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ألقت األزمة السورية املندلعة منذ ما يزيد عن عامني ونصف بتأثرياتها السياسية واألمنية واالقتصادية 

واالجتامعية عىل كافة دول الجوار السوري، وخاصة األردن الذي استقبل منذ بدء األزمة ولغاية اآلن 

أعداداً كبرية من الالجئني السوريني الذين غادروا بالدهم نتيجة املعارك الدائرة بني القوات الحكومية 

والجيش السوري الحر. وحسب تقديرات املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة 

فإن األردن يستضيف عىل أراضيه العدد األكرب من الالجئني السوريني مقارنة بدول الجوار األخرى 

وهي لبنان وتركيا والعراق .

إن وجود هذا العدد الكبري من الالجئني السوريني يف األردن ترك أثاراً واضحة عىل الحياة باململكة، 

ببعديها االقتصادي واالجتامعي، سيام مع تنامي االحتياجات اإلنسانية لالجئني السوريني يف ضوء عدم 

قدرة منظامت اإلغاثة الدولية واملحلية عىل الوفاء بكامل املتطلبات اإلنسانية األساسية لالجئني نظراً 

لعدم كفاية املساعدات التي تصلهم مقارنة بأعدادهم الكبرية.

األثر االقتصادي للوجود السوري يف األردن انعكس فوراً عىل سوق العمل املحيل الذي بدأ يستوعب 

أعداداً كبرية من العاملني السوريني يف مختلف املهن حتى تلك التي يعمل بها األردنيون خاصة وان 

ما نسبته 30 % من السوريني الذين دخلوا األردن كالجئني هم يف سن العمل. وحسب تقديرات وزارة 

العمل األردنية يعمل يف األردن حالياً ما بني 150 - 160 الف سوري يرتكزون يف مدن شامل األردن

)اربد واملفرق والرمثا(  إضافة للعاصمة عامن.

ويعمل السوريني )معظمهم بشكل غري قانوين(، يف مختلف املهن خاصة قطاع اإلنشاءات غري املنظم 

واملطاعم واملخابز ومتاجر الحلويات، والزراعة وصالونات التجميل ومحطات بيع الوقود ومتاجر بيع 

األجهزة االلكرتونية والكهربائية ومختلف قطاعات األعامل غري املنظمة، بشكل بات يهدد العاملة 

األردنية والعاملة الوافدة املرصية، ويلجأ أصحاب منشآت األعامل لتشغيل العاملة السورية بسبب 

الالجئني  أن  رغم   ، أرسهم  احتياجات  لتوفري  أطول،  لساعات  للعمل  واستعدادها  أجورها  انخفاض 

يقعون ضمن مسؤولية املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة، واملنظامت الدولية 

ذات العالقة واملجتمع الدويل بشكل عام، ويقدر محللون اقتصاديون ان العاملة السورية غري القانونية 

استحوذت عىل نسبة كبرية من فرص العمل يف سوق العمل األردين.

سورية  عاملة  وإحالل  املنشآت  مختلف  يف  األردنيني  العاملني  ملئات  ترسيح  عن  تقارير  وتتحدث 

مكانهم بسبب انخفاض أجورها، مام أربك سوق العمل األردين وجعله مفتوحاً أمام احتامالت عدة 

مقدمة:
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فيام يتعلق بوضع العاملة األردنية، وتوقعات بتزايد نسب البطالة بينها يف ضوء غياب إجراءات 

يف  الحقيقية  احتياجاته  يراعي  بشكل  العمل  سوق  وتنظم  العاملة  هذه  تحمي  فعالة  حكومية 

ذات الوقت الذي تراعي فيه االحتياجات اإلنسانية لالجئني السوريني يف اململكة يف االطار القانوين 

اإلنساين الذي ينظم حقوقهم ويحميها.

 ويذكر ان بيانات دائرة اإلحصاءات العامة يف تقريرها حول معدالت البطالة يف اململكة يف النصف 

األول من العام الحايل أظهرت أن معدل البطالة بلغ 12.6 باملئة، يف حني بلغ معدل البطالة 11.6 

باملائة خالل النصف األول من عام 2012 ، بزيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة1 ، األمر الذي يضع 

العاملة  القوى  يف  التحوالت  قياس  عىل  قادراً  كان  اذا  فيام  املحك  عىل  ومنهجيته  البطالة  مؤرش 

السورية  االستثامرات  من  العديد  أنشئت  فقد  ذلك  عىل  عالوة  ال.  أم  دقيق  بشكل  وتفاصيلها 

الصغرية واملتوسطة يف األردن مؤخرا عملت باألساس عىل تشغيل العاملة السورية غري القانونية.

وتأيت هذه الدراسة للتعرف عىل التأثريات التي أحدثها التواجد السوري عىل تركيبة ومكونات سوق 

العمل املحيل من جهة وظروف التشغيل التي يعمل مبوجبها السوريون من جهة أخرى.

عىل  السورية  العاملة  آثار  عن  ومحددة  دقيقة  معلومات  غياب  مشكلة  من  الدراسة  وانطلقت 

أحوال سوق العمل األردين ومكوناته، كذلك غياب املعلومات عن الوضع القانوين لهذه العاملة، 

العاملة السورية وتوزيعها عىل املهن  إىل جانب عدم توفر معلومات منتظمة عن واقع تشغيل 

واملحافظات إىل جانب مستويات أجورها.

القانوين لالجئني  الوضع  تحليل  تتمثل يف  األهداف  الدراسة عىل تحقيق جملة من  وتعمل هذه 

السوريني، وعىل وجه الخصوص الوضع القانوين للعاملة السورية يف اململكة وفقا للقانون اإلنساين 

السورية عىل  العاملة  التعرف عىل توزيع  العالقة. كام تهدف إىل  الدويل والقوانني األردنية ذات 

مستوى املحافظات واملهن التي يعملون فيها، كام ستتناول الدراسة واقع التشغيل للعاملة السورية 

يف سوق العمل .

ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة استخدمت بعض أدوات املنهج النوعي وذلك من خالل 

تقديم عرض لواقع الالجئني السوريني يف اململكة، وعىل وجه الخصوص واقع املشتغلني منهم يف 

سوق العمل، كام تم إجراء العديد من املقابالت امليدانية مع أصحاب عمل وعامل أردنيني وعامل 

سوريني يف عامن واربد واملفرق والرمثا والعقبة.
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سوق العمل األردين هو انعكاس لإلطار االقتصادي للدولة 

اختالالت  من  يعاين  معروف  هو  وكام  الذي  األردنية، 

كبرية نتيجة للسياسات االقتصادية االنتقائية التي نفذتها 

خاصة  األخريين،  العقدين  خالل  املتعاقبة  الحكومات 

وتنفيذ  واألسعار  الخارجية  التجارة  بتحرير  يتعلق  فيام 

سياسات رضيبية غري عادلة وسياسات الخصخصة وغريها 

تطور  لسياق  املالمئة  غري  االقتصادية  السياسات  من 

مسبقا  معدة  وصفات  تطبيق  واعتمد  األردين،  املجتمع 

الدولية.  واملالية  االقتصادية  املؤسسات  بعض  قبل  من 

والتي تم تطبيقها بشكل انتقايئ إذ تم تطبيق العديد من 

السياسات االقتصادية التي يتحمل املواطنني أعباءها مثل 

تحرير األسعار وارتفاع مستويات الرضيبة وغريها، بينام 

مل يتم تطبيق العديد من السياسات االقتصادية املتعلقة 

بتخفيض اإلنفاق الحكومي، األمر الذي أدى اىل حدوث 

حالة من النهم يف اإلنفاق العام الجاري دون الرأساميل، 

اىل جانب تغري يف استخدام الطاقة بالتحول من استخدام 

املتتالية  االنقطاعات   بسبب  السوالر  اىل  املرصي  الغاز 

منذ أكرث من عامني ونصف، وبالتايل ارتفاعات متتالية يف 

عجز املوازنة العامة للدولة األمر الذي نتج عنه زيادات 

كبرية جديدة يف مستويات الدين العام والتي وصلت يف 

 25 يقارب  ما  الجاري 2013  العام  من  نهاية شهر متوز 

مليار دوالر.

ورغم ان االقتصاد األردين حقق معدالت منو جيدة خالل 

حوايل  تراوحت  والتي  املايض  العقد  من  الثاين  النصف 

7 باملائة، إال ان ضعف العالقة بني معدالت النمو وبني 

يف  ساهم  مبا  للعيان  واضحة  كانت  التشغيل  مستويات 

بقاء معدالت البطالة عند مستويات مرتفعة ترتاوح بني 

12 و 14 باملائة.  وتقدر دائرة اإلحصاءات العامة حجم 

قوة العمل يف اململكة لعام 2012 بحوايل )1,412,134( 

والباقون  مشتغال   )1,235,948( منهم  وعاملة  عامالً 

يشكك  فيام   2 املتعطلني.  من   )176,186( وعددهم 

العديد من املختصني بهذه األرقام ويقدرون حجم قوة 

العمل يف اململكة مبا يتجاوز مليوين شخص.

أوجدت  األردين  االقتصاد  منها  يعاين  التي  االختالالت 

تدين  أبرزها،  األردين  العمل  سوق  أمام  أخرى  تحديات 

مستويات  االعتبار  بعني  اخذ  ما  اذا  األجور  معدالت 

يبلغ  والخدمات حيث  السلع  املرتفعة ملختلف  األسعار 

وسجل   . شهرياً  ديناراً   416 األردن  يف  األجور  معدل 

معدل رواتب العاملني يف القطاع العام 461 ديناراً شهرياً 

أن  كذلك  وتشري   .3 شهرياً  ديناراً   390 الخاص  وللقطاع 

شهرياً  دينار   300 مبقدار  أجورا  يتقاضون  باملائة   42.3

العامة  املؤسسة  بيانات  األرقام  هذه  وتؤكد   .4 فأقل 

العاملني  من   %  72 أن  تشري  إذ  االجتامعي،  للضامن 

املسجلني لديها يحصلون عىل أجور شهرية مقدارها 400 

دينار فام دون. 5 مع األخذ بعني االعتبار أن خط الفقر 

املطلق املقدر لألرسة املعيارية يف األردن لعام 2012 يبلغ 

ما يقارب 400 دينار شهريا.

العاملة  من  كبرية  أعداداً  األردين  العمل  سوق  ويضم 

تحدياً  يشكل  مام  القانونية(  )غري  املنظمة  غري  الوافدة 

آخر يواجه سوق العمل املحيل، فعدد العامل الوافدين 

أوالً: سوق العمل األردين
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عامل  الف   )275( يقارب  العمل  وزارة  لدى  املسجلني 

غري  الوافدة  العاملة  تشمل  ال  األرقام  وهذه  وافد، 

ان  رسمية  وغري  رسمية  تقديرات  تشري  التي  القانونية، 

حجمها يبلغ ضعفي حجم العاملة القانونية ان مل يكن 

أكرث. ويرتكز عمل غالبيتها يف القطاعات االقتصادية غري 

املنظمة، كام ويعاين قطاع العاملة الوافدة القانونية من 

غياب التنظيم، فإىل جانب وجود عدد كبري من الوافدين 

فإن  عمل(،  تصاريح  )بدون  قانوين  غري  بشكل  يعملون 

قطاعات واسعة من العاملة القانونية تعمل يف قطاعات 

غري تلك التي منحوا مبوجبها تصاريح عمل.

)غري  املنظم  غري  للقطاع  املتواصل  التوسع  وشكل 

ويشمل  األردين،  العمل  لسوق  رابعا  تحدياً  الرسمي( 

هذا القطاع مختلف األعامل الزراعية املنزلية، والصيانة، 

التجارية  والوساطات  النقل  مثل  املختلفة  والخدمات 

والعقارية، والتجارة غري املنظمة مثل البيع عىل األرصفة 

بدون  العاملني  العائلة  أفراد  املتجولون، وكذلك  والباعة 

وصيانة  االلكرتونية  املواقع  وتصميم  والربمجة  أجر، 

وغريها  الساتاليت،  وأجهزة  والتصوير  الحاسوب  أجهزة 

اقتصادية  وحدات  خالل  من  تتم  ال  التي  األعامل  من 

الرسمية.  الحكومية  الجهات  لدى  مسجلة  )مؤسسات( 

كام ويشار للقطاع إىل أنه يشمل األفراد العاملني واملهن 

التي ال تتوفر لديها سجالت محاسبية، والتي يزاولها أفراد 

يؤدوا  أن  دون  من  دائم  أو  مؤقت  بشكل  أو جامعات 

رضائب ترتجم واقع األرباح الفعلية ألنشطتهم.

بسبب  األعامل  من  النوع  لهذا  الدائم  االتساع  ويالحظ 

النمو  معدالت  وتزايد  األردن  يف  الفقر  واتساع  انتشار 

والتأهيل  التدريب  مستوى  ضعف  إىل  إضافة  السكاين 

الريفية.  املناطق  يف  التنمية  مستوى  وضعف  للعاملني 

وتفيد تقديرات رسمية أن حجم العاملة غري املنظمة يف 

األردن يبلغ )44 %( من مجمل العاملة يف عام 2010 ، 

وقد شملت هذه العاملة العاملني بأجر و/أو لحسابهم 

االجتامعية  بالحامية  غالبيتهم  يتمتع  ال  الذين  الخاص 

باي  الدولة  خزينة  يرفدون  وال  الوظيفي،  واالستقرار 
مساهامت رضيبية نتيجة ألعاملهم.6

ومن التحديات األخرى التي يواجهها سوق العمل األردين 

املشاركة  بلغ معدل  االقتصادية، حيث  املشاركة  ضعف 

االقتصادية املنقح )قوة العمل إىل السكان الذين أعامرهم 

15 سنة فاكرث )حوايل )37.3 %(، وهذه نسب متواضعة 

جدا مقارنة بغالبية الدول يف العامل.

املشاركة  بضعف  األردين  العمل  سوق  يتسم  كام 

االقتصادية للمرأة حيث بلغ معدل املشاركة االقتصادية 

املنقح ) عدد النساء النشيطات اقتصادياً يف األعامر 15 

سنة فأكرث مقسوماً عىل عدد النساء يف الفئة العمرية 15 

سنة فأكرث( للنساء األردنيات 14.1 يف املئة يف عام 2012 

.7ويعاين سوق العمل األردين أيضا من خلل كبري نتيجة 

عدم مواءمة مخرجات النظام التعليمي مع حاجات سوق 

العمل، فحاجات سوق العمل ونوع الفرص التي يولدها 

يحملها  التي  املهارات  عن  كثريا  تختلف  العمل  سوق 

إىل  إضافة  العمل.  سوق  إىل  الجدد  الداخلون  وميتلكها 

ذلك فإن سوق العمل يعاين من ضعف املستوى املهني 
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لغالبية خريجي املعاهد املهنية، كام يضم سوق العمل 

األردين نحو 33 الف طفل عامل وفق تقديرات رسمية 

قبل عدة سنوات إال ان خرباء يؤكدون ان عدد األطفال 

العاملني يف السوق اكرب من ذلك بكثري8 .

لسوق  جديدا  تحدياً  لتشكل  السورية  العاملة  وجاءت 

العمل يف  أصحاب  من  الكثري  أن  خاصة  األردين،  العمل 

األردن وجدوا أن العاملة السورية ذات جدوى اقتصادية 

افضل من العاملة األردنية، مبا يشكل فرصة لالستغناء عن 

العاملة املحلية يف عدة قطاعات، حيث يقبل السوريون 

العمل بأجور منخفضة، وبساعات عمل أطول، وما زاد 

من رغبة العديد من أصحاب منشآت األعامل أن جزءا 

يف  حرفية  مهارات  ميتلكون  السورية  العاملة  من  كبريا 

العديد من املهن بشكل متميز.

ثانياً: الوجود السوري يف األردن
بدأ التوافد السوري إىل األردن يف وقت مبكر من اندالع 

آنذاك   ،2011 مارس  آذار/  منتصف  بالدهم  يف  األزمة 

السوريني  عىل  وتقترص  صغرية  اللجوء  موجات  كانت 

املقيمني يف املناطق املحاذية لألردن السيام سكان مدينة 

درعا ، ومعظم الالجئني منها إىل مدن شامل األردن أقاموا 

عند أقارب لهم من األردنيني.  ولكن مع اشتداد القتال 

موجات  بدأت  سورية  يف  املناطق  ملختلف  وامتداده 

باتجاه  السورية  املناطق  مختلف  من  باالزدياد  اللجوء 

األردن(،  لبنان،  تركيا،  العراق،   ( السوري  الجوار  دول 

ليتجاوز تعداد السوريني الذين فروا من بالدهم مليوين 

شخص حسب أرقام املفوضية السامية لشؤون الالجئني 

9، استقبل األردن الجزء األكرب منهم. وقد وصلت أعداد 

إىل مليون و 300  املتواجدين يف األردن حالياً  السوريني 

لدى  مسجلني  الجئ  ألف   531 بينهم  شخص،  ألف 

ألف   700 ل  إضافة  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية 

سوري كانوا يقيمون يف األردن قبل بداية األزمة السورية 

مل يتمكن غالبيتهم من العودة 10 .

السوريني  لالجئني  الحقيقة  األعداد  رصد  عملية  وتشهد 

عنها  تتحدث  التي  األرقام  بني  ملفتا  تضارباً  األردن  يف 

التي  األرقام  وبني  الالجئني  لشؤون  السامية  املفوضية 

ان  إىل  التضارب  هذا  ويعود  األردنية،  الحكومة  تعلنها 

رسميا،  لديها  املسجلني  الالجئني  إال  تحيص  ال  املفوضية 

دخل  سوري  كل  بإحصاء  األردنية  الحكومة  تقوم  فيام 

اململكة عرب املنافذ الحدودية الرسمية أو غري الرسمية أي 

املنافذ الحدودية يف املناطق منزوعة السالح عىل الحدود 

بني البلدين والتي يدخل منها الالجئني.

"الزعرتي"  يضم األردن ثالثة مخيامت للسوريني، أكربها 

والذي يضم 129 ألف الجئ بحسب أحدث اإلحصائيات 

اإلمارايت  واملخيم  الالجئني،  لشؤون  السامية  للمفوضية 

األردين املعروف بـ "مريجب الفهود" ويضم 3460 الجئ، 

ويضم  األردن  شامل  أقىص  الرمثا  يف  "الحديقة"  ومخيم 

820 الجئا، باإلضافة إىل مجمع "سايرب سيتي" والذي يضم 

فلسطيني قدموا  يقارب 180  ما  منهم  470 الجئا فقط 

افتتاحه  سيتم  خامسا  مخيام  هناك  أن  .كام  سوريا  من 

األزرق  منطقة  يف  الغربية"  "مخيزن  مخيم  وهو  قريبا، 

يف  ويتسع  قرى،   4 إىل  سينقسم  حيث  اململكة،  رشقي 

مرحلته األوىل ل 55 ألف الجئ، وسعته اإلجاملية 130 

ألف الجئ .
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األردن  معاناة  من  زاد  السوريني  أعداد  يف  التدفق  هذا 

ورتّب  للدولة،  املحدودة  املوارد  عىل  الضغوط  وزاد 

.حيث  العجز  من  أصال  تعاين  موازنة  عىل  إضافية  كلفاً 

القطاعات  مختلف  ليشمل  السوريني  الالجئني  اثر  امتد 

اململكة، من صحة وتعليم وسكن وطاقة  الخدماتية يف 

السوريني  غالبية  أن  ومواصالت وغريها، خصوصاً  ومياه 

يقيمون خارج مخيامت اللجوء، مام ضاعف األعباء عىل 

االقتصاد، الوطني حيث يتوقع ان يبلغ إجاميل التكاليف 

عىل  سوري  الجئ  ألف   550 استضافة  بشأن  التقديرية 

االقتصاد األردين 1.952 مليار دوالر مع نهاية العام الحايل 

عمليات  استمرار  نحو  تذهب  التي  التقديرات  .ومع   11

اللجوء السوري لدول الجوار مع استمرار األزمة الداخلية 

فإن  سورية،  يف  األجنبي  العسكري  التدخل  واحتامالت 

قامئة  تبقى  األردن  يف  السوري  الوجود  تزايد  احتامالت 

بكل تبعاتها السيام عىل االقتصاد.

ثالثاً: العاملة السورية يف األردن
ويف الوقت الذي تضاربت فيه تقديرات أعداد السوريني 

اليه أعاله، فإن  الالجئني وغري الالجئني كام متت االشارة 

تضارب األرقام أكرث وضوحا فيام يتعلق بأعداد السوريني 

تشري  الذي  الوقت  ففي  العمل،  اىل سوق  الذين دخلوا 

السورية  العاملة  تعداد  أن  العمل  وزارة  تقديرات  فيه 

عامل،  الف   160  -  150 بني  ما  يرتاوح  حالياً  األردن  يف 

وزارة  لدى  مسجلني  سوري  عامل   2333 مع  مقارنة   12

يقدر خرباء  بينام   .13 األزمة  اندالع  قبل  األردنية  العمل 

العاملة  عليها  استحوذت  التي  العمل  فرص  اقتصاديون 

السورية يف األردن بنحو  50 ألف وظيفة 14.

واذا ما أخذ بعني االعتبار أن ما يقارب 30 % من الالجئني 

السوريني هم يف سن العمل، 15 ميكن القول ان تلك النسبة 

ترسبت إىل سوق العمل األردين بطريقة أو أخرى، وهذا 

يقرتب من تقديرات وزارة العمل . وهذه األرقام مرشحة 

سوري  الجئ  ألف   395 حوايل  وجود  بسبب  لالزدياد 

يقيمون يف املحافظات املختلفة خارج املخيامت، ومو ما 

يشكل 76 % من مجموع الالجئني املسجلني رسميا 16 .

ذو  سالحا  كان  األردين  العمل  سوق  السوريني  دخول 

الرسمية  التوجهات  مع  يتعارض  جهة  من  فهو  حدين، 

فرص  توليد  إىل  الهادفة  املتعاقبة  للحكومات  املعلنة 

عمل للمواطنني األردنيني، ومن جهة أخرى كانت هناك 

السورية  العاملة  دخول  جراء  اإليجابية  الجوانب  بعض 

غري  الكبرية  غالبيتها  كانت  وان  املحيل  العمل  لسوق 

الكثيف  السوري  الوجود  ان  ومنها  )قانونية(،  نظامية  

يف األردن ولد فرص عمل جديدة مل تكن موجودة سابقا 

إضافة  والسلع،  الخدمات  من  للعديد  الحاجة  بحكم 

بنقل  قامت  العاملة  هىذه  من  واسعة  قطاعات  أن  إىل 

املهن  بعض  يف  عالية  بحرفية  وتعمل  جديدة  خربات 

وخاصة يف املهن اإلنشائية وصناعة الحلويات وخدمات 

األعامل  رجال  من  العديد  قام  كذلك  وغريه،  املطاعم 

ذلك  ومجمل  جديدة،  استثامرات  بتأسيس  السوريني 

ساهم يف تحريك األسواق بزيادة الطلب عىل رشاء السلع 

احد  ذلك  وكان  االستهالك،  زيادة  وبالتايل  والخدمات 
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العوامل التي ساهمت يف زيادة حجم النمو يف االقتصاد، 

حيث سجل الناتج املحيل اإلجاميل للنصف األول من عام 

2013 نسبة منو بلغت 3.1 باملئة مقارنة مع أرقام الربع 

الذي كان يتوقع فيه  الوقت  الثاين من عام 2012.17 يف 

 3 بنسبة  االقتصادي  النمو  زيادة معدالت  الدويل  البنك 

باملئة تقريبا مع نهاية 2013 ، 18 ويعود جانبا كبريا من 

السوريني  الالجئني  من  كبرية  أعداد  لتواجد  النمو  هذا 

الذين يسهمون يف زيادة االستهالك والطلب عىل السلع 

والخدمات.

رابعاً: عمل الالجئني السوريني والقانون 

اإلنساين الدويل
رغم أن األردن مل يوقع عىل اتفاقية عام 1951 الخاصة 

بحقوق الالجئني، إال انه كالعديد من الدول ملتزم بتطبيق 

املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  يف  الواردة  العامة  املبادئ 

.إال أن األردن  بحقوق اإلنسان ومنها االتفاقية املذكورة 

صادق عىل العهدين الدوليني الخاصني بالحقوق املدنية 

والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  والسياسية 

وهذا يعزز التزامه باحرتام الحقوق األساسية لالجئني يف 

التي نصت عليها تلك االتفاقيات  اطار املجاالت واألطر 

واستنادا  واالجتامعية،  واالقتصادية  املدنية  املجاالت  يف 

لجوء  األردن مختلف موجات  استقبل  األسس  إىل هذه 

السوريني عىل مدار العامني ونصف املاضيني.

ويف عام 1997 وقع األردن مذكرة تفاهم مع املفوضية 

من  املفوضية  بتمكني  تسمح  الالجئني  لشؤون  السامية 

واملساعدة  الدولية  بالحامية  املتعلقة  أنشطتها  مبارشة 

الفلسطينيني  الالجئني  عدا  ما  الالجئني  لصالح  اإلنسانية 

منع  عىل  االتفاقية  تنص  كام  األونروا.  برعاية  لشمولهم 

كطالب  املفوضية  قبل  من  قبوله  يتم  الجئ  أي  طرد 

لجوء ، مع رضورة التزام الالجئني بالقوانني واألنظمة يف 

اململكة. وتضمنت االتفاقية مواد تتعلق بحقوق الالجئ 

املهن  الخاص يف  لحسابه  العمل  والعرقية وحق  الدينية 

الحرة، وبإعفاء الالجئني من غرامات تجاوز اإلقامة. كام 

يف  املفوضية  مكتب  يستمر  أن  عىل  االتفاقية  تتضمن 

توفري تكاليف املعيشة من سكن ومأكل وملبس وعالج 

أوضحت  كام  املفوضية.  يف  بها  املعمول  لألسس  وفقا 

لالجئني  كبري  تدفق  فيها  يتم  التي  الحاالت  االتفاقية 

بالتعاون  واملفوضية(  الطرفني)األردن  التزام  األردن،  إىل 

ووضع  الطوارئ  لحاالت  الرسيعة  لالستجابة  الكامل 

الغذاء واملياه  للتعامل مع متطلبات توفري  آلية مشرتكة 

الصحية  والخدمات  اإليواء  وخدمات  الصحي  والرصف 
وامن وحامية الالجئني. 19

ويف هذا االطار ينطبق عىل العاملني من الالجئني السوريني 

يف األردن ما ينطبق عىل األجانب العاملني يف األردن من 

مختلف الجنسيات األخرى، من حيث رضورة حصولهم 

عىل تصاريح عمل حسب األصول املتبعة يف األردن، ويف 

اطار املهن املسموح لألجانب العمل بها، ومبا تسمح به 

السوريني  وألن  األردنية،  والتعليامت  واألنظمة  القوانني 

الجئني  غري  ام  الجئني  كانوا  سواء  األردن  يف  املقيمني 
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يخضعون لوالية الدولة األردنية، فإنهم يتمتعون بكامل 

اإلنسان  لحقوق  الدوليني  العهدين  يف  الواردة  الحقوق 

مع  التعاون  اطار  واالجتامعية، يف  االقتصادية  والحقوق 

املفوضية السامية لشؤون الالجئني.

خامساً: ظروف العمل
أثر دخول الالجئني السوريني إىل سوق العمل األردين بهذه 

األعداد الكبرية بشكل ملموس عىل سوق العمل األردين 

يف العديد من الجوانب، فمن جانب أدى وجودهم اىل 

خلق حالة من املنافسة غري املحسوبة مع طالبي العمل 

األجور  مستويات  عىل  للضغط  كذلك  وأدى  األردنيني، 

باتجاه تخفيضها، باإلضافة إىل الضغط عىل رشوط العمل 

باتجاه تراجعها يف العديد من منشآت األعامل الصغرية 

وقطاعات االقتصاد غري املنظم، اىل جانب تأثريه السلبي 

عىل  والسوريني  األردنيني  العاملني  متتع  مستويات  عىل 

حد سواء برشوط العمل الالئقة العادلة.

املنافسة غري العادلة:
األردين  العمل  سوق  يف  السورية  العاملة  كثافة  خلقت 

العادلة  وغري  املحسوبة  غري  املنافسة  أشكال  من  شكل 

من  حالة  كذلك  وخلقت  األردنية.  العاملة  وبني  بينها 

املنظمة.  وغري  املنظمة  املرصية  العاملة  مع  املنافسة 

وتجدر اإلشارة إىل ان العاملة السورية التي دخلت سوق 

العمل تصنف إىل نوعني، األوىل وتتمثل بالعاملة املسجلة 

كالجئني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني وغادرت 

مخيامت اللجوء بطريقة أو بأخرى، والنوع اآلخر العاملة 

التي دخلت األردن بشكل رسمي وانترشت يف  السورية 

سوق العمل وهي ال تحمل صفة اللجوء، إذ ان الجنسية 

السورية من الجنسيات غري املقيدة وميكنها دخول األردن 

بحرية كام هو حال األردنيني يف سوريا.

وقد كان واضحا للعيان أن درجة تأثر العاملة الوافــــدة

) املرصية( كان بشكل أكرب من العاملة األردنية يف العديد 

اإلنشاءات  قطاع  الخصوص  وجه  وعىل  القطاعات  من 

غري املنظم ) تبليط، دهان، قصارة، حدادة البناء وغريها 

املرصية  العاملة  بكثافة  تنترش  كانت  حيث  املهن(  من 

غري الحاصلة عىل تصاريح عمل من وزارة العمل، وظهر 

ذلك جلياً يف إقليم الشامل وبدرجة اقل يف إقليم الوسط 

وإقليم الجنوب .

هذه  يف  العاملة  األردنية  العاملة  أن  إىل  اإلشارة  وميكن 

عمله  فقد  منهم  العديد  أن  إذ  أيضا،  سلبا  تأثرت  املهن 

بسبب دخول السوريني للعمل يف هذه القطاعات بكثافة، 

والذي أدى اىل تراجع رشوط العمل ملستوى من الصعب 

عىل العاملني األردنيني القبول بها، أهمها انخفاض األجور 

اىل مستويات متدنية.

أما فيام يتعلق بقطاع املطاعم والحلويات عىل اختالف 

اإلنشاءات  لقطاع  مشابها  فيها  التأثري  كان  فقد  أنواعها، 

هذه  يف  السورية  العاملة  تكثفت  حيث  املنظم  غري 

مع  املحافظات  مختلف  ويف  ملفت  بشكل  القطاعات 

متركزها يف إقليمي الشامل والوسط، وحلت يف الكثري من 
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الحاالت محل العاملة األردنية واملرصية، وكان هذا التأثري 

أكرب من  )املرصية( بشكل  الوافدة  العاملة  عىل حساب 

العاملة األردنية، إذ أن غالبية العاملني يف هذه القطاعات 

هم اصال من العاملة الوافدة املرصية.

وتجدر اإلشارة هنا أن غالبية العاملني السابقني يف هذا 

القطاع كانوا من العاملة املرصية املنظمة، وقد حل محل 

العديد منهم عاملني سوريني، سواء أكانوا عامل مهرة أو 

نصف مهرة أو أضيفت لها ، خاصة وان قطاع املطاعم 

ونصف  العام  خالل  أعامله  يف  توسعا  شهد  والحلويات 

املاضية بسبب زيادة الطلب عىل منتجات هذا القطاع 

بسبب زيادة االستهالك، وهي ناجمة بشكل رئييس عن 

زيادة أعداد السوريني يف األردن وبالتايل فإن جزءاً كبريا 

من العاملة السورية يف هذا القطاع مل تكن احاللية.

أما يف قطاع الزراعة فقد تكثف وجود العاملة السورية 

التجربة  ومع  انه  اإل  لألردن،  السوريني  دخول  بداية  يف 

باالستغناء عن  الزراعي  القطاع  يف  األعامل  أصحاب  بدأ 

يف  املرصية  العاملة  لتشغيل  والعودة  السورية  العاملة 

هذا القطاع بسبب ارتفاع مهارتها عن نظريتها السورية. 

يواجه مشكلة يف  الزراعي  القطاع  بدأ  السياق  ويف هذا 

هذا  يف  العمل  صعوبة  بسبب  املرصية  العاملة  توفري 

القطاع وخروج أعداد كبرية من العاملة املرصية للعمل 

حيث  اإلنشاءات،  قطاع  يف  وخاصة  أخرى  قطاعات  يف 

العمل اقل صعوبة، إىل  معدالت الدخل أعىل، وظروف 

جانب ان هناك أعدادا كبرية من العاملة املرصية بدأت 

يف  املعيشة  تكاليف  ارتفاع  بسبب  لبالدها  العودة  يف 

األجور  تحسن مستويات  لرهانهم عىل  باإلضافة  األردن 

يف مرص خالل األشهر األخرية.

للعمل  السوريني  من  العديد  انتشار  ذلك،  اىل  يضاف 

وبشكل  جدا،  والصغرية  الصغرية  األعامل  منشآت  يف 

واملقاهي  األلبسة  وبيع  البقالة  محالت  يف  نظامي  غري 

بنوعيها  )ذكور وإناث. ومام يذكر  التجميل  وصالونات 

ان نسبة السوريات اللوايت دخلن اىل سوق العمل األردين 

من  السورية  العاملة  مع  مقارنة  متواضعة  نسبة  كانت 

الصدد، و هن  أية إحصاءات يف هذا  يتوفر  الذكور، وال 

التجارية  وباملكاتب  املالبس  بيع  محالت  يف  يرتكزن 

الصغرية ومكاتب املهنيني.

الضغط عىل األجور
لقد أدى انتشار العاملة السورية بهذه الكثافة يف مختلف 

قطاعات العمل إىل ضغوط كبرية عىل مستويات األجور 

باتجاه تخفيضها استنادا إىل منطق العرض والطلب، اذا 

ان غالبية العاملة السورية لديها استعداد للعمل بأجور 

الظروف  بسبب  املهرة  غري  األشخاص  وخاصة  منخفضة 

للعمل  املاسة  ولحاجتهم  يواجهونها،  التي  الصعبة 

للمساهمة يف تغطية جانب من نفقاتهم ونفقات أرسهم. 

إذ وجد العديد من أصحاب العمل انفسهم أمام أعداد 

الذي  األمر  املهن،  مختلف  يف  العمل  طالبي  من  كبرية 

أو االستغناء  لديهم  العاملني  لتخفيض أجور  إما  دفعهم 

عن العديد منهم وتوظيف عاملة سورية بأجور اقل .

ففي قطاع اإلنشاءات غري املنظم انخفضت أجور العاملني 
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يف العديد من املهن، كذلك انخفضت أجور العاملني يف 

املحافظات  مختلف  يف  واملقاهي  املطاعم  من  العديد 

وخاصة يف إقليمي الشامل والوسط . اال أن اجور العديد 

من العاملني الذين ميتلكون مهارات متقدمة يف قطاعات 

ذات  عىل  حافظت  واإلنشاءات  والحلويات  املطاعم 

عىل  الضغط  هذا  ان  بالذكر  الجدير  ومن  مستوياتها. 

األجور تركز يف القطاعات غري املنظمة، بينام القطاعات 

تتأثر  مل  والكبرية  املتوسطة  األعامل  منشآت  يف  املنظمة 

يف هذا الجانب، حيث ان دخول السوريني لهذا القطاع 

السورية عىل  العاملة  نتيجة عدم حصول  كان محدوداً 

تراخيص عمل رسمية للعمل فيه.

الضغط عىل مستويات العمل الالئق
استعراضه  تم  ما  االعتبار  بعني  األخذ  وبشكل عام ومع 

األردن  يف  السورية  للعاملة  املكثف  الوجود  فإن  أعاله، 

مؤرشات  من  العديد  تراجع  إىل  ملموس  وبشكل  أدى 

ورشوط العمل الالئق والحقوق األساسية يف العمل، ويف 

والقطاعات  املنظمة  غري  االقتصادية  القطاعات  غالبية 

بها  يعمل  التي  واملتوسطة  الصغرية  املنظمة  االقتصادية 

عاملون وفق عالقات عمل غري منظمة.

واثر ذلك الرتاجع عىل رشوط مختلف العاملني يف هذه 

مرصيني  كانوا  سواء  ووافدين  أردنيني  من  القطاعات 

بعض  يف  لتصل  العمل  ساعات  ازدادت  اذا  سوريني،  أو 

من  العديد  لدى  يومياً  عمل  ساعة   12 إىل  األحيان 

حرمانهم  جانب  إىل  بها،  يعملون  التي  األعامل  منشآت 

من إجازاتهم مبختلف أنواعها سنوية كانت أم مرضية أم 

رسمية، اىل جانب تأخري استالم األجور إىل فرتات زمنية 

باإلضافة  األردين.  العمل  قانون  عليه  نص  ما  عن  تزيد 

غالبيتهم  لدى  الوظيفي  االستقرار  مستويات  تراجع  إىل 

دون  العمل  من  بالفصل  مهددين  اصبحوا  إذا  الكبرية، 

إىل  هذا  اإلجراء،  هذا  ملثل  القانونية  لآلليات  االستناد 

جانب ان الغالبية الساحقة منهم غري مشمولني مبنظومة 

الضامن االجتامعي.

ومن املفيد يف هذا السياق ويف ظل الحاجة املاسة ألعداد 

كبرية من العائالت السورية للحصول عىل أي دخل ميكنها 

من تغطية نفقاتها، انترشت بشكل ملفت اعداد األطفال 

يف  يعملون  والذين  األردين،  العمل  سوق  يف  السوريني 

السليم،  منوهم  عىل  سلبا  تؤثر  التي  املهن  من  العديد 

حيث ينترشون بشكل ملفت يف محالت صيانة السيارات 

مبختلف أنواعها اىل جانب البيع عىل الشوارع الرئيسية 

ان  تقديرات غري رسمية  الرئيسية، وهنالك  املدن  داخل 

األطفال السوريني يف سوق العمل األردين يقارب عددهم 

30 الف طفل.

السوري  اللجوء  تركه  الذي  البالغ  األثر  يتضح  مام سبق 
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عىل مختلف مناحي الحياة يف األردن، السيام االقتصادية 

مستمرة  ستبقى  آثار  العمل، وهي  منها، وخاصة سوق 

عىل املديني القريب واملتوسط، خاصة مع استمرار بقاء 

ومنها  االحتامالت  شتى  عىل  مفتوحة  السورية  األزمة 

التصعيد العسكري، وما يرتبط بذلك من تزايد معدالت 

اللجوء السوري اىل األردن، فيام األردن ملتزم باستقبال 

الالجئني السوريني انطالقا من التزامه باملبادئ اإلنسانية 

التي كفلتها املواثيق الدولية التي تنظم التعامل مع هذه 

الحاالت.

كبرية  بأعداد  السورية  العاملة  دخول  أن  أيضا  واتضح 

لسوق العمل األردين مل يؤثر فقط عىل العاملة األردنية 

فقط، بل ان هذا األثر امتد أيضا ليشمل العاملة الوافدة 

من جنسيات أخرى وخاصة العاملة املرصية، وهذا التأثري 

مختلف  يف  العمل  فرص  توفر  شمل  السورية  للعاملة 

القطاعات االقتصادية وخاصة القطاعات االقتصادية غري 

املنظمة. وكان التأثري األبرز لدخول العاملة السورية بهذه 

الكثافة اىل سوق العمل األردين، عىل تعمق املنافسة يف 

الحصول عىل فرص العمل بني العاملة األردنية والعاملة 

العامني  قامئة سابقا واشتدت خالل  كانت  التي  الوافدة 

العاملة  فقط  ليس  سلبا  بها  يتأثر  وأصبح  املاضيني، 

الذي  االمر  أيضا،  الوافدة املرصية  العاملة  األردنية وامنا 

يف  حتى  عمل  فرص  عىل  األردنيني  حصول  فرص  ضيق 

القطاع غري املنظم، ومن املعروف أن األردن بحاجة اىل 

توليد ما يقارب 100 الف فرصة عمل الستيعاب األيدي 

العاملة الجديدة التي ينتجها النظام التعليمي مبختلف 

مستوياته.

لسوق  السورية  للعاملة  الكثيف  الدخول  دفع  كذلك 

العمل األردين مستويات األجور نحو االنخفاض يف العديد 

مستويات  عىل  السلبية  التأثريات  إىل  إضافة  املهن،  من 

متتع مختلف العاملني برشوط العمل الالئق، بالنظر ألن 

الغالبية الساحقة من العاملة السورية اىل جانب املرصية 

غري حاصلة عىل تصاريح عمل قانونية من وزارة العمل.

الحكومة  من  مطلوباً  بات  املنطلقات  هذه  ومن 

األردنية العمل عىل تصويب أوضاع سوق العمل األردين 

عىل  ويحافظ  األردنيني  مصالح  يحفظ  مبا  وتنظيمه، 

حقوق السوريني كالجئني وغري الجئني، ومن املعروف أن 

سوق العمل األردين كان يعاين من اختالالت كبرية قبل 

الدخول  اىل  الجئني  وغري  الجئني  من  السوريني  اضطرار 

حدة  من  زاد  الذي  األمر  عمل،  فرص  عن  باحثني  اليه 

آثارا  طياته  يف  يحمل  وهذا  فيه،  املوجودة  االختالالت 

ان  إذ  سلبية كبرية عىل االستقرار االجتامعي والسيايس، 

يف  آخذة  املواطنني  من  واسعة  أوساط  يف  التذمر  حالة 

االتساع بسبب انحسار فرص حصول األردنيني عىل فرص 

عمل حتى يف القطاع غري املنظم، اىل جانب تراجع رشوط 

معاناة  زيادة  ذلك  اىل  يضاف  والعادلة.  الالئقة  العمل 

األردنيني من جراء بعض السياسات الحكومية االقتصادية 

التي تضغط عليهم اكرث فأكرث وتدفع معدالت األسعار اىل 

االرتفاع بشكل متتايل.

كذلك بات مطلوبا من املجتمع الدويل زيادة مساعداته 

التحديات  مواجهة  من  لتمكينه  األردن  اىل  املتنوعة 

الخالصة والتوصيات:
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األردن،  اىل  السوري  اللجوء  كثافة  فرضها  التي  الجديدة 

العمل  سوق  اىل  دخلت  التي  العاملة  األيدي  وكثافة 

األردين خالل العامني املاضيني، إذ أن من الواضح أن حجم 

املساعدات املقدمة حتى اآلن ال يغطي كافة احتياجات 

الذي  األمر  أم غري الجئني،  كانوا الجئني  السوريني سواء 

نظامي  غري  بشكل  العمل  سوق  اىل  للدخول  يضطرهم 

وخلق حالة من املنافسة غري العادلة مع العاملة األردنية.

والبطالة  العاملة  تقرير  العامة،  اإلحصاءات  دائرة   -1
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