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 .1املقدمة:
تسببت جائحة كورونا املتجدد بضربة مزدوجة للمالية العامة في األردن ،حيث ستتراجع اإليرادات املحلية من جهة كما سترتفع
النفقات العامة من جهة أخرى ،وهذا ما يعني زيادة في عجز املوازنة العامة .وفي هذه الحالة ،فإنه ال يوجد خيار أمام الحكومات
سوى اللجوء لالقتراض مما سيسبب زيادة في الدين العام ،وال يمكن معرفة حجم هذه الزيادة بدقة في املرحلة الحالية .ولكنه
من املهم األخذ بعين االعتبار أن اآلليات التي يتم استخدامها في هذه املرحلة يجب أن تساهم في التخفيف من التداعيات
االقتصادية السلبية ألزمة كورونا واآلثار قصيرة األمد.
ً
كما سيكون أثر كورونا املتجدد على معدالت البطالة كبيرا ،وفي هذا السياق فإن معظم االقتصادات املتقدمة تتجاوب مع ذلك
ُ
من خالل أدوات مدعمة لالستقرار االقتصادي مثل ما يطلق عليه "منافع البطالة" وهي مبالغ مالية تدفع للمتعطلين عن العمل.
وبطبيعة الحال ،فإن هذه املبالغ تساهم في تعويض الدخل الذي فقدته األسر نتيجة التعطل عن العمل ،وبالتالي فإنها تخفف
من حالة التباطؤ االقتصادي الناجمة عن البطالة.
ً
ويعتبر ضعف مثل هذا النظام في األردن أمرا يعقد جهود الحكومة الهادفة مساعدة األشخاص الذين يفقدون عملهم ،وهو
أكثر صعوبة في حالة من يفقدون عملهم في القطاع غير املنظم ،حيث أنه من الصعب الوصول لهؤالء في حالتي التعطل والعمل.
وفي هذا السياق ،فإنه يمكن اإلشارة إلى مقولة فالديمير لينين" :هنالك عقود ال تشهد أية أحداث ،ولكن هنالك أسابيع تشهد
ً
عقودا من األحداث" .تنطبق هذه املقولة على واقع الحال املرتبط بتداعيات فيروس كورونا املتجدد ،حيث يجب ان نستفيد
من الدروس التي تقدمها لنا هذه الفترة الغنية باألحداث.
ومن أهم الدروس التي تعلمها األردن من أزمة كورونا ،هي ضعف البيانات املتعلقة بالعمالة غير املنظمة ،وتعرف منظمة العمل
الدولية العمالة غير املنظمة على أنها "جميع اشكال العمل التي ال يتم تسجيلها أو تنظيمها أو حمايتها من خالل األطر القانونية
أو التنظيمية القائمة ".حيث تبين منظمة العمل الدولية بأنه يجب اعتبار املستخدمون من أصحاب الوظائف غير املنظمة إذا
لم تكن عالقة استخدامهم ،في القانون أو في املمارسة ،خاضعة للتشريع الوطني املتعلق بالعمل ،أو للضريبة على الدخل ،أو
إذا كانوا ال يتمتعون بالحماية االجتماعية أو بالحق في بعض إعانات االستخدام (اإلخطار املسبق بالطرد أو مدفوعات الفصل
أو اإلجازة السنوية أو املرضية مدفوعة األجر أو ما إلى ذلك).1
ً
ً ً
ً
ً
تعتبر العمالة غير املنظمة جزءا مهما من أي اقتصاد ،حيث تعتبر عامال رئيسيا في ديناميكيات سوق العمل ،فهي تلعب دورا
ً
هاما في العديد من االقتصادات في توليد الوظائف والدخل واإلنتاج ،وهذا ينطبق على األردن .ومع ذلك ،فإنه من املهم العمل
على تنظيم هذا القطاع في األردن ،وهو ما يسعى ملخص السياسات هذا إلى مناقشته.

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/arabic/defempl.pdf
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 .0العمالة غيراملنظمة في األردن :بعض املشاهدات
ً
بناء على قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ،نشير إلى بعض املالحظات التي تظهر وضع سوق العمل األردني.
أ) ارتفع العدد اإلجمالي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في األردن من  1,666,522فرد في عام  5616إلى  5,542,347في
عام  .5612بنسبة نمو بلغت تقريبا  50في املئة (منظمة العمل الدولية).
الشكل  :1اجمالي العمالة في األردن
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ً
ب) وفقا لقاعدة بيانات منظمة العمل الدولية ،فإن  %12.5من العمالة في األردن تعمل في الخدمة العامة ومؤسسات الدفاع
املؤسسات امللزمة بإشراك موظفيها بالضمان االجتماعي .أما عن باقي القطاعات ،فتجارة الجملة والتجزئة والصناعة
والتعليم هم القطاعات األعلى من حيث التوظيف.
الشكل  :2معدالت التوظيف بحسب نظام (2019 :(ISIC4
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ت) في العام  ،5612بلغت أعداد املؤمن عليهم في مؤسسة الضمان االجتماعي نحو  1,713,666شخص .وإذا طرحنا هذا الرقم
( )1,713,666من إجمالي العمالة ( ،)5,542,347يمكننا القول إن العمالة غير الرسمية (العمالة غير املسجلة في الضمان
االجتماعي والعاملون لحسابهم الخاص واملرخصون ولكن غير منتسبون للضمان) في االقتصاد األردني تقدر بنحو
 275,347فرد ،ويعادل هذا الرقم نحو  ٪41.4من إجمالي العمالة ( .)5,542,347وفي هذا السياق ،من املهم اإلشارة إلى
ً
وجود فروق في التعريفات بين القطاع غير املنظم والعمالة غير املنظمة وهذا ما يثير لبس عادة في فهم األدبيات ،حيث
تعرف منظمة العمل الدولية العمالة غير املنظمة على أنها (سائر الوظائف التي تتميز بعالقة استخدام ال تخضع
لتشريعات عمل وطنية أو لنظام ضريبي على الدخل أو حماية اجتماعية أو استحقاق إلعانات مرتبطة بالعمل) وذلك
ً
استنادا إلى تعريف املؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل.
الشكل  :3تقديرات منتدى االستراتيجيات األردني للعمالة الرسمية وغيرالرسمية في األردن
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ث) على الرغم من دور االقتصاد غير الرسمي في األردن في توليد فرص العمل ،إال أن هناك عدد من السلبيات التي ترافق دوره
على مستوى االقتصاد الكلي ،ومنها:
 .1تدني مستوى اإلنتاجية في القطاع وصعوبة تطوير مهارات العاملين في القطاع.
 .5صعوبة توفير التمويل الالزم لدعم القطاع بسبب عدم وجود وثائق تمكن من توفير االئتمان.
 .7انكشاف العاملين في القطاع وعرضتهم للتهديد على الصمود في األزمات على غرار أزمة كورونا.
 .4يعتبر القطاع غير الرسمي من أسباب تراجع اإليرادات الضريبية للحكومة.
 .2على مستوى السياسة املالية ،يساهم القطاع غير الرسمي في زيادة الطلب على النقد املتوفر في السوق بأكثر مما يضخ في
ً
السوق وهذا يولد ضغطا على السيولة بحيث يساهم بزيادة معدل الفائدة.
 .6يؤثر القطاع غير الرسمي على دقة الحسابات الرسمية ،فعلى سبيل املثال فإن وجود قطاع غير رسمي كبير يساهم في
تقدير الناتج املحلي اإلجمالي بأقل مما هو عليه وهذا بدوره يؤثر على جودة الحسابات املرتبطة بنسب الدين العام للناتج
املحلي اإلجمالي وعجز املوازنة العامة للناتج املحلي اإلجمالي وغيرها من الحسابات.
وفي ذات السياق ،فإن هنالك العديد من األسباب التي تساهم في زيادة حجم العمالة غير الرسمية:
 -1تجنب االشتراك في الضمان االجتماعي ودفع الضرائب.
 -5تجنب القوانين والتشريعات املنظمة لسوق العمل.
سلسلة استعادة اإلنتاج والتشغيل | العمالة غيراملنظمة في األردن :الدروس املستفادة من جائحة كورونا املتجدد
 03نيسان 0303

4

 -7تجنب املعيقات التنظيمية والقانونية.
 -4عدم وجود حافز لتنظيم العمل وادخاله في االقتصاد الرسمي.
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 .1بإيجاز
يجب على جميع أصحاب العالقة املعنيين تحسين منظومة الحوافز السائدة بحيث تشجع العاملين في القطاع املنظم االنضمام
الى القطاعات الرسمية ،وهذا يتطلب التدرج في املوضوع بحيث يتم رفع درجة الوعي لدى العاملين في القطاع ،والتعامل بجدية
مع يرونه عوائق وإجراءات غير ضرورية ،في املرحلة الثانية من الضروري النظر في إلزام جميع أصحاب العمل (بغض النظر
عن عدد موظفيهم) بتسجيل موظفيهم لدى مؤسسة الضمان االجتماعي .باإلضافة إلى ذلك ،يجب تشجيع العاملين لحسابهم
الخاص على االشتراك بالضمان االجتماعي ً
أيضا .حيث أن زيادة شمول املؤمن عليهم في الضمان االجتماعي يعد من اهم الدروس
ً
ً
التي يجب تعلمها من أزمة كورونا .وبعبارة أخرى فإن توفير حوافز لزيادة العمالة املنظمة يعد امرا ضروريا .ويجب األخذ بعين
االعتبار بأن مسألة تنظيم القطاع غير الرسمي تخضع لعوامل خصوصية القطاعات املختلفة بحيث يمكن أن تصبح بعض
القطاعات رسمية بطريقة أسهل وأسرع من غيرها .كما يجب أن يكون هنالك استراتيجية تواصل مع القطاعات املختلفة تسبق
عملية التنظيم.
أثبتت لنا أزمة فيروس كورونا تواجد شرائح واسعة وفئات عرضة للتهديد في هذه الظروف وأبرزها عمالة القطاع غير املنظم،
وإن تنظيم هذه الفئات سيجعل األزمات املماثلة أقل وطأة عليهم.
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