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التحديات التي تواجه �سوق العمل الأردين

مقدمة
ي�أتي هذا التقرير متزامنا مع الأول من �أيار يوم العمال العاملي،
وهو اليوم الذي يج�سد ذكرى الن�ضاالت العمالية يف كافة �أنحاء
العامل ،ويج�سد روح العمل الإن�ساين والعمايل اجلماعي للدفاع
عن حقوق جميع العمال على اختالف مهنهم وتخ�ص�صاتهم
و�أماكن عملهم ،للحفاظ على مكت�سباتهم التي حقوقها بدمهم
وعرقهم ،ولتح�سني �شروط العمل ب�شكل م�ستمر.
وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن مائة وع�شرين عاما على بدء
االحتفال بيوم العمال العاملي� ،إال �أن ماليني العمال يف خمتلف
�أنحاء العامل ما زالوا يتعر�ضون ملختلف �أ�شكال االنتهاكات
واالعتداءات على حقوقهم الأ�سا�سية �سواء كان ذلك يف الأجور
�أو �ساعات العمل �أو �شروط ال�صحة وال�سالمة املهنية وغريها
من ظروف العمل ال�صعبة.
ونحن يف الأردن ،وبالرغم من كل االجنازات التي مت حتقيقها
واجلهود التي بذلت لتح�سني ت�شريعات وظروف العمل� ،إال
�أن هنالك العديد من امل�ؤ�شرات تظهر وبو�ضوح �أن قطاعات
وا�سعة من العاملني يف الأردن تعاين من ظروف عمل �صعبة
�سواء من حيث انخفا�ض معدالت الأجور واحلد الأدنى لها،
وانت�شار ظاهرة العمالة الفقرية ،ومعدالت بطالة عالية خا�صة
لدى فئة ال�شباب ،وغياب الأمان الوظيفي ،وانت�شار االنتهاكات
واالعتداءات امللمو�سة على حقوقهم العمالية والإن�سانية
الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف ت�شريعات العمل الأردنية
والدولية.
ويف هذا التقرير �سيتم ا�ستعرا�ض ابرز الإختالالت التي يعاين
منها �سوق العمل الأردين ،و�أبرز االنتهاكات التي تتعر�ض لها
قطاعات وا�سعة من العاملني يف الأردن� ،إىل جانب التحديات
التي يواجهها االقت�صاد الأردين.
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التحديات التي تواجه �سوق العمل الأردين

الإطار االقت�صادي

ميكن القول �أن االختالالت التي تفر�ض بحد ذاتها
جملة من التحديات ،جاءت نتيجة جلملة من ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية التي و�ضعتها ونفذتها
احلكومات الأردنية املتعاقبة ،وجانب منها جاء نتيجة
لغياب �سيا�سات عمل وا�ضحة وحمددة ،حيث غابت
الر�ؤية الوا�ضحة لطبيعة االختالالت التي يعاين من
�سوق العمل الأردين ،والتحديات التي يواجهها ،الأمر
الذي �أدى اىل تباين االجراء�آت املتعلقة ب�سوق العمل بني
احلكومات الأردنية املتعاقبة ،خا�صة و�أن ذلك ترافق مع
ظاهرة ق�صر عمر احلكومات ،واعتاد امل�س�ؤولني حتميل
الأزمات االقت�صادية العاملية والظروف اخلارجية
امل�س�ؤولية يف امل�شكالت التي نعاين منها.
ويجدر الإ�شارة هنا �أن الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية
مل تكن هي ال�سبب الأ�سا�سي يف تراجع ظروف العمل يف
النموذج االقت�صادي الأردين
الأردن ،بل �أن
ال ي�ساعد يف خلق الكثري من فر�ص العمل للأردنيني،
وبالتايل ف�إن ت�أثرياتها على �سوق العمل الأردين كانت
حمدودة ،واقت�صرت ت�أثريات هذه الأزمة على تعميق
م�شكالت القوى العاملة.
وتعود هذه امل�شكالت ب�شكل �أ�سا�سي لل�سيا�سات
االقت�صادية التي قامت بتنفيذها احلكومات الأردنية
املتعاقبة يف بيئة �سيا�سية حملية مواتية ،ب�سبب تعرث
م�شروع الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي التي �أطلقه
الأردن منذ عام  .1989حيث غياب امل�سائلة واملحا�سبة
والرقابة احلقيقية ،ووجود برملانات �ضعيفة غري قادرة
على مراقبة �أداء احلكومات� ،إىل جانب القيود الكبرية
املفرو�ضة على تنظيم املجتمع لنف�سه وخا�صة العمال،
ليجد الأردن نف�سه يعاين من ذات امل�شكالت االقت�صادية
التي كان يعاين منها عند تفجر الأزمة االقت�صادية
الكربى التي واجهها الأردن يف الأعوام  1988و .1989
فامل�ؤ�شرات االقت�صادية الأ�سا�سية ت�شري بو�ضوح �إىل

�أن حالنا ي�شبه ما كان عليه يف ذلك الوقت ،فمعدالت
العجز يف املوازنة العامة قبل املنح وامل�ساع ـ ــدات ارتفعت
م ـ ـ ـ ــن  %6.87من الناجت املحلي الإجمايل عام 2006
لي�صل �إىل ما يقارب  %10من الناجت املحلي الإجمايل
يف عام  ،2010وذلك نتيجة ا�ستمرار احلكومات الأردنية
املتعاقبة يف تنفيذ �سيا�سات اتفاقية تو�سعية غري مربرة
وغري مرتبطة بالإيرادات ،و�سجلت معدالت الت�ضخم يف
الأعوام الثالث املا�ضية  2010-2006معدل � %5.8سنويا،
وارتفع الدين العام خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية 6
مليار دوالر ،فقد �سجل يف نهاية عام  2010ما يقارب 16
مليار دوالر  ،يف حني كان يف نهاية عام  2006ما يقارب 10
مليار دوالر .وات�سعت رقعة الفقراء وزادت جيوب الفقر
من  22جيب فقر عام � 2006إىل  32جيب يف عام .2008
وجاءت هذه النتائج ب�سبب تطبيق جملة من ال�سيا�سات
االقت�صادية ات�سمت باالنتقائية نذكر منها :حترير
الأ�سعار الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع كبري يف �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات .وتنفيذ �سيا�سات �ضريبية غري عادلة ،حيث
فر�ضت ال�ضريبة العامة على املبيعات بن�سب عالية
يرتاوح ما بني  %16و ،%20يف حني ال تزيد ح�صيلة
�ضريبة الدخل عن  %4من الناجت املحلي الإجمايل ب�سبب
�ضعف �أ�ساليب التح�صيل والتهرب ال�ضريبي� ،إىل جانب
�أنها تقوم على �أ�س�س غري ت�صاعدية .الأمر الذي �أدى
�إىل زيادة العبء ال�ضريبي لي�صل �إىل م�ستويات مرتفعة
ت�صل �إىل  % 21يف عام .2010
وات�سم النموذج االقت�صادي اىل عدم وجود عالقة كبرية
بني معدالت النمو االقت�صادي وبني ت�شغيل الأردنيني،
ويف الوقت الذي حقق فيه االقت�صاد الأردين معدالت
منو جيدة وفقا مل�ؤ�شر الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار
الثابتة مبتو�سط بلغ ( ،)%7.12وا�ستحدث وظائف
جديدة مبعدل  61الف وظيفة �سنويا خالل ال�سنوات
(� ،)2009 -2006إال �أنه مل يتمكن من تخفي�ض معدالت
البطالة املذكورة �أعاله ،مع �أن تقديرات خمرجات
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املرصد العمالي األردني

النظام التعليمي واملهني �أقل من الفر�صة امل�ستحدثة معدالت الأجور وحدها الأدنى

يف الأعوام املذكورة� ،إذ بلغت ما يقارب (� )50-40ألف
باحث جديد عن العمل .وحافظت معدالت البطالة على
م�ستوياتها املرتفعة خالل ال�سنــوات اخلم�س املا�ضية� ،إذ
تراوحت بني ( .)% 14-12واملفارقة �أن معدالت البطالة
انخف�ضت يف العاميني الأخريين  2009و  2010وهي
ال�سنوات التي تراجعت فيها معدالت النمو االقت�صادي
ب�شكل ملمو�س حوايل  .%3.0وهذا التفاوت يك�شف عن
حالة من البطالة الهيكلية التي يعاين منها �سوق العمل
الأردين� ،إذ تذهب فر�ص العمل امل�ستحدثة �إىل العمالة
الوافدة (املهاجرة).
ي�ضاف �إىل ذلك عمليات اخل�صخ�صة غري املدرو�سة
والتي �أدت �إىل ت�سريح �آالف العمال من �أعمالهم ،وتنامي
وانت�شار ظاهرة عقود العمل امل�ؤقتة واملياومة� ،إىل جانب
تدمري العديد من القطاعات ال�صناعية الهامة ب�سبب
حترير التجارة اخلارجية دون �ضوابط مثل قطاعات
اخلزف والأحذية والدباغة والألب�سة واال�سمنت
وال�صناعات الغذائية والزراعية وغريها.

التحديات التي يواجهها �سوق العمل

هنالك جملة التحديات التي يواجهها �سوق العمل
الأردين ت�شمل انخفا�ض م�ستويات الأجور وحدها
الأدنى ،وارتفاع معدالت البطالة وعدم تنظيم العمالة
الوافدة (املهاجرة) ،و�ضعف امل�شاركة االقت�صادية
وعلى وجه اخل�صو�ص م�شاركة املر�أة ،وات�ساع القطاع
غري املنظم ،وعدم موائمة خمرجات النظام التعليمي
(الأكادميي واملهني) وحاجات �سوق العمل ،وا�ستمرار
معاناة الفئات امل�ست�ضعفة /املهم�شة املثل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات والأطفال ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف التن�سيق بني
امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وفيما ي�أتي عر�ض لهذه التحديات:
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ومن التحديات الهامة التي تواجه االقت�صاد الأردين
و�سوق العمل ،االنخفا�ض امللمو�س والكبري يف معدالت
الأجور للغالبية ال�ساحقة من العاملني ب�أجر� ،إذا
�أخذ بعني االعتبار م�ستويات الأ�سعار ملختلف ال�سلع
واخلدمات .الأمر الذي �أدى اىل ات�ساع رقعة العمالة
الفقرية .ف�أرقام امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعـ ــي
لع ـ ــام ( 2009وهي �أحدث �أرقام توفرها امل�ؤ�س�سة) ت�شري
�أن متو�سط الأجر ال�شهري للعاملني املنت�سبني لها
يبلغ ( )379دينارا �شهريا ،وهو يف القطاع العام �أقل
من القطاع اخلا�ص �إذ يبلغ ( )324ديناراً ،بينما هي يف
القطاع اخلا�ص ( )401ديناراً.
وتتو�ضح الأمور ب�شكل �أكرب عند النظر �إىل �شرائح
الأجور التف�صيلية ،وخا�صة عندما نعلم �أن ( )27باملائة
منهم تبلغ �أجورهم ال�شهرية  200دينارا ف�أقل ،و ()56
باملائة تبلغ �أجورهم ال�شهرية ( )300ديناراً ف�أقل ،وكذلك
( )78باملائة تبلغ �أجورهم ال�شهرية ( )400دينارا ف�أقل.
وهذه الأرقام ت�أخذ داللة �أكرب عندما نعلم �أن خط
الفقر املطلق (الغذائي وغري الغذائي) للأ�سرة املعيارية
البالغة يف الأردن (� )6أفراد يبلغ ( )323ديناراً ،مبعنى �أن
الأ�سرة التي ال ت�ستطيع �أن تنفق هذا املبلغ تكون م�صنفة
�ضمن الفقراء يف الأردن .ويزداد الأمر قتامة� ،إذا ما
علمنا �أن احلد الأدنى للأجور املعتمد يف الأردن يبلغ
( )150ديناراً �شهرياً ،وهو يقل عن خط الفقر املطلق
ب�شكل كبري وملفت.
واىل جانب ذلك ت�شري العديد من الدرا�سات والتقارير
�أن �أعداداً كبرية من العاملني يف الأردن يح�صلون على
�أجور �شهرية تقل عن احلد الأدنى للأجور املنخف�ض
�أ�ص ً
ال ،الأمر الذي ي�شري بو�ضوح �أن غالبية العاملني
ب�أجر يف الأردن ي�صنفون �ضمن العمالة الفقرية.
ويف مو�ضوع الأجور تواجه املر�أة العاملة متييزا وا�ضحا
فيما يتعلق مب�ستوى الأجور مقارنة مع الرجل ،فقد

التحديات التي تواجه �سوق العمل الأردين

بلغت الفجوة بني اجلن�سني ل�صالح الذكور ما مقداره
( )57دينارا �شهريا يف القطاع العام .وتتفاقم هذه الفجوة
يف القطاع اخلا�ص� ،إذ بلغت الفجوة ل�صالح الذكور ()93
ديناراً �شهريا.

معدالت البطالة

حافظت معدالت البطالة على م�ستوياتها املرتفعة خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،إذ تراوحت بني ()% 14-12.7
ومل يتمكن االقت�صاد االردين خالل الفرتة املذكورة،
والتي حقق فيها معدالت منو جيدة يف الناجت املحلي
االجمايل بالأ�سعار الثابتة مبتو�سط بلغ (،)%7.12
وا�ستحدث وظائف جديدة مبعدل  61الف وظيفة �سنويا
خالل ال�سنوات ( ، )2009 -2006من تخفي�ض معدالت
البطالة املذكورة �أعاله ،مع �أن تقديرات خمرجات
النظام التعليمي واملهني �أقل من الفر�صة امل�ستحدثة يف
الأعوام املذكورة� ،إذ بلغت ما يقارب ( )50-40الف باحث
جديد عن العمل.
وح�سب �أرقام دائرة االح�صاء�آت العامة للربع الأول من
عام  ،2011ف�إن معدل البطالة بلغ ( ،)%13.1يرتكز
غالبيتهم يف الفئات ال�شبابية وخا�صة بني الفئتني
العمريتني � 19-15سنة و� 24-20سنة ،حيث بلغ %36.5
و %28.1لكل منهما على التوايل .كذلك �أ�شارت الأرقام
�أن معدالت البطالة عند الإناث تزيد عن �ضعف الذكور،
ففي الوقت الذي بلغ فيه معدل البطالة عند الذكور
( )%10.8بلغ عند الإناث ( .)%22.8هذا وتباينت ن�سبة
املتعطلني ح�سب امل�ستوى التعليمي واجلن�س ،حيث بلغت
ن�سبة املتعطلني الذكور من حملة البكالوريو�س ف�أعلى
 %20.9مقابل  %61.5للإناث.

العمالة الوافدة

ومن التحديات الأخرى التي يعاين منها �سوق العمل
الأردين ارتفاع �أعداد العمالة الوافدة (املهاجرة) وغياب

التنظيم عن هذا ال�سوق ،فقد بلغت يف نهاية عام  2010ما
يقارب (� )300ألف عامل ،هذا �إىل جانب ما يقارب ()300
�ألف عامل وافد �آخر غري م�سجلني يف وزارة العمل ح�سب
تقديرات ر�سمية ،يعملون بدون ت�صاريح عمل ،ويرتكز
عمل غالبيتهم يف القطاعات االقت�صادية غري النظامية
�أو يعانون من البطالة امل�ؤقتة ويبحثون عن فر�ص عمل.
ويعاين قطاع العمالة الوافدة من غياب التنظيم ،ف�إىل
جانب وجود �أعداد كبرية منهم بدون احل�صول على
ت�صاريح عمل ،ف�إن قطاعات وا�سعة منهم يعملون يف
قطاعات غري القطاعات التي منحوا مبوجبها ت�صاريح
العمل ،ويربز هذا ب�شكل ملمو�س للعمالة التي حتمل
ت�صاريح للعمل يف قطاع الزراعة.

�ضعف امل�شاركة االقت�صادية وم�شاركة املر�أة

يعد انخفا�ض امل�شاركة االقت�صادية للمواطنني الأردنيني
من �أبرز التحديات التي تواجه االقت�صادي الأردين من
جانب و�سوق العمل من جانب �آخر ،فهي تدل على
انخفا�ض الفئات املنتجة يف املجتمع ،وقد بلغ معدل
امل�شاركة االقت�صادية املنقح (قوة العمل اىل ال�سكان ممن
�أعمارهم � 15سنة ف�أكرث) حوايل ( ،)%39.4منها (%63.3
للذكور و( )%14.7للإناث ..و�إذا ما علمنا �أن الدول
املحيطة ترتاوح فيها معدالت امل�شاركة االقت�صادية لكال
اجلن�سني ما بني ( )% 70 -55يت�ضح ب�شكل ملمو�س حجم
هذا التحدي.
ومن العوامل التي ت�ساعد وب�شكل كبري على انخفا�ض
م�ؤ�شر امل�شاركة االقت�صادية املذكور االنخفا�ض ال�شديد
وامللمو�س يف معدالت ت�شغيل املر�أة ،فكما ورد �سابقاً ،ف�إن
معدل م�شاركتها االقت�صادية املنقح بلغت ( ،)%14.7هذا
�إىل جانب انخفا�ض ن�سبتها �إىل �إجمايل �أعداد العاملني
يف القطاعني العام واخلا�ص والتي بلغت ( )%23من
القوى العاملة .وهذه الن�سب من �أكرث الن�سب انخفا�ضا
يف العامل .والأردن ي�أتي يف الرتتيب الأخري بني 139
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دولة ح�سب تقرير التناف�سية العاملي لعام . 2010
وهنالك جملة من العوامل ت�ساهم يف تخفي�ض معدالت
م�شاركة املر�أة يف احلياة االقت�صادية ،منها �أن املر�أة تواجه
حتديات غري متكافئة مقارنة مع الرجال يف �سوق العمل،
الأمر الذي ي�ؤثر �سلباً على دخولهن �إىل �سوق العمل،
باال�ضافة اىل عدم توفر بيئة عمل الئقة وخا�صة يف
غالبية م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املتو�سطة وال�صغرية،
�إذ �أن هنالك متييز وا�ضح يف الأجور بني الرجال والن�ساء
كما �سنلحظه عندما �سنتناول م�ستويات الأجور ،ويف
تقلد املنا�صب العليا والرتقية ويف احل�صول على فر�ص
التدريب داخل وخارج الأردن ،اىل جانب تعر�ض جانب
غري قليل منهن النتهاكات وجتاوزات ت�ساعد يف �إحجام
املر�أة على االلتحاق ب�سوق العمل .لذلك جند �أن ثلث
العاملني يف القطاع العام من الن�ساء ،بينما جند �أن
�أقل من خم�س العاملني يف القطاع اخلا�ص ()%18
من الن�ساء فقط ،حيث ظروف عمل �أف�ضل مقارنة مع
القطاع اخلا�ص.
ومن اجلدير بالذكر �أن معدالت امل�شاركة االقت�صادية
للمر�أة يف الأردن تت�أثر باحلالة االجتماعية وعدد و�أعمار
الأطفال لديها ومدى توفر اخلدمات املتعلقة باملر�أة
العاملة ،وبالذات دور احل�ضانة ،كما �أن حجم قوة العمل
الن�سائية يت�أثر �إىل حد كبري بعمر املر�أة وزواجها ،و�إن
االن�سحاب من �سوق العمل بالن�سبة للمر�أة يزداد طردياً
مع ازدياد عدد املتزوجات العامالت ومع ازدياد الإجناب
للمر�أة العاملة .هذا �إىل جانب ارتفاع كلفة ت�شغيلها
خا�صة بعد زواجها ،التي يتحمل �صاحب العمل لوحدة
كلفة �إجازات الأمومة والر�ضاعة ،وكونه �صاحب القرار
بالتوظيف ،ف�إنه يحجم عن توظيفها .ومن املتوقع يف
هذا ال�ش�أن �أن ت�ساهم التعديالت التي مت �إجرا�ؤها م�ؤخرا
على قانون ال�ضمان االجتماعي واملتعلقة ب�إن�شاء �صندوق
لتمويل تكاليف اجازة الأمومة واملزمع تطبيقه خالل
العام اجلاري  ،2011يف امل�ساعدة يف ت�شجيع �أ�صحاب
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العمل على توظيف الن�ساء .كذلك ي�شكل العامل الثقايف
واالجتماعي ال�سائد يف جمتمعنا يف دفع وت�شجيع املر�أة
يف البقاء يف املنزل لرعاية الأ�سرة وعدم التحاقها يف �سوق
العمل.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي ت�ؤكد فيه خمتلف االح�صائيات
املتعلقة بالتعليم �أن الن�ساء هن الأكرث انتظاماً يف
التعليم الأ�سا�سي واجلامعي وي�شكلن ما ن�سبـ ـ ــة
( )%51من الطلبـ ــة على مقاعد الدرا�سة اجلامعـ ــية.
ومن اجلدي ــر بالذكـ ــر �أن �ضعف دور املر�أة يف احلياة
االقت�صادية الأردنية يعد �أحد امل�شكالت الأ�سا�سية التي
يواجهها االقت�صاد الوطني ،فهي من جانب حترم طاقات
�إنتاجية كبي ـ ـ ــرة من امل�ساهم ـ ــة يف بناء وتطوير االقت�صاد
الوطني ،ومن جانب �آخر تزي ـ ــد من ن�سـ ـ ــبة الإعال ـ ـ ــة يف
املجتمـ ـ ــع الأردين ،حيث يعيل كل مواطن �أربعة �آخرين،
وهذه الن�سبة تعد �أي�ضا من �أعلى الن�سب يف العامل.

القطاع غري املنظم (غري الر�سمي):

�شكل التو�سع املتوا�صل للقطاع غري املنظم (غري
الر�سمي) حتديا �آخر ل�سوق العمل الأردين ،ويق�صد
بالقطاع غري املنظم خمتلف الأعمال الزراعية
املنزلية ،وال�صيانة ،واخلدمات املختلفة مثل النقل
والو�ساطات التجارية والعقارية ،والتجارة غري املنظمة
مثل البيع على الأر�صفة والباعة املتجولون ،والتعليم
اخل�صو�صي ،وكذلك �أفراد العائلة من العاملني بدون
�أجر ،والربجمة وت�صميم املواقع االلكرتونية و�صيانة
�أجهزة احلا�سوب والت�صوير و�أجهزة ال�ستاليت وغريها
التي ال تتم من خالل وحدات اقت�صادية (م�ؤ�س�سات)
م�سجلة لدى اجلهات احلكومية الر�سمية .وهذا
النوع من الن�شاطات االقت�صادية مهم جدا خا�صة يف
قدرته العالية على الت�شغيل ،وهو متواجد يف جميع
االقت�صادات على اختالف �أنواعها وم�ستوياتها .وهنا يف
الأردن تتفاوت تقديرات م�ساهمة هذا القطاع يف الناجت

التحديات التي تواجه �سوق العمل الأردين

املحلي الإجمايل ،فالبع�ض ي�شري �إىل �أنه يرتاوح ما بني
� 20إىل  ،% 25والبع�ض الآخر ي�شري �إىل �أنه يقارب .% 35
وم�شكلة هذا القطاع يف الأردن �أن غالبية العاملني
فيه يفتقرون �إىل احلدود الدنيا من احلقوق العمالية
الأ�سا�سية ،وي�صنفون �ضمن الفئات الأ�شد فقرا بني
العاملني ب�أجر .ويالحظ االت�ساع الدائم لهذا النوع من
الأعمال ب�سبب انت�شار وات�ساع الفقر يف الأردن وتزايد
معدالت النمو ال�سكاين ،البالغة (� ،)%2.2إىل جانب
�ضعف م�ستوى التدريب والت�أهيل للعاملني (العمالة
غري املاهرة) و�ضعف م�ستوى التنمية يف املناطق الريفية
الأردنية ،والتطورات التقنية املت�سارعة التي متكن
العاملني من العمل من منازلهم.

عدم مواءمة خمرجات النظام التعليمي
(الأكادميي واملهني) وحاجات �سوق العمل:

يعد هذا اخللل من ابرز امل�شكالت والتحديات التي
تواجه �سوق العمل الأردين ،ففي الوقت الذي يفوق
فيه عدد فر�ص العمل امل�ستحدثة عدد الداخلني اجلدد
ل�سوق العمل الأردين ما يقارب (  ) 61الف فر�صة �سنوياً
خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية مقابل ما يقارب ()50-40
�ألف داخل جديد اىل �سوق العمل ،اال �أن معدالت البطالة
حافظات على ذات م�ستوياتها يف الفرتة ذاتها.
فحاجات �سوق العمل والفر�ص امل�ستحدثة تختلف كثريا
عن املهارات التي يحملها وميتلكها الداخلني اجلدد
اىل �سوق العمل ،ففي الوقت الذي احتاج فيه االقت�صاد
الوطني يف عام  )22( 2009الف وظيفة للمهن الأولية �أي
ما يقارب ( )%32من جممل فر�ص العمل امل�ستحدثة يف
ذات العام ،ف�إن ( )%46.1من العاطلني عن العمل لذات
العام بواقع (� )83ألف عاطل عن العمل كانوا من الفئات
التي يقل حت�صيلها عن الثانوية العامة.
وهذه الفئة من غري امل�ؤهلني نوعان ،النوع الأول ممن
مل يح�صلوا على �أي تدريب مهني �أو فني لاللتحاق

يف �سوق العمل ،فجزء منها ال يوجد له فر�صة عمل
ميكن �أن يعمل فيها ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر
بع�ضهم يرف�ض االلتحاق بالأعمال الب�سيطة �إما لأ�سباب
اجتماعية �أو لأ�سباب تتعلق بالأجور املتدنية وظروف
العمل ال�صعبة وغري الالئقة التي توفرها غالبية هذه
الأنواع من الوظائف.
�أما النوع الثاين فهم الذين ح�صلوا على تدريب مهني �أو
فني يف �أحد مراكز التدريب املهني �أو الور�ش ،فبع�ضهم
يح�صلون على فر�ص عمل ويقبلون ب�شروطها كبداية
للعمل ،وبع�ضهم الآخر ال ي�ستطيعون احل�صول على
فر�ص عمل �إما ب�سبب �ضعف مهاراتهم �أو رف�ضهم
ل�شروط العمل ال�صعبة التي توفرها غالبية هذه الأنواع
من الوظائف ،ويرف�ضون االلتحاق بالأعمال الب�سيطة
لأ�سباب اجتماعية ،الأمر الذي يجعل هذا النوع من
الوظائف الأولية جاذبا للعمالة الوافدة.
وب�شكل عام يعاين �سوق العمل الأردين من �ضعف امل�ستوى
املهني لغالبية خريجي املعاهد املهنية املنت�شرة يف اململكة،
الأمر الذي يحول دون �إدماجهم يف �سوق العمل ب�سهولة.
�أما فئة حملة البكالوريو�س ف�أعلى والتي ت�شكل ()%16.3
من العاطلني عن العمل ،فغالبيتهم من حملة التخ�ص�صات
الأكادميية والآداب وغريها من التخ�ص�صات ال�شبيهة،
ف�إن فر�ص التحاقهم ب�سوق العمل حمدودة ،وعمليات
حتولهم اىل وظائف �أخرى يحتاجها �سوق العمل �صعبة،
وحتتاج �إىل عمليات �إعادة ت�أهيل الكت�ساب مهارات توظف
م�ؤهالتهم العلمية الكت�ساب مهارات ت�ؤهلهم للح�صول
على وظائف يحتاجها �سوق العمل.

الفئات امل�ست�ضعفة /املهم�شة

تعاين بع�ض الفئات االجتماعية امل�ست�ضعفة من
عمليات تهمي�ش يف �سوق العمل لأ�سباب عديد ،وبع�ضها
الآخر لعمليات ا�ستغالل ،و�سنتحدث يف هذا املجال عن
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقـات والأطفال:
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الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات

على الرغم من اجلهود العديدة التي بذلت من قبل
اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية لت�أهيل ودمج املعوقني
يف املجتمع� ،إال �أن م�ستويات ت�شغيلهم يف القطاعني
العام واخلا�ص متدنية جدا ،و�إن كانت معدالت ت�شغيل
الأ�شخا�ص املعوقني يف القطاع احلكومي �أعلى منها يف
القطاع اخلا�ص� ،إذ تقارب ن�سبة ت�شغيلهم يف القطاع
العام �سواء كانت وزارات �أو م�ؤ�س�سات م�ستقلة �أو بلديات
�أو جامعات ر�سمية ما ن�سبة  1باملائة يف �أح�سن الأحوال،
�أما يف القطاع اخلا�ص فم�ستوى ت�شغيل الأ�شخا�ص
املعوقني يكاد ال يذكر ،وهي �أقل بكثري مما ن�صت عليه
القوانني الأردنية .ويواجه الأ�شخا�ص املعوقني العديد
من امل�شكالت واملعوقات لاللتحاق ب�سوق العمل.
�إن ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني مرتبط ب�شكل كبري
مب�ستوى تعليمهم وت�أهيلهم �أكادمييا ومهنيا� ،إذ �أن ن�سبة
الأ�شخا�ص املعوقني ممن هم دون الثانوية العامة ت�صل
�إىل ( ) 78باملائة من جممل العدد الكلي للمعوقني ،الأمر
الذي يعيق �إخ�ضاعهم لربامج التدريب والت�أهيل ،ورغم
اجلهود التي تبذلها الأطراف ذات العالقة واملتمثلة يف
وزارة العمل وم�ؤ�س�سة التدريب املهني واملجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني يف جمال تقدمي وتطوير
برامج تدريبية لت�أهيل الأ�شخا�ص املعوقني على مهن
تتالءم و�إعاقاتهم �إال �أن هذه اخلطوات ما زالت يف
بداياتها وبحاجة �إىل جهود مكثفة �سواء من حيث �أنواع
برامج التدريب �آو انت�شارها يف خمتلف �أنحاء اململكة
وخا�صة يف املناطق الريفية والنائية او يف جمال ت�أهيل
مدربني متخ�ص�صني يف تدريب املعوقني او يف جمال
ت�شجيع املعوقني �أنف�سهم لاللتحاق بربامج التدريب
والت�أهيل.
كذلك فان امل�شتغلني من الأ�شخا�ص املعوقني يعانون من
عدم ح�صولهم على وظائف تتالءم وطبيعة �إعاقاتهم
ومنها طول �ساعات العمل وانخفا�ض الأجور التي
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يتقا�ضونها بحجة انخفا�ض �إنتاجيتهم وعدم توفر
الت�سهيالت البيئية التي تتالءم وظروف حركتهم مثل
الطرق ودورات املياه اخلا�صة وغريها يف �أماكم العمل.
واىل جانب ذلك يعاين العديد منهم من عدم االعرتاف
بقدراتهم املهنية واالجتاهات ال�سلبية لدى العديد
من �أ�صحاب العمل نحو ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني
والتخوف من الأعباء املالية ملتطلبات البيئة املنا�سبة
لعملهم.
ويف هذا الإطار فقد �صادق الأردن على االتفاقية الدولية
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،والتي تكفل حق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل ،كذلك �صادق الأردن
على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (  ) 159ل�سنة
 1983ب�ش�أن الت�أهيل املهني والعمالة للمعوقني� .إذ ن�ص
قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني رقم  31لعام  2007على
�ضرورة ت�شغيل املعوقني بن�سبة ال تقل عن  4باملائة من
جممل العاملني للم�ؤ�س�سات التي يعمل فيها  50موظف
ف�أكرث ،ون�صت التعديالت الأخرية على قانون العمل
رقم ( )8لعام  1996على ت�شغيل ذات الن�سبة.

عمالة الأطفال

�إن �أي قراءة مت�أنية ومو�ضوعية ملكونات �سوق العمل
الأردين كافية لو�ضع عالمة ا�ستفهام كبرية بخ�صو�ص
الأرقام املتداولة حول حجم عمالة الأطفال يف الأردن.
فلم يعد الرقم الر�سمي املتداول والناجت عن درا�سة
م�سحية مت تطبيقها قبل �أكرث من ثالثة �أعوام والذي
ي�شري �إىل �أن عدد الأطفال العاملني يف الأردن يبلغ
(� )33ألف طفل ،يعك�س واقع االنت�شار الكبري للأطفال
العاملني يف خمتلف مواقع ومكونات �سوق العمل.
ويتعر�ض الأطفال العاملون للعديد من املخاطر �أثناء
عملهم و�أبرزها ال�ضرر من الآالت الثقيلة والأ�صوات
العالية والإ�ضاءة ال�ضعيفة والتعر�ض للمواد الكيميائية،
ولإ�صابات عمل بحكم عدم مواءمة قدراتهم اجل�سمانية

التحديات التي تواجه �سوق العمل الأردين

وطبيعة الأعمال التي يقومون بها .هذا بالإ�ضافة �إىل
�أن غالبيتهم يعملون ب�أجور متدنية جدا ،يبلغ متو�سطها
ما بني ( 50و  )80دينارا �شهريا ،وب�ساعات عمل طويلة
ترتاوح بني ( 10و � )12ساعة يوميا ،ناهيك عن �سوء
املعاملة واالهانات النف�سية واجل�سدية التي يتعر�ضون
لها �أثناء عملهم.
ي�أتي هذا يف الوقت الذي تتواءم فيه ن�صو�ص قانون
العمل الأردين رقم ( )8ل�سنة  1996والتعديالت التي
�أجريت عليه مع املعايري الدولية ذات العالقة� ،إذ يحظر
ت�شغيل الأطفال والأحداث الذين مل يكملوا ال�ساد�سة
ع�شرة من عمرهم ب�أي �صورة من ال�صور ،وحظر ت�شغيل
الأحداث الذين مل يكملوا الثامنة ع�شرة من عمرهم
يف الأعمال اخلطرة �أو امل�ضرة بال�صحة .وعلى امل�ستوى
العملي �أوجدت وزارة العمل وحدة �إدارية خا�صة ملتابعة
عمالة الأطفال ،يف �إطار الإ�سرتاتيجية الوطنية للحد
من عمالة الأطفال التي �أقرت يف عام .2006

غياب التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية

ومن التحديات التي يواجهها �سوق العمل الأردين غياب
التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية (احلكومية) املختلفة
�أثناء �إعداد براجمها واتخاذ قراراتها ور�سم �سيا�ساتها
التي حتمل بعدا ت�شغيليا ،وهذا التحدي ال يقل �أهمية
عن غريه من التحديات الأخرى التي �سبق عر�ضها.
فالكثري من امل�شاريع ال�ضخمة التي مت العمل عليها
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية مل يتم الأخذ بعني
االعتبار البعد الت�شغيلي عند بدء التخطيط لها �أو
املبا�شرة يف تنفيذها .فع�شرات امل�شاريع العقارية التي مت
تنفيذها وما زال يتم العمل فيها مل يتم ت�شغيل �إال �أعداد
قليلة من الأردنيني فيها ،اما لغياب العامل الأردين
املاهر القادر على العمل فيها ،و�إما النخفا�ض كلفة
العامل الوافد والذي يح�صل على �أولوية للعمل فيها
نتيجة لذلك.

وكذلك امل�شاريع التي تعمل يف �إطار اتفاقية املناطق
ال�صناعية امل�ؤهلة  QIZفما زالت معدالت توظيف
الأردنيني فيها تقارب ( ،)%29والباقي من العمالة
الوافدة (املهاجرة) ،ويحجم الأردنيون عن العمل فيها
ب�سبب تدين الأجور التي ميكن �أن يح�صلوا عليها ونتيجة
ظروف العمل ال�صعبة التي يعاين منها العاملني فيها.
وهنالك ع�شرات الأمثلة على غياب التن�سيق بني اجلهات
الر�سمية يف الق�ضايا وامل�شاريع ذات البعد الت�شغيلي،
الأمر الذي يبني غياب ا�سرتايجية وا�ضحة للت�شغيل
للحكومات الأردنية املتعاقبة.
كذلك هنالك غياب وا�ضح لوزارة العمل يف جمال
الت�شغيل ،وا�ستدركت هذه الوزارة هذا الأمر قبل �سنوات
حمدودة ،و�أن�ش�أت مديرية خا�صة للت�شغيل ،وتو�سعت
فيها ب�شكل �سريع ن�سبياً ،ونفذت وما زالت تنفذ العديد
من املبادرات التي ت�شجع الأردنيني وجت�سري الفجوة بني
حاجات �سوق العمل والباحثني عن عمل ،كان �أبرزها
مبادرة دعم وت�شغيل الأردنيني املتعطلني عن العمل،
ومبادرة دعم وت�شغيل عمال الزراعة الأردنيني.

التجاوزات واالنتهاكات

لعل من �أبرز التحديات التي يواجهها �سوق العمل
الأردين ،ات�ساع رقعة االنتهاكات التي يتعر�ض لها قطاع
وا�سع من العاملني ب�أجر يف الأردن ،والتجاوزات على
القوانني ذات العالقة بالعمل وعلى وجه اخل�صو�ص
قانون العمل الأردين� ،إذ ما زالت عمليات التفتي�ش التي
تقوم بها وزارة العمل غري قادرة على و�ضع حد للتجاوزات
واملخالفات التي تقوم بها فئات كبرية من �أرباب العمل
وخا�صة يف امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية ،وكذلك
العاملني يف القطاع غري النظامي (غري الر�سمي).
وميكن تلخي�ص هذه االنتهاكات والتجاوزات يف �أن
قطاعات وا�سعة من العاملني ب�أجر يف الأردن (عمالة
وطنية ووافدة) يح�صلون على �أجور �شهرية تقل عن
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احلد الأدنى للأجور البالغ ( )150ديناراً ،و�أعداد كبرية
ي�ستلمون �أجورهم ال�شهرية يف فرتات زمنية مت�أخرة
تتجاوز اليوم ال�سابع من ال�شهر الذي يليه (ا�ستحقاق
الراتب) التي حددها قانون العمل ،كذلك هنالك
قطاعات وا�سعة من العاملني ال يح�صلون على حقوقهم
يف الإجازات ال�سنوية واملر�ضية والر�سمية �أو حتى
الإجازات الطارئة.
وهنالك �أي�ضاً انتهاكات كبرية فيما يتعلق ب�ساعات العمل،
�إذ �أن هنالك العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها
العاملون �ساعات تتجاوز ال�ساعات الثمانية التي حددها
قانون العمل الأردين دون احل�صول على بدل عمل
�إ�ضايف .كذلك تغيب �شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية
عن قطاعات وا�سعة من العاملني يف امل�ؤ�س�سات املتو�سطة
وال�صغرية والعاملني يف القطاع غري النظامي .هذا
بالإ�ضافة �إىل غياب اال�ستقرار الوظيفي عن ع�شرات
الآلف العاملني بحيث ي�ستطيع �صاحب العمل اال�ستغناء
عنهم بدون �أ�سباب مقنعة.
كذلك هنالك قطاعات وا�سعة من العاملني يف م�ؤ�س�سات
م�شمولة يف قانون ال�ضمان االجتماعي �إال �أن م�ؤ�س�ساتهم
ال ت�شركهم يف ال�ضمان االجتماعي ،وهنالك م�ؤ�س�سات
ت�شرك جزء من العاملني ،والعديد من امل�ؤ�س�سات ت�شرك
العاملني لديها �أو جزء منهم برواتب تقل عن رواتبهم
احلقيقية وذلك بهدف تخفيف االقتطاع املرتتب عليها.

الت�شريعات العمالية

بالرغم من التح�سينات امل�ستمرة التي مت اجرا�ؤها على
الت�شريعات العمالية الأردنية خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية باجتاه اال�ستجابة حلاجات ومتطلبات خلق
توازنات اجتماعية يف عالقات العمل ،وتوفري احلد
الأدنى من احلماية للعاملني ،وب�شكل يتواءم مع معايري
العمل الدولية ،اال �أن قطاعات وا�سعة من العاملني يف
الأردن ما زالوا يعانون من �ضعف بع�ض املواد القانونية
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الواردة يف الت�شريعات العمالية من جهة ،واالنتهاكات
التي يتعر�ضون لها ب�سبب جتاوز الكثري من �أرباب
العمل للحقوق الأ�سا�سية الواردة يف الت�شريعات العمالية
الأردنية� ،سواء �أكانت يف اطار قانون العمل �أو قانون
ال�ضمان االجتماعي �أو �أي من الأنظمة والتعليمات
والقرارات ال�صادرة مبوجبها.
وفيما ي�أتي �أبرز الإ�شكاليات والتي ن�صنفها يف باب
التحديات التي يواجهها �سوق العمل الأردين من زاوية
الت�شريعات العمالية:

قانون العمل

ما زالت املواد القانونية املتعلقة بعملية انتهاء عقد
العمل وت�سريح العاملني والف�صل التع�سفي تعاين من
الكثري من الق�صور ،فقد عانت قطاعات وا�سعة من
العمال الأردنيني من الت�سهيالت التي يقدمها القانون
يف اطار املواد ( 25و  26و 28و )31لعمليات �إنهاء خدمات
العاملني ،ومل يقم امل�شرع ب�سد هذه الثغرة يف قانون
العمل .فقد قامت العديد من امل�ؤ�س�سات باال�ستغناء
عن �آالف العمال خالل عامي  2009و 2010وعلى وجه
اخل�صو�ص عام  ،2010م�ستغلة الثغرات القانونية الواردة
يف القانون والتي ت�سمح لأي م�ؤ�س�سة ترغب ب�إعادة هيكلة
ذاتها بالتقدم اىل وزارة العمل وت�سريح جزء غري حمدد
من العاملني لديها دون �أن يرتتب عليها �أية التزامات
تبعا لذلك ،وقد قامت غالبية امل�ؤ�س�سات التي �سرحت
م�ستخدميها بتجاوز الن�صو�ص القانونية التي توجب
عليها التقدم اىل وزارة العمل بهذا اخل�صو�ص ،وقامت
بت�سريح اعداد كبرية من العاملني لديها بطريقة
�أو �أخرى بحجة تداعيات الأزمة االقت�صادية واملالية
العاملية.
وذات الأمر فيما يتعلق بالف�صل التع�سفي� ،إذ �أن
التعوي�ضات التي يح�صل عليها العمال امل�سرحني من
�أعمالهم يف حال ثبات حالة الف�صل التع�سفي بحقهم

التحديات التي تواجه �سوق العمل الأردين

متوا�ضعة حتى يف التعديالت الأخرية التي متنح العامل
�أجور ن�صف �شهر عن كل �سنة خدمة� .إن بقاء هذه
الثغرات يف قانون االعمل الأردين �ستبقي الباب مفتوحاً
�أمام العديد من التجاوزات واالنتهاكات �ضد العاملني
ب�أجر ،و�ستبقى تهدد اال�ستقرار والأمن الوظيفي اىل
جانب العوامل املهددة االخرى.
وهنالك ثغرة �أخرى ت�ضعف من م�ستويات احلماية
االجتماعية للعاملني وممثليهم النقابيني ،وتتمثل يف �أن
قانون العمل الأردين ما زال يتعامل مع ت�شكيل نقابات
عمالية جديدة مبنظور �أمني ،يتعار�ض مع احلقوق
الأ�سا�سية التي كفلتها املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف
العمل التي مت �إقرارها من قبل منظمة العمل الدولية
يف عام  ،1998و�شرعة حقوق الإن�سان وخا�صة اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ( )87املتعلقة باحلرية
النقابية وحماية حق التنظيم� .إذ ما زالت احلكومة
حتظر ت�أ�سي�س نقابات عمالية جديدة خارج �إطار النقابات
العمالية الر�سمية ال ( ،)17ومل يزد عددها منذ �أكرث
من ثالثة عقود .على الرغم من الن�ص الوا�ضح الوارد
يف قانون العمل الذي يقول "للعمال يف �أي مهنة ت�أ�سي�س
نقابة خا�صة بهم وفق �أحكام هذا القانون وللعامل
يف تلك املهنة احلق يف االنت�ساب �إليها �إذا توافرت فيه
�شروط الع�ضوية" ،وما زال مو�ضوع التعددية النقابية
غائبا عن ال�ساحة الأردنية.
الأمر الذي جعل م�ساحة احلراك العمايل والنقابي
الر�سمي �ضيقاً قيا�ساً مب�ساحة احلراك العمايل واملطلبي
لفئات املجتمع الأردين ،والذي دفع قطاعات وا�سعة من
العاملني املحرومني من التنظيم النقابي اىل تنظيم
انف�سهم يف جتمعات وهيئات خارج �إطار الهيئات النقابية
املعرتف بها ر�سميا ح�سب القوانني املعمول بها ،فعندما
ي�ضيق الإطار القانوين على احلراك املجتمعي ف�إن
املجتمع يخلق قوانينه اخلا�صة به ،وهذا ما فعله ع�شرات
الآالف من العاملني بتنظيم �أنف�سهم يف �أطر نقابية خارج

�إطار النقابات الر�سمية ونفذت ما يقارب  400احتجاج
عمايل خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية فقط.
وهنالك خلل �آخر يتعلق باملفاو�ضة اجلماعية والذي
طاملا �أ�شتكى منه ممثلي العمال ونقاباتههم ،واملتمثل
يف عدم �سال�سة وا�ستقاللية �آليات املفاو�ضة اجلماعية،
ويعطي القانون احلق للحكومة بالتدخل يف �أي مرحلة
من مراحل التفاو�ض ،الأمر الذي ي�ضعف دور النقابيني
ويجردهم من �أدواتهم ال�ضاغطة والتي يعد اال�ضراب
اهمها .ولذلك ف�إن جميع اال�ضرابات العمالية التي مت
تنفيذها يف الأردن خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية مت
ت�صنيفها ب�أنها ا�ضرابات غري قانونية ح�سب ن�صو�ص
قانون العمل.
كذلك �شكل التعديل الأخري على قانون العمل الأردين
تراجعاً عن حقوق مكت�سبة للعاملني يف الأردن وخا�صة
تلك الفئات التي ال تتمع بتنظيم نقابي� ،أو لديها متثيل
نقابي �ضعيف ال يلبي طموحها ،وذلك يف اجلانب املتعلق
بحق املفاو�ضة اجلماعية ،فقد حظر عليها القانون
القيام ب�أية مفاو�ضات جماعية مع �أ�صحاب العمل.
�إىل جانب ذلك �سجل التعديل الأخري على قانون العمل
اعتداءاً �آخر على ا�ستقاللية عمل النقابات عندما
منحت وزير العمل احلق يف حل النقابة� ،إذا ر�أى الوزير
�أن النقابة ارتكبت خمالفة لأحكام القانون �أو الأنظمة
ال�صادرة مبوجبه �أو �إذا ت�ضمن النظام الداخلي خمالفة
للت�شريعات النافذة.

قانون ال�ضمان االجتماعي

احتل مو�ضوع ال�ضمان االجتماعي وم�شكالته يف الأردن
حيزاً كبرياً يف اجلدل الوطني خا�صة خالل الفرتة
التي �سبقت �إ�صدار قانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت
قبل ما يقارب ال�سنة ،والذي ت�ضمن تعديالت جوهرية
�شملت العنا�صر الأ�سا�سية التي ت�شكل �إىل جانب عنا�صر
�أخرى جل التحديات التي تواجه �أي منظومة �ضمانات
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اجتماعية يف العامل على الرغم من اختالف درجة
تقدم املجتمعات ،واختالف طبيعة وتنوع الت�أمينات
االجتماعية فيها.
ومن املفيد قبل ال�شروع يف مو�ضوع التحديات التي
تواجه ال�ضمان االجتماعي ،الإ�شارة �إىل �أن هنالك جملة
من املعايري الدولية املنبثقة عن منظمة العمل الدولية
تتناول خمتلف ق�ضايا الت�أمينات االجتماعية وتتمثل يف
خم�س اتفاقيات مل ي�صادق الأردن على �أي منها حتى الآن
هي :اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102لعام 1952
واملتعلقة باملعايري الدنيا لل�ضمان االجتماعي ،واتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم  121لعام  1964واملتعلقة
ب�إعانات �إ�صابات العمل ،واتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  128لعام  1967واملتعلقة ب�إعانات العجز وال�شيخوخة
والورثة ،واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 130
لعام  1969واملتعلقة بالرعاية الطبية و�إعانات املر�ض،
واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  183لعام2000
واملتعلقة بحماية الأمومة.
وتعد االتفاقية رقم  102املتعلقة باملعايري الدنيا
لل�ضمان االجتماعي �أهم هذه االتفاقيات ،فهي تتحدث
عن �ضرورة توفري جمموعة من الت�أمينات االجتماعية
تتمثل يف الرعاية الطبية �سواء يف تغطية �إ�صابات
العمل �أو الت�أمني ال�صحي ،و�إعانة البطالة وال�شيخوخة
والأمومة والعجز والورثة عند الوفاة� .أما االتفاقيات
الأخرى فتحدثت عن م�ستويات متقدمة من الت�أمينات
االجتماعية.
ويف هذا ال�سياق ،ميكننا القول �أنه وبالرغم من التعديالت
املتالحقة على ن�صو�ص قانون ال�ضمان االجتماعي والتي
كانت مبجملها تعديالت ذات �صبغة �إ�صالحية ،بحيث
ت�شمل جميع القوى العاملة يف الأردن قانونياً ،وال تفرق
بني العمالة الوطنية والعمالة الوافدة (املهاجرة) ،ف�إن
ن�سبة امل�شمولني يف ال�ضمان االجتماعي مازالت قليلة،
فهم ي�شكلون يف �أح�سن الأحوال ثلثي القوى العاملة� ،إذ
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يبلغ عدد امل�ؤمن عليهم الفعالني (على ر�أ�س عملهم) ما
يقارب (� )900ألف منتفع ،وحتى لو �أ�ضفنا لهم الأعداد
املحدودة للعاملني امل�شمولني ب�أنظمة تقاعدية وت�أمينية
�أخرى (مدنية وع�سكرية) تبقى هنالك قطاعات عمالية
كبرية غري م�شمولة ب�أي نظام ت�أميني.
وفيما يتعلق بكفاية املنافع الت�أمينية ،فقد �شكلت
التعديالت الأخرية التي قامت احلكومة ب�إجرائها
على قانون ال�ضمان االجتماعي هذا العام  2010نقلة
�إىل الأمام فيما يتعلق ب�أنواع الت�أمينات االجتماعية
التي يغطيها ال�ضمان االجتماعي يف الأردن� ،إال �أن هذه
التعديالت ما زالت قا�صرة عن حتقيق املعايري الدنيا
لل�ضمان االجتماعي الواردة يف اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم ( )102يف الوقت الراهن ،فالقانون يغطي
منافع ت�أمني �إ�صابات العمل وت�أمني ال�شيخوخة والعجز
والوفاة ،وربط تطبيق الت�أمينات االجتماعية الأخرى
املتمثلة بت�أمني الأمومة وت�أمني التعطل عن العمل
والت�أمني ال�صحي بقرار من جمل�س الوزراء بناء على
تن�سيب جمل�س �إدارة ال�ضمان االجتماعي ،لذلك ما زالت
العديد من الت�أمينات االجتماعية غري مطبقة حتى
الآن تتمثل يف ت�أمني الأمومة وت�أمني التعطل عن العمل
والت�أمني ال�صحي.

التحديات التي تواجه �سوق العمل الأردين

التو�صيات
 .1رفع م�ستويات الأجور لت�صبح �أكرث مواءمة مع
امل�ستويات املرتفعة لأ�سعار ال�سلع واخلدمات
الأ�سا�سية ،وربطها مب�ؤ�شر الت�ضخم.
 .1رفع م�ستوى احلد الأدنى للأجور لي�أخذ بعني
االعتبار م�ستوى خط الفقر املطلق (الغذائي
وغري الغذائي) املعتمد يف الأردن والبالغ ()323
دينارا للأ�سرة املعيارية ( )5.7فردا ،وربطة مب�ؤ�شر
الت�ضخم ب�شكل �سنوي.
 .2زيادة فاعلية �أنظمة التفتي�ش املتبعة يف وزارة العمل
وامل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة ل�ضمان تطبيق احلدود الدنيا من احلقوق
العمالية التي توفرها ت�شريعات العمل الأردنية.
 .3تنظيم العمالة الوافدة (املهاجرة) من حيث املهن
التي يعملون فيها.
 .4تن�شيط �سوق العمل الأردين من خالل الرتكيز
على امل�شاريع امل�شغلة للعمالة ال�ستيعاب �أيدي
عاملة جديدة وزيادة معدالت امل�شاركة االقت�صادية
للمواطنني.
 .5العمل على تطوير بيئة عمل الئقة للعاملني يف �سوق
العمل لت�شجيع الأردنيني لاللتحاق به من جانب
ولت�شجيع الن�ساء لاللتحاق واال�ستمرار فيه.
 .6العمل على درا�سة وتنظيم القطاع غري املنظم (غري
الر�سمي) ب�شكل مو�سع ودقيق.
�	.7إعادة النظر مبحتويات الربامج التدريبية التي
تقدمها م�ؤ�س�سة التدريب املهني وزيادة خم�ص�صاته
املالية ،و�إعادة ت�أهيل خريجي اجلامعات من حملة
ال�شهادة اجلامعية الأوىل الكت�ساب مهارات توظف
م�ؤهالتهم العلمية وت�ؤهلهم للح�صول على وظائف
يحتاجها �سوق العمل.

 .8ت�شجيع القطاعني العام واخلا�ص الحرتام الن�صو�ص
الت�شريعية ذات العالقة بت�شغيل املعوقني.
 .9ت�شديد الرقابة على امل�ؤ�س�سات للحد من ت�شغيل
الأطفال دون �سن � 16سنة ،وتوفري بيئة عمل مالئمة
للأحداث ما بني �سن  16و� 18سنة ،و�ضبط عملية
ت�سرب طلبة املرحلة الأ�سا�سية من املدار�س قبل
�إنهائهم مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
� .10إعادة النظر يف املواد القانونية يف قانون العمل والتي
تي�سر عمليات الف�صل التع�سفي للعاملني ،وزيادة
التعوي�ضات للعاملني الذين يف�صلون من �أعمالهم
ب�شكل تع�سفي ،وحت�سني �آليات املفاو�ضة اجلماعية
ومنح النقابات العمالية املزيد من اال�ستقاللية
واحلد من تدخل احلكومة فيها ،و�إلغاء املادة
القانونية التي متنع حدوث مفاو�ضات جماعية بني
العمال الذين لي�س لهم متثيل نقابي مع �أ�صحاب
العمل .و�إلغاء الن�ص القانوين الذي يعطي وزير
العمل �صالحية حل النقابة العمالية قبل اللجوء
�إىل الق�ضاء.
 .11زيادة التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية ذات
العالقة بالت�شغيل.
 .12امل�صادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
( )87املتعلقة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم،
وفتح املجال �أمام العمال لت�شكيل نقاباتهم ،واالنفتاح
على مو�ضوع التعددية النقابية.
 .13الإ�سراع يف تو�سيع �أنواع الت�أمينات االجتماعية
التي يغطيها ال�ضمان االجتماعي يف الأردن لت�شمل
ت�أمني الأمومة وت�أمني التعطل عن العمل والت�أمني
ال�صحي ،وتو�سيع قاعدة امل�شمولني بال�ضمان
االجتماعي.
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