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تقديم

بســبب تداعيــات انتشــار فيــروس »كورونــا المســتجد«، يواجــه ســوق 
العمــل األردنــي فــي الوقــت الراهــن مجموعة من التحديــات الناجمة 
عــن اغــاق غالبيــة األنشــطة االقتصاديــة، كمــا هــو حــال الغالبيــة 
الكبــرى مــن أســواق العمــل فــي مختلــف أنحــاء العالــم. ويعانــي مــن 
هــذه التحديــات مئــات االف العامليــن بأجــر فــي مختلــف القطاعــات 
االقتصاديــة، وبمختلــف أشــكال العمــل التــي يمارســها العاملــون. 
فمنهــم مــن يعمــل عنــد آخريــن بشــكل منتظــم، ومنهــم مــن يعمــل 
بشــكل متقطــع )موســمي أو مقاولــة أو يومــي( ومنهــم مــن يعمل 

لحســابه الخــاص. 

تفــرض هــذه التحديــات الجديــدة تطويــر وتطبيــق سياســات وإجراءات 
تســهم فــي تقليــل خســائر مختلــف األطــراف، فالعاملــون بمختلــف 
أنواعهــم وأشــكال عملهــم بحاجــة الــى اســتمرار دخولهــم لإليفــاء 
بالتزاماتهــم العائليــة األساســية المختلفــة، ومنشــآت األعمــال علــى 
اختــاف احجامهــا بحاجــة الــى دعــم قــدرات مؤسســاتهم لتقــوى 

علــى الصمــود والبقــاء والحفــاظ علــى العامليــن لديهــا.

مــن  األول  األســبوع  خــال  أعــد  )الــذي  التقريــر  هــذا  ســيتضمن 
حظــر التجــوال فــي النصــف الثانــي مــن شــهر آذار 2020( تحليــا 
مقتضبــا للتحديــات الجديــدة التــي يواجههــا ســوق العمــل بمكوناتــه 
المختلفــة، جــراء أزمــة فيــروس »كورونــا المســتجد« مــن عامليــن 
ومنشــآت أعمــال الــى جانــب الحكومــة فــي الوقــت الراهــن، إضافــة 
األخــذ  مــع  القريــب.  المســتقبل  فــي  المتوقعــة  التحديــات  الــى 
بعيــن االعتبــار أن التحليــل قــام علــى أحــدث بيانــات إحصائيــة متاحــة 
لنــا. وســيتضمن كذلــك مقترحــات لسياســات وإجــراءات لاســتجابة 
ــح  ــة رســم مام ــه ســيكون مــن الصعوب ــر األضــرار. ولعل ــا لتقدي له
ــة  ــث االتســاع والعمــق، بســبب ضبابي األزمــة المســتقبلية مــن حي
فيــروس  انتشــار  بســرعة  المرتبطــة  والتوقعــات  الســيناريوهات 
»كورونــا المســتجد« واتســاعها عالميــا ومحليــا، اال أن الســيناريو 
األقــرب للواقــع وفــق خبــراء الوبائيــات فــي األردن يتمثــل فــي أن 

ــادم: ــار الق ــة شــهر أي ــى نهاي ــد حت األزمــة ســوف تمت
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1 دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب االحصائي السنوي لعام 2018.

أوال: مكونات سوق العمل:

يتكــون ســوق العمــل مــن طرفيــن أساســيين يتمثــان فــي العاملين 
بأجــر والمشــتغلين لحســابهم الخــاص مــن جهــة ومنشــآت األعمــال 
ــف أحجامهــا والقطــاع العــام )الحكومــة(  فــي القطــاع الخــاص بمختل
باعتبــاره مشــغا مــن جهــة أخــرى، يضــاف الــى ذلــك تأثيــرات األزمــة 
ــم  ــث سيشــمل هــذا التقيي ــر منظــم، حي ــن بشــكل غي ــى العاملي عل
العامليــن بشــكل منظــم Formal Workers   والعامليــن بشــكل غيــر 
منظــم Informal Workers. مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن اختــاف فــي 

طــرق االســتجابة لهــا، وفيمــا يلــي اســتعراض لهــذه الفئــات:

العاملون بأجر: . 1

يشــكل العاملــون بأجــر فــي األردن مــا يقارب 82.7% من المشــتغلين 
بنســبة  الخــاص  لحســابهم  يعملــون  الذيــن  مقابــل  األردن،  فــي 
10.1%، وأصحــاب األعمــال 5.4%، ومــا تبقــى يعملــون لــدى اســرهم 

ومتدربيــن 1 ، وينقســم العاملــون بأجــر الــى قســمين:

 	:Formal Workers العاملون بشكل منظم
وهــم العاملــون الذيــن يتمتعــون بالحمايــات االجتماعيــة المنصــوص 
عليهــا بالتشــريعات األردنيــة، واهمهــا الضمــان االجتماعــي باختــاف 
اشــكاله )ضمــان اجتماعــي، التقاعــد المدنــي والتقاعــد العســكري(، 
ــرة اإلحصــاءات العامــة  ــدى دائ ــرات المتوفــرة ل ووفــق أحــدث التقدي
للعــام 2019، تبلــغ نســبتهم 52% مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي 
ــام  ــات الرســمية خــال ع ــات الجه ــدر وفــق تصريح األردن، وهــي تق
عــدد  ان  بمعنــى  وعاملــة،  عامــل  مليــون   2.6 يقــارب  بمــا   2019
العامليــن فــي هــذا القطــاع  يبلــغ 1.35 مليــون عامــل وعاملــة تقريبــا 
بمختلــف الوظائــف، ويؤكــد ذلــك عــدد المشــتركين فــي الضمــان 
ــغ 1.33 مليــون عامــل  ــذي يبل ــة عــام 2019 ال االجتماعــي حتــى نهاي
ــن العــام  ــن القطاعي ــون بشــكل منظــم بي ــة. وينقســم العامل وعامل
والخــاص، حيــث يبلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع العــام مــا يقــارب 
557 ألــف عامــل وعاملــة فــي مختلــف القطاعــات، الــى جانــب مــا 

”  تبلغ نسبة العاملين بشكل 
منظم 52% من مجمل القوى 
العاملة في االردن “

3استجابة أولية لتداعيات أزمة كورونا 



يقــارب 20 الــف يعملــون فــي القطــاع المختلــط والمنظمــات الدوليــة 
المنظمــات  مــن  العديــد  ذلــك  يشــمل  وال  الخيريــة،  والجمعيــات 
الدوليــة الكبيــرة الذيــن ينتفعــون مــن نظــم حمايــة اجتماعيــة خاصــة 
مثــل منظمــة االونــروا، بينمــا يعمــل المتبقــون البالــغ عددهــم 660 

الفــا فــي القطــاع الخــاص 2. 

 	:Informal Workers العاملون بشكل غير منظم
أشــكال  مــن  شــكل  بــأي  يتمتعــون  ال  الذيــن  العاملــون  وهــم 
الحمايــات االجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات األردنيــة 
وخاصــة الضمــان االجتماعــي، ووفــق أحــدث التقديــرات المتوفــرة 
لــدى دائــرة اإلحصــاءات العامــة للعــام 2019، تبلــغ نســبتهم %48 
بواقــع 1.25 مليــون عامــل وعاملــة تقريبــا. وهــم ينتشــرون فــي 
غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة وخاصــة قطــاع االنشــاءات والبنــاء 
التجاريــة  والمحــات  الزراعــة  وقطــاع  وفروعــه،  احجامــه  بمختلــف 
الصغيــرة وســائقو ســيارات الركــوب والنقــل الصغيــرة والمتوســطة 
ــات  ــل )التكســي األصفــر والســرفيس وباصــات الكوســتر والبكب مث
التجميــل  وصالونــات  مســتوياتها  بمختلــف  والمطاعــم  وغيرهــا( 
ومحــات صيانــة الســيارات وأعمــال الســكرتارية والمــدارس الخاصــة 
والحضانــات وجميــع عمــال المياومــة وغيرهــا مــن قطاعــات األعمــال 

الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر. 

منشآت األعمال )القطاع الخاص(:. 2
وفــق مؤشــرات المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي، يبلــغ عــدد 
منشــآت األعمــال الخاصــة فــي األردن حتــى نهايــة عــام 2018 مــا 
يقــارب 52 ألــف منشــأة بمختلــف األحجــام، موزعــة علــى العديــد مــن 
القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة. موزعــة حســب أعــداد العامليــن 
فيهــا كمــا يلــي: 71% منهــا تشــغل أقــل مــن خمســة عامليــن، و%20 
منهــا تشــغل مــا بيــن 5-19 عامــا وعاملــة، و5% تشــغل مــا بيــن 20-
49 عامــا وعاملــة، و2% تشــغل مــا بيــن 50-99 عامــا وعاملــة، و%2 
المؤسســات  آالف  وهنالــك عشــرات  فأكثــر.  عامــا   100 تشــغل 
الفرديــة فــي مختلــف المهــن وغيــر المســجلين فــي المؤسســة 

العامــة للضمــان االجتماعــي3. 

2 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، التقرير السنوي لعام 2018.

3 المرجع السابق.

” ال بتمتع العاملون بشكل غير 
منظم باي شكل من اشكال 

الحماية االجتماعية “ 
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ثانيا: التحديات الراهنة والمستقبلية:

تواجــه قطاعــات العامليــن المذكــورة أعــاه تحديــات متفاوتــة جــراء 
ــا المســتجد«، وتبعــا لعملهــا فــي القطــاع  تفشــي فيــروس »كورون
العــام أو المنظمــات الدوليــة والجمعيــات أو القطــاع الخــاص بمختلف 
أحجامــه، ووفقــا لعملهــم/ن بشــكل منظــم أو غيــر منظــم أيضــا، 

ويمكــن تبيــان ذلــك كمــا يلــي:

العاملون في القطاع العام:. 1
مــن غيــر المتوقــع أن يواجــه العاملون فــي القطاع العام والمنظمات 
الدوليــة والجمعيــات -البالــغ عددهــم مــا يقــارب 577 ألــف عامــل 
وعاملــة- تحديــات مرتبطــة بوقــف رواتبهــم واجورهــم الشــهرية، حيث 
سيســتمرون فــي اســتام اجورهــم فــي مواعيدهــا، وبالتالــي مــن 
غيــر المطلــوب اتخــاذ إجــراءات حمائيــة اســتثنائية للعامليــن فــي هــذه 

القطاعــات.

العاملون في القطاع الخاص )المنظم(:. 2
مــن المتوقــع أن يواجــه العاملــون فــي القطــاع الخــاص )المنظــم( - 
أعدادهــم تقــارب 660 الفــا – تحديــات متفاوتــة، حيــث تتفــاوت قــدرات 
منشــآت األعمــال علــى تحمــل اســتمرار دفــع أجورهــم الشــهرية خال 
الشهرين القادمين )نيسان وأيار / 2020(، اذ يتوقع أن تعجز منشآت 
األعمــال التــي يقــل عــدد العامليــن فيهــا عــن خمســة عامليــن والبالــغ 
نســبتها 71% ويبلــغ عــدد العامليــن فيهــا مــا يقارب 65 الفــا الى جانب 
المؤسســات التــي يعمــل فيهــا مــا بيــن 5-19 عامــا وعاملــة ويبلــغ 
ــف  ــن فيهــا مــا يقــارب 95 الفــا، بمجمــوع قــدره 160 ال عــدد العاملي
عامــل وعاملــة، تعجــز عــن الوفــاء بالتزاماتهــا بســبب وقــف أنشــطتها 

” من المتوقع ان يواجه 
العاملون في القطاع الخاص 
تحديات كبيرة “
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االقتصاديــة منــذ منتصــف شــهر آذار الماضــي، وتضطــر جــراء ذلــك 
الــى انهــاء خدمــات جــزء مــن العامليــن لديهــا، ويمكــن أن يضــاف 
الــى ذلــك بعــض منشــآت األعمــال التــي يعمــل فيهــا عاملــون أكثــر 
مــن ذلــك بســبب تراجــع أنشــطتها االقتصاديــة بســبب حالــة الركــود 
االقتصــادي المتوقعــة خــال الفتــرة الزمنيــة القادمة. ومــن الضروري 
التأكيــد علــى أن بعــض القطاعــات االقتصاديــة مــن مختلــف الفئــات، 
مارســت أعمالهــا كالمعتــاد – ال بــل ازدادت أعمالهــا خــال األزمــة ومــا 
زالــت – مثــل الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة والكيميائيــة واألنشــطة 
االقتصاديــة المرتبطــة بهــا، وهــذا يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد 

تقييــم واقــع هــذه المنشــآت.

3 .:Informal workers العاملون غير المنظمين
كمــا تــم اإلشــارة اليــه أعــاه، فــإن أعــداد العامليــن بشــكل غيــر منظــم- 
أي يعملــون بشــكل يومــي وموســمي ومقــاوالت صغيــرة وقصيــرة 
األمــد وال يتمتعــون بالحمايــات االجتماعيــة األساســية التــي يوفرهــا 
ــاه،  ــم اســتعراض بعــض المهــن أع ــث ت الضمــان االجتماعــي – حي
وأعدادهــم تقــدر بحوالــي 1.25 مليــون عامــل وعاملــة، والغالبيــة 
الســاحقة مــن هؤالء تضــررت أعمالهم وانقطعــت دخولهم، وبالتالي 
فهــم بحاجــة الــى مســاعدات طارئــة وســريعة عينيــة ونقديــة، مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار أن جانبــا منهــم عمالــة مهاجــرة )وافــدة( غالبيتهــا 
مــن مصــر وســوريا وجنســيات أخــرى. ولألســف ال يوجــد احصائيــات 
ألعــداد العمالــة المهاجــرة الذيــن يعملــون بشــكل غيــر منظــم، ولكــن 
أعــداد  أن  الــى  تشــير  متكــررة  رســمية  تصريحــات  الــى  واســتنادا 
العمالــة المهاجــرة فــي األردن تقــارب 900 ألــف عامــل وعاملــة، منهم 
ــة يحملــون تصاريــح عمــل4 ، فــإن  مــا يقــارب 352 ألــف عامــل وعامل

أعــداد الذيــن يعملــون منهــم بشــكل غيــر منظــم يقــارب 550 الفــا.

4 وزارة العمل، التقرير السنوي لعام 2018.

”  ال يوجد مؤشرات احصائية 
العداد العمالة المهاجرة ) الوافدة( 

في االردن “
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العاملون في دول الخليج:. 4
مــن المتوقــع أن يتــم االســتغناء عــن أعــداد كبيــرة مــن األردنييــن 
العامليــن فــي دول الخليــج العربــي، جــراء األزمــة المزدوجــة التــي 
تضــرب اقتصــادات هــذه الــدول، حيــث تشــير توقعــات مؤكــدة أن 
اقتصاداتهــا ســتواجه حالــة ركــود اقتصــادي خــال الفتــرة الزمنيــة 
المســتجد«،  »كورونــا  فيــروس  انتشــار  تداعيــات  بســبب  القادمــة 
ــر جــدا فــي أســعار النفــط جــراء بعــض الصراعــات  واالنخفــاض الكبي
الدوليــة، وبالتالــي تراجــع إيــرادات هــذه الــدول بشــكل كبيــر، ممــا 
ســيخلق تحديــا إضافيــا لاقتصــاد األردنــي وســيؤدي الــى زيــادة 

معــدالت البطالــة بشــكل كبيــر.

 ” من المتوقع ان يتم 
االستغناء  عن أعداد كبيرة 
من األردنيين العاملين
في دول الخليج العربي “

ثالثا: السياسات واإلجراءات المقترحة 
)التوصيات(

فــي ضــوء االســتعراض المقتضــب أعــاه لمكونــات وعناصــر 
ــه، والمخاطــر واألضــرار  ــن في ســوق العمــل األردنــي والعاملي
التــي تعــرض وســيتعرض لهــا العاملــون فــي القطــاع الخــاص 
ــر المنظــم فــي الوقــت الراهــن وخــال األشــهر  المنظــم وغي
ــاء  ــز هــذه المخاطــر واألضــرار فــي انه ــة القادمــة. وتترك القليل
منشــآت  مختلــف  مــن  العامليــن  مــن  كبيــرة  أعــداد  خدمــات 
ــرة والمتوســطة،  ــة الصغــر والصغي األعمــال وخاصــة المتناهي
وبعــض المنشــآت الكبيــرة، بســبب عــدم القــدرة علــى دفــع 
اجورهــم، امــا بســبب تراجــع التدفقــات النقديــة الناجمــة عــن 
التجــوال  حظــر  فتــرة  خــال  االقتصاديــة  أنشــطتها  توقــف 
المعمــول بــه فــي األردن مــن أواســط آذار الماضي، أو بســبب 
تراجــع أعمالهــا بســبب حالــة الركــود االقتصــادي المتوقعــة خال 
الفتــرة الزمنيــة القادمــة. يضــاف الــى ذلــك العاملــون بشــكل 
غيــر منظــم، حيــث توقفــت أعمالهــم بالكامــل خــال فتــرة حظــر 
التجــوال، ويتوقــع تراجــع فــرص أعمالهــم المســتقبلية بســبب 
حالــة الركــود االقتصــادي المتوقعــة، وســيؤدي ذلــك الــى زيــادة 
معــدالت البطالــة الــى مســتويات مرتفعــة جدا وغير مســبوقة، 
مــا ســيؤثر علــى األمــن واالســتقرار االجتماعــي والسياســي. 
وعليــه نتقــدم بالمقترحــات التاليــة لمواجهــة نتائــج هــذه االزمــة:
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)الحكومــة . 1 االجتماعــي  الحــوار  أطــراف  كافــة  اشــراك  ضــرورة 
فــي  المدنــي(  والمجتمــع  والنقابــات  الخــاص  والقطــاع 
تقييــم آثــار هــذه األزمــة بمختلــف أبعادهــا ورســم سياســات 
االســتجابة لألزمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عــن 

فيــروس »كورونــا المســتجد«.

ــة . 2 ــر حيوي ــة غي ــات اقتصادي ــح قطاع ــادة فت عــدم التســرع فــي إع
علــى  ســلبا  يؤثــر  بمــا  التجــوال،  حظــر  تطبيــق  أثنــاء  للعمــل 
اســتراتيجية »التباعــد االجتماعــي« التــي تطبقهــا الحكومــة فــي 
الوقــت الراهــن، ألن مــن شــأن ذلــك إطالــة أمــد األزمــة، وبالتالي 
يطيــل أمــد تأثيراتهــا االقتصاديــة المختلفــة علــى القطــاع العــام 

ــن فيهمــا. والقطــاع الخــاص والعاملي

للوقــوف . 3 ســريعة  تفصيليــة  تقييميــة  دراســة  اجــراء  ضــرورة 
علــى درجــة تأثــر القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة بهــذه األزمــة، 
ــي تضــررت أو اســتفادت  ــة الت ــات الفرعي ــد القطاع بهــدف تحدي
جرائهــا، وبنــاء تصــورات لتوقعــات مســتقبلية التجاهــات الضــرر 

واالســتفادة ومســتوياتها.

االقتصاديــة . 4 للقطاعــات  ســريعة  وتحفيــز  دعــم  حــزم  تطويــر 
التــي تضــررت اســتنادا الــى القــراءة التقييميــة األوليــة فــي 
هــذا التقرير/الدراســة بهــدف الحفــاظ علــى بقائهــا واســتمرارية 
أعمالهــا واالحتفــاظ بالعامليــن لديهــا، وربــط االســتفادة مــن هذه 

الحــزم بالحفــاظ علــى العامليــن.

ملمــوس . 5 بشــكل  االجتماعــي  الضمــان  اشــتراكات  تخفيــض 
ودائــم لكافــة القطاعــات االقتصاديــة مــع الحفــاظ علــى مختلــف 
الحمايــات االجتماعيــة المعمــول بهــا، حيــث أنهــا ووفقــا لمختلــف 
ــا  التقييمــات المحليــة والدوليــة تعــد مرتفعــة جــدا، وتشــكل عبئ
علــى االقتصــاد، وتســاهم فــي عــدم خلــق فــرص عمــل جديــدة.

والعامليــن . 6 الشــركات  التزامــات  تســديد  إعــادة  علــى  العمــل 
الضمــان  اطــار منظومــة  فــي  الشــيخوخة  تأميــن  الشــتراكات 
بأمــر  أشــهر  ثاثــة  لمــدة  تعليقهــا  تــم  التــي  االجتماعــي، 
الدفــاع األول علــى مــدار عامــي 2021 و2022 بهــدف حمايــة 
علــى  التأثيــر  عــدم  خــال  مــن  للعامليــن  التقاعديــة  الحقــوق 
مواعيــد اســتحقاقاتهم التقاعديــة وقيمــة رواتبهــم التقاعديــة 
علــى مائــة  الضغــط  وعــدم  جانــب،  مــن  هــذا  المســتقبلية، 

آخــر. جانــب  مــن  االجتماعــي  الضمــان  صنــدوق 

” تخفيض اشتراكات الضمان 
االجتماعي بشكل ملموس 

ودائم لكافة القطاعات 
االقتصادية مع الحفاظ على 
مختلف الحمايات االجتماعية 

المعمول بها “

” ضرورة اشراك كافة أطراف 
الحوار االجتماعي في تقيم  آثار 

هذه األزمة بمختلف أبعادها “
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تطويــر حــزم دعــم وتحفيــز متوســطة المــدى لمختلــف القطاعــات . 7
التفصيليــة  التقييميــة  الدراســة  الــى  اســتنادا  االقتصاديــة 
المقترحــة أعــاه بحيــث تهــدف الــى دفع عجلــة النمــو االقتصادي 
االقتصــادي  الركــود  حالــة  لمواجهــة  ممكــن  قــدر  ألقصــى 
المتوقعــة للحفــاظ علــى العامليــن لديهــا وتشــغيل المزيــد مــن 

طالبــي الوظائــف مــن الداخليــن الجــدد الــى ســوق العمــل.

التــي . 8 الخاصــة  تقديــم حــزم دعــم وتحفيــز لمنشــآت األعمــال 
تضــررت مــن األزمــة والتــي تــم اســتعراض خصائصهــا أعــاه 
وتمكينهــا مــن دفــع أجــور العامليــن لديهــا بشــكل منتظــم خــال 
لتوقعــات  تبعــا   )2020 وأيــار/  )نيســان  القادميــن  الشــهرين 
تأثيــر األزمــة، واضافــة الــى اإلجــراءات التــي قامــت بهــا وزارة 
الماليــة والبنــك المركــزي األردنــي فــي إطــار السياســات الماليــة 
اشــتراكات  بتخفيــض  المتعلــق  األول  الدفــاع  وأمــر  والنقديــة 
لتأميــن  المؤقــت  الوقــف  خــال  مــن  االجتماعــي  الضمــان 
الشــيخوخة علــى كل أو بعــض العامليــن فــي القطــاع الخــاص، 

نقتــرح مالــي:

رصــد مخصصــات طارئــة مــن قبــل الحكومــة لدعــم جانــب مــن 	 
التــي  االقتصاديــة  القطاعــات  فــي  العامليــن  واجــور  رواتــب 
تضــررت جــراء األزمــة، وفــي ضــوء الدراســة التقييميــة المقترحة، 

والســناريوهات المســتقبلية المقترحــة لمســار األزمــة.

تفعيــل تطبيــق بــدل التعطــل عــن العمــل للمســاهمة فــي دفــع 	 
رواتــب العامليــن فــي منشــآت األعمــال المتضــررة مــن األزمــة 

خــال الشــهرين القادميــن )نيســان وأيــار/ 2020(.

البنكيــة بشــكل ملمــوس، 	  االقــراض  أســعار فوائــد  تخفيــض 
علــى  للحفــاظ  المنشــآت  هــذه  اقــراض  عمليــات  لتيســير 
ــد مــن  اســتمرارية منشــآت األعمــال وتوســعها لتشــغيل المزي

الوظائــف. طالبــي 

” رصد مخصصات طارئة من 
قبل الحكومة لدعم جانب من 
رواتب واجور العاملين في 
القطاعات االقتصادية التي 
تضررت جراء األزمة “

9استجابة أولية لتداعيات أزمة كورونا 



بهــدف تقديــم الدعــم والمســاعدة للعامليــن غيــر المنظميــن . 9
ــم أعــاه،  ــم اســتعراض خصائصه Informal workers الــذي ت

ــرح علــى الحكومــة مــا يلــي: نقت

توســيع المســاعدات التــي بــدأت بتقديمهــا المؤسســة العامــة 	 
ــان االجتماعــي لتشــمل جميــع الذيــن توقفــت أعمالهــم  للضم
ووضــع ســقف معيــن لقيمــة األمــاك التــي تســتخدم فــي 
العينيــة،  والمســاعدات  للمعونــات  اســتحقاهم  مــدى  تحديــد 
والتوســع فــي إطــار صنــدوق »همــة وطــن« الــذي تــم انشــاؤه 
وفــق أمــر الدفــاع رقــم 4، لتقديــم مســاعدات نقديــة للعامليــن 
ــاة اســرهم. ــات حي ــة متطلب ــر منظــم تكفيهــم لتغطي بشــكل غي

توســيع نطــاق المســاعدات العينيــة لتشــمل العمالــة المهاجــرة 	 
)الوافــدة( التــي تعمــل بشــكل غيــر منظــم، وتمكيــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــن المســاهمة فــي تقديــم المســاعدات 
مــن  مطلــوب  المجــال  هــذا  وفــي  لهــم.  والنقديــة  العينيــة 
تجــاه  مســؤولياتها  تتحمــل  أن  المختلفــة  الدوليــة  المنظمــات 
العمالــة المهاجــرة )الوافــدة( مــن خــال تقديــم المســاعدات 

والعينيــة. النقديــة 

تكثيــف الجهــود الرســمية مــع حكومــات دول الخليــج الشــقيقة . 10
مــن  فيهــا  األردنييــن  العامليــن  عــن  االســتغناء  عــدم  بهــدف 
العامليــن فــي القطاعــات العامــة، ومطالبتها بتشــجيع القطاعات 

ــن. ــن األردنيي ــن العاملي ــا لعــدم االســتغناء ع الخاصــة فيه

” توسيع نطاق المساعدات 
العينية لتشمل العمالة 

المهاجرة )الوافدة( التي 
تعمل بشكل غير منظم “

سياسات العمل في األردن  10



للمزيد من المعلومات:

شارع الملكة رانيا العبد لله - عمارة العمري - رقم 12 - الطابق الرابع
عمان - األردن.

info@phenixcenter.net
phenixcenter@yahoo.com

91 44 516 6 00962           92 44 516 6 00962هاتف:                                  فاكس:


