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جودة العمل لالجئني السوريني يف األردن
مها قطاع ومرييدث برين

تحتل ترصيحات العمل وضعاً مركزياً يف حوار السياسات املرتبط باستضافة الالجئني السوريني يف األردن. 
وينبغي لهذه املقاربة أيضاً أن تعنى بضامن ظروف العمل الكرمية للجميع.

ترصيح  ألف   مائة  من  أكرث  إصدار  ذاته  بحد  إنجازاً  كان  لقد 
 2018 مايو/أيار  بشهر  ابتداء  األردن  يف  السوريني  لالجئني  عمٍل 
عقب التزام مشرتك بني الحكومة األردنية واملجتمع الدويل. لكنَّ 
ترصيحات العمل ميكن أن تكون مؤرشاً خادعاً ألنها تقيس رشعنة 
الوظائف  إنشاء  إىل  بالرضورة  تشري  ال  لكنَّها  وتنظيمه،  التوظيف 
الحقيقة وال تعني بالرضورة توفري جودة العمل. وهناك أدلة من 
تقييم األثر الرسيع ملنظمة العمل الدولية يف عام 2017 تشري1 إىل 
أنَّ الحصول عىل ترصيح العمل ليس إال خطوة أوىل تجاه تنظيم 
عمل العامل السوريني، ويجب عىل السياسات أن تحسن ظروف 

العمل أيضاً. 

الحامية االجتامعية والعمل الكريم 
يف  العمل  أصحاب  إىل  يطلب  االستثناءات،  بعض  وجــود  مع 
عن  النظر  بغض  االجتامعي  الضامن  يف  موظفيهم  إرشاك  األردن 
إصدار  مبجرد  ذلك  فعل  القانون  عليهم  ويفرض  جنسياتهم، 
تصاريح العمل للعامل غري األردنيني. لكن األمر يختلف يف قطاع 
الزراعة إذ يسمح للعامل السوريني بالحصول عىل تصاريح العمل 
التعاونية. وذلك من شأنه أن يفصلهم عن  الجمعيات  من خالل 
الكفيل ويغنيهم عن رضورة االمتثال لرشوط إدراج صاحب العمل 
للسوريني وتسجيلهم يف منظومة النظام االجتامعي. وكذلك األمر 
ترصيح  عىل  الحصول  للسوريني  يسمح  إذ  اإلنشاءات  قطاع  يف 
ووفقاً  األردن.  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  خالل  من  للعمل 
لخطة االتحاد، ليس عىل العامل أن يتسجلوا يف منظومة الضامن 
االجتامعي الوطنية، بل يجب عليهم بدالً من ذلك أن يحصلوا عىل 
 65( أردنياً  ديناراً  وأربعني  خمسة  يقارب  ما  تكلف  تأمني  وثيقة 

دوالراً أمريكياً سنوياً(. 

العامل  من  الكبرية  األعــداد  حامية  مضمونات  بعد  تتضح  ومل 
أنَّ  مع  العمل،  إصابة  ضد  التأمني  برامج  خالل  من  السوريني 
هذه الربامج ال تقدم الحد األدىن من تغطية الحامية االجتامعية 
املتعلقة   102 رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  لتعريف  وفقاً 
حني  يف  ذلك،  إىل  إضافًة  االجتامعي.2  للضامن  الدنيا  باملعايري 
تقتطع منظومات الضامن االجتامعي مساهامت من أجور العامل 
للمساهمة يف صندوق الضامن االجتامعي الوطني، ال يجب ذلك 
األمر يف برامج التأمني. وتكتسب قضية حامية العامل السوريني من 
خالل الضامن االجتامعي أهمية كربى ليس ملجرد توفري املساواة 

الحامية  توسعة  ألهمية  ذلك  األمر  يتجاوز  بل  املعامالت،  يف 
العمل  عن  املتعطلني  األردنيني  لتغطي  البطالة  ضد  االجتامعية 
عرض  من  يزيدون  املسجلني  غري  العامل  أن  ذلك  واملتقاعدين 
العاملة غري املحمية يف حني يخفضون من حصة العامل املساهمني 

يف الضامن االجتامعي.

ومل يذكر أكرث من 20% من العامل السوريني الخاضعني للمقابالت 
التغطية  عىل  حصلوا  أنهم  العمل  ترصيحات  عىل  حصلوا  ممن 
بالضامن االجتامعي، يف حني مل يعرف 13% منهم ما إذا كانوا ضمن 
هذه التغطية أم ال، ومل يعرفوا ما هي الفوائد التي تقدمها خطط 
الضامن االجتامعي. أما من ناحية أصحاب العمل األردنيني فكثرياً 
ممن خضعوا للمقابلة خالل تقييم األثر الرسيع مل يعتقدوا بأنه 
االجتامعي  بالضامن  السوريني  العامل  يسجلوا  أن  إليهم  يطلب 

حتى يف القطاعات التي كان القانون بالفعل يفرض عليهم ذلك. 

التي ال ترتبط بصاحب  الخاصة  العمل  اتباع نظام تصاريح  ومنذ 
عمل وال مبهنة محددة، انتقلت مسؤولية التأمني ضد اإلصابة يف 
العمل إىل أصحاب التصاريح أنفسهم. وتشري نقاشات مجموعات 
الرتكيز التي أقيمت مع العامل السوريني يف قطاع اإلنشاءات ممن 
التابعة  التوظيف  خدمة  مراكز  خالل  من  الوظيفة  عىل  حصلوا 
العموم  عىل  إيجايب  تفاعِل  إىل  األردن  يف  الدولية  العمل  ملنظمة 
تجاه التأمني )ومل يكونوا ينظرون إىل الكلفة عىل أنها متنعهم من 
التأمني  بأحكام  والدراية  املعرفة  إىل  يفتقرن  كانوا  لكنهم  ذلك( 
السوريون  العامل  كان  ما  إذا  أيضاً  الواضح  غري  ومن  ومزاياه. 
يف  االستثامر  يف  سريغبون  جيدة  بصحة  يتمتعون  الذين  الشباب 
وثائق التأمني، فلعلهم ال يتصورون أنَّ مخاطر املرض أو اإلصابة أو 

املوت متثل أي تهديد لهم. 

التفتيش العاميل
األولويات  يضعون  بأنهم  يبدو  العمل  مفتيش  أنَّ  إىل  بحثنا  يشري 
العامل  فيهم  مبن  األجانب  العامل  جميع  أن  من  التحقق  عىل 
السوريون لديهم تصاريح العمل املطلوبة لكنَّ املفتشني مل يبذلوا 
العمل كرمية أم ال.  إذا كانت ظروف  للتحقق مام  االهتامم ذاته 
ومن بني العامل السوريني الخاضعني للمقابالت ممن كانت لديهم 
حدثت  تفقدات  أي  عن   %8 من  أكرث  ُيبِلْغ  مل  العمل  ترصيحات 
العمل  ترصيحات  عىل  وال  يعيشونها  التي  العمل  ظروف  عىل 
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خالل التفتيشات العاملية. ولذلك يبدو أنه ال يوجد أي مؤرشات 
عىل تحسن ظروف العمل بعد تنظيمها بالقانون. وعىل العموم، 
يذكر السوريون الحاصلون عىل تصاريح العمل أنَّ احتاملية توثيق 
املدفوعة  األجور  لكنَّ  أفضل،  أصبحت  العقود  من خالل  عملهم 
بالساعة، وأحكام السالمة العامة، والعالقات مع أصحاب العمل مل 
تتحسن بالرضورة. وتشري األدلة التي جمعناها يف هذا البحث إىل 
أن السوريني الحاصلني عىل تصاريح العمل يعملون حالياً لفرتات 
أربعون  وهو  األسبوعي  للعمل  به  املسموح  األعىل  الحد  تتجاوز 
ساعة، مع أن أحدا منهم مل يذكر أنه حصل عىل تعويض إزاء ذلك 
ا نقاشات مجموعات الرتكيز، فأظهرت صورة أكرث  العمل اإلضايف. أمَّ
تعقيداً. فقد أراد بعض العامل السوريني العمل لساعات أكرث لي 
يتمكنوا من زيادة دخلهم حتى لو أنهم عرفوا أنهم قد ال يدفع 
لهم أصاًل إزاء ذلك العمل اإلضايف. وهناك أخرون مع أنهم حصلوا 
عىل إحاطة بإجراءات السالمة والصحة املهنية فضلوا عدم ارتداء 
معدات الوقاية الشخصية ألنهم وجدوها تعيقهم يف أثناء عملهم. 
وذكر أصحاب العمل أيضاً أنَّ الغرامات الحاصلة لعدم االمتثال مل 
تكن قوية، أو مل تطبق عىل الدوام، وأنَّ أحكام الصحة والسالمة 
املهنية مل تخضع للتفتيش خالل الجوالت التفتيشية، وتحدثوا أيضاً 

عن وجود حالة من غياب التناغم يف إنفاذ قوانني العمل. 

العثور عىل التوازن الصحيح
لقد سعت الحكومة األردنية إىل تسهيل توظيف العامل السوريني 
توافد  بتحويل  استباقية  خطوات  اتخذت  الغرض  ذلك  وألجل 
الالجئني السوريني إىل فرصة إمنائية. ويجب عىل سياسات الحكومة  
أن تستمر يف الرتويج لظروف العمل الكرمية التي يجب أن تضمن 
منظامت  ضمن  العامل  إدخال  إىل  تدريجياً  تسعى  آليات  أيضاً 
الحامية االجتامعية الوطنية. ويف بعض القطاعات، قد يستفاد من 
الضامن  تغطية  من  املتأتية  بالنواحي  املتعلقة  املعلومات  وضوح 
االجتامعي أو التأمني عىل العمل باإلضافة إىل مستحقات العامل. 
والبد أيضاً من توفري االتصاالت الواضحة حول ما يتعلق مبنظومة 
الكفالة االجتامعية ككل وحول اعتامدها عىل مساهامت العامل. 
وينبغي للتفتيش العميل أن ميثل دوراً أكرث بروزاً يف الرتويج للعمل 

ه املفتشون إىل الطريقة التي متكنهم من تقديم  الكريم إذا ما ُوجِّ
التوصيات املهمة ألصحاب العمل والعامل ملساعدتهم يف االمتثال 
بالنواحي التنظيمية واملعايري بدالً من أن يقترص دور املفتشني عىل 
للتنظيم  والخاضعة  املعقولة،  العقوبات  أنَّ  اإلنفاذ. وال شك  دور 

القانوين عند الرضورة قد متثل دوراً طيباً يف تشجيع االمتثال.

وميكن االستفادة أيضا من تطبيق مراجعة شاملة لتصاريح العمل 
التطبيق3 ألنَّ ذلك سيأيت  الدولية واجبة  العمل  عىل ضوء معايري 
بالفائدة عىل العامل وأصحاب العمل وممثيل الحكومة أيضاً. وال 
يواجهها  التي  التحديات  لتحديد  الجهود  من  مزيد  بذل  من  بد 
السوريون يف الحصول عىل التصاريح العمل، وال يقل أهمية عن 
ذلك تقديم الدعم للحكومة األردنية إليجاد التوازن الصحيح بني 
العمل  أصحاب  مصالح  تخدم  سوف  التي  والعقوبات  الحوافز 

واملواطنني األردنيني والعامل السوريني عىل حد سواء. 
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