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مقدمة
الظواهــر  أقــدم  مــن  الهجــرة  ظاهــرة  تعــد 
اإلنســانية، وال تــكاد توجــد بقعــة مــن األرض 
تخلــو مــن بشــر هاجــروا مــن مناطــق جغرافيــة 
كحاجــة  الظاهــرة  اليهــا، ونشــأت هــذه  اخــرى 
انســانية أساســية تتطلبهــا اســتمرارية الحيــاة، 
لذلــك فــإن تنقــل البشــر داخــل حــدود دولهــم 
وخارجهــا هــو حــق انســاني، إذ نــص اإلعــان 
العالمــي لحقــوق االنســان علــى حــق الفــرد 
فــي حريــة التنقــل واختيــار محــل إقامتــه داخــل 
أيــة  يغــادر  أن  فــي  دولــة، وحقــه  حــدود كل 
بــاد بمــا فــي ذلــك بلــده كمــا يحــق لــه العــودة 
إليهــا. )1( إال أن الصراعــات الدوليــة والتوجهــات 
مســتويات  وتفــاوت  والقوميــة  الوطنيــة 
التنميــة حرمــت الغالبيــة الســاحقة مــن البشــر 

ــع بهــذا الحــق.   مــن التمت

ألســباب  امــا  البشــرية  الهجــرات  وتأتــي 
ــه تبعــا  شــخصية يقــرر فيهــا الفــرد مســار حيات
لمصالحــه، ومنهــا مــن كان جماعيــًا للبحــث عــن 
الحيــاة االفضــل بالبحــث عــن الــرزق، ومنهــا مــا 
كان هربــا مــن الحــروب والمــوت ومنهــا مــن 
كان بســبب االحتــاالت التــي تتســبب بتهجيــر 
وتنامــت  واوطانهــا.  أراضيهــا  عــن  شــعوب 
ظاهــرة الهجــرة فــي العقــود األخيــرة كطريقــة 
انســانية لمواجهــة تحديــات واختاالت اســواق 
العمــل وارتفــاع مســتوى التفــاوت االجتماعــي 
ــة الواحــدة  وعــدم المســاواة فــي داخــل الدول
وبيــن الــدول. وتفيــد المؤشــرات االحصائيــة 
العالــم  فــي  تتــم  التــي  الهجــرات  غالبيــة  أن 
ويقصــد  عمــل.  عــن  البحــث  بهــدف  تكــون 
بالعامــل المهاجــر »الشــخص الــذي زاول أو مــا 
زال يــزاول أو ســيزاول نشــاطا مقابــل أجــر فــي 

ــة ليــس مــن رعاياهــا«.)2( دول

المتعلقــة  الدوليــة  اإلحصــاءات  وحســب 
بالهجــرة للعــام 2019، فــإن هنالــك مــا يقــارب 
164 مليــون عامــل مهاجــر فــي العالــم، وهــو 
مــا يمثــل 64 بالمئــة مــن عــدد المهاجريــن فــي 
العالــم للعــام الجاري 2020 والذين يقدرون ب 
272 مليــون مهاجــر، 74 بالمئــة منهــم تتــراوح 
ــن 20-64 ســنة أي ســن العمــل،  أعمارهــم بي
وكانــت نســبة الرجــال المهاجريــن بينهــم هــي 
األكبــر إذ بلغــت 52 بالمئــة. يتنقــل غالبيتهــم 
مــن دول الجنــوب الــى دول الشــمال يبحثــون 
وأجــور  أفضــل  معيشــية  مســتويات  عــن 
أعلــى. وتشــير تقديــرات البنــك الدولــي إلــى 
للعمــال  الســنوية  التحويــات  تدفقــات  أن 
البلــدان  إلــى  رســميًا  المســجلة  المهاجريــن 
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل وصلــت إلــى 

بزيــادة   ،2018 عــام  فــي  دوالر  مليــار   529
ــة عــن المســتوى القياســي  قدرهــا 9.6 بالمئ

لعــام 2017 والبالــغ 483 مليــار دوالر. 

ومــن المتوقــع أن تنخفــض التدفقــات الماليــة 
للعامليــن فــي الخــارج إلــى البلــدان المنخفضة 
والمتوســطة الدخــل بنســبة 7بالمئــة لتصــل 
 ،2020 فــي  دوالر  مليــارات   508 إلــى 
بالمئــة   7.5 بنســبة  أخــرى  مــرة  وســتتراجع 
 .2021 فــي  دوالر  مليــار   470 إلــى  لتصــل 
وتشــمل العوامــل الرئيســية المســببة لهــذا 
التراجــع ضعــف معــدالت النمــو االقتصــادي 
المضيفــة  البلــدان  فــي  والتوظيــف 
للمهاجريــن، وتراجــع أســعار النفــط؛ وانخفــاض 
قيمــة عمــات البلــدان المرســلة للتحويــات 
مقابــل الــدوالر األمريكــي، بحســب تقديــرات 

الدولــي.)3(   البنــك 

ومــن المرجــح أن تنخفــض أعــداد المهاجريــن 
الدولييــن مــع تباطــؤ معــدالت الهجــرة الجديــدة 
وزيــادة أعــداد العائديــن. إذ بعــد وقــف إجراءات 
اإلغــاق فــي جميــع البلــدان شــهدت مختلــف 
المناطــق عــودة للمهاجريــن ألوطانهــم، ممــا 
يزيــد مــن فــرص ارتفــاع نســب البطالــة بســبب 
تأشــيرات  علــى  المفروضــة  القيــود  تشــديد 

دخــول المهاجريــن والاجئيــن.

المهاجــرة  للعمالــة  أن  الــى  اإلشــارة  ويجــدر 
األصليــة  البلــدان  علــى  إيجابيــة  تأثيــرات 
تحوياتهــم  خــال  مــن  المهاجريــن  للعمــال 
الماليــة التــي تســاهم فــي تمويــل الجهــود 
مــن  وتخفــف  جانــب،  مــن  فيهــا  التنمويــة 
عجــوز موازيــن المدفوعــات مــن جانــب آخــر، 
المشــكات االقتصاديــة  حــدة  مــن  وتخفــف 
ــب  ــة مــن جان ــة الناجمــة عــن البطال واالجتماعي
مــوازي، وتنعكــس كذلــك ايجابــا علــى البلــدان 
فــي  يعملــون  للعمالــة، ألنهــم  المســتقبلة 
القطاعــات االقتصاديــة التــي ال يتوفــر لــدى 
هــذه الــدول عمالــة وطنيــة للعمــل فــي هــذه 

القطاعــات. 

وبذلــك، فــإن هجــرة األيــدي العاملــة تســاهم 
أســواق  توازنــات  اختــال  حــل مشــكلة  فــي 
والمســتقبلة  المرســلة  الــدول  فــي  العمــل 
للعمالــة، بالتالــي فــإن هجــرة األيــدي العاملــة 

ظاهــرة إنســانية وطبيعيــة. 
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معايير دولية

األردن والعمالة المهاجرة 

الدوليــة  التقاريــر  مــن  العديــد  وتشــير 
والعالميــة أن العمــال المهاجريــن هــم األكثــر 
تعرضــا لانتهــاكات والتعــدي علــى حقوقهــم 
اإلنســانية األساســية، وغالبيتهــم يتعرضــون 
ألنــواع متعــددة مــن االنتهــاكات تصــل فــي 
االتجــار  مســتوى  الــى  الــدول  مــن  العديــد 
العبوديــة  أحــد أشــكال  بالبشــر، والــذي يعــد 
الحديثــة. وقــد أشــار تقريــر مؤشــر العبوديــة 
للعــام 2018 عــن وجــود 40.2 مليــون شــخص 
يواجهــون شــكا مــن أشــكال العبوديــة فــي 
167 دولــة فــي العالــم، وتشــمل العبوديــة 
بالســخرة  والعمــل  بالبشــر  االتجــار  الحديثــة: 
والزواج القســري وعبودية الّدين واالســتغال 

)4( الجنســي فــي األعمــال التجاريــة. 

المســتجد«  »كورونــا  أزمــة  أثبتــت  وقــد 
حقــوق  حمايــة  فــي  الواضــح  التقصيــر 
اإلنســان لألشــخاص الضعفــاء واســتبعادهم 
ــر  ــة، وكان تأثي ــة االجتماعي مــن شــبكات الحماي
مــن  وغيرهــم  المهاجريــن  العمــال  اســتبعاد 
ــة  ــة الصحي العمــال المســتضعفين مــن الرعاي
والدعــم المالــي يهــدد حقــوق اإلنســان ويزيــد 
بيــن  للفيــروس  متزايــد  انتشــار  خطــر  مــن 
جميــع الســكان، ألن العامليــن المصابيــن ال 
يســتطيعون تحمــل العيــش بــدون أجــر، األمــر 
الــذي يجعلهــم يخفــون إصابتهــم بالمرض في 
حــال كانــوا مهدديــن بعــدم تغطيــة اجازاتهــم 

المرضيــة. 

االهتمــام  جــاء  ولغيرهــا،  األســباب  لهــذه 
العمــال  لحمايــة  خاصــة  معاييــر  بوضــع 
المهاجريــن فــي عملهــم، واســتمرت الجهــود 
اســتمرار  مــع  المجــال  هــذا  فــي  الدوليــة 
االســتغال،  الــى  العمــال  هــؤالء  تعــرض 
حمايــة  المطلــوب  ليصبــح  الرؤيــة  وتطــورت 
تــم  أن  الــى  واســرهم،  المهاجريــن  العمــال 
تطويــر اتفاقيــة دوليــة اصبحــت جــزءا ال يتجــزأ 
االنســان،  لحقــوق  الدوليــة  الشــرعة  مــن 
لحمايــة  الدوليــة  »االتفاقيــة  فــي  وتتمثــل 
وأفــراد  المهاجريــن  العمــال  جميــع  حقــوق 
فــي  شــملت  والتــي   ،»1990 اســرهم، 
االعانــات  مــن  جملــة  خاصــات  نصوصهــا 
والمعاهــدات واالتفاقيــات اإلنســانية الدوليــة 
لحقــوق  العالمــي  االعــان  فــي  المتمثلــة 
الخاصيــن  الدولييــن  والعهديــن  االنســان 
ــة  ــة والسياســية واالقتصادي بالحقــوق المدني

منظمــة  واتفاقيــة  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
العمــل الدوليــة المتعلقــة بالهجــرة مــن أجــل 
واتفاقيــة   ،1949 لســنة   97 رقــم  العمــل 
العمــال  بشــأن  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
ــة( رقــم 143 لســنة  المهاجريــن )احــكام تكميلي
الدوليــة  العمــل  منظمــة  واتفاقيــة   ،1985
والمهنــة  االســتخدام  فــي  التمييــز  بشــأن 
رقــم 111 لســنة 1958، وتوصيــات منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــم 86 ورقــم 151، واالطــار 
الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  االطــراف  متعــدد 
بشــأن هجــرة األيــدي العاملــة، 2005. ومؤخــرا 
فــي مراكــش/ المغــرب وفــي بدايــة شــهر كان 
األول 2018 قامــت األمــم المتحــدة بإصــدار 
مشــروع الوثيقــة الختاميــة للمؤتمــر الحكومــي 
الدولــي العتمــاد االتفــاق العالمــي مــن أجــل 

والنظاميــة.  والمنظمــة  اآلمنــة  الهجــرة 

فــي الوقــت الــذي يعــد فيــه األردن مــن الــدول 
ــق  ــي يطل ــرة والت ــة المهاج المســتقبلة للعمال
عليهــا فــي األردن »عمالــة وافــدة«، اذ يعمــل 
المهاجريــن  العمــال  مــن  فيــه مئــات اآلالف 
االقتصاديــة،  القطاعــات  مــن  العديــد  فــي 
األردنييــن  مــن  اآلالف  مئــات  هنالــك  فــإن 
دول  فــي  وخاصــة  األردن  خــارج  يعملــون 
الخليــج العربــي، وبالتالــي فــإن األردن أيضــا 

مــن الــدول المرســلة )المصــدرة( لهــم. 

ويضــم ســوق العمــل األردنــي أعــدادا كبيــرة 

مــن العمالــة المهاجــرة، وتقــدر أعدادهــم فــي 
 ،2019 الماضــي  العــام  نهايــة  فــي  األردن 
بمــا يقــارب المليــون عامــل وعاملــة، منهــم مــا 
يقــارب )348( ألــف عامــل مســجلين لــدى وزارة 
العمــل، ومــا يقــارب 600 ألــف عامــل آخــر غيــر 
مســجلين لــدى وزارة العمــل، ويعملــون فــي 
القطــاع غيــر المنظــم وبشــكل غيــر نظامــي، 
مــن  األكبــر  الجــزء  المصريــة  العمالــة  تشــكل 
ــة الســورية التــي  ــة، تليهــا العمال هــذه العمال
الســنوات  خــال  ملمــوس  بشــكل  تزايــدت 

القليلــة الماضيــة.
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وبحســب بيانــات البنك المركــزي، فقد تراجعت 
تحويــات العمــال المهاجريــن )الوافديــن( فــي 
األردن الــى الخــارج خــال النصــف األول مــن 
حيــث   ،17% بنســبة   2020 الجــاري  العــام 
تراجــع  مقابــل  دينــار،  مليــون   160 ســجلت 
تحويــات العامليــن األردنييــن المهاجريــن فــي 
الخــارج الــى األردن خــال ذات الفتــرة بنســبة 

%10 لتســجل1.05  مليــار دينــار.

علــى  األردن  مصادقــة  عــدم  مــن  بالرغــم 
جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  »االتفاقيــة 
العمــال المهاجريــن وافــراد اســرهم 1990«، 
فــإن المنظومــة التشــريعية األردنيــة تتضمــن 
عــددا مــن القوانيــن واالنظمــة والتعليمــات 
المهاجــرة،  العمالــة  بأوضــاع  العاقــة  ذات 
فالتشــريعات العاديــة مثــل القانــون المدنــي 
وقانــون العمــل وقانــون الضمــان االجتماعــي 
االتجــار  منــع  وقانــون  العقوبــات  وقانــون 
بالبشــر وقانــون االقامــة وشــؤون االجانــب 
وقانــون إبطــال الــرق إلــى جانــب تشــريعات 
وقوانيــن أخــرى توفــر حمايــة قطاعيــة أو جزئيــة 
المجــاالت،  بعــض  فــي  المهاجريــن  للعمــال 
هــذا  أخــرى.  مجــاالت  فــي  منهــا  وتحرمهــم 
باإلضافــة الــى عــدد مــن األنظمــة والتعليمات 
التــي ترتبــط بصــورة او أخــرى بأوضــاع العمــال 
المهاجريــن منهــا: نظــام العامليــن في المنازل 
ونظــام تنظيــم المكاتــب الخاصــة العاملــة فــي 
اســتقدام واســتخدام غيــر االردنييــن العامليــن 
فــي المنــازل، ونظــام رســوم تصاريــح عمــل 
مفتشــي  ونظــام  االردنييــن  غيــر  العمــال 
وإجــراءات  شــروط  وتعليمــات  العمــل، 
اســتخدام العمــال غيــر األردنييــن وتعليمــات 
شــروط واجــراءات اســتقدام واســتخدام غيــر 
ــة  ــة المؤهل ــن فــي المناطــق الصناعي االردنيي
لألجــور  االدنــى  بالحــد  المتعلقــة  والقــرارات 
ــى  والقــرارات المتعلقــة بالمهــن المغلقــة عل

االردنييــن دون ســواهم مــن العمــال. 

التشــريعية  للمنظومــة  ســريعة  وبمراجعــة 
هــذه  أن  يتضــح  بهــا،  المعمــول  األردنيــة 
المنظومــة تفتقــر إلــى إطــار قانونــي شــامل 
يقــر بالمســاواة الكاملــة بيــن العمــال الوطنيين 
الحقــوق  مجــال  فــي  المهاجريــن  والعمــال 
النصــوص  وجــود  مــن  وبالرغــم  االنســانية، 

التــي تقــر شــكا بالمســاواة، فــإن العديــد مــن 
األنظمــة  بعــض  فــي  الــواردة  االســتثناءات 
التمييــز  الــى  تــؤدي  والقــرارات  والتعليمــات 
ضــد العمــال المهاجريــن، وبالتالــي تعــزز عــدم 
ــة ومدخــا التســاع  المســاواة، وتشــكل أرضي
رقعــة االنتهــاكات. ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
ــذي يطبــق علــى  قــرار الحــد األدنــى لألجــور ال
المنــازل  عامــات  وحرمــان  فقــط،  األردنييــن 
مــن االنتفــاع مــن الحمايــة االجتماعيــة فــي 
إطــار منظومــة الضمــان االجتماعــي، بالرغــم 
مــن شــمول فئــة العامليــن فــي المنــازل تحــت 
مظلــة قانــون العمــل األردنــي. ومؤخــرا تــم 
ــون  ــن الســوريين الذيــن يحصل حرمــان العاملي
علــى تصاريــح عمــل حرة في قطاع اإلنشــاءات 
االجتماعــي.  الضمــان  فــي  االشــتراك  مــن 
الممارســات  مــن  العديــد  جانــب  الــى  هــذا 
علــى أرض الواقــع ضــد قطاعــات مــن العمالــة 

المهاجــرة التــي تصــل حــد االنتهــاكات. 

المهاجــرات، فهــن  العامــات  يخــص  وفيمــا 
تعرضهــن  يخــص  فيمــا  االضعــف  الحلقــة 
ألشــكال اوســع وأكبــر مــن االنتهــاكات، خاصــة 
ــي يصعــب التفتيــش  ــازل اللوات عامــات المن
ورصــد ظــروف عملهــن، حيــث عــادة مــا يعانيــن 
مــن انتهــاكات متعــددة، مثــل حرمانهــن مــن 
اســتام األجــور بشــكل منتظــم، وحرمانهــن 
واالجــازات  األســبوع  نهايــة  إجــازة  مــن 
ــد منهــن  الســنوية، فضــا عــن تعــرض العدي
لبعــض اشــكال العنــف. وتشــير العديــد مــن 
عامــات  غالبيــة  تعــرض  الــى  المعطيــات 
جائحــة  جــراء  االنتهــاكات  مــن  لمزيــد  المنــازل 
كورونــا، ســواء فــي ســاعات العمــل الطويلــة 
فــي مواعيدهــا،  أجورهــم  اســتام  أو  جــدا، 
أو عــدم قدرتهــن علــى تحويــل اجورهــن الــى 

األردن. خــارج  اســرهن 

واقع العمالة المهاجرة في 
األردن
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والــى جانــب ذلــك يعاني العديــد من العاملين 
سياســات  مــن  الخليــج  دول  فــي  األردنييــن 
وممارســات تمييزيــة مرتبطــة بنظــم الكفالــة 
والمســاواة  الحمايــة  بمنظومــة  تخــل  التــي 
التــي يجــب أن يتمتــع بهــا العامــل المهاجــر، 
ومنهــا حــق التملــك والتنقــل، وكذلــك هنالــك 
أبنــاء  تمييــز فــي مســتويات األجــور لصالــح 
البلــد األصلــي خاصــة العامليــن فــي القطــاع 
التــي  المشــكات  تفاقمــت  وقــد  العــام. 
يتعــرض لهــا العامليــن األردنييــن فــي دول 
الخليــج جــراء جائحــة كورونــا، حيــث خســر اآلالف 
ــم تخفيــض أجــور أعــداد  منهــم وظائفهــم، وت

كبيــرة منهــم. 

الثقافــة  أن  الــى  االشــارة  المفيــد  ومــن 
الســائدة فــي األردن ولــدى مجتمعــات الــدول 
المهاجــرة  األردنيــة  للعمالــة  المســتقبلة 
لديهــا  العربــي  الخليــج  دول  فــي  وخاصــة 
أبنــاء  بيــن  المســاواة  عــدم  لمبــدأ  قبــول 
الحقــوق  فــي  والمهاجريــن  األصلييــن  البلــد 

األساســية. االنســانية 

تمــارس العديــد مــن االنتهــاكات بحــق العمــال 
المهاجريــن فــي العديــد مــن القطاعــات مثــل 
قطــاع العامــات فــي المنــازل وقطــاع الزراعــة 
األلبســة  مصانــع  وخاصــة  الصناعــة  وقطــاع 
وتتلخــص فــي تأخيــر اســتام األجــور والعمــل 

ــة والحرمــان مــن االجــازات. لســاعات طويل

كمــا أن جائحــة فيــروس كورونــا “المســتجد” 
زادت مــن هــذه االنتهــاكات وأثرت على طبيعة 
عمــل العمــال المهاجريــن مــن ناحيــة اكتظــاظ 
العامليــن فــي الســكنات وعــدم وجــود وســائل 
صحيــة للوقايــة مــن الفيــروس وحجرهــم داخــل 
غيــاب  مــع  طويلــة  لفتــرات  عملهــم  أماكــن 
وأيضــًا  األساســية،  باالحتياجــات  تأمينهــم 
الحمايــة االجتماعيــة  ببرامــج  عــدم شــمولهم 

التــي أطلقتهــا الحكومــة خــال الجائحــة.

وصعوبــة  أجورهــم  اســتام  تأخيــر  تــم  كمــا 
توصيــل أموالهــم إلــى أســرهم فــي بلدانهــم 
العطلــة  يــوم  مــن  وحرمانهــم  األصليــة، 
الضغوطــات  إلــى  باإلضافــة  األســبوعية، 
النفســية والجســدية نتيجــة العمــل لســاعات 

طويلــة. 

وفــي ســياق االســتعراض الــدوري الشــامل 
الثالــث الــذي جــرى لــألردن عــام  2018 ، قــدم 
أعضــاء مجلــس حقــوق االنســان مجموعــة مــن 
األردن  قبــل  توصيــة   13 بلغــت  التوصيــات 
منهــا تســعة توصيــات ذات طبيعــة عامــة مثــل 

مواصلــة تعزيــز أطرها القانونية والمؤسســية 
الهادفــة الــى ضمــان تعزيــز وحمايــة حقــوق 
العمــال المهاجريــن ومتابعــة الجهــود الراميــة 
األشــخاص  ضــد  التمييــز  مكافحــة  إلــى 
المهاجريــن،  والعمــال  األردنييــن  غيــر  مــن 
ومواصلــة الجهــود لمكافحــة االتجــار بالبشــر 
المهاجريــن،  العمــال  حالــة  فــي  ســيما  ال 
إلــى حمايــة حقــوق  الراميــة  التدابيــر  وتعزيــز 
وتعزيــز  األجنبيــات،  المنزليــات  العامــات 
العمــال  التركيــز علــى  العماليــة مــع  الحمايــة 
واألطفــال،  المنــازل  وعامــات  المهاجريــن 
تشــريع  ســن  أجــل  مــن  الجهــود  ومواصلــة 
العمــل الــذي يحمــي المهاجريــن، ومواصلــة 
عــن  المهاجريــن  العمــال  لحمايــة  الجهــود 
طريــق تهيئــة بيئــة صحيــة ومواتيــة مــن خــال 
تعديــل التشــريعات المتعلقــة بتعزيــز حمــات 
التفتيــش علــى المنشــآت، وتعزيــز الحمايــة 
القانونيــة للعمــال المهاجريــن عــن طريــق زيــادة 
وتدريــب  العمــل  علــى  التفتيــش  عمليــات 
العمــل  أربــاب  ومقاضــاة  العــام،  القطــاع 
الذيــن يصــادرون جــوازات ســفر الموظفيــن. 
ــن  وعلقــت الحكومــة الموافقــة علــى توصيتي
لغايــات دراســتها تمثلــت فــي ضمــان وصــول 
العدالــة  إلــى  المهاجــرات  المنــازل  عامــات 
األردنــي  العمــل  قانــون  وتعديــل  بفعاليــة، 
لــم  حيــن  فــي  الدوليــة.  للمعاييــر  وفقــا 
ــة  ــا فــي معامل ــن تمثلت ــى توصيتي توافــق عل
وفقــًا  أســرهم  وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 
للمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومواصلــة 
تدابيــر اإلصــاح لضمــان رفــاه جميــع العمــال 

المهاجريــن.
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توفــر  وطنيــة  سياســات  تطويــر  ضــرورة   .1
اطــارا معياريــا شــاما تجــاه العمــال المهاجريــن 
تعتمــد نهــج حقــوق االنســان، بهــدف تحقيــق 
العدالــة والمســاواة والحيــاة الكريمــة، بحيــث 
تطبــق علــى العامليــن األجانــب فــي األردن، 
للعمالــة  المســتقبلة  الــدول  مــع  والعمــل 
عليهــا.  وتطبيقــه  بــه  لاسترشــاد  األردنيــة 
تأخــذ بعيــن االعتبــار مصالــح العمالــة الوطنيــة 
والمهاجــرة بعيــن االعتبــار علــى حــد ســواء، 
على اعتبار أن وجود سياسات عادلة وواضحة 
للعمــل ســينعكس ايجابــا علــى ظــروف العمــل 

لمجمــل العامليــن وطنييــن ومهاجريــن. 

2. ضــرورة تنظيــم وضبــط ســوق العمــل فــي 
التــي  الكبيــرة  للفوضــى  حــد  لوضــع  األردن 
يعانــي منهــا ســوق العمــل حيــث اتســاع رقعــة 
ال  )التــي  النظاميــة  غيــر  المهاجــرة  العمالــة 
ــح  ــح عمــل(، والتــي تضــر بمصال تحمــل تصاري
البــاب  وتفتــح  جهــة  مــن  األردنييــن  العمــال 
أمــام قــوع العديــد مــن االنتهــاكات ضدهــم، 
وذلــك مــن خــال تأســيس “سياســة الهجــرة” 

لتنظيــم العمالــة المهاجــرة فــي األردن

ــر مســاكن الئقــة للعمــال المهاجريــن  3. توفي
المهنيــة،  والســامة  الصحــة  شــروط  وفــق 
وتقليــل أعــداد العمــال المهاجريــن فــي هــذه 
للحفــاظ علــى ســامتهم، وللحــد  المســاكن 

مــن انتشــار العــدوى بفيــروس كورونــا.

علــى  ورقابــة  تفتيــش  اليــات  تطويــر   .4
العامــات فــي المنــازل، ومحاســبة كل مــن 

العقوبــات. بأشــد  بإســاءة  لهــن  يتعــرض 

5. توســيع نطــاق برامــج الحمايــة االجتماعيــة 
فــي األردن لتشــمل العمالــة المهاجــرة، خاصة 

خــال فتــرة أزمــة كورونــا.

للعمــال  ومســاعدات  اعانــات  6.تقديــم 
تعطلــت  الذيــن  األردن  فــي  المهاجريــن 

كورونــا. جائحــة  جــراء  أعمالهــم 

1_ االعان العالمي لحقوق االنسان، المادة 13.

2_ االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال الوافديــن )المهاجريــن( وأفراد اســرهم، 1990، 
المادة 2.

 3_ https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/202029/10//covid-19-
remittance-flows-to-shrink-14-by-2021

4_ttp://www.globalslaveryindex.org/findings/

توصيات 

المراجع
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فاكس: هاتف: 

www.labor-watch.net

@LaborWatchJo

@laborwatch_Jo

ــر مســؤولين عــن تصريحــات  ــرت غي ــة ومؤسســة فريدرتــش ايب ــة والمعلوماتي ــق للدرســات االقتصادي ــز الفيني إن مرك
الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر 

تنويه


