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 2017 ولاأل كانون  17 حداأل عمان،

 
 اليها، اخرى جغرافية مناطق من هاجروا بشر من ختلو األرض من بقعة وجدت داتك وال اإلنسانية، الظواهر أقدم من اهلجرة ظاهرة تعد

 حق هو وخارجها دوهلم حدود داخل البشر تنقل فإن لذلك احلياة، استمرارية تتطلبها أساسية انسانية كحاجة  الظاهرة هذه ونشأت
إقامته داخل حدود كل دولة، وحقه يف أن ص اإلعالن العاملي حلقوق االنسان على حق الفرد يف حرية التنقل واختيار حمل إذ ن انساين،

إال أن الصراعات الدولية والتوجهات الوطنية والقومية وتفاوت مستوايت  .1يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كما حيق له العودة إليها
 ساحقة من البشر من التمتع هبذا احلق.التنمية حرمت الغالبية ال

 وشكل شعار "اهلجرة املأمونة يف عامل متحرك" موضوعا الحتفالية هذا العام.

وأتيت اهلجرات البشرية اما ألسباب شخصية يقرر فيها الفرد مسار حياته تبعا ملصاحله، ومنها من كان مجاعياً للبحث عن احلياة 
كان هراب من احلروب واملوت ومنها من كان بسبب االحتالالت اليت تتسبب هتجري شعوب عن االفضل ابلبحث عن الرزق، ومنها ما  

ارتفاع مستوى و  العمل اسواق واختالالت حتدايت وتنامت ظاهرة اهلجرة يف العقود األخرية كطريقة انسانية ملواجهة أراضيها واوطاهنا.
 يف تتم اليت اهلجرات غالبية أن االحصائية املؤشرات تفيدو وبني الدول.  وعدم املساواة يف داخل الدولة الواحدةاالجتماعي التفاوت 

 عمل. عن البحث هبدف تكون العامل

  .2رعاايها" من ليس دولة يف أجر مقابل نشاطا سيزاول أو يزاول زال ما أو زاول الذي "الشخص املهاجر ابلعامل ويقصد
 

 مؤشرات عاملية

ن نصفهم م3مليون عامل مهاجر يف العامل. 244، فإن هنالك ما يقارب 2015هلجرة للعام وحسب اإلحصاءات الدولية املتعلقة اب
على. وتبلغ قيمة التحويالت أواجور  أفضلالنساء، غالبيتهم ينتقلون من دول اجلنوب اىل دول الشمال يبحثون عن مستوايت معيشية 

 2015.4مليار دوالر يف العام  432 ك الدويل ما يقارب املالية للعمال املهاجرين اىل بلداهنم األصلية حسب تقديرات البن
 اليت املالية حتويالهتم خالل من املهاجرين للعمال األصلية البلدان على اجيااب تنعكس املهاجرة العمالة فوائد فإن ،ذلك اىل واستنادا
 املشكالت حدة من وختفف آخر، جانب من املدفوعات موازين عجوز من وختفف ،جانب من فيها التنموية اجلهود متويل يف تساهم

 يف يعملون هنمأل ،للعمالة املستقبلة البلدان على اجيااب كذلك  وتنعكس ،اثلث جانب من البطالة عن النامجة واالجتماعية االقتصادية
 .قطاعاتال هذه يف للعمل وطنية عمالة الدول هذه لدى يتوفر ال اليت االقتصادية القطاعات

 ،للعمالة واملستقبلة املرسلة الدول يف العمل أسواق توازانت اختالل مشكلة حل يف تساهم العاملة األيدي هجرة فإن عام وبشكل
 من العديد نتيجة ،مضطردة ومبستوايت املنظور املستقبل يف تستمر سوفو  ،وطبيعية إنسانية ظاهرة العاملة األيدي هجرة فإن ابلتايل

 معايري تطبيق وضعف والبطالة الفقر مساحات اتساع بجان اىل العوملة، راتمسا عمقتو  السياسي االستقرار عدم :منها ،العوامل
  البلدان. من العديد يف الالئق العمل
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نسانية أن العمال املهاجرين هم األكثر تعرضا لالنتهاكات والتعدي على حقوقهم اإل وتشري العديد من التقارير الدولية والعاملية
عد أحد والذي ين ألنواع متعددة من االنتهاكات تصل يف العديد من الدول اىل مستوى االجتار ابلبشر، األساسية، وغالبيتهم يتعرضو 

مليون شخص يواجهون شكال من أشكال  45.8عن وجود  2016عام لأشار تقرير مؤشر العبودية لوقد . احلديثة أشكال العبودية
ين د  االجتار ابلبشر والعمل ابلسخرة والزواج القسري وعبودية ال :ديثةتشمل العبودية احلو ، دولة من دول العامل 167العبودية يف 

 .5ةالتجارييف األعمال واالستغالل اجلنسي 
 

 معايري دولية
يف عملهم، واستمرت اجلهود الدولية يف هذا اجملال  املهاجرينهلذه األسباب ولغريها، جاء االهتمام بوضع معايري خاصة حلماية العمال 

 تطويرن مت املهاجرين واسرهم، اىل أرض هؤالء العمال اىل االستغالل، وتطورت الرؤية ليصبح املطلوب محاية العمال مع استمرار تع
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ولية حلقوق االنسان، وتتمثل يف "اتفاقية دولية اصبحت جزءا ال يتجزأ من الشرعة الد

نسانية الدولية مجلة من االعالانت واملعاهدات واالتفاقيات اإلخالصات يف نصوصها  مشلتواليت  "،1990وأفراد اسرهم،  ملهاجرينا
 والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاصني الدوليني والعهدين االنسان حلقوق العاملي االعالناملتمثلة يف 

 العمال بشأن الدولية العمل منظمة واتفاقية ،1949 لسنة 97 رقم العمل أجل من هلجرةاب املتعلقة الدولية العمل منظمة واتفاقية
 111 رقم واملهنة االستخدام يف التمييز بشأن الدولية العمل منظمة واتفاقية ،1985 لسنة 143 رقم تكميلية( )احكام املهاجرين

 هجرة بشأن الدولية العمل ملنظمة االطراف متعدد ارواالط ،151 ورقم 86 رقم الدولية العمل منظمة وتوصيات ،1958 لسنة
 .2005 العاملة، األيدي

 
 األردن والعمالة املهاجرة 

اذ يعمل فيه مئات  املستقبلة للعمالة املهاجرة واليت يطلق عليها يف األردن "عمالة وافدة"،فيه األردن من الدول يعد يف الوقت الذي 
د من القطاعات االقتصادية، فإن هنالك مئات اآلالف من األردنيني يعملون خارج األردن يف العدي املهاجريناآلالف من العمال 

 من الدول املرسلة هلم. أيضا وابلتايل فهو  ،وخاصة يف دول اخلليج العريب
عامل مهاجر، ف ومائة الوتقدر أعدادهم يف األردن مبا يقارب املليون ويضم سوق العمل األردين أعدادا كبرية من العمالة املهاجرة، 

 ،لف عامل آخر غري مسجلني لدى وزارة العملا 750وما يقارب  ،مسجلني لدى وزارة العمل( الف عامل 350) منهم ما يقارب
تزايدت بشكل العمالة السورية اليت تليها  هذه العمالة،تشكل العمالة املصرية اجلزء األكرب من ، االقتصاد غري املنظمويعملون يف 

 180وتشري بعض التقديرات الرمسية أن أعدادهم تقارب  .املاضية بعد تفاقم األوضاع األمنية يف سورايالقليلة ملموس خالل السنوات 
الف عامل اردين مهاجر، غالبيتهم يعملون يف  600يقارب ابملقابل فإن هنالك ما  الف، 70، مسجل منهم ما يقارب عامل ألف

 ريب.دول اخلليج الع
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 (425) الـ األردن اىل بلداهنم األصلية تقارب منأن قيمة التحويالت املالية اليت يرسلها العمال املهاجرين  البياانت االحصائيةتشري و 
اىل األردن  قيمة التحويالت املالية للعمالة األردنية املهاجرة بلغتيف حني  ،2016، حسب ارقام البنك املركزي مليون دوالر سنواي

 6.مليار دوالر( 3.34)  2016عام خالل

 

  األردن يف املهاجرة العمالة واقع
، فإن املنظومة "1990 اسرهم وافراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية "االتفاقيةابلرغم من عدم مصادقة األردن على 

أبوضاع العمالة املهاجرة، فالتشريعات العادية مثل  التشريعية األردنية تتضمن عددا من القوانني واالنظمة والتعليمات ذات العالقة
القانون املدين وقانون العمل وقانون الضمان االجتماعي وقانون العقوابت وقانون منع االجتار ابلبشر وقانون االقامة وشؤون االجانب 

هاجرين يف بعض اجملاالت، وحترمهم منها وقانون إبطال الرق إىل جانب تشريعات وقوانني أخرى توفر محاية قطاعية أو جزئية للعمال امل
يف جماالت أخرى. هذا ابإلضافة اىل عدد من األنظمة والتعليمات اليت ترتبط بصورة او أخرى أبوضاع العمال املهاجرين منها: نظام 

ونظام رسوم تصاريح  ، املنازلالعاملني يف املنازل ونظام تنظيم املكاتب اخلاصة العاملة يف استقدام واستخدام غري االردنيني العاملني يف
وتعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غري األردنيني وتعليمات شروط  ،عمل العمال غري االردنيني ونظام مفتشي العمل

املتعلقة ابملهن واجراءات استقدام واستخدام غري االردنيني يف املناطق الصناعية املؤهلة والقرارات املتعلقة ابحلد االدىن لألجور والقرارات 
 املغلقة على االردنيني دون سواهم من العمال.

قانوين شامل يقر ابملساواة الكاملة بني إىل إطار  املنظومة تفتقرأن هذه ومبراجعة سريعة للمنظومة التشريعية األردنية املعمول هبا، يتضح 
من وجود النصوص اليت تقر شكال ابملساواة، فإن العديد من  العمال الوطنيني والعمال املهاجرين يف جمال احلقوق االنسانية، وابلرغم

االستثناءات الواردة يف بعض األنظمة والتعليمات والقرارات تؤدي اىل التمييز ضد العمال املهاجرين، وابلتايل تعزز عدم املساواة، 
ىن لألجور الذي يطبق على األردنيني فقط، وتشكل أرضية ومدخال التساع رقعة االنتهاكات. ومنها على سبيل املثال قرار احلد األد

ابلرغم من مشول فئة العاملني يف ي، منظومة الضمان االجتماع إطاروحرمان عامالت املنازل من االنتفاع من احلماية االجتماعية يف 
مل حرة يف قطاع ومؤخرا مت حرمان العاملني السوريني الذين حيصلون على تصاريح عاملنازل حتت مظلة قانون العمل األردين. 

 اإلنشاءات من االشرتاك يف الضمان االجتماعي. 
 ات.هذا اىل جانب العديد من املمارسات ضد قطاعات من العمالة املهاجرة اليت تصل حد االنتهاك

من االنتهاكات، خاصة عامالت  وأكرباوسع  ألشكالوفيما خيص العامالت املهاجرات، فهن احللقة االضعف فيما خيص تعرضهن 
دفع األجور مثل حرماهنن من متعددة، ملنازل اللوايت يصعب التفتيش ورصد ظروف عملهن، حيث عادة ما يعانني من انتهاكات ا

ويبلغ  لبعض اشكال العنف. العديد منهنفضال عن تعرض واالجازات السنوية،  وحرماهنن من إجازة هناية األسبوع بشكل منتظم،
وبنسبة  ،عاملةألف ( 46)ما يقارب  2016لعام  لوزارة العمل فقاً للتقرير اإلحصائي السنويعدد العامالت املنزليات يف األردن و 

 الف عاملة. 77 عددهن العامالت الوافدات البالغ لمن جمم %60وصلت اىل 
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 ختل يتال فالةالك مبنظ مرتبطة متييزية وممارسات سياسات من اخلليج دول يف األردنيني العاملني من العديد يعاين ذلك جانب واىل
 األجور مستوايت يف متييز هنالك وكذلك والتنقل، التملك حق ومنها املهاجر، العامل هبا يتمتع أن جيب اليت واملساواة احلماية مبنظومة
 العام. القطاع يف العاملني خاصة األصلي البلد أبناء لصاحل
 األردنية للعمالة املستقبلة الدول جمتمعات ولدى األردن يف السائدة الثقافة أن السياق هذا يف اليه االشارة جيب الذي الغريب واالمر

 االنسانية احلقوق يف واملهاجرين األصليني البلد أبناء بني املساواة عدم ملبدأ قبول لديها العريب اخلليج دول يف وخاصة املهاجرة
 األساسية.

 
 توصيات

 حتقيق هبدف ،االنسان حقوق هنج تعتمد املهاجرين العمال اهجت شامال معياراي اطارا رتوف وطنية سياسات تطوير ضرورة .1
 األردنية للعمالة املستقبلة الدول مع والعمل األردن، يف األجانب العاملني على طبقت حبيث ،الكرمية واحلياة واملساواة العدالة

 اعتبار على سواء، حد على االعتبار نيبع واملهاجرة الوطنية العمالة مصاحل االعتبار بعني أتخذ .عليها تطبيقهو  به لالسرتشاد
  ومهاجرين. وطنيني العاملني جململ العمل ظروف على اجيااب سينعكس للعمل وواضحة عادلة سياسات وجود أن

 
رقعة  حيث اتساعحد للفوضى الكبرية اليت يعاين منها سوق العمل  ضرورة تنظيم وضبط سوق العمل يف األردن لوضع .2

من جهة وتفتح الباب أمام  األردنينيتضر مبصاحل العمال واليت  )اليت ال حتمل تصاريح عمل(، لنظاميةالعمالة املهاجرة غري ا
 .هتاكات ضدهمالعديد من االن قوعو 

                                                           
 .13االعالن العاملي حلقوق االنسان، املادة 1
 .2، املادة 1990وأفراد اسرهم،  وافدين )املهاجرين(الاالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال 2

3http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/issue-briefs/WCMS_239651/lang--en/index.htm 
4http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/remittances-to-developing-countries-edge-up-slightly-in-2015 
5http://www.globalslaveryindex.org/findings/ 
6http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=66 

 
 

 


