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 "الجائحة في زمنالعمالة المهاجرة في األردن "

 تقرير بيت العمال لمدراسات 

 بمناسبة اليوم العالمي لممهاجرين

 0202ديسمبر/كانون أول  81عمان 

المياجرة في األردن واعتماد الشركات المحمية أسباب متعددة تقف خمف ارتفاع نسبة استخدام العمالة 
منذ مطمع الثمانينات إلى يومنا ىذا، من أىميا عدم التوافق في  واألجنبية عمييا في العديد من األعمال

الميارات بين ما يتطمبو سوق العمل وبين ما يمتمكو العمال األردنيون، وما تتسم فيو الكثير من األعمال التي 
مالة المياجرة من غياب شروط العمل الالئق وانخفاض األجور وضعف الحمايات القانونية الع اتستخدم فيي

، كقانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي، وما تتطمبو من مجيود بدني عال في ظل ظروف عمل صعبة
 لسوق ساسيةاأل المكونات تمثل أحد ذو أىمية استراتيجية كونيا األردن في المياجرة العمالة وال شك أن وجود

في  لإلنتياكات وتعرضا األردني المجتمع في الفئات ىشاشة أكثر ورغم ذلك فيي تعتبر من األردني، العمل
 عدد من قطاعات العمل. 

مميون( مياجر والجئ،  38ويتأثر األردن بالوضع العام في المنطقة العربية التي تستضيف ما يزيد عمى )
ألسباب تتعمق بالصراعات اإلقميمية والدولية، ولتمبية احتياجات أسواق العمل، وبشكل خاص في عشر دول 

، وسوريا، األردنإلى  %( منيم، وىي دول الخميج باستثناء البحرين، إضافة92تستضيف ما يقرب من )
والسودان، ولبنان، وليبيا، حيث يحتل األردن المرتبة الثالثة في عدد الالجئين والمياجرين المقيمين من بين 

 مميون( شخص. 3.2مجموع ىذه الدول بحوالي )
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 02821المنطقة العربية، 3عدد المهاجرين والالجئين في بمدان المقصد العشرة األولى في 1 الشكل

 

ويعاني سوق العمل األردني من صعوبات جمة في تنظيم استخدام العمالة المياجرة، حيث تشير التقديرات 
)غير الحاصمين عمى تصاريح عمل( في األردن يفوق كثيرا  العمال المهاجرين غير النظاميينإلى أن عدد 

عدد النظاميين منيم، ورغم عدم توفر بيانات دقيقة في ىذا الشأن، إال أنو يتوقع أن يتراوح عدد العمال غير 
ألف( عامل، يتركزون في أنشطة )الزراعة، البناء والتشييد، الصناعات  600 - 500النظاميين ما بين )

 .التجارة(التحويمية، و 

أن مجموع العمالة المياجرة الحاصمة عمى  2018ففي وقت أشارت فيو آخر أرقام رسمية معمنة وىي لعام 
سيكون أقل  2019( عامل، تؤكد كافة المؤشرات إلى أن مجموعيا لعام 352350تصاريح عمل قد بمغت )

 2020كبير في نياية عام ( ألف عامل، بينما من المتوقع أن ينخفض ىذا الرقم بشكل 350قميال من )
، 2019%( بالمقارنة مع عام 34.3)( ألف عامل، أي بنسبة انخفاض تبمغ 230ليصل إلى ما يقرب من )

تتعمق بالجائحة وآثارىا وفترات حظر التجول التي منعت العديد من أصحاب العمل والعمال من ألسباب 
عثر عدد من المؤسسات التي كانت تستخدميم تجديد تصاريح العمل، وكذلك مغادرة أعداد أخرى البالد، وت

 وتوقف أعماليا جزئيا أو كميا. 
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ولكن انخفاض نسبة العمالة المياجرة الحاصمة عمى تصاريح عمل ال يعني بالضرورة انخفاضا عمى أعداد 
ة العمالة غير النظامية، ال بل من الممكن أن تكون قد أدت إلى زيادة أعدادىا عن المعدالت السابقة نتيج

بقاء العديد من العمال في البالد رغم توقف أعماليم وعدم تجديد تصاريح عمميم، أو انتقاليم إلى أعمال 
 أخرى دون استصدار تصاريح عمل. 

وقد انتيجت الحكومة األردنية سياسات إحالل العمالة األردنية محل العمالة المياجرة في عدة قطاعات خالل 
 عدد من القطاعات، منيا تراجع معدل العمالة المياجرة النظامية فيك (، ونتيجة لذل2019-2014الفترة )

%(، والزراعة 9.7%(، وأنشطة الفنون والترويح والترفيو بمعدل )13.8أنشطة النقل والتخزين بمعدل )
وأنشطة الخدمة االدارية والدعم بمعدل  ،%(، وأنشطة المالية والتأمين6.9والحراجة وصيد األسماك بمعدل )

البناء والتشييد  أخرى، منيا الفترة في قطاعات نفس%( لكل منيما، فيما ارتفع معدل ىذه العمالة خالل 6.4)
 %.5.6%، والصناعات التحويمية بنسبة 6بنسبة 

بمعدالت غير مسبوقة رغم ىذه ( 2019-2016خالل الفترة )ويؤشر ارتفاع معدالت البطالة بين األردنيين 
%(، إلى أن محاوالت 23.9إلى ) 2020%(، وفي الربع الثالث /19.0) إلى 2019السياسات لتصل عام 

إحالل العمالة األردنية فييا لم تنجح إال في نطاق ضيق، وأن المين التي تعمل بيا العمالة المياجرة ىي في 
 من بنجاح إال يمكن أن يتم ال ، وأن اإلحاللالغالب مين غير جاذبة لألردنيين أو ال تتناسب مع مؤىالتيم

 لجميع الحماية وتوفير بيا، العمل عمى األردنيون يقبل ال التي األعمال في العمل وبيئة ظروف تحسين خالل
 من اآلالف تكدس إلى أدت التي التعميمية السياسات في اإلختالالت ومعالجة أردنيين، وغير أردنيون العمال

 .العمل سوق في مطموبة غير تخصصات في الخريجين

%( من العمال المياجرين يبمغ 27.6المؤسسة العامة لمضمان اإلجتماعي فإن حوالي )وبحسب بيانات 
%( يتقاضون ما 47.84دينار فما دون(، بينما النسبة األكبر منيم والبالغة ) 190مجموع أجورىم الشيرية )

 ( دينار.300 -201بين )
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 0281االجتماعي حسب فئة األجر،  األجور التي يتقاضها العمال المهاجرين والمسجمة في الضمان 83الشكل

 
وتتركز العمالة المياجرة في أربع محافظات رئيسية ىي )عمان، اربد، الزرقاء، البمقاء(، بنسبة إجمالية بمغت 

%( من مجموع العمال المياجرين النظاميين، ورغم أن الجنسية المصرية ما زالت تشكل النسبة األكبر 85.3)
مع الجنسيات األخرى، إال أنو يالحظ أن نسبتيم قد انخفضت في السنوات  في السوق األردني بالمقارنة

%، 12.7، أي بمعدل انخفاض بمغ 2019%( عام 49.4إلى حوالي ) 2014%( عام 65.3األخيرة من )
حجم العمالة المصرية بشكل رئيسي إلى اإلجراءات المشددة التي اتخذتيا وزارة العمل، في نخفاض ويعزى اإل
ف استقدام العمالة من الجنسية المصرية لفترات طويمة متكررة من جانب، ومن جانب آخر السماح ال سيما وق

باستقدام العمالة األجنبية من جنسيات أخرى بنسب أعمى من السابق، حيث ارتفع معدل العمالة األجنبية غير 
اآلسيوية بمعدل ، وفي نفس الوقت تراجعت نسبة العمالة من الجنسيات 2%(22.5اآلسيوية بحوالي )

(5.4.)% 
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 التقارٌر السنوٌة. –المصدر: وزارة العمل  
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 (0282-0282ردن، حسب الجنسية، خالل الفترة )توزيع العمال المهاجرون في األ  03 الشكل

 

 في ضىء المعايير الدولية التشريعات األردنية

( اتفاقية من 26وحتى اآلن عمى ) 1956صادق األردن منذ انضمامو إلى منظمة العمل الدولية في العام 
ومن  ،3( اتفاقيات من االتفاقيات الثمانية األساسية7( اتفاقية، منيا )190الدولية من أصل )اتفاقيات العمل 

(، واتفاقية 100تفاقيات المتعمقة بالمساواة، صادق األردن عمى اتفاقية المساواة في األجور )رقم بين اإل
(، واتفاقية المساواة في المعاممة )الضمان االجتماعي( )رقم 111التمييز )في االستخدام والمينة( )رقم 
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 والمفاوضة التنظٌم حق اتفاقٌة (؛78 رقم) تنظٌم حق وحماٌة النقابٌة الحرٌة اتفاقٌة (؛92 رقم) الجبري العمل اتفاقٌة: هً األساسٌة الثمانً االتفاقٌات 

 (والمهنة االستخدام فً) التمٌٌز اتفاقٌة (؛011 رقم) الجبري العمل على القضاء اتفاقٌة (؛011 رقم) األجور فً المساواة اتفاقٌة (؛27 رقم) الجماعٌة

 (.079 رقم) األطفال عمل أشكال أسوأ اتفاقٌة (؛037 رقم) للسن األدنى الحد اتفاقٌة (؛000 رقم)
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العمل الذي يتناسب مع قدراتو ( والتي تتيح لمعامل حرية اختيار 122(، واتفاقية سياسة العمالة )رقم 118
 ومؤىالتو بغض النظر عن العرق أو االصل الوطني أو األصل اإلجتماعي.

غير أن األردن لم يصادق عمى عدد من االتفاقيات الميمة المتعمقة بالعمال المياجرين وحقوقيم وتنظيم  
جانب )التعويض عن حوادث عمميم، وبشكل خاص اتفاقية المساواة في المعاممة بين العمال الوطنيين واأل

( بشأن 97( المتعمقة بالعمل الالئق لمعمال المنزليين، واالتفاقية رقم )189(، واالتفاقية رقم )19العمل( )رقم 
( بشأن 181( التكميمية بشأن العمال المياجرين، واالتفاقية رقم )143العمال المياجرين، واالتفاقية رقم )
تفاقيات ميمة ستساعد األردن فيما لو صادق عمييا في تطوير أدواتو وكاالت االستخدام، وىي جميعيا ا

 التشريعية والتنفيذية في الشؤون المتعمقة بالعمالة المياجرة والحصول عمى الدعم الفني الالزم ليذه الغاية.

ولم  ،جميع العاممين وأصحاب العمللأحكام القانون  شمول( من قانون العمل، عمى 3وقد نصت )المادة 
قانون لتضمن القانون أي نص صريح بالتمييز القائم عمى الجنسية، وىذا أمر جدير بالترحيب، كما أضيف ي

تعريف لمتمييز في األجور القائم عمى الجنس، غير   2019العمل في التعديالت التي أقرت العام الماضي 
ن عرضة و العمال المياجر وما زال أن القانون ما زال ال ينص صراحة عمى حظر أشكال التمييز األخرى، 

 8لمتمييز في الحد األدنى لألجور، حيث منح قرار مجمس الوزراء الخاص بالحد األدنى لألجور الصادر في 
دينار، فيما يسري عمى العمالة المياجرة حد أدنى آخر  220العمال األردنيين أجورًا ال تقل عن  2017شباط 

رار الجديد لمحد األدنى لألجور الذي سيبدأ سريانو في بداية دينار، كما أن الق 150مقداره  2012صدر عام 
 دينار.  230دينار، ولغير األردنيين  260العام القادم قد أوجب أن يكون الحد األدنى لألجور لألردنيين 

تغيير  مال يمكن لمعمال المياجرين دخول المممكة دون الحصول عمى كفالة من صاحب العمل، وال يمكن ليو 
مغادرة البالد دون الحصول عمى موافقة صاحب العمل، األمر الذي أدى إلى ازدياد ظاىرة  العمل أو

شترط القانون في المؤسس ألي نقابة عمالية أو نقابة وفي مجال التنظيم النقابي ياستغالليم بأشكال مختمفة، 
ن لمنقابات، وترك أصحاب عمل أن يكون أردني الجنسية، إال أنو لم يمنع انتساب العمال غير األردنيي

لإلتحاد العام لنقابات العمال صالحية وضع الشروط واإلجراءات النتساب العمال لمنقابات العمالية والترشح 
 النتخاباتيا.
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ن ظروف عمل صعبة وحرمان من الحمايات في يويواجو العاممون في القطاع الزراعي أردنيون وغير أردني
م صدور النظام الخاص بعمال الزراعة الذي أوجب قانون العمل ظل استثنائيم من قانون العمل نتيجة عد

السبب وبسبب عمل  لنفسبقانون الضمان اإلجتماعي  شموليم وفي ظل عدم، 2008إصداره منذ عام 
معظميم لدى أصحاب عمل في حيازات زراعية غير مسجمة ويعممون بالمياومة أو بأعمال موسمية، ويماثميم 

 في ذلك كثير من العاممين في قطاع اإلنشاءات.

وفي العام الماضي صدرت )أسس إصدار تصريح العمل الحر( التي يفترض أن يكون اليدف منيا التسييل 
وافدة في التنقل من عمل إلى آخر، إال أنيا حممت العامل كمف عالية  لنفقات إصدار تصاريح عمى العمالة ال

العمل، واإلشتراك بالضمان اإلجتماعي، كما لم تضمن لو مجموعة من الحقوق والحمايات، ومن ذلك حقو 
والصحة في الحصول عمى شيادة الخدمة، وعمى مكافأة نياية الخدمة، إضافة إلى حقوقو في السالمة 

 المينية.

 آثار الجائحة

كانت العمالة المياجرة من أكثر الفئات التي تضررت نتيجة جائحة كورونا، حيث توقفت أعماليا، واستثنتيا 
أوامر الدفاع وبالغاتيا من معظم الحمايات، ولم تحصل عمى أي دعم من الحكومة أو من صناديق الحماية 

ي وقت لم يكن من الممكن ليا مغادرة البالد لفترة طويمة، كما االجتماعية عن األضرار التي أصابتيا، ف
تعرض العديد من العاممين لإلستغناء عن خدماتيم، وبقوا داخل البالد دون عمل أو اضطروا لمسفر دون 
الحصول عمى حقوقيم، وفضموا المغادرة عمى البقاء دون عمل ودون أجور نتيجة الجائحة وأوامر الدفاع التي 

 في أي من برامجيا دعم ىذه العمالة عن الضرر الذي لحق بيا. لم تستيدف

 أشكال اإلنتهاكات

تتعرض العمالة المياجرة وبشكل خاص غير النظامية منيا ألشكال متعددة من اإلستغالل وغياب الحمايات، 
كاإلستغالل من الوسطاء في العمل )السماسرة(، والذي اعتبره قانون مكافحة االتجار بالبشر أحد أشكال جرائم 

ل بإصدار تصاريح العمل وتجديدىا لتزام أصحاب العمااإلتجار بالبشر، كما يعاني العديد منيم من عدم 
وعدم تزويدىم بنسختيم من عقد العمل، وفي حاالت أخرى يتم تحميل العامل تكاليف إصدار تصريح العمل 
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وما يترتب عميو من نفقات أخرى كالشيادة الصحية واإلقامة، وقد رصدت حاالت عديدة لم يتم فييا شمول 
 ميل العامل كمفة اإلشتراكات كاممة.العاممين بالضمان اإلجتماعي أو تم فييا تح

نتياكات المتعمقة بحجز وثائق السفر والوثائق الشخصية األخرى والحرمان من حرية التنقل، إضافة اإل وتكثر
جبارىم عمى العمل فييا دون دفع  إلى اإلنتياكات المتعمقة باإلجازات السنوية والمرضية والعطل األسبوعية وا 

تم رصد العديد من حاالت التعدي كما العمل لساعات عمل إضافية طويمة، األجر اإلضافي عنيا، وعن 
والشتم والتحرش وحجز الحريات، كحجز جوازات السفر واألوراق الثبوتية، وتقييد حرياتيم بالخروج من أماكن 

 عمميم، ال سيما عامالت المنازل وحراس البنايات وبعض العاممين في قطاع الزراعة.

 السياسات الحكىمية

 من العمالة استقدام يتم جية فمن المياجرة، بالعمالة يتعمق فيما واضحة سياسة غياب من العمل سوق يعاني
 واضحة رؤيا ودون فييا، بالعمل المصرح غير األعمال إلى تسربيا من لمحد فعالة ضوابط وجود دون الخارج
 البمد من سواء استغالليا من لمحد محكمة ضوابط ودون منيم، العمل سوق لحاجة الفعمي الحجم حول

 ومن المنظمة، العمالة ضعفي تفوق المخالفة العمالة أعداد أصبحت بحيث المممكة، داخل في أو المرسل
 نظرا جدوى دون وتسفيرىم منيم المخالفين لمالحقة أو لمتصويب متكررة حمالت عن اإلعالن يتم أخرى جية

 أي الرسمية الجيات تممك ال مخالف عامل مميون نصف من أكثر وتسفير مالحقة في النجاح الستحالة
 الخاصة الشخصية البيانات أو تواجدىم أماكن أو الحقيقية بأعدادىم يتعمق ما سواء بشأنيم واضحة بيانات
 .منيم بكل

قد أضحى من الضروري العمل عمى مجموعة من اإلصالحات في المجاالت التشريعية والتنظيمية لمعالجة ل
يعاني منيا سوق العمل في مجال استخدام العمالة المياجرة، والتي تضمن بشكل خاص اإلختالالت التي 

ن وغير أردنيين بكافة أحكام قانون العمل وقانون الضمان اإلجتماعي، و شمول جميع العاممين أردني
شريعات نضمام في سبيل ذلك إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المياجرين ومواءمة التواإل

نتقال من عمل إلى آخر بشكل المحمية معيا، وأن تكفل التشريعات واإلجراءات حق العامل المياجر باإل
طوعي عند انتياء عقد العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وتشديد العقوبات في حاالت استغالل 
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، ووضع إجراءات وآليات تسيل العمال المياجرين والسمسرة والعمل الجبري وكافة أشكال اإلساءة لمعاممين
 عمييم اإلبالغ عما يتعرضوا لو من انتياكات، وتوعيتيم وأصحاب العمل بحقوقيم والتزاماتيم القانونية.

بشكل يضمن حق العمال ه كما ينبغي إعادة النظر في قرارات الحد األدنى لألجور، بحيث يتم تحديد
شموليم ببرامج الدعم المقدمة من خالل أوامر الدفاع،  المياجرين بالمساواة مع العمال األردنيين، وكذلك

إضافة إلى تفعيل الرقابة والتفتيش عمى أماكن عمميم وسكنيم، والتحقق بشكل فعال في الحاالت التي يشتبو 
 فييا بانتياك حقوقيم، وتحسين قدرة مفتشي العمل في ذلك وفي مجال السالمة والصحة المينية.

بأن مشكمة غياب قاعدة بيانات شاممة خاصة بالعمالة المياجرة تمثل عائقا رئيسيا لقد ظير جميا منذ سنوات 
في التعامل مع قضاياىا، سواء من حيث تنظيم عمميا أو من حيث توفير الحمايات الالزمة ليا، وكذلك في 

ابقة مختمف سياسات سوق العمل، ومن الضرورة بمكان العمل عمى استكمال الجيود التي بذلت في سنوات س
 إليجاد قاعدة البيانات ىذه وبمشاركة جميع الجيات الرسمية المعنية.

قضايا العمالة المياجرة وضعف التنسيق التعامل مع ذات العالقة بتعدد الجيات والمؤسسات الرسمية  كما أن
 إلى يا وساىم في تقميل فرص التقدم في التشريعات واإلجراءات اليادفةاستخدامتنظيم ، انعكس عمى بينيا

أدت إلى و ، ىذه الفئة من العاممين وفق معايير العمل الدولية ومعايير حقوق اإلنسانحقوق تعزيز وضمان 
ومؤشرات تحدد المسار  شاممةقاعدة بيانات  وغيابعدم وضوح الرؤية لحجم العمالة الموجودة في األردن، 

، وىو ما استقداميا وتنظيم شؤونيابالمستقبمي في التعامل مع العمالة المياجرة في ظل اإلجراءات المتعمقة 
تطوير آليات استقدام العمال المياجرين والتنسيق الكامل بين الجيات القائمة عمى المنافذ الحدودية يتطمب 

 .من جية أخرى تنظيم سوق العمل والجيات المشرفة عمى من جية، والمطارات

 

 

 

  


