكنه ـــى لأج ـــد األدن ـــل باحل ـــود عم ـــى عق ـــن عل ـــن يوقع ـــاع أنه القط
ـــادة  ـــي زي ـــل ف ـــاع، يتمث ـــذا القط ـــي ه ـــور ف ـــى لأج ـــد األدن ـــى احل ـــرى عل ـــال أخ ـــات احتي ـــك عملي ـــك. وهنال ذل
ـــى  ـــد األدن ـــن احل ـــالً ع ـــد قلي ـــب يزي ـــاعة برات ـــح 12 س ـــاعات لتصب ـــي س ـــدل ثمان ـــن ب ـــل م ـــاعات العم ـــدد س ع

ـــور. لأج

قطاع عامالت المنازل

ـــن  ـــة، جميعه ـــف عامل ـــارب 60 أل ـــا يق ـــل م ـــات وزارة العم ـــب احصائي ـــه حس ـــالت في ـــدد العام ـــغ ع ـــذي يبل وال
ـــة،  ـــدول االفريقي ـــض ال ـــن بع ـــن بنغـــالدش واندونيســـيا ومؤخـــراً م ـــن م ـــدات(، وغالبيته عامـــالت مهاجـــرات )واف
وتشـــير بعـــض التقديـــرات الرســـمية أن مـــا يقـــارب 10 آالف عاملـــة ال يحملـــن تصاريـــح عمـــل رســـمية 
ـــل  ـــح عم ـــن تصاري ـــن يحمل ـــواء مم ـــي األردن، س ـــازل ف ـــالت املن ـــع عام ـــف جمي ـــن تصني ـــل. وميك ـــن وزارة العم م
أم ال، باعتبارهـــن عمالـــة غيـــر منظمـــة، ألنـــه وفقـــاً لأنظمـــة املعمـــول بهـــا فـــي األردن لهـــذا القطـــاع، 
ال يتـــم إلـــزام أصاحـــب األعمـــال بتســـجيلهن فـــي الضمـــان االجتماعـــي، هـــذا الـــى جانـــب أن الغالبيـــة 
ـــة ال يتمتعـــن بأبســـط حقوقهـــن االنســـانية االساســـية،  ـــر احلقوقي ـــد مـــن التقاري ـــرة منهـــن وفـــق العدي الكبي
ـــاكات  ـــن االنته ـــد م ـــة للعدي ـــبوع، باإلضاف ـــة األس ـــازات نهاي ـــة واج ـــنوية واملرضي ـــازات الس ـــي االج ـــة ف واملتمثل
ـــل  ـــي تص ـــاكات الت ـــن االنته ـــا م ـــر وغيره ـــتالم األج ـــر اس ـــية، وتأخي ـــة واجلنس ـــدية واللفظي ـــداءات اجلس واالعت

ـــر. ـــار بالبش ـــد االجت ـــى ح ال

وهنالـــك قطـــاع آخـــر لـــم يتوفـــر عنـــه أيـــة مؤشـــرات إحصائيـــة، وتعمـــل فيـــه أعـــداد كبيـــرة مـــن 
ـــة  ـــع األلبس ـــالت بي ـــة مح ـــرة، وخاص ـــطة والصغي ـــة( املتوس ـــالت التجزئ ـــة )مح ـــالت التجاري ـــو المح ـــاء، وه النس
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 
ـــالت  ـــة العام ـــن وغالبي ـــى أنه ـــرن ال ـــم، وأش ـــاد املنظ ـــع االقتص ـــا تتب ـــن فيه ـــي يعمل ـــال الت ـــآت األعم منش
فـــي هـــذا القطـــاع يعملـــن مـــا يقـــارب عشـــر ســـاعات يوميـــا، وال يحصلـــن علـــى اجـــازات ســـنوية و/أو 
ـــد  ـــى وعي ـــد األضح ـــتثناء عي ـــمية باس ـــل الرس ـــام العط ـــازات أي ـــى اج ـــا عل ـــن ايض ـــة، وال يحصل ـــازات مرضي اج

ـــمية.  ـــل الرس ـــم العط ـــي  مواس ـــدا ف ـــة ج ـــاعات طويل ـــن س ـــر، ويعمل الفط

ـــي  ـــى األردن ف ـــن ال ـــي قدم ـــوريات اللوات ـــاء الس ـــن النس ـــرة م ـــداداً كبي ـــى أن أع ـــا ال ـــارة هن ـــد االش ـــن املفي • وم

ـــف  ـــي مختل ـــن ف ـــد انخرط ـــورية، ق ـــكرية الس ـــية والعس ـــة السياس ـــبب األزم ـــوء بس ـــات اللج ـــار موج إط
ـــة.  ـــيتهن اردني ـــي جنس ـــات اللوات ـــالت األخري ـــه العام ـــن ل ـــا يتعرض ـــن مل ـــات، ويتعرض ـــذه القطاع ه

2. أثر العمل غير المنظم على الحقوق االنسانية للعامالت لحسابهن الخاص

ـــد  ـــر عن ـــالت باج ـــانية للعام ـــوق اإلنس ـــى احلق ـــم عل ـــر املنظ ـــل غي ـــلبية للعم ـــرات الس ـــى التأثي ـــة إل إضاف
ـــث أن  ـــاد، حي ـــذا االقتص ـــي ه ـــاص ف ـــابهن اخل ـــالت حلس ـــى العام ـــلبية عل ـــرات س ـــك تأثي ـــإن هنال ـــر، ف الغي
ـــات  ـــاع اخلدم ـــي قط ـــز ف ـــي تترك ـــر، والت ـــة الصغ ـــرة أو المتناهي ـــة الصغي ـــاريع االنتاجي ـــه المش ـــن في ـــن يعمل غالبيته
ـــن،  ـــت مقابلته ـــن مت ـــد مم ـــدت العدي ـــث أك ـــن، حي ـــن بيوته ـــن م ـــن يعمل ـــة، واغلبه ـــة واخلياط ـــة وااللبس الغذائي
ـــوة  ـــذه الفج ـــود ه ـــار، وتع ـــى 500 دين ـــارا ال ـــن 140 دين ـــا ب ـــهريا م ـــراوح ش ـــه يت ـــن علي ـــا يحصل ـــدل م أن مع

ـــميته،  ـــه وموس ـــن ب ـــذي يقم ـــل ال ـــة العم ـــى طبيع ال
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إذ أن بعضهـــن يعملـــن فـــي موســـم تخليـــل اخلضـــار، وتنشـــيف الورقيـــات او تعبئـــة البهـــارات، وهـــذه 
ـــن  ـــض م ـــادت بع ـــن أف ـــي ح ـــة، ف ـــل طويل ـــاعات عم ـــذ س ـــا تأخ ـــم أنه ـــداً رغ ـــل ج ـــا قلي ـــال مردوده األعم
يعملـــن فـــي اخلياطـــة والتطريـــز أنهـــن يتقاضـــن مـــردوداً جيـــداً، خاصـــة فـــي مواســـم حفـــالت الـــزواج 
ـــدا،  ـــة ج ـــل طويل ـــي العم ـــة ف ـــاعات املبذول ـــاً أن الس ـــدن أيض ـــن أك ـــدارس، لكنه ـــاالت امل ـــرج، واحتف والتخ
ومـــع ذلـــك يحاولـــن عـــرض املنتجـــات بأســـعار تنافســـية. وجميـــع هـــذه الفئـــات مـــن العامـــالت غيـــر 
ـــزء  ـــة، وج ـــة االجتماعي ـــكال احلماي ـــن أش ـــكل م ـــأي ش ـــن ب ـــي، وال يتمتع ـــان االجتماع ـــي الضم ـــجالت ف مس
ـــن  ـــوت لديه ـــات بي ـــرية كرب ـــن األس ـــن وواجباته ـــام عمله ـــن مه ـــق ب ـــكلة التوفي ـــن مش ـــن يواجه ـــر منه كبي
ـــالت  ـــن العام ـــد م ـــتكت العدي ـــن. واش ـــار الس ـــن كب ـــن م ـــن وابائه ـــة أمهاته ـــا رعاي ـــال، وأحيان ـــر وأطف أس
حلســـابهن اخلـــاص مـــن تعرضهـــن للعديـــد مـــن عمليـــات االحتيـــال مـــن قبـــل املشـــترين، حيـــث ال يتـــم 
ـــة،  ـــاريع االنتاجي ـــا املش ـــلت فيه ـــي فش ـــاالت الت ـــن احل ـــد م ـــك العدي ـــن. وهنال ـــع له ـــان البضائ ـــديد أثم تس
ـــاريع،  ـــيس املش ـــا لتأس ـــن عليه ـــي حصل ـــروض الت ـــاط الق ـــديد اقس ـــى تس ـــن عل ـــدم قدرته ـــى ع ـــك ال وأدى ذل
ـــرض  ـــك. ويتع ـــراء ذل ـــجن ج ـــل الس ـــة مث ـــا غالي ـــاء أثمان ـــت النس ـــي دفع ـــاالت الت ـــرات احل ـــا عش ـــك ايض وهنال
ـــراء  ـــم ش ـــث يت ـــطاء، حي ـــن الوس ـــتغالل م ـــى االس ـــال ال ـــذا اجمل ـــي ه ـــالت ف ـــيدات العام ـــن الس ـــد م العدي
ـــا  ـــم بيعه ـــطاء ويت ـــل الوس ـــن قب ـــة م ـــعار منخفض ـــا بأس ـــواب وغيره ـــط واألث ـــن البس ـــة م ـــن وخاص منتجاته

ـــياحية. ـــق الس ـــوالت واملناط ـــي امل ـــداً ف ـــة ج ـــعار مرتفع بأس

ـــاص،  ـــابهن اخل ـــر أو حلس ـــواء بأج ـــاله، س ـــورة أع ـــات املذك ـــي القطاع ـــالت ف ـــل العام ـــإن مجم ـــام ف ـــكل ع وبش
محرومـــات مـــن حقهـــن فـــي التنظيـــم النقابـــي واملفاوضـــة اجلماعيـــة حـــول شـــروط عملهـــن، وهـــذا 
ـــم أن  ـــي األردن، رغ ـــدة ف ـــات جدي ـــيس نقاب ـــى تأس ـــل عل ـــون العم ـــا قان ـــي وضعه ـــود الت ـــط بالقي ـــان مرتب احلرم
ـــوا  ـــواء أكان ـــن س ـــف العامل ـــوق مختل ـــن حق ـــياً م ـــاً أساس ـــد حق ـــة يع ـــات نقابي ـــكيل منظم ـــاب وتش االنتس
ـــن  ـــال وحتس ـــح العم ـــن مصال ـــاع ع ـــية للدف ـــة األساس ـــكل اآللي ـــي تش ـــن.23 فه ـــن أم مهاجري ـــال وطني عم

ـــم.  ـــروط عمله ش

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بعمالـــة األطفـــال مـــن الفتيـــات، ميكـــن القـــول إن جميـــع عمالـــة األطفـــال تعمـــل 
ـــل  ـــة العم ـــات منظم ـــق احصائي ـــي األردن وف ـــن ف ـــال العامل ـــداد األطف ـــغ أع ـــث بل ـــم، حي ـــر منظ ـــكل غي بش
ـــم،  ـــاء عمله ـــر أثن ـــن اخملاط ـــد م ـــال للعدي ـــؤالء األطف ـــرض ه ـــل.24، ويتع ـــف طف ـــارب 70 ال ـــا يق ـــة م الدولي
ـــن )10 و12(  ـــراوح ب ـــة تت ـــل طويل ـــاعات عم ـــداً، وس ـــة ج ـــور متدني ـــون بأج ـــم يعمل ـــى أن غالبيته ـــة إل باإلضاف
ـــاء  ـــا أثن ـــون له ـــي يتعرض ـــدية الت ـــية واجلس ـــات النفس ـــة واإلهان ـــوء املعامل ـــن س ـــك ع ـــاً، ناهي ـــاعة يومي س
ـــات  ـــة وصالون ـــالت التجاري ـــة واحمل ـــات الزراع ـــي قطاع ـــة ف ـــن الطفول ـــي س ـــات ف ـــل الفتي ـــز عم ـــم. ويترك عمله

ـــل. التجمي

3. أسباب توسع االقتصاد غير المنظم

ـــب  ـــي األردن، جان ـــم ف ـــر املنظ ـــل غي ـــاد والعم ـــع االقتص ـــى توس ـــي أدت ال ـــباب الت ـــن األس ـــة م ـــك مجموع هنال
منـــه يتعلـــق بالسياســـات االقتصاديـــة اخملتلفـــة التـــي مت تطويرهـــا وتطبيقهـــا خـــالل العقـــود القليلـــة 
ـــون  ـــاذ القان ـــف انف ـــى ضع ـــة ال ـــذة، باإلضاف ـــات الناف ـــريعات والسياس ـــض التش ـــب بع ـــى جان ـــة، ال املاضي
ـــون  ـــك قان ـــه، وكذل ـــة ب ـــرارات املتعلق ـــات والق ـــة والتعليم ـــل واألنظم ـــون العم ـــوص قان ـــه اخلص ـــى وج وعل

ـــباب: ـــذه األس ـــرض له ـــي ع ـــا يأت ـــي، وفيم ـــان االجتماع الضم

23  منظمة العمل الدولية، اعالن املبادئ واحلقوق األساسية في العمل، 1999.
24  منظمة العمل الدولية، عمالة األطفال في األردن، 2016.



18

السياسات االقتصادية 

ـــة  ـــل كافي ـــرص عم ـــد ف ـــي وتولي ـــاد الوطن ـــدرات االقتص ـــز ق ـــي تعزي ـــة ف ـــات االقتصادي ـــل السياس أدى فش
ـــات  ـــن سياس ـــا ع ـــم وانعزاله ـــات التعلي ـــوه سياس ـــب تش ـــى جان ـــي، ال ـــل األردن ـــوق العم ـــدد لس ـــن اجل للداخل
ـــى  ـــي عل ـــم اجلامع ـــي التعلي ـــر ف ـــع الكبي ـــث التوس ـــف، حي ـــن الوظائ ـــل م ـــوق العم ـــات س ـــل وحاج العم
حســـاب التعليـــم التقنـــي واملهنـــي وخاصـــة لـــدى الفتيـــات، وعـــدم وجـــود أي تنســـيق بـــن سياســـات التعليـــم 
وسياســـات العمـــل، وعـــدم االخـــذ بعـــن االعتبـــار حاجـــات ســـوق العمـــل عنـــد تصميـــم البرامـــج التعليميـــة، 
ـــمي  ـــي الرس ـــك التراخ ـــى ذل ـــاف ال ـــل، يض ـــة بالعم ـــات املتعلق ـــن والسياس ـــاذ القوان ـــف انف ـــب ضع ـــى جان ال
ـــة  ـــر بيئ ـــتثمار وتطوي ـــجيع االس ـــار تش ـــي اط ـــة، ف ـــل اخملتلف ـــر العم ـــرام معايي ـــق واحت ـــة تطبي ـــي مراقب ف
ـــن  ـــة العامل ـــان غالبي ـــات حرم ـــك سياس ـــق، وكذل ـــل الالئ ـــروط العم ـــاب ش ـــى حس ـــتثمار عل ـــة لالس صديق
ـــى تراجـــع شـــروط العمـــل  ـــة، أدت ال ـــي املفاوضـــة اجلماعي ـــي احلـــق ف ـــي وبالتال ـــم النقاب ـــي األردن مـــن التنظي ف
ـــادئ  ـــوق واملب ـــق واحلق ـــل الالئ ـــر العم ـــق معايي ـــي ال تطب ـــال الت ـــآت األعم ـــة منش ـــاع رقع ـــت واتس ـــكل ملف بش
ـــبة  ـــن نس ـــع م ـــذي وس ـــر ال ـــي، األم ـــان االجتماع ـــي الضم ـــتراك ف ـــا االش ـــا فيه ـــل، مب ـــي العم ـــية ف األساس

ـــن. ـــر املنظم ـــن غي العامل

الـــى جانـــب ذلـــك فـــإن االلتزامـــات واألعبـــاء املاليـــة والضريبيـــة العاليـــة التـــي تترتـــب علـــى تســـجيل منشـــآت 
ـــاتهم  ـــجيل مؤسس ـــدم تس ـــى ع ـــال ال ـــاب األعم ـــن أصح ـــد م ـــت العدي ـــرة دفع ـــا الصغي ـــا فيه ـــال مب األعم
لـــدى اجلهـــات الرســـمية. كذلـــك، فـــإن عـــدم تســـجيل املؤسســـات العاملـــة لـــدى اجلهـــات الرســـمية 
ـــن  ـــد م ـــة العدي ـــك رغب ـــى ذل ـــاف ال ـــم، يض ـــة عليه ـــب املترتب ـــع الضرائ ـــزام بدف ـــدم االلت ـــل ع ـــن أج كان م
العاملـــن بالعمـــل فـــي وظائـــف أخـــرى غيـــر وظائفهـــم الرئيســـية بســـبب انخفـــاض معـــدالت األجـــور 
ـــد  ـــي العدي ـــل ف ـــوم العم ـــر مفه ـــال تغي ـــن اهم ـــتمر. وال ميك ـــكل مس ـــة بش ـــف املعيش ـــاع تكالي ـــا وارتف فيه
ـــال  ـــل أعم ـــن مث ـــن امله ـــد م ـــي العدي ـــر ف ـــكل ح ـــل بش ـــاس للعم ـــن الن ـــد م ـــزوع العدي ـــات، ون ـــن القطاع م
الســـباكة والصيانـــة والكهربـــاء وامليكانيـــك والدهـــان وغيرهـــا مـــن املهـــن مثـــل البرمجـــة االلكترونيـــة، 
واالستشـــارات فـــي مجـــاالت مختلفـــة، ولكـــن دون اي تســـجيل رســـمي، أي فـــي إطـــار االقتصـــاد غيـــر املنظـــم. 

ـــدم  ـــن ع ـــم م ـــي األردن، وبالرغ ـــن ف ـــر املنظم ـــل غي ـــاد والعم ـــة االقتص ـــاع رقع ـــى اتس ـــك أدى ال ـــل ذل مجم
ـــمية  ـــرات الرس ـــإن املؤش ـــة، ف ـــة الورق ـــي بداي ـــرنا ف ـــا أش ـــع، كم ـــذا التوس ـــس ه ـــة تعك ـــاءات حديث ـــر احص توف
ـــاجت  ـــن الن ـــبة %25 م ـــا نس ـــكل م ـــم يش ـــر املنظ ـــاد غي ـــم االقتص ـــى أن حج ـــير ال ـــام 2012، تش ـــدرت ع ـــي ص الت
ـــم،  ـــم أو املنظ ـــر املنظ ـــاد غي ـــي االقتص ـــواء ف ـــم س ـــر املنظ ـــل غي ـــوص العم ـــا بخص ـــي.25 أم ـــي االجمال احملل
ـــي األردن.26  ـــة ف ـــوى العامل ـــل الق ـــن مجم ـــغ %44 م ـــبتهم تبل ـــام 2012 أن نس ـــمية لع ـــرات الرس ـــد املؤش فتفي

ـــي االردن  ـــم ف ـــر املنظ ـــاد غي ـــة االقتص ـــاع رقع ـــات باتس ـــود التوقع ـــن تع ـــمية، ولك ـــات رس ـــر احصائي ـــذه آخ وه
ـــاع  ـــة واتس ـــتويات املعيش ـــع مس ـــى تراج ـــاء، ال ـــد النس ـــة عن ـــه، وخاص ـــل في ـــروط العم ـــف ش ـــم ضع رغ
ـــل  ـــن أج ـــروف م ـــة ظ ـــت أي ـــل حت ـــاء للعم ـــال والنس ـــن الرج ـــعة م ـــات واس ـــر قطاع ـــر، فتضط ـــة الفق رقع
ـــة  ـــم وطبيع ـــي مفاهي ـــة ف ـــات احلديث ـــك االجتاه ـــى ذل ـــاف ال ـــتواه. يض ـــا كان مس ـــل مهم ـــى دخ ـــول عل احلص
العمـــل والتـــي أدت الـــى تغييـــرات فـــي طبيعـــة األعمـــال والتشـــغيل، حيـــث انتشـــرت أعمـــال العمـــال 
ـــر  ـــركات اوب ـــل ش ـــارات مث ـــدول والق ـــرة لل ـــركات العاب ـــال الش ـــار أعم ـــرا انتش ـــارات، ومؤخ ـــة واالستش بالقطع

ـــن. ـــر املنظم ـــاد غي ـــل واالقتص ـــة العم ـــاع رقع ـــى اتس ـــا ال ـــي أدت أيض ـــا، والت وغيره

25  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، االقتصاد غير املنظم في األردن، 2012، عمان، األردن. 
26  املرجع السابق.
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التشريعات والسياسات األخرى ذات العالقة بالعمل

ـــر  ـــي دفعـــت باجتـــاه توســـع االقتصـــاد والعمـــل غي ـــة الت ـــد مـــن التشـــريعات والسياســـات األردني ـــك العدي هنال
ـــات  ـــن القطاع ـــد م ـــي العدي ـــل ف ـــاب العم ـــات أرب ـــريعات والسياس ـــذه التش ـــض ه ـــاعدت بع ـــم، اذ س املنظ
ـــر  ـــر منظـــم(، وجـــزء منهـــم توســـع فـــي التشـــغيل غي ـــر منظمـــة )اقتصـــاد غي ـــى العمـــل وفـــق أســـس غي عل
ـــا  ـــم، اال أنه ـــى املنظ ـــم ال ـــر املنظ ـــاد غي ـــن االقتص ـــال م ـــادرات لالنتق ـــدرت مب ـــة أص ـــم أن احلكوم ـــم. ورغ املنظ
ـــجع  ـــي ال تش ـــدة الت ـــراءات املعق ـــن اإلج ـــد م ـــة للعدي ـــذا اضاف ـــا، ه ـــى تنفيذه ـــدي عل ـــكل ج ـــل بش ـــم تعم ل
ـــي  ـــمي، وبالتال ـــار رس ـــي إط ـــر ف ـــة الصغ ـــرة واملتناهي ـــاريعهم الصغي ـــيس مش ـــى تأس ـــابات عل ـــباب والش الش

ـــات: ـــريعات والسياس ـــذه التش ـــم ه ـــرض أله ـــي ع ـــا يل ـــة، وفيم ـــر منظم ـــس غي ـــق أس ـــل وف ـــا تعم ـــا م غالب

ـــث  ـــن، حي ـــات العامل ـــض فئ ـــه بع ـــق أحكام ـــن تطبي ـــه م ـــول ب ـــي املعم ـــل األردن ـــون العم ـــتثني قان 1. يس
ـــال  ـــاً عم ـــتثنى أيض ـــر، واس ـــدون أج ـــاريعه ب ـــي مش ـــون ف ـــن يعمل ـــل الذي ـــب العم ـــة صاح ـــراد عائل ـــتثنى أف اس
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 
ـــي  ـــالت الت ـــم التعدي ـــم. ورغ ـــر منظ ـــكل غي ـــغيلهم بش ـــم تش ـــا يت ـــا م ـــي غالب ـــات الت ـــض الفئ ـــتثني بع يس
ـــة  ـــال الزراع ـــا وعم ـــازل وطهاته ـــال املن ـــمول عم ـــث مت ش ـــام 2010، بحي ـــي ع ـــوص ف ـــذه النص ـــى ه ـــت عل أجري
ـــم  ـــام تنظي ـــذا النظ ـــن ه ـــى أن يتضم ـــة، وعل ـــذه الغاي ـــة له ـــدار أنظم ـــك بإص ـــط ذل ـــه مت رب ـــون، اال أن بالقان
ـــدر  ـــم يص ـــن ل ـــتخدامهم27، ولك ـــق باس ـــرى تتعل ـــور اخ ـــة أم ـــة وأي ـــل والراح ـــات العم ـــم وأوق ـــود عمله عق
ـــال  ـــاص بعم ـــام اخل ـــدار النظ ـــدم اص ـــة. وع ـــذه الورق ـــداد ه ـــت اع ـــى وق ـــة حت ـــال الزراع ـــاص بعم ـــام اخل النظ
ـــاع  ـــدى صن ـــة ل ـــد ني ـــه ال يوج ـــى أن ـــر عل ـــون، يؤش ـــل القان ـــى تعدي ـــنوات عل ـــبع س ـــرور س ـــد م ـــة بع الزراع
ـــداره  ـــة إلص ـــود ني ـــدم وج ـــأن ع ـــد ب ـــي تفي ـــات الت ـــض املعلوم ـــك بع ـــداره، فهنال ـــة إلص ـــي احلكوم ـــرار ف الق
ـــن  ـــال الزراعي ـــمول العم ـــم بش ـــا مت إلزامه ـــال إذا م ـــاب األعم ـــى أصح ـــة عل ـــة عالي ـــود كلف ـــة وج ـــي بحج ه
بالضمـــان االجتماعـــي، فضـــال عـــن احلقـــوق العماليـــة االخـــرى التـــي يعطيهـــا قانـــون العمـــل للعمـــال، 
ـــرات  ـــت عش ـــات دفع ـــذه السياس ـــام28. وه ـــرار النظ ـــال مت اق ـــي ح ـــزارع ف ـــاب امل ـــة ألصح ـــتصبح ملزم ـــي س والت
ـــة،  ـــر منظم ـــس غي ـــق أس ـــل وف ـــاء، للعم ـــن النس ـــم م ـــر منه ـــزء كبي ـــة، ج ـــي الزراع ـــن ف ـــن العامل االالف م
ـــك، أن  ـــى ذل ـــاف ال ـــة. يض ـــة االجتماعي ـــا احلماي ـــا فيه ـــة مب ـــم العمالي ـــف حقوقه ـــن مختل ـــم م ـــا يحرمه مم
ـــات  ـــكيل نقاب ـــن تش ـــر م ـــالت بأج ـــن والعام ـــرم العامل ـــديدة حت ـــودا ش ـــع قي ـــل تض ـــون العم ـــن قان ـــادة 98 م امل
ـــي  ـــاهم ف ـــذا س ـــم، وه ـــن مصاحله ـــاع ع ـــي الدف ـــن ف ـــم وقدراته ـــف قدراته ـــذي أضع ـــر ال ـــم، األم ـــة به خاص
ـــن ألي  ـــه ال ميك ـــية، اذ ان ـــم األساس ـــط حقوقه ـــن ابس ـــن م ـــالت والعامل ـــن العام ـــعة م ـــات واس ـــان قطاع حرم

ـــآت،  ـــة املنش ـــي كاف ـــل ف ـــر العم ـــق معايي ـــان تطبي ـــن ضم ـــن م ـــة أن يتمك ـــش ألي حكوم ـــام تفتي نظ

ـــة  ـــة مصلح ـــا صاحب ـــال كونه ـــوق العم ـــان حق ـــي ضم ـــالً ف ـــب دوراً مكم ـــن أن تلع ـــة ميك ـــات العمالي والنقاب
ـــون.  ـــاذ القان ـــي انف ـــرة ف كبي

2. ال يحتـــوي قانـــون الضمـــان االجتماعـــي علـــى آليـــة مالئمـــة إلشـــراك العاملـــن والعامـــالت حلســـابهم 

ـــن  ـــة م ـــذه الفئ ـــون له ـــه القان ـــذي يتيح ـــد ال ـــار الوحي ـــي، واخلي ـــان االجتماع ـــة الضم ـــي منظوم ـــاص ف اخل
ـــل أو  ـــوم العام ـــث يق ـــة، حي ـــة عالي ـــاري« وبتكلف ـــتراك االختي ـــمى »االش ـــا يس ـــى م ـــر عل ـــن تقتص العامل

ـــي،  ـــان االجتماع ـــي الضم ـــتراك ف ـــا كاش ـــن راتبه/ه ـــن %16.75 م ـــارب م ـــا يق ـــع م ـــة بدف العامل

27   قانون العمل األردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديالته، املادة 3/ فقرة ب.
https://goo.gl/pfJ2ml  28
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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، 
ـــن  ـــد م ـــع العدي ـــا يدف ـــل، مم ـــب العم ـــا صاح ـــا يدفعه ـــب، وثلثيه ـــل الرات ـــن مجم ـــغ )%21.75( م ـــة اذ تبل مرتفع
ـــان  ـــي الضم ـــم ف ـــض منه ـــم أو بع ـــالت لديه ـــن والعام ـــجيل العامل ـــن تس ـــرب م ـــى الته ـــال ال ـــاب األعم أصح
ـــور  ـــي بأج ـــان االجتماع ـــي الضم ـــالت ف ـــن والعام ـــجيل العامل ـــى تس ـــم ال ـــد منه ـــع العدي ـــي، أو يدف االجتماع

ـــة.  ـــم احلقيقي ـــن أجوره ـــل م أق

ـــة  ـــاريع منزلي ـــيس مش ـــى تأس ـــباب عل ـــاء والش ـــجيع النس ـــى تش ـــي األردن ال ـــة ف ـــات املتعاقب ـــأت احلكوم 3. جل

ـــن  ـــالت ع ـــن واملتعط ـــجيع املتعطل ـــم تش ـــر، وكان يت ـــة والفق ـــتويات البطال ـــاع مس ـــة ارتف ـــرة نتيج وصغي
العمـــل علـــى تأســـيس مشـــاريع صغيـــرة و/أو متناهيـــة الصغـــر، مـــن خـــالل منحهـــم قـــروض بشـــكل 
ـــاريع  ـــذه املش ـــن ه ـــد م ـــن  العدي ـــرى، ولك ـــة أخ ـــات امنائي ـــل مؤسس ـــن قب ـــم م ـــالل دعمه ـــن خ ـــر، أو م مباش
ـــكل  ـــل بش ـــرت العم ـــى وان باش ـــا حت ـــة، واحيان ـــر منظم ـــس غي ـــق أس ـــل وف ـــت تعم ـــها كان ـــي مت تأسيس الت
ـــر  ـــل غي ـــاد والعم ـــع االقتص ـــاه توس ـــع باجت ـــا دف ـــا، مم ـــجيل الحق ـــة التس ـــتمر بعملي ـــا ال تس ـــم، فإنه منظ
ـــز  ـــي تترك ـــة الت ـــاريع املنزلي ـــة املش ـــاء، خاص ـــا نس ـــوم به ـــت تق ـــاريع كان ـــذه املش ـــن ه ـــر م ـــزء كبي ـــم، وج املنظ
ـــى  ـــارة ال ـــد مت االش ـــا، وق ـــل وغيره ـــات جتمي ـــح صالون ـــة، وفت ـــواد الغذائي ـــة امل ـــز، وصناع ـــة والتطري ـــي اخلياط ف
ـــجيل  ـــراءات تس ـــد اج ـــة وتعقي ـــك كلف ـــى ذل ـــاف ال ـــذه. يض ـــات ه ـــة السياس ـــن ورق ـــر م ـــم آخ ـــي قس ـــك ف ذل
ـــك  ـــى ذل ـــب عل ـــا يترت ـــمية وم ـــات الرس ـــدى اجله ـــر ل ـــة الصغ ـــرة واملتناهي ـــاريع الصغي ـــذه املش ـــص ه وترخي
مـــن التزامـــات عاليـــة مثـــل ارتفـــاع رســـوم تســـجيل الشـــركات التـــي ال تقـــل عـــن 250 دينـــارا، والـــزام 
ـــذه  ـــف ه ـــروف أن تكالي ـــن املع ـــن، وم ـــابات قانوني ـــي حس ـــن ومدقق ـــارين قانوني ـــن مستش ـــركات بتعي الش
ـــمي،  ـــجيل الرس ـــة التس ـــي حال ـــة ف ـــات املقدم ـــتفادة واخلدم ـــدى االس ـــت مب ـــا قورن ـــة اذا م ـــراءات مرتفع اإلج
هـــذا باإلضافـــة الـــى ارتفـــاع اشـــتراكات تســـجيل العاملـــن بالضمـــان االجتماعـــي فـــي حـــال تشـــغيل 

ـــال. ـــاب األعم ـــا أصح ـــع ثلثيه ـــب، يدف ـــل الرات ـــن مجم ـــى )%21.75( م ـــل ال ـــي تص ـــر، والت الغي

4. عـــدم تنفيـــذ اإلطـــار الوطنـــي لالنتقـــال الـــى االقتصـــاد املنظـــم فـــي األردن والـــذي مت تطويـــره نتيجـــة 

ـــة  ـــع منظم ـــاون م ـــة بالتع ـــت احلكوم ـــث قام ـــم، حي ـــر املنظ ـــل غي ـــاد والعم ـــي االقتص ـــر ف ـــع الكبي التوس
ـــام  ـــام 2014، وق ـــي ع ـــي األردن« ف ـــم ف ـــاد املنظ ـــى االقتص ـــال ال ـــي لالنتق ـــار وطن ـــدار »إط ـــة بإص ـــل الدولي العم
ـــة  ـــة صناع ـــي وغرف ـــاون الدول ـــط والتع ـــل ووزارة التخطي ـــن وزارة العم ـــون م ـــي مك ـــق وطن ـــازه فري ـــى اجن عل
ــة  ــاءات العامـ ــرة اإلحصـ ــي ودائـ ــان االجتماعـ ــة للضمـ ــة العامـ ــال واملؤسسـ ــات العمـ ــاد نقابـ األردن واحتـ
ـــر  ـــاد غي ـــع االقتص ـــن توس ـــد م ـــى احل ـــار ال ـــذا اإلط ـــدف ه ـــة، ويه ـــي للتنمي ـــد اهلل الثان ـــك عب ـــدوق املل وصن
ـــراد  ـــوق األف ـــرام حق ـــي احت ـــت ف ـــادئ متثل ـــن املب ـــة م ـــى مجموع ـــي عل ـــار الوطن ـــد اإلط ـــث أك ـــم، حي املنظ
ـــن  ـــال مب ـــكل العم ـــل ل ـــي العم ـــية ف ـــوق األساس ـــرام احلق ـــة، واحت ـــال خاص ـــام بأعم ـــات للقي ـــر واجلماع واألس
ـــال  ـــل لالنتق ـــاالت التدخ ـــن مج ـــة م ـــار مجموع ـــدد اإلط ـــك ح ـــم.29 وكذل ـــر املنظ ـــاد غي ـــال االقتص ـــم عم فيه
ـــن ادارة  ـــب حتس ـــى جان ـــة، ال ـــل الئق ـــرص عم ـــق ف ـــو وخل ـــز النم ـــي تعزي ـــت ف ـــم، متثل ـــاد املنظ ـــى االقتص ال
ـــاق  ـــيع نط ـــل، وتوس ـــروف العم ـــول ظ ـــي ح ـــوار االجتماع ـــي واحل ـــم النقاب ـــالل التنظي ـــن خ ـــل م ـــوق العم س
ـــم  ـــوام، ل ـــة أع ـــل ثالث ـــدوره قب ـــذ ص ـــار ومن ـــذا االط ـــي(.30 اال أن ه ـــان االجتماع ـــة )الضم ـــة االجتماعي احلماي
ـــوم  ـــي تق ـــالت الت ـــتثناء احلم ـــة، باس ـــات واضح ـــق منهجي ـــم ووف ـــكل منتظ ـــه بش ـــى تطبيق ـــل عل ـــم العم يت
ـــا  ـــي، وأم ـــان االجتماع ـــي الضم ـــتركن ف ـــدة املش ـــيع قاع ـــي لتوس ـــان االجتماع ـــة للضم ـــة العام ـــا املؤسس به
ـــل،  ـــوق العم ـــى س ـــدد ال ـــن اجل ـــة للداخل ـــل الالئق ـــرص العم ـــق ف ـــادي وخل ـــو االقتص ـــز النم ـــوص تعزي بخص
ـــا  ـــت عملي ـــل تراجع ـــرص العم ـــد ف ـــى تولي ـــي عل ـــاد األردن ـــدرات االقتص ـــادي وق ـــو االقتص ـــدالت النم ـــإن مع ف
ـــة هـــذه الورقـــة، وايضـــا بخصـــوص حتســـن ادارة ســـوق العمـــل  خـــالل الســـنوات املاضيـــة، كمـــا ذكـــر فـــي بداي
ـــاق  ـــا أع ـــا، مم ـــراءات باجتاهه ـــة إج ـــاذ اي ـــم اتخ ـــم يت ـــي، فل ـــوار االجتماع ـــي واحل ـــم النقاب ـــجيع التنظي وتش

29  اإلطار الوطني لالنتقال الى االقتصاد املنظم في األردن، 2014، عمان، األردن
30  املرجع السابق.
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ـــن  ـــة م ـــم النقابي ـــن ومنظماته ـــالت والعامل ـــن العام ـــة ب ـــة اجلماعي ـــي واملفاوض ـــوار االجتماع ـــات احل عملي
ـــى  ـــال ال ـــي لالنتق ـــار الوطن ـــه االط ـــعى ل ـــا يس ـــس م ـــك بعك ـــرى، وذل ـــة أخ ـــن جه ـــال م ـــاب األعم ـــة وأصح جه

ـــي األردن ـــم ف ـــاد املنظ االقتص

ـــنة  ـــرن لس ـــل امل ـــام العم ـــام 2017 “نظ ـــن ع ـــف آذار م ـــي منتص ـــرن ف ـــل امل ـــام العم ـــة نظ ـــدرت احلكوم 5. أص
ـــي االردن،  ـــي ف ـــع املدن ـــات اجملتم ـــن منظم ـــد م ـــدى العدي ـــانا ل ـــا واستحس ـــت ترحيب ـــوة الق ـــي خط 2017”31، وه
ـــل،  ـــى العم ـــادرة عل ـــات الق ـــض الفئ ـــجيع بع ـــال تش ـــي مج ـــة ف ـــة ايجابي ـــوة تدريجي ـــه كخط ـــرت الي ونظ
ـــاد  ـــي االقتص ـــراط ف ـــي، لالنخ ـــوع االجتماع ـــى الن ـــة عل ـــؤولياتها املبني ـــا مس ـــا احيان ـــي تعوقه ـــاء، والت كالنس
ـــة  ـــود مرون ـــم لوج ـــر املنظ ـــاد غي ـــي االقتص ـــل ف ـــل أق ـــروط عم ـــل بش ـــن للعم ـــأ بعضه ـــث تلج ـــم، حي املنظ
ـــة  ـــة للمطالب ـــوة مبدئي ـــا كخط ـــر اليه ـــن النظ ـــرى، ميك ـــة اخ ـــن جه ـــا، وم ـــه احيان ـــل في ـــاعات العم ـــي س ف
بضـــم العامـــالت فـــي االقتصـــاد غيـــر املنظـــم الـــى املنظـــم مـــن خـــالل شـــمولهم بأحـــكام الضمـــان 
ـــم  ـــاد املنظ ـــي االقتص ـــة ف ـــرائح العامل ـــض الش ـــتفادة بع ـــن اس ـــك ميك ـــل، وكذل ـــون العم ـــي وقان االجتماع
ـــذا  ـــام. وه ـــا النظ ـــي اورده ـــهيالت الت ـــن التس ـــا م ـــت وغيره ـــن البي ـــل م ـــرن والعم ـــل امل ـــاعات العم ـــن س م
ـــة، او  ـــن العائل ـــراد م ـــال أو أف ـــة أطف ـــى رعاي ـــن تتول ـــة م ـــة خاص ـــرأة العامل ـــة امل ـــه خدم ـــرض ب ـــام يفت النظ
ـــة  ـــة اجلامعي ـــي الدراس ـــن ف ـــالت املنتظم ـــن والعام ـــة للعامل ـــه، باإلضاف ـــه أو ملرض ـــن إلعاقت ـــار الس ـــد كب أح
ـــذا  ـــي ه ـــت، وف ـــض الوق ـــل لبع ـــو العم ـــرن، ه ـــد امل ـــكال العق ـــى أن اش ـــام عل ـــص النظ ـــث ين ـــة، حي وذوي اإلعاق
ـــت طبيعـــة  ـــل، إذا كان ـــب العم ـــة صاح ـــد موافق ـــل، بع ـــاعات العم ـــض س ـــل تخفي ـــق للعام ـــاق، يح النط
ـــد  ـــق، وبع ـــا احل ـــل فيه ـــون للعام ـــث يك ـــة، حي ـــاعات مرن ـــن س ـــل ضم ـــك العم ـــك. وكذل ـــمح بذل ـــل تس العم
ـــى أال  ـــه، عل ـــع احتياجات ـــواءم م ـــا يت ـــا، ومب ـــددة يومي ـــل احمل ـــاعات العم ـــع س ـــل، توزي ـــب العم ـــة صاح موافق
يقـــل مجمـــوع عـــدد ســـاعات عملـــه يوميـــا أو أســـبوعيا عـــن ســـاعات العمـــل املعتـــادة للعامـــل، أو أي 
ـــا  ـــن نصوص ـــم يتضم ـــف ل ـــام ولأس ـــذا النظ ـــال. اال أن ه ـــاب األعم ـــع أصح ـــا م ـــق حوله ـــل يتف ـــاعات عم س
ـــر  ـــا املعايي ـــت عليه/ه ـــه إذا انطبق ـــل مبوجب ـــة للعم ـــل والعامل ـــة للعام ـــى املوافق ـــال عل ـــاب األعم ـــزم أصح تل
ـــم  ـــك ل ـــل. كذل ـــب العم ـــة صاح ـــي مبوافق ـــكل رئيس ـــه بش ـــط تطبيق ـــا رب ـــرن، وامن ـــل امل ـــموحة للعم املس
ـــون  ـــد ال يك ـــام ق ـــذا النظ ـــرى أن ه ـــك ن ـــام، لذل ـــق النظ ـــال لتطبي ـــاب األعم ـــز ألصح ـــة حواف ـــام أي ـــدم النظ يق
لـــه تأثيـــرات ملموســـة علـــى حتســـن شـــروط العمـــل فـــي االقتصـــاد املنظـــم أو الذيـــن يعملـــون وفـــق 

ـــاء. ـــغيل النس ـــادة تش ـــاه زي ـــع باجت ـــد ال يدف ـــة، وق ـــر منظم ـــس غي اس

ـــة  ـــادة رقع ـــى زي ـــؤدي ال ـــت ت ـــا زال ـــي أدت وم ـــية الت ـــباب األساس ـــن األس ـــون م ـــاذ القان ـــف انف ـــر ضع 6. يعتب
العمـــل غيـــر املنظـــم، وايضـــا ضعـــف قـــدرات املؤسســـات احلكوميـــة علـــى انفـــاذ تشـــريعات العمـــل مبختلـــف 
ـــي وزارة  ـــداد مفتش ـــة أع ـــث أن قل ـــرارات. حي ـــات او ق ـــة أو تعليم ـــن أو أنظم ـــت قوان ـــواء كان ـــتوياتها س مس
ـــا،  ـــش وتقليديته ـــات التفتي ـــة عملي ـــف فاعلي ـــب ضع ـــى جان ـــة، ال ـــا ومفتش ـــة 240 مفتش ـــل والبالغ العم
تـــؤدي الـــى عـــدم إمكانيـــة تغطيـــة ومتابعـــة تطبيـــق عشـــرات اآلالف مـــن منشـــآت االعمـــال مبختلـــف 
ـــه  ـــر في ـــذي تنتش ـــم ال ـــر املنظ ـــل غي ـــة العم ـــر رقع ـــكل كبي ـــع بش ـــك تتس ـــل، لذل ـــر العم ـــا ملعايي احجامه

ـــاله. ـــتعراضه أع ـــا مت اس ـــة، كم ـــاكات العمالي االنته

7. ضعـــف أدوار النقابـــات العماليـــة وتشـــوه منـــوذج التنظيـــم النقابـــي فـــي األردن بشـــكل عـــام، وميكـــن 

ـــود  ـــن القي ـــد م ـــك العدي ـــي األردن، وهنال ـــدا ف ـــدودة ج ـــي مح ـــم النقاب ـــي التنظي ـــق ف ـــة احل ـــول إن ممارس الق
التشـــريعية التـــي حتـــول دون متكـــن العاملـــن والعامـــالت فـــي االقتصـــاد املنظـــم وغيـــر املنظـــم مـــن 
ـــة  ـــة املكون ـــة الثالث ـــة اللجن ـــل موافق ـــون العم ـــترط قان ـــث يش ـــة. حي ـــات عمالي ـــيس نقاب ـــاب وتأس االنتس
ـــات  ـــيس نقاب ـــى تأس ـــة عل ـــم واحلكوم ـــة القائ ـــات العمالي ـــاد النقاب ـــال واحت ـــاب األعم ـــات أصح ـــن منظم م
ـــام  ـــي ع ـــل ف ـــون العم ـــى قان ـــت عل ـــي أجري ـــالت الت ـــل التعدي ـــة قب ـــذه املهم ـــت ه ـــد كان ـــدة، وق ـــة جدي عمالي
ـــم  ـــم يت ـــة، ل ـــذه الورق ـــداد ه ـــت اع ـــى وق ـــريع وحت ـــذا التش ـــع ه ـــذ وض ـــل، ومن ـــر العم ـــة بوزي 2010 مناط
املوافقـــة علـــى تأســـيس أيـــة نقابـــة عماليـــة جديـــدة، وبالتالـــي ميكـــن القـــول أن التشـــريعات األردنيـــة 
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ـــث أن   ـــي، حي ـــم النقاب ـــي التنظي ـــق ف ـــادئ احل ـــن مب ـــا م ـــدود الدني ـــر احل ـــي ال توف ـــم النقاب ـــة بالتنظي املتعلق
ـــة  ـــم الفئ ـــة32، وه ـــات عمالي ـــى نقاب ـــبون ال ـــي األردن ينتس ـــن ف ـــل العامل ـــن مجم ـــط م ـــارب %4 فق ـــا يق م
ـــة  ـــة حري ـــن ممارس ـــد م ـــل يح ـــون العم ـــد أن قان ـــذا يؤك ـــة، وه ـــل الئق ـــروط عم ـــع بش ـــي تتمت ـــة الت االجتماعي
ـــد  ـــق وأح ـــي ح ـــم النقاب ـــر  التنظي ـــا يعتب ـــه. كم ـــتقالليته وفاعليت ـــن اس ـــف م ـــي، ويضع ـــم النقاب التنظي
ـــروط  ـــن ش ـــن حتس ـــن م ـــالت والعامل ـــن العام ـــية لتمك ـــة وأساس ـــه أداة هام ـــق، ألن ـــل الالئ ـــر العم معايي
ـــة  ـــالل مراقب ـــن خ ـــة. وم ـــات ذات العالق ـــريعات والسياس ـــي التش ـــواردة ف ـــل ال ـــر العم ـــق معايي ـــم وتطبي عمله
ـــة  ـــات نقابي ـــم منظم ـــس لديه ـــن لي ـــر املنظم ـــن غي ـــع العامل ـــح أن جمي ـــل، يتض ـــوق العم ـــات س دينامي
ـــي  ـــبب األساس ـــال الس ـــتقل والفع ـــي املس ـــم النقاب ـــاب التنظي ـــد غي ـــا. ويع ـــع عنه ـــم وتداف ـــل مصاحله متث
ـــوص العاملـــن غيـــر  ـــي تراجـــع وضعـــف شـــروط العمـــل الالئـــق خملتلـــف العاملـــن، وعلـــى وجـــه اخلص ف

ـــن.  املنظم

: السياسات البديلة المقترحة
ً
خامسا

ـــل  ـــروط العم ـــاف ش ـــى إضع ـــاره عل ـــم، وآث ـــر املنظ ـــل غي ـــاد والعم ـــي لالقتص ـــرض التحليل ـــذا الع ـــد ه بع
ـــا  ـــاص، فإنن ـــابهن اخل ـــالت حلس ـــر أو للعام ـــالت بأج ـــواء للعام ـــاص، س ـــكل خ ـــاء بش ـــى النس ـــام، وعل ـــكل ع بش
ـــرار  ـــتوى األض ـــن مس ـــل م ـــأنها التقلي ـــن ش ـــرى أن م ـــي ن ـــة، الت ـــات البديل ـــن السياس ـــة م ـــرح مجموع نقت
ـــكل  ـــن بش ـــى العامل ـــل، عل ـــاط العم ـــاد وامن ـــن االقتص ـــوع م ـــذا الن ـــببها ه ـــي يس ـــانية الت ـــاكات االنس واالنته

ـــاص. ـــكل خ ـــاء بش ـــام والنس ع

المستوى االقتصادي

1. بهـــدف وقـــف التوســـع فـــي االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظـــم، نقتـــرح إعـــادة النظـــر بالسياســـات 
ــز  ــهيالت واحلوافـ ــدمي التسـ ــجيع وتقـ ــم تشـ ــث يتـ ــتثمار، بحيـ ــة باالسـ ــة املتعقلـ ــة، وخاصـ االقتصاديـ
ـــن  ـــدد م ـــن اجل ـــتيعاب الداخل ـــك الس ـــة، وذل ـــة والئق ـــل كثيف ـــرص عم ـــد ف ـــن تولي ـــي تضم ـــتثمارات الت لالس

األيـــدي العاملـــة اجلديـــدة.

2. إعـــادة النظـــر بسياســـات العمـــل التـــي تركـــز علـــى بنـــاء بيئـــة اســـتثمارية صديقـــة للمســـتثمرين 
ـــجيع  ـــى تش ـــل عل ـــة تعم ـــة متوازن ـــاء عالق ـــم بن ـــث يت ـــق، بحي ـــل الالئ ـــر العم ـــروط ومعايي ـــاب ش ـــى حس عل

ـــر. ـــب آخ ـــن جان ـــق م ـــل الالئ ـــر العم ـــرام معايي ـــب، واحت ـــن جان ـــتثمرين م املس

ـــوق  ـــات س ـــات ومتطلب ـــار حاج ـــن االعتب ـــذ بع ـــم األخ ـــث يت ـــم، بحي ـــات التعلي ـــي سياس ـــر ف ـــادة النظ 3. إع
ـــوق  ـــة لس ـــات املطلوب ـــن والتخصص ـــس امله ـــى تدري ـــز عل ـــة للتركي ـــات التعليمي ـــه املؤسس ـــل، وتوجي العم

ـــي. ـــاد الوطن ـــا االقتص ـــي يولده ـــل والت العم

4. العمـــل علـــى التوســـع فـــي التعليـــم التقنـــي واملهنـــي خاصـــة بـــن النســـاء، إذ أن غالبيـــة املهـــن 
ــاد الوطنـــي ذات طابـــع تقنـــي ومهنـــي. ــا االقتصـ والوظائـــف التـــي يولدهـ

ـــة  ـــن احلكوم ـــن ولتمك ـــر املنظم ـــل غي ـــاد والعم ـــن االقتص ـــة ع ـــات دقيق ـــات ومعلوم ـــر بيان ـــدف توفي 5. به
ـــاد  ـــر واعتم ـــا تطوي ـــات مطلوب ـــي، ب ـــاد األردن ـــن االقتص ـــر م ـــزء الكبي ـــذا اجل ـــى ه ـــر عل ـــط والتأثي ـــن التخطي م
ـــرة  ـــل دائ ـــن قب ـــه م ـــن في ـــاد والعامل ـــذا االقتص ـــة له ـــة ومنتظم ـــات دوري ـــراء قياس ـــاس واج ـــة قي منهجي

ـــة. ـــاءات العام اإلحص

 

32  قاعدة بيانات النقابات العمالية األردنية في املرصد العمالي األردني التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية، 
وتفيد ان عدد أعضاء النقابات العمالية يقارب 100 الف عامل، من أصل 2.6 مليون عامل في األردن.
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المستوى التشريعي: قانون العمل وأنظمته

ـــل،  ـــون العم ـــي قان ـــواردة ف ـــل ال ـــر العم ـــة مبعايي ـــي الزراع ـــن ف ـــالت والعامل ـــع العام ـــمول جمي ـــدف ش 6. به
والتقليـــل مـــن العامـــالت غيـــر النظاميـــات، بـــات ملحـــاً إصـــدار نظـــام خـــاص لتنظيـــم العاملـــن فـــي 
ـــي هـــذا القطـــاع  ـــن والعامـــالت ف ـــة العامل ـــث يضمـــن لكاف ـــون العمـــل، بحي ـــص قان ـــى ن الزراعـــة اســـتنادا ال

ـــاص. ـــة دون انتق ـــم العمالي ـــة حقوقه كاف

ـــاب  ـــن أصح ـــرة م ـــداد كبي ـــاع أع ـــه بامتن ـــن نفس ـــر ع ـــذي يعب ـــي وال ـــرب التأمين ـــدة الته ـــن ح ـــف م 7. للتخفي

ـــل  ـــور أق ـــجيلهم بأج ـــي أو بتس ـــان االجتماع ـــي الضم ـــم ف ـــن لديه ـــالت والعامل ـــجيل العام ـــن تس ـــال م األعم
ـــي الضمـــان  ـــي منشـــآت األعمـــال ف ـــن ف ـــع العامل ـــة، وبهـــدف تشـــجيع تســـجيل جمي مـــن أجورهـــم احلقيقي
ـــن  ـــا ع ـــاه تخفيضه ـــي باجت ـــان االجتماع ـــات للضم ـــب االقتطاع ـــر بنس ـــادة النظ ـــا إع ـــات مطلوب ـــي، ب االجتماع

ـــور. ـــل األج ـــن مجم ـــة )%21.75( م ـــة والبالغ ـــاهمات احلالي ـــب املس نس

ـــر  ـــا تطوي ـــات مطلوب ـــاص، ب ـــابهم اخل ـــن حلس ـــالت والعامل ـــع العام ـــة جلمي ـــة االجتماعي ـــز احلماي ـــدف تعزي 8. به
آليـــة أفضـــل لالشـــتراك االختيـــاري، بحيـــث ال يتحمـــل العاملـــون حلســـابهم اخلـــاص أعبـــاء دفـــع مبلـــغ 
ـــص  ـــم تخصي ـــل أن يت ـــى األق ـــن عل ـــي، وميك ـــان االجتماع ـــي الضم ـــتراك ف ـــوم اش ـــم كرس ـــن اجوره %16.75 م
ـــن  ـــه م ـــم متويل ـــث يت ـــة بحي ـــات املهمش ـــن الفئ ـــم م ـــر املنظ ـــاد غي ـــي االقتص ـــن ف ـــاص للعامل ـــدوق خ صن

ـــتراكات. ـــذه االش ـــن ه ـــزء م ـــع ج ـــنوية لدف ـــة الس ـــة الدول موازن

ـــالت  ـــاص بعام ـــام اخل ـــل النظ ـــا تعدي ـــات ملح ـــازل، ب ـــي املن ـــالت ف ـــة للعام ـــة االجتماعي ـــر احلماي ـــدف توفي 9. به
ـــي. ـــان االجتماع ـــمولهن بالضم ـــم ش ـــث يت ـــازل بحي املن

ـــالت  ـــر وللعام ـــة الصغ ـــرة واملتناهي ـــاريع الصغي ـــص للمش ـــجيل والترخي ـــات التس ـــراءات وعملي ـــيط اج 10. تبس

والعاملـــن حلســـابهم، ومنـــح هـــذه املشـــاريع واملنشـــآت حوافـــز تشـــجيعية وإعفـــاءات ضريبيـــة، ميكـــن 
ـــات  ـــن والقائم ـــجيع القائم ـــة، لتش ـــدة الئق ـــل جدي ـــرص عم ـــد ف ـــى تولي ـــاريع عل ـــذه املش ـــدرة ه ـــا بق ربطه

ـــي. ـــان االجتماع ـــى الضم ـــام ال ـــجيل واالنضم ـــي التس ـــتمرار ف ـــجيل أو االس ـــى التس ـــا عل عليه

ـــم أو  ـــر املنظ ـــم وغي ـــاد املنظ ـــي االقتص ـــن ف ـــر النظامي ـــالت غي ـــن والعام ـــداد العامل ـــل أع ـــدف تقلي 11. به

ـــم  ـــث يت ـــون العمـــل بحي ـــادة 98 مـــن قان ـــل امل ـــات ملحـــا تعدي ـــن، ب ـــر نظامي ـــي حـــال بقائهـــم غي متكينهـــم ف
ـــر املنظـــم بتأســـيس منظماتهـــم  ـــي االقتصـــاد املنظـــم او غي ـــن ســـواء ف ـــع العامـــالت والعامل الســـماح جلمي
ـــع  ـــق م ـــى تتواف ـــل، حت ـــر العم ـــكلها وزي ـــي يش ـــة الت ـــة الثالثي ـــة اللجن ـــتراط موافق ـــدون اش ـــة، وب النقابي
ـــي  ـــة ف ـــا األداة الفعال ـــي، ألنه ـــم النقاب ـــة التنظي ـــن حري ـــي تضم ـــة الت ـــة ذات العالق ـــل الدولي ـــر العم معايي

ـــق. ـــل الالئ ـــر العم ـــق معايي ـــي لتطبي ـــن األساس ـــن والضام ـــالت والعامل ـــح العام ـــة مصال ـــاع وحماي الدف

ـــل  ـــام العم ـــر بنظ ـــادة النظ ـــم، إع ـــر املنظ ـــاد غي ـــي االقتص ـــن ف ـــالت والعامل ـــة العام ـــادة حماي ـــدف زي 12.  به

ـــيق  ـــرن، بالتنس ـــل امل ـــه بالعم ـــتخدام حق ـــا اس ـــل فيه ـــق للعام ـــث يح ـــي آذار 2017 بحي ـــدر ف ـــذي ص ـــرن ال امل
ـــرن،  ـــل امل ـــام العم ـــروط نظ ـــل ش ـــى العام ـــت عل ـــال انطبق ـــي ح ـــم ف ـــس مبوافقته ـــال ولي ـــاب األعم ـــع أصح م

ـــام.  ـــذا النظ ـــق ه ـــى تطبي ـــجيعهم عل ـــال لتش ـــاب األعم ـــر ألصح ـــن احلواف ـــة م ـــع مجموع ـــب وض ـــى جان ال
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ـــم وتأثيراتـــه الســـلبية علـــى ظـــروف عمـــل  13. بهـــدف تقليـــص مســـاحة االقتصـــاد والعمـــل غيـــر املنظ

النســـاء والرجـــال، بـــات مطلوبـــا العمـــل علـــى تنفيـــذ »اإلطـــار الوطنـــي لالنتقـــال مـــن االقتصـــاد غيـــر 
املنظـــم الـــى املنظـــم« الـــذي صـــدر فـــي عـــام 2014، مـــن خـــالل تطويـــر خطـــة عمـــل لتنفيـــذ اإلطـــار 

املذكـــور.

ـــل أدوات  ـــا تفعي ـــات مطلوب ـــن، ب ـــالت والعامل ـــع العام ـــة جلمي ـــة االجتماعي ـــتويات احلماي ـــادة مس ـــدف زي 14. به

ـــع  ـــى مواق ـــش عل ـــات التفتي ـــاليب وتقني ـــر أس ـــالل تغيي ـــن خ ـــي، م ـــان االجتماع ـــل والضم ـــون العم ـــاذ قان انف
العمـــل وزيـــادة أعـــداد وكفـــاءة املفتشـــن وتغليـــظ العقوبـــات علـــى أربـــاب األعمـــال الذيـــن يخالفـــون 
ـــل. ـــريعات العم ـــون تش ـــن يحترم ـــال الذي ـــاب األعم ـــز ألصح ـــدمي حواف ـــب تق ـــى جان ـــة، ال ـــريعات العمالي التش
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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, wom-
en 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 pro-
cess 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 condi-
tions, 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 educa-
tional 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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