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  مقدمة -1

 األردن في الرسمية وغير الرسمية الجهود من مهمة مكانة النظاميين غير المهاجرة مالةالع موضوع يشكل
 العمال من الفئة هذه باتت فقد. وانسانية وثقافية واجتماعية، واقتصادية، سياسية، عديدة ألسباب

 ىبشت لالستغالل عرضه تكون طبيعتها بحكم وهي األردني، العمل سوق في واضح وجود ذات المهاجرين
 وأسبابها، الظاهرة، هذه لفهم ومختلفة عديدة محاوالت بذلت وقد. غيرها من اكثر وأشكاله صوره

 بالعمال المتعلقة الممارسات تشخيص الى تسعى فهي الدراسة، هذه أما. المتنوعة وتأثيراتها وأوضاعها
 أوضاع وعلى ةالظاهر  هذه تنامي على الممارسات هذه وأثر األردن، في النظاميين غير المهاجرين

 . األردن في النظاميين غير والمهاجرات المهاجرين والعامالت العمال
 من بها يتعلق وما المتبعة الممارسات أهم وتشخيص الدراسة لهذه األساسي الهدف يتمثل آخر وبمعنى
 المهاجرين، العمال حقوق حماية مجال في بها المعترف الدولية المعايير ضوء في وتقييمها قوانين،
 . اإلنسان وحقوق النظاميين، غير وبالذات

 مركز لصالح ذاته المجال في سابقة دراسة بإعداد قام أن الدراسة هذه في الرئيسي للباحث سبق لقد
ن الحالية، الدراسة ولكن عامين، قبل اإلنسان وحقوق القانونية للمساعدة تمكين  السابقة من تتعا كانت وا 

 .كثيرة جوانب في عنها فتختل أنها اال المسائل، بعض في
 النظاميين غير المهاجرين العمال أوضاع على التعرف في تتمثل المحورية غايتها كانت األولى فالدراسة
 مجال في المعمول الممارسات على التعرف الى تهدف فهي الدراسة هذه أما ورائها، القابعة واألسباب
 العمال من الفئة هذه بوجود المتعلقة تأثيراتها على والوقوف وتقييمها النظامية، غير المهاجرة العمالة

 المتعلق الجانب وتطوير الجوانب، بعض في سابقتها من الدراسة هذه أفادت فقد. تعانيها التي والمشكالت
 . وافتراضاتها وأهدافها الحالية الدراسة مع اكثر يتفق وبشكل أعمق بصورة القانوني باالطار

 للعمالة الناظم التشريعي االطار تحليل في تتمثل فإنها الدراسة، هذه في خدمةالمست للمنهجية بالنسبة أما
 واتفاقيات اإلنسان حقوق اتفاقيات عن الناشئة الدولية األردن بالتزامات ومقارنته األردن في المهاجرة
 قواعد مثابةب وأصبح الرسمية الجريدة في نشر منها كبيرا   جزءا   وأن خاصة بها، يلتزم التي الدولية العمل
 . األردني القانوني النظام داخل المفعول سارية قانونية

 األردن في بها المعمول القانونية القواعد بين القائمة العالقة عن الكشف على التحليل عملية ركزت وقد
 العمالة تخص ممارسات نشوء على وتأثيرها المهاجرة، العمالة مع التعامل مجال في المتبعة والممارسات

 . الفعلية وأوضاعها وجودها في وتؤثر النظامية يرغ
 بالنسبة وبالذات كذلك، تجريبي نهج على الدراسة هذه في المتبعة المنهجية استندت أخرى، جهة ومن

 النظامية غير المهاجرة بالعمالة المتعلقة الممارسات أهم عن الكشف يتسنى فحتى منها، الميداني للكشف
 الى اللجوء جرى ،(العمل وأرباب الحكومية الجهات) والخاص العام ستويينالم على فعال بها المعمول
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 وأصحاب المهاجرين العمال من عدد مع مقابالت واجراء حوارية، عمل ورشات الى تستند عمل آلية
 .مسبقا   معدة معلومات على للحصول استمارة ضمتها محددة مسئلة موضوعها العمل
-91 بين بتنظيمها اإلنسان حقوق لدراسات عام مركز قام قدف الحوارية، بالورشة يتعلق ففيما
 والنظر التدارس بغية اإلنسان وحقوق القانونية للمساعدة تمكين مركز مع بالتعاون وذلك ،02/3/0290
 والهاربات المهاجرين العمال بحقوق المتعلقة الدولية والمعايير األردنية التشريعات بين القائمة الفجوات في

 الداخلية، وزارة العدل، وزارة القضائي، المجلس من ممثلين الورشة ضمت وقد. المجال هذا يف المتبعة
 مصدرا   دولها تعد التي العربية وغير العربية السفارات من لعدد محامين العام، األمن مديرية العمل، وزارة

 الدولية، العمل منظمة ام،االستقد مكاتب اصحاب نقابة العمالية، النقابات األردن، في المهاجرة للعمالة
 اصحاب منظمات اإلنسان، حقوق لدراسات عدالة مركز األردنية، المرأة اتحاد الدولية، الهجرة منظمة
 في دارت التي النقاشات من كثيرا   الدراسة أفادت وقد. المساندة الخدمات شركات اصحاب ونقابة العمل
 . جانبها من المقترحة والتوصيات لنظاميينا غير بالعمال المتعلقة الممارسات حول الورشة هذه
 عمل وأصحاب مهاجرين عمال مع مقابلة( 932) بإجراء الدراسة فريق قام فقد المقابالت، بخصوص أما
 معالجتها وكيفية النظاميين غير بالعمال الخاصة بالممارسات الصلة ذات آرائهم عن الكشف بغية

 . المقابالت أثناء جمعها الواجب بالمعلومات خاصة ارةاستم الدراسة فريق أعد وقد. معها والتعامل
 غير عمال الى الوصول صعوبة أهمها والتحديات الصعوبات من عددا   الواقع في الدراسة جابهت
 مع بالتجاوب العمل وأرباب العمال من الكثير رغبة وعدم بسهولة، أنفسهم عن يكشفون ال ألنهم نظاميين

جراء الدراسة فريق  دقيق بشكل النظامية غير العمالة تجمع بؤر تحدد سجالت وجود وعدم ،مقابالت وا 
 فريق قام وقد. تماما   دقيقة تكون ال قد اعطاؤها يتم التي المعلومات بعض أن على عالوة. توزعها وأماكن
 . ومصدافيتها دقتها تحدي بغية الواقع مع ومطابقتها لديه المتوافرة المعلومات بتحليل ذلك رغم الدراسة
 :هي أقسام ستة الى الدراسة هذه تنقسم
 .النظامية غير العمالة بظاهرة  التعريف -
 .النظاميين غير العمال بحقوق المتعلقة الدولية  المعايير -
 .النظاميين غير المهاجرين بالعمال المتعلق الوطني القانوني االطار -
 إليها تفضي التي التوالمشك النظاميين غير المهاجرين بالعمال المتعلقة الممارسات أبرز -
 المهاجرة العمالة مجال في المتبعة الممارسات حول العمل وأرباب المهاجرين العمال انطباعات -

 .النظامية غير
 .التوصيات -
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 النظامية غير المهاجرة العمالة بظاهرة التعريف -2

 العالم ىمستو  على مشتركة أسباب باألغلب وهي معينة، بأسباب النظامية غير العمالة ظاهرة ترتبط
 المهاجرين العمال حقوق لحماية المتحدة األمم اتفاقية عرفته كما النظامي غير المهاجر فالعامل بأسره،
 .أجر مقابل للعمل أو لإلقامة أو للدخول بإذن يتمتع ال الذي هو( 9112) أسرهم وأفراد
 داخل الوجود تخوله التي األوراق على المهاجر العامل حصول بعدم إذا   النظامي غير العامل فكرة ترتبط
 .قانونية بصورة فيه العمل أو ما دولة إقليم
 ظاهرة إلى المقضية واألسباب النظامي غير العامل بمفهوم المتعلقة العناصر تناول سيتم يأتي وفيما

 .النظامية غير العمالة
 :به المأذون غير الدخول

 من أشخاص إدخال يتم حيث الحدود، عبر ناسال تهريب به المأذون غير الدخول على البارزة األمثلة من
 وليس. الدولة هذه في المختصة السلطات قبل من صادرة دخول تأشيرة دون أراضيها إلى الدولة خارج

 للتهريب محال   يكون الذي فالشخص -بالبشر االتجار في الحال هو كما – التهريب يعقدن أن بالضرورة
 األراضي هذه بدخول فيقوم مغلقة، أراضيه لدخول القانونية تالقنوا تكون ما بلد بدخول يرغب أو يسعى
 .قانوني دون بشكل
 .الدولة لحقوق انتهاكا   يعد بالنتيجة وهو للحدود، قانوني غير عبورا   التهريب يشكل
 :بها المرخص غير اإلقامة
 يصوب نأ دون قانوني غير بشكل ما دولة إلى ما شخص يدخل عندما بها المرخص غير اإلقامة تتحقق

 كأن بها المرخص اإلقامة مدة بعد فيها باإلقامة يستمر ولكنه قانونية بصورة يدخل عندما أو أوضاعه،
 .أشهر الثالثة انقضاء بعد باإلقامة ويستمر أشهر ثالثة مدتها سياحية بتأشيرة يدخل
 :به المأذون غير العمل
 وال قانونية غير أو قانونية بصورة ما دبل إلى العامل يدخل عندما به المأذون غير العمل حالة تتحقق
 هذه تتحقق كما. فيها يقيم التي الدولة داخل بالعمل يقوم ذلك ورغم عمل، إذن أو تأشيرة بحوزته يكون
 قطاع أو مجال في عمل بممارسة ويقوم معين مجال أو قطاع في بالعمل له مأذونا   يكون عندما الحالة
 .آخر

 مرخص غير عمل أو إقامة أو دخول، عن المتأتية المهاجرة غير لعمالةا أوضاع أن إلى اإلشارة وتجدر
 العملية الناحية من تشكل المباشرة غير العمالة ظاهرة أن أي. الجبري بالعمل الغالب في تقترن بهم،

 أي قبل من عليها الحصول يتم خدمة أو عمل أي يعني الجبري والعمل. الجبري العمل لظاهرة مدخال  
 يأخذ قد بالخبراء والتهديد. بتأديته راضيا   أداه الذي الشخص يكون وال جزاء بأي هديدالت تحت شخص
 أو للشرطة نظامي غير عامل بتسليم التهديد أو المعنوي أو البدني اإلكراه قبيل من شكل من أكثر

 .واألجانب الهجرة بشؤون المختصة للجهات
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 االقتصادية الحاجة حاالت اآلن لحد يشمل ال هوو  اإلنسان لحقوق شديدا   انتهاكا   الجبري العمل يعد
لى بالعمل، ببقائهم التمسك إلى بالعمال تدفع التي المحضة  بسبب تركه على القدرة بعدم إحساسهم وا 

 .البطالة في الوقوع من حقيقية خشية وجود
 :األسباب
 :اأهمه والممارسات األسباب من بعدد النظامية غير المهاجرة العمالة ظاهرة تميزت
 محدودية أو بالدهم خارج بالعمل األشخاص لدى بها والموثوق الدقيقة المعلومات توافر عدم (9

 .المعلومات لهذه وصولهم
 .عليها المفروضة الشروط وكثرة بالتعقيد واتصافها القانونية، الهجرة اجراءات تكلفة ارتفاع (0
 .القانوني االستخدام تكاليف لدفع للعمل بالهجرة الراغبين لدى الالزمة المالية الموارد توافر عدم (3
 العمال استخدام تقيد سياسات الدول بعض تتبنى حيث العاملة، مجال في الدول سياسات (4

 .المهاجرين
 .العمل أجل من للهجرة الساعين األشخاص بوجه االستخدام وكالء يمارسه الذي والخداع الغش (5

 عديدة أسباب إلى يرجع النظامية غير المهاجرة العمالة ظاهرة وجود أسباب فإن باألردن، يتعلق فيما أما
 النظاميين غير المهاجرةن العمال" الجرس يقرع من"بـ معنونة سابقة دراسة في بتحليلها قمنا أن لنا سبق
 :باآلتي إيجازها ويمكن". االندماج وضرورة التهميش بين األردن في
 على شديدة رقابة العادة في األردنية السلطات تفرض: مزورة وثائق باستخدام القانوني غير الدخول .9

 ذلك ورغم. عسيرا   أمرا   قانونية غير بصورة األردني اإلقليم إلى الدخول يجعل ما ومعابرها، حدودها
. قانوني غير بشكل أو مزورة بوثائق األشخاص بعض دخول يتم أن قليلة حاالت في المتصور فمن
 .بالبشر االتجار على تنطوي حاالت في البالغ في مزورة وثائق تقديم خالل من الدخول ويتم

 دخول في والعراق، سوريا مثل لألردن المجاورة الدول بعض في المسلحة والنزاعات القالقل ساهمت وقد
 .مزورة بوثائق أو قانونية غير بصورة األشخاص بعض

 لوجود الرئيسة األسباب أحد المبدأ حيث من السبب هذا يشكل: نظامي غير مهاجر ألب الوالدة .0
 األهمية بهذه ليس ولكنه الغربية؛ الدول وبالذات البلدان، من العديد في نظامية غير مهاجرة عمالة
 وبسبب األردن، في النظامية غير المهاجرة للعمالة الرديئة االقتصادية الظروف فسبب. األردن في

 المهاجر العامل يقضي أن المستبعد من هؤالء يعيشها التي السيئة واالجتماعية المعيشية األوضاع
 غير مهاجرين كعاملين وبنات أبناء له يكون أن تتيح األردني اإلقليم في طويلة مدة النظامي غير

 .نظاميين
 أردنيات من تزوجوا الذين النظاميين غير المهاجرين العمال من عددا   هناك أن إال الصعوبة، هذه ورغم
 .نظامية غير مهاجرة عمالة المستقبل في يصبحون وربما بأطفال ورزقوا
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 قيام األردن في نظامية غير مهاجرة عمالة لوجود الشائعة األسباب من: فقدانها أو الجنسية سحب .3
 وبناته زوجته جنسية على بالنتيجة يؤثر ما األب، عن األردنية الجنسية بسحب األردنية السلطات
 .وأبنائه

 في وأدى وشائعا ، مألوفا   عمال   فلسطيني لأص من بها المتمتعين من األردنية الجنسية سحب بات لقد
 عددا   أن على الواقع دل   وقد. النظامي غير المهاجر وضع في عديدة أسر وقوع إلى الحاالت من الكثير
 في النظاميين غير المهاجرين العمال من تجديدا   ذلك بسبب باتوا األردنية الجنسية منهم سحبت ممن

 .المعيشية أوضاعهم وعلى لهم انونيةالق األوضاع على أثر مما األردن،
 األردني القانون أن لالنتباه الالفت من: جديدين لعمل أو/و عمل لرب القانوني ال الفعلي االنتقال .4

 وقانونيا   فعليا   وتابعا   خاضعا   العامل من ويجعل المهاجر، العامل عن مسؤوال   العمل رب من يجعل
ذن العمل تصريح يجدد أن المهاجر للعامل فليس العمل، برب  رب ومماطلة بموافقة إال إقامته وا 
 رب بموافقة إال جديد عمل أو عمل رب إلى االنتقال األردن في المهاجر العامل يملك وال. العمل
 يمنع المدة محدد عمل عقد بوجود مشروط العمل في المهاجر العامل بقاء أن كما. السابق العمل
 رب موافقة أهمها شديدة بشروط إال آخر إلى عمل رب من أو آخر إلى عمل من قانونا   انتقاله
 إال جديد عمل إلى االنتقال المهاجر العامل بمقدور فليس العقد، هذا مدة تنتهي عندما وحتى. العمل
 .السابق العمل رب موافقة بعد
– 0221 لسنة وتعديالتها األردنيين غير العمال واستقدام استخدام وشروط تعليمات من( 90) فالمادة
 فقيدت تطبيقها، نطاق من المؤهلة الصناعية والمناطق المنازل في العاملين استثنت -المثال سبيل على

 ال أنها بحيث كلية بصورة آخر إلى عمل صاحب من االنتقال في الفئتين هاتين انتقال حرية بالنتيجة
 القيود وهذه. القديم العمل بر  بموافقة إال آخر إلى عمل من االنتقال القطاعين هذين في للعاملين تسمح
 في المهاجرين العمال يضعوا أن العمل لألرباب وتتيح العمل اختيار حرية من العامل تحرم أن شأنها من

 .الرق أوضاع وتشبه جائرة استخدام ظروف
 آخر إلى عمل من واالنتقال عمله اختيار في حديثه من األردن في المهاجر العامل حرمان على يترتب
 ال فعليا   باالنتقال المهاجر العامل يقوم أن المؤهلة، الصناعية والمناطق المنازل عمال وبالذات بجدية،
 ويغدو جديد، لعمل واالنتقال العمل ترك سبل من غيره أو التهرب خالل من آخر إلى عمل من قانونيا  
 .نظامي غير مهاجرا   عامال   القانوني ال الفعلي انتقاله عقب
 غير العمالة نشوء أسباب من كسبب القانوني ال الفعلي االنتقال بظاهرة تساهم التي ىاألخر  األسباب ومن

 إلى بالعمال يدفع الذي األمر لديهم؛ العاملين المهاجرين للعمال العمل أرباب معاملة إساءة النظامية،
 روضةالمف القاسية العمل وظروف المعاملة إساءة من للتخلص العمل أرباب لتغيير الحثيث السعي
 .عليهم
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 المعمول والممارسات واألنظمة التعليمات تميز: المغلقة المهن إلى المغلقة غير المهن من االنتقال .5
 .لهم مفتوحة وأخرى مغلقة مهن بين المهاجرين العمال واستخدام استقدام مجال في األردن في بها

. نظاميين غير مهاجرين عمال بوجود ملموسة بصورة تساهم المغلقة المهن فكرة أن على الممارسة دلت
 ولكنه المهنة هذه في عامل باستخدام مغلقة مهنة في لديه للعمل لعامل المحتاج العمل رب يقوم فقد

 .مفتوحة مهنة في استخدامه أساس على يستقدمه
 ويكون مفتوحة بمهنة سيعمل أنه أساس على األردن دخول إلى فيعمد السلوك، بهذا ذاته العامل يقوم وقد
 رسميا   استقدامه تم التي أو استخدامه عقد في المذكورة غير مهنة في سيعمل بأنه عالما   ذاته الوقت في

 .بها للعمل
 من به بأس ال فعدد نظاميين، غير عمال لوجود سببا   الفعلية الناحية من تكون قد المغلقة المهن قائمة إن

 المفتوحة المهن قائمة ضمن تندرج لزراعةا أعمال ألن الزراعة قطاع في للعمل األردن يدخلون العمال
 .باالستقدام قام الذي العمل صاحب بعلم ذلك ويتم مغلقة، أخرى مهن في يعملون دخولهم بعد ولكنهم

 العامل يقوم حيث ؛"التحديد" ظاهرة وهي واضحة باتت األردن في ظاهرة عن الممارسة كشفت وقد
 أو استقدمه الذي العمل لرب أردني دينار( 9222)-(022) بين يتراوح مالي مبلغ بدفع المهاجر
 عمل رب لدى آخر عمل أي يعمل وتركه قانونيا   ال فعليا   بتحديده األخير هذا يقوم أن على استخدمه

 .غيره
 عندما خاصة االنسانية، حقوقهم مع تتفق ال لممارسات عرضة األردن في المهاجرون العمال أضحى لقد

 ومساعدة مواتية بيئة إيجاد على األردن في المتبعة والممارسات القوانين وتساءل. نظاميين غير يصبحون
 .نظاميين غير عمال إلى تحويلهم على
 رسوم بشأن بها المعمول التعليمات تعد: المهن بعض في االستخدام لتصاريح المخفضة الرسوم .0

 التي تلك من وأقل تفضيلية رسوما   الزراعة كأعمال المهن بعض في واالستخدام العمل تصاريح
 للعمال عمل تصاريح باستصدار العمل أرباب فيقوم أخرى، مهن في العمل تصاريح عن تستوفي

 غيرها من أقل بها الخاص التصريح رسوم تكون التي المهن من مهنة في لديهم العاملين المهاجرين
 إلى العمال يعمد دوق. العمل تصاريح استصدار لقاء المدفوعة الرسوم قيمة من التوفير في منهم رغبة
 .بهم الخاصة العمل تصاريح رسوم بدفع أنفسهم هم يقومون عندما للتوفير الممارسة هذه

 مهنة في بالعمل العامل يقوم التفضيلية، الرسوم ذات المهن من مهنة في للعمل تصريح استصدار وبعد
 في للعمل انتقاله بسبب ينظام غير مهاجرا   عامال   السبب لهذا فيغدو بها، العمل صرح التي تلك غير
 .بها العمل له المصرح غير مهنة

 عمالة نشوء في المساهمة إلى السواء على العمل وأرباب العمال لدى أقل رسوم بدفع الرغبة تفضي
 .نظامية غير مهاجرة



9 
 

 إقامة بتجديد العمل رب يقوم أن القانون يشترط: اإلقامة تجديد عدم عن المترتبة المالية الغرامات .7
 منهم رغبة أو مالية ألسباب بذلك القايام عن عادة العمل أرباب ويتواخى سنويا ، المهاجرين مالالع

 من النظاميين غير العمال الغرامات هذه تمنع وقد. الستغاللهم نظاميين غير عمال إلى لتحويلهم
 لغراماتا دفع وجوب تتضمن المسألة بهذه المتعلقة القانونية فالشروط أوضاعهم، بتصويب القيام

 في عمالهم تجديد في العمل أرباب تقصير بسبب عليهم تترتب الغرامات هذه بأن علما  . المترتبة
 .قانونا   المفروضة أوقاتها

 استخدام أن به المسلم من: واستغاللهم المهاجرين العمال على سيطرتهم زيادة في العمل أرباب رغبة .8
 غير المهاجر فالعامل االستغالل، من عالية رجةبد عادة مصحوب النظاميين غير المهاجرين العمال

 لالستضعاف عرضة أكثر السبب لهذا فيغدو النظامي؛ من أضعف وضع في يكون النظامي
 مهاجرين عمال استخدام على الغالب في العمل أرباب ويحرص العمل، أرباب قبل من واالستغالل

 وتصاريح إقامتهم أذون تجديد عدم خالل من نظاميين غير إلى النظاميين تحويل أو نظاميين غير
 على ينطوي النظاميين غير المهاجرين العمال فاستخدام العمل، في الستغاللهم وذلك عملهم،

 العمل وبدالت اإلجازات من العامل وحرمان طويلة، لساعات العمل مثل استغاللية ممارسات
 التي تلك من أوسع ظاميينالن غير العمال على سلطات يمارسون العمل أرباب أن كما. اإلضافي
ن فهم. النظاميين المهاجرين العمال على يمارسونها  العمال على كبيرة سلطات يمارسون كانوا وا 
قامتهم العمال هؤالء بقاء أن بحكم النظاميين  السلطات هذه أن إال العمل رب بإرادة مشروطين وا 

 .النظاميين غير للعمال بالنسبة وجورا   تعسفا   أكثر تكون
 بسبب نظامي غير أصبح المنازل عامالت من كبيرا   عددا   أن المتاحة المعلومات خالل من مالحظوال

 أرباب قبل من المتبعة الممارسة دلت وقد. لهن العمل تصريح أو اقامتهن تجديد عن العمل أرباب امتناع
 على صولالح من حرمن فقد سيئة معاملة إلى المنازل عامالت في تعرضت الحاالت هذه أن العمل

 بمنعهن الشخصية حريتهن من وحرمن جنسية، وتحرشات االعتداءات ضحايا ووقعن وأجورهن، رواتبهن
 آخر عمل رب لدى والعمل الهرب إلى الظروف هذه ظل في العامالت فلجأت المنزل؛ من الخروج من

 .االستغالل صنوف لشتى تعرضهن استمرار مع جزئية بصورة العمل أو قانوني غير بشكل

 
 :المهاجرين العمال بحقوق الخاصة الدولية المعايير -3

 تكفل التي المعايير من جملة الدولية العمل منظمة اتفاقيات من وعدد اإلنسان حقوق اتفاقيات تتضمن
 العمال فيهم بمن األفراد سائر لصالح الدول جانب من واحترامها حمايتها الواجب الحقوق من عددا  

 بشرا ، بوصفهم المهاجرين العمال على تنطبق التي المعايير هذه ألهم عرض يأتي وفيما. المهاجرون
 .مهاجرين عماال   بوصفهم إضافية معايير كذلك عليهم تنطبق والتي
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 :اإلنسان بحقوق المتعلقة العالمية االتفاقيات
 أكانوا سواء المهاجرين العمال حقوق لحماية ومحوريا   مهما   أساسا   اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقيات تشكل

 في األطراف الدول لوالية يخضعون آدميون وأفراد بشر أنهم أساس على وذلك نظاميين، غير أم نظاميين
 اتفاقية: وهي التسع األساسية اإلنسان حقوق اتفاقيات من اتفاقيات بسبع األردن ويلتزم. االتفاقيات هذه
 االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد العنصري، التمييز اشكال\ كافة على للقضاء المتحدة األمم

 أشكال كافة على القضاء اتفاقية والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد والثقافية، واالجتماعية
 الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية المرأة، ضد التمييز

 كلها المذكورة االتفاقيات نشرت وقد االعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية الطفل وقحق اتفاقية والمهينة،
 :اآلتي االتفاقيات هذه وتتضمن األردني القانوني النظام من جزءا   وباتت سنوات، منذ الرسمية الجريدة في

 :1691 لعام العنصري التمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية
 النظاميين، وغير النظاميين المهاجرين العمال حماية مجال في المهمة تفاقياتاال من االتفاقية هذه تعد
 والمساواة التمييز عدم: يأتي ما المهاجرين العمال صلة وذات االتفاقية هذه في المدرجة الحقوق أهم ومن
 أمام ويةمتسا معاملة في الحق جنسية، في الحق التنقل، حرية في التمييز عدم الجميع، بين القانون أمام

 حرية في الحق والتعبير، الرأي حرية في الحق والديانة، والضمير المعتقد حرية في الحق القانون،
 العنف، أنواع من نوع أي ضد والحماية الشخصي األمان في الحق الجمعيات، وتكوين السلمي االجتماع

 العامة الصحة في الحق ة،االجتماعي والخدمات االجتماعي الضمان في الحق النقابات، تكوين في الحق
 في والحق الثقافية، األنشطة في المتساوية المشاركة في الحق والتدريب، التعليم في الحق الطبية، والرعاية
 والمطاعم المواصالت، وسائل مثل للجمهور مخصصين خدمة أو مكان أي إلى الوصول
 .الخ...والمسارح
 إليها المشار بالحقوق التمتع في القومي األصل أو عرقال أو اللون أساس على التمييز تحرم فاالتفاقية
 هذه ممارسة في الحق لهم نظاميين غير أم نظاميين كانوا سواء المهاجرين العمال أن أي. وممارستها

 .اآلخرين مع المساواة قدم على الحقوق

 :1699 لعام والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد
 الخاضعين األفراد من بغيرهم أسوة جميعهم المهاجرين للعمال تثبت التي لحقوقا من عددا   العهد يتضمن
 والسياسية، المدنية بالحقوق التمتع في الجميع بين والمساواة التمييز عدم: وهي األطراف الدول لوالية
 المهين، وأ الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب تحريم الحياة، في الحق
 القانوني غير االحتجاز وتحريم الشخصي واألمان الحرية في الحق الجبري، والعمل الرق تحريم

سم، جنسية على والحصول التسجيل في الطفل حقوق حماية التنقل، حرية والتعسفي،  محاكمة في الحق وا 
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 حرية والمعتقد، ميروالض الفكر حرية الخصوصية، في الحق القانون، أمام المساواة في الحق عادلة،
 .األسرة وحماية الجمعيات وتكوين السلمي االجتماع
 يتمتعون األطراف الدول لوالية الخاضعين سائر أن هو العهد بأحكام للعمل الناظم األساسي فالمبدأ

 يجوز التي( 05) المادة في عليها المنصوص السياسية الحقوق باستثناء العهد في المكفولة بالحقوق
 .غيرهم دون للمواطنين تكفلها أن للدول

 :1699 لعام والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد
 المهاجرين للعمال تكفلها أن األطراف للدول ينبغي التي الحقوق من عددا   كذلك العهد هذا يتضمن

 والثقافية، واالجتماعية القتصاديةا الحقوق في التمييز وعدم المساواة: وهي بغيرهم أسوة لواليتها الخاضعين
 الحق إليها، واالنضمام النقابات تكوين حرية ومرضية، منصفة عمل ظروف ذلك في بما العمل في الحق
 أسرته، ألفراد الئق معيشي مستوى في الحق األمومة، حماية األسرة، حماية االجتماعي، الضمان في

 العلمي التقدم بثمرات والتمتع الثقافية بالحياة اركةالمش في الحق التعليم، في الحق الصحة، في الحق
 .وتطبيقاته

 :1696 لعام المرأة ضد التمييز أشكال كافة على القضاء اتفاقية
 اإلنسانية، وبحقوقهن المهاجرات بالعامالت الصلة ذات األحكام من عدد على االتفاقية هذه تتضمن
 :باآلتي منها النتفاعا العامالت لهؤالء يمكن التي الحقوق إيجاز ويمكن
 األهلية ذلك في بما القانون أمام المساواة في الحق التنقل، حرية الجنس، أساس على التمييز تحريم

 اختيار حرية في الحق للرجال، المتاحة كتلك متساوية عمل فرص في الحق العمل، في الحق القانونية،
 جودة تقييم في متساوية معاملة في الحق العمل، قيمة تساوي عند متساوية معاملة في الحق العمل،
 والحماية المهنية السالمة في الحق مدفوعة، إجازات في الحق االجتماعي، الضمان في الحق العمل،
 األعمال من الحمل أثناء المرأة وحماية األمومة إجازة أو الحمل بسبب الطرد تحريم العمل، أثناء الصحية
 .وبالجنين بها الضارة

 الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة ماألم اتفاقية
 :1691 لعام المهينة أو

 وغير النظاميين المهاجرين العمال على تطبيقها يمكن التي األحكام من عدد على االتفاقية هذه تنطوي
 ألم مهاجر بعامل لحق فإذا والتمييز، يبالتعذ مفهوم بين ترتبط االتفاقية من( 9/9) فالمادة النظاميين

 أساس على بذلك أمر إصدار أو تواطئه أو سكوته نتيجة أو رسمية، صفة له شخص قبل من شديد
 .تعذيبا   يعد قد السلوك فإن كان، سبب ألي تمييزي
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 عمل أي وعوق لمنع جميعها المناسبة التدابير باتخاذ األطراف الدول تلزم االتفاقية من( 0) المادة أن كما
 خاضع إقليم أي أو إقليمها ضمن المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة أعمال من

 تقرير على الختامية مالحظاتنا في االتفاقية على تشرف التي التعذيب مناهضة لجنة قامت وقد لواليتها،
 والمادة المنازل في العامالت وضاعأ بين بالربط ،05/5/0292 بتاريخ الصادرة الثاني الدوري األردن

 ضد واإليذاء العنف منع إلى الرامية التدابير بتعزيز يقوم بأن األردن وأوصت االتفاقية، من( 90)
 الذين االستقدام مكاتب وممثلي العمل أصحاب تقديم ضمان ذلك في بما المنازل في العامالت المهاجرات

 نهاية في أقرتها التي األسئلة في ذلك على ذاتها اللجنة دتأك وقد. القضاء إلى العامالت هؤالء يؤذون
 .الثالث الدوري تقريره في بشأنها معلومات يقدم أن األردن على يتعين والتي 0290 عام

 :1696 لعام الطفل لحقوق المتحدة األمم اتفاقية
 يبلغ مالم عاما   شرع الثامنة سن يبلغ لم بشري كائن كل هو الطفل االتفاقية من األولى المادة بموجب

 .عليه المنطبق القانون بمقتضى ذلك قبل الرشد سن
 في بها المعترف الحقوق من بعدد للتمتع المهاجرين العمال ألطفال مهما   قانونيا   أساسا   االتفاقية تشكل

 .للطفل الفضلى المصلحة مقدمتها وفي االتفاقية
 العنف أشكال كافة من جنسيتهم أو القومي همأصل كان مهما األطفال حماية االتفاقية بموجب وينبغي
ساءة واإلضرار، واإلهمال، والبدني، العقلي  .الجنسي والعنف واإلستغالل المعاملة، وا 
 القانون، حماية في الحق جنسية، في الحق الحياة، في الحق: االتفاقية في المحمية الطفل حقوق وتشمل
 وعدم األسرية الحياة في الحق والتعبير، الرأي حرية في الحق والديانة، والمعتقد الفكر حرية في الحق
 الطفل حياة خدمة في الحق ذلك، تستوجب الفضلى الطفل مصلحة كانت إذا إال أسرته عن فصله

 باألطفال االتجار وتحريم الطفل، على واألم لألب المشتركة والمسؤولية الصحة، في الطفل وحق الخاصة
 .وتطورهم ونمائهم همبصحت ضارة أعمال في واستخدامهم

 :1661 لعام أسرهم وأفراد المهاجرين العمال حقوق لحماية الدولية االتفاقية
 لحقوق المتحدة األمم صكوك في الواردة األساسية والحريات الحقوق بين تجمع بأنها االتفاقية هذه تتميز

 لصالح وحمايتها باحترامها األطراف الدول بإلزام وتقوم معا ، آن في العالمية الصحة ومنظمة اإلنسان
 .أسرهم وأفراد المهاجرين العمال

 والحقوق جهة، من والسياسية المدنية الحقوق بين المتبادل واالعتماد بالتكامل صراحة االتفاقية أقرت وقد
 النظاميين المهاجرين للعمال بحماية االتفاقية أقرت كما أخرى، جهة من والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 .منهما طائفة لكل القانوني المركز اختالف رغم النظاميين روغي
 يزاول برح ما أو يزاول أو سيزاول الذي الشخص" بأنه المهاجر العامل االتفاقية من( 0/9) المادة عرفت



13 
 

 في وأخرى حاضرة، أوضاع على إذا   ينطبق التعريف وهذا". رعاياها من ليس دولة في أجر مقابل نشاطا  
 رعاياها من هو الذي البلد خارج المستقبل في عمال   بأداء سيقوم شخص فكل المستقبل، في أو الماضي
 في عقودهم ستنتهي الذين أولئك كذلك يشمل التعريف أن على فضال  . التعريف هذا نطاق ضمن يندرج
 .بلدانهم إلى للعودة يتهيئون الذين وأولئك قريبة فترة
 أسرهم أفراد تشمل ولكنها فسب أنفسهم المهاجرين العمال على االتفاقية في المدرجة الحماية تقتصر وال

 الذين أو مهاجرين عمال من المتزوجون األشخاص" بأنهم" األسرة أفراد( "4) المادة عرفت وقد. كذلك
 من وغيرهم أطفالهم وكذلك للزواج، مكافئة أثار المنطبق، للقانون وفقا   عنها، تنشأ عالقة بهم تربطهم

 أو الثنائية االتفاقات أو المنطبق للتشريع وفقا   األسرة في أفرادا   بهم يعترف الذين لينالمعا األشخاص
 ".المعنية الدول بين والمبرمة المنطبقة الجماعية

 وأفراد المهاجرين العمال لسائر عامة حماية االتفاقية تضمنت فقد بها، المعترف بالحقوق يتعلق فيما أما
 لجميع حمايتها تجب إنسانية حقوق أنها أساس على النظاميين غير جرونالمها العمال فيهم بمن أسرهم

 .أسرهم وأفراد النظاميين المهاجرين للعمال غضافية وحماية العمال،
 المشمولة المجاالت من عدد في الدولة ومواطني المهاجرين العمال بين المساواة مبدأ االتفاقية أقرت

 من وغيرها القضاء إلى اللجوز البطالة، مكافحة مشاريع من ستفادةاال البطالة، استحقاقات مثل باالتفاقية
 .والحريات الحقوق

 الخاضعين أسرهم وأفراد المهاجرين العمال ضد التمييز تحريم مبدأ منها( 7) المادة في االتفاقية أقرت كما
 .باالتفاقية المشمولة الحقوق سائر في الطرف الدولة لوالية

 ضروب من وغيره التعذيب وتحريم الحياة، في كالحق األساسية الحقوق من بعدد كذلك االتفاقية اعترفت
 أفراد من أي أو المهاجر العامل استرقاق وتحريم المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة
 فرد يأ أو المهاجر العامل اخضاع يتم أن( 99/0) المادة حرمت كما. واستغاللهم استعبادهم أو أسرته
 عرضة العادة في يكونون المهاجرين العمال فإن معلوم هو وكما والسخرة، الجبري للعمل أسرته من

 .بالبشر االتجار خطر إلى باالتفاقية حدا ما لالتجار،
 الشخصية والحرية العادلة، المحاكمة في الحق أسرهم وأفراد المهاجرين للعمال كذلك االتفاقية وتكفل
 تكن لم بإضافة االتفاقية من( 97) المادة جاءت وقد االحتجاز، حاالت في سانيةإن معاملة في والحق
 اشترطت أنها حيث والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في المشابه النص في موجودة

 إنسانية معاملة حريتهم من يحرمون الذين أسرتهم وأفراد المهاجرين العمال معاملة وجوب إلى باإلضافة
 .الثقافية هويتهم مع المعاملة هذه تتفق أن لإلنسان، المتأصلة الكرامة احترام عم

 في والحق الخاصة، الممتلكات حرمة في الحق أسرته وألفراد المهاجر للعامل كذلك االتفاقية وأقرت
 قوبالح القانونية، الشخصية في بحقهم كذلك واعترفت. ممتلكاتهم مصادرة حالة في وكاف   عادل   تعويض

 .الفكرية الملكية وحقوق اإلرث وبحقوق التملك، ي
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 تلك عن تقل ال ومعيشة عمل ظروف في أسرهم وأفراد المهاجرين العمال حق إلى كذلك االتفاقية أشارت
 ومبادئ والصحة والسالمة، الصحية، المالءمة معايير مع متفقة تكون وأن رعاياها، بها يتمتع التي

. ومدخراتهم أموالهم تحويل في الحق العمل، دولة في إقامتهم انتهاء لدى مله وكفلت. اإلنسانية الكرامة
 من وبالذات منشئهم بلد في العمال هؤالء مساهمة فكرة المهاجرين العمال بحقوق الخاص المقرر أقر وقد

 الحق وهذا. منشأهم بلد في الموجودين وأقاربهم لذويهم بإرسالها يقومون التي المالية الحواالت خالل
 المهاجرين العمال كل به يتمتع أن ينبغي األخير الحق وهذا. منشأهم بلد في الموجودين وأقاربهم لذويهم
 .نظاميين غير أو نظاميين كونهم وعن القانوني وضعهم عن النظر بصرف

 أسرة حماية هي أسرهم وأفراد المهاجرين للعمال االتفاقية توفرها التي األخرى الحماية أوجه أهم ومن
 اقتصادية أدوات مجرد ليسوا المهاجرين العمال أن( األسرة حماية) المبدأ هذا ويعني. المهاجر عاملال

. باآلخرين أسوة اإلنسانية بحقوقهم يتمتعون الذين أسرهم أفراد معهم يصطحبون بشرية كائنات ولكنهم
 ينتقل المهاجر لعاملل مكفول حق كل وأن عائلة كل وحدة فكرة على المهاجر العامل أسرة حماية وتقوم
 تبدي حريته، من مهاجر عامل حرم إذا" أنه االتفاقية من( 97/0) المادة أكدت فقد. أسرته ألفراد آليا  

 لزوجته خصوصا   أسرته، ألفراد تنشأ قد التي بالمشاكل اهتماما   المعنية الدول في المختصة السلطات
 ".القصر وأطفاله

 دولة في المهاجرين العمال أسر أفراد يتمتع أن ضمان على االتفاقية من( 45) المادة تحرص كما
. والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق من عدد في الدولة تلك رعايا مع المعاملة في بالمساواة العمل،
 الوالدة فور التسجيل وفي اسم على الحصول في بالحق المهاجرين العمال ألطفال( 01) المادة وتعترف

 .جنسية على الحصول وفي
 فردية بصورة إال طردهم تجيز وال. أسرهم وأفراد المهاجرين للعمال الجماعي الطرد االتفاقية وتحظر
 إال الطرد إلى اللجوء يجوز ال االتفاقية، وبحسب. للقانون وفقا   المختصة السلطات تتخذه قرار وعقب
 في يطعن أن المعني وللشخص. متاحةال األخرى اإلمكانات أو البدائل سائر في النظر وبعد أخير كمالذ
 تقضي مالم القرار بمراجعة المختصة السلطة وتقوم قضائية سلطة من قطعيا   القرار يكن مالم إبعاده قرار

 أن يجوز وال. الطرد قرار وقف طلب المراجعة إجراء ريثما له ويحق. ذلك بغير الوطني األمن ضرورات
 حق ذلك في بما أسرته ألفراد أو المهاجر للعامل لمكتسبةا الحقوق على ذاته بحد الطرد قرار يؤثر

 .له الواجبة المستحقات من وغيرها األجور على الحصول
( 41/0) المادة في االتفاقية أكدت وقد. العمل اختيار في الحق االتفاقية تكفلها التي األخرى الحقوق ومن
 ال أجر مقابل يزاولونه الذي النشاط اختيار بحرية العمل دولة في لهم يسمح الذين المهاجرين العمال أن

 مقابل يزاولونه الذي النشاط انتهاء لمجرد باإلقامة لهم اإلذن يفقدون وال نظامي غير وضع في يعدون
 إلى المهاجرين العمال وصول إمكانية تقصد أن العمل لدولة ويجوز. عملهم تصاريح انتهاء قبل أجر

 .النافذ تشريعها في عليه ومنصوص الدولة لمصالح ضروري إلجراءا هذا أن طالما بالذات محددة أعمال
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 العمل أرباب بمقاضاة المهاجرين العمال حق قبيل من المهاجرين للعمال أخرى حقوقا   االتفاقية ومنحت
 المهاجر العامل امتثال عدم أن على عالوة. العمال هؤالء مع التعاقدية التزاماتهم يحترمون ال الذين

 الحق المهاجرين وللعمال العمل دولة إقليم من العامل لطرد كافيا   سببا   ذاته بحد ليس التعاقدية اللتزاماته
 في الدولة ورعايا المهاجرين العمال بين التمييز يجوز ال أنه كما. العمالية النقابات إلى االنضمام في

 .العمل قيمة تساوي عند األجور
 غير العمال أن إلى االتفاقية ديباجة أشارت فقد ميين،النظا غير المهاجرين العمال يخص فيما أما

 بشروط الغالب في استخدامهم يجري نظامي غير وضع في هم الذين أو الالزمة الوثائق على الحائزين
 عن بالبحث يغيرهم ما ذلك في يجدون العمل أرباب بعض وأن اآلخرين، العمال استخدام شروط من أقل
 .العادلة غير المنافسة منافع على للحصول العمالة من النوع هذا
 غير العمال فيهم بمن المهاجرين العمال لكافة الحماية من األدنى الحد بفكرة االتفاقية اخذت لقد

 للعمال األساسية اإلنسانية الحقوق حماية بوجوب يتعلق الحد وهذا. أوراق على الحائزين وغير النظاميين
 لكل تقر -المثال سبيل على– االتفاقية من( 32) فالمادة. شريةب كائنات أنهم أساس على النظاميين غير
 النظامي غير الوضع اتخاذ أساس على التعليم على الحصول في الحق المهاجر العامل أطفال من طفل

 العمال يحرم أن تخطر( 08) المادة أن كما. الحكومية بالمدارس االلتحاق تقييد أو لمنع كسبب للعامل
 أو باإلقامة تتعلق مخالفة أية بسبب عاجلة طبية عناية على الحصول من أسرهم وأفراد المهاجرون
 .االستخدام

 المنشأ دولة على ينبغي: أهمها االلتزامات من عددا  ( المنشأ دولة) األصل دول عاتق على االتفاقية تلقي
 المتعلقة وريةالضر  بالمعلومات للهجرة التحضير مرحلة في أسرهم وأفراد المهاجرين العمال تزود أن

 استيفاؤهم عليهم يتوجب التي والمتطلبات أجر، مقابل مزاولتها لهم يجوز التي واألعمال بإقامتهم،
 بلد في واالقتصادي والسياسي واالجتماعي، والقضائي، والثقافي، اللغوي، بالنظام تتعلق ومعلومات

 .العمل
 عملية بتنظيم الرسمية األجهزة تنهض أن المنشأ دولة عاتق على تقع التي األخرى االلتزامات ومن

 األطراف الدول في المختصة السلطات مع المعلومات تتبادل وأن أخرى دول في العمال استخدام
 .األخرى
 وأفراد المهاجرين العمال حقوق عن التنازل تجيز ال االتفاقية من( 0) المادة أن إلى اإلشارة وتجدر
 تجيز ال أنها كما. االتفاقية في بها المعترف الحقوق هذه من أي عن للتنازل عليهم الضغط وال أسرهم،
 .عقد أي بموجب الحقوق هذه من االنتقاص كذلك
 االتفاقية أنها من بالرغم اآلن إلى إليها ينضم لم فإنه االتفاقية، هذه من األردن بموقف يتعلق فيما أما

 أكثر ليست االتفاقية هذه أن عديدة دول قدوتعت. المهاجرين العمال حماية مجال في وأهمية شمولية األكثر
 تؤكد وهي اإلنسان، بحقوق تتعلق أخرى اتفاقيات في بها معترف إنسانية حقوق لحماية إضافية أداة من
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 حقوق اتفاقيات على مصادقتها خالل من اإلنسان لحقوق متقدمة كافية حماية توفر السبب لهذا أنها
 منظومة من تعزز فاالتفاقية تماما ، دقيقا   ليس االعتقاد هذا ولكن. االتفاقية هذه على السابقة اإلنسان
 ليست المهاجرين للعمال بالنسبة إضافية حماية على تنطوي أنها كما اإلنسان لحقوق المتحدة األمم

 جوازات احتجاز وتحريم الجماعي، الطرد تحريم مثل عليها السابقة اإلنسان حقوق اتفاقيات في موجودة
 وأفراد المهاجرين العمال حقوق حماية يكفل ما بلدا   بأن القول اليسير غير فمن المهاجرين، العمال سفر

 مجال في كافية ليست األردنية القانونية فالمنظومة. االتفاقية هذه في طرفا   دولة تكون أن دون أسرهم
 في ونشرها االتفاقية ذهله باإلنضمام األردن يقم مالم النظاميين وغير النظاميين المهاجرين العمال حماية
 .الرسمية الجريدة

 :المهاجرين بالعمال خاصة بمشكالت الصلة ذات المتحدة األمم وبروتوكوالت اتفاقيات
 االتفاقيات من عدد المتحدة المم أقرت اإلضافية، والبروتوكوالت اإلنسان حقوق اتفاقيات إلى باإلضافة
 اتفاقيات وهي. المهاجرون العمال مقدمتهم وفي مهاجرينوال الهجرة مشكالت من بعدد تتعلق التي الدولية
 من عدد في المدرجة المعايير ألهم عرضه يأتي وفيما الجبري، والعمل والتدريب االتجار بالذات تخص
 :االتفاقيات هذه

 المتحدة األمم التفاقية المكمل والجو والبحر البر عبر المهاجرين تهريب بمكافحة الخاص البروتوكول
 :2111 لعام للحدود العابرة المنظمة الجريمة حةلمكاف
 األطراف الدول بين التفاوت وتعزيز ومكافحته، المهاجرين تهريب بمنع للبروتوكول األساسية الغاية تتمثل
 .الغاية هذه لبلوغ
 قانونية غير بصورة طرف دولة أراضي إلى شخص إدخال بأنه" المهاجرين تهريب" البروتوكول عرف
 غير أو مباشر بشكل مادية منافع على الحصول أجل من وذلك بها، مقيما   الشخص هذا يكون أن دون

 التي الشروط اتباع دون الحدود عبر المرور السياق هذا في القانوني غير بالدخول ويقصد. مباشر
 .أراضيها لدخول االستقبال دولة تتطلبها
 ومالحقة التهريب عمليات في حقيقالت على وكذلك التهريب، منع عملية على البروتوكول وينطبق
 .التهريب ضحايا حماية على كذلك ينطبق أنه كما. مرتكبيها

 :1616 لعام الغير بدعارة واستغاللهم باألشخاص االتجار قمع اتفاقية
 الممارسة أن المعلوم ومن. الدعارة ألغراض باألشخاص االتجار مشكلة معالجة إلى االتفاقية هذه سعت
 .الدعارة في لإلستغالل عرضة الفئات أكثر من هي المهاجرين العمال فئة أن على تدل
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 استغالل أعمال من عمل أي في بتورطه يشتبه شخص أي معاقبة إلى األطراف الدول االتفاقية تدعو
 يسهلون أو الغير دعارة استغالل عملية يمولون الذين األشخاص كذلك الحكم هذا ويشمل بالدعارة، الغير

 .طريقة بأي ارتكابها
 من إطاره في اتخذ وما ألحكامها انتهاك عدة بشأن األطراف الدول بين المعلومات تبادل االتفاقية وتشجع
 .الغير دعارة باستغالل تتعلق بأعمال بتورطهم المشتبه األشخاص مع والمالحقة للتحقيق إجراءات

 ودخول الهجرة بشأن بها معمولال وتدابيرها إجراءاتها تعزيز إلى األطراف الدول االتفاقية تدعو كما
 وتشجع. بالدعارة استغاللهم ألغراض باألشخاص االتجار جرائم عن الكشف عملية تسهيل بغية األجانب
 الساعين األشخاص وقوع منع بغية التشغيل ومكاتب وكاالت على بالرقابة الدول قيام كذلك االتفاقية
 .بالدعارة االستغالل اكِشب في واألطفال، النساء وبالذات عمل، على للحصول

 المكمل واألطفال، النساء وخاصة باألشخاص، االتجار ومعاقبة وقعمع بمنع الخاص البروتوكول
 :2111 لعام للحدود العابرة المنظمة الجريمة بمكافحة المتعلقة المتحدة األمم التفاقية
 ضحايا وحماية واألطفال، ءالنسا وبالذات باألشخاص االتجار ومكافحة منع: إلى البروتوكول هذا يهدف

 األهداف تحقيق بغية األطراف الدول بين التعاون وتعزيز اإلنسانية، حقوقهم وصيانة ومساعدتهم االتجار
 .السابقة
 استقبالهم أو إيماؤهم أو تنقيلهم أو نقلهم أو أشخاص تجنيد: "بأنه باألشخاص االتجار البروتوكول يعرف

 الخداع أو االحتيال أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو لهااستعما أو بالقوة التهديد بوساطة
 موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ تلقي أو بإعطاء أو استضعاف، حالة استغالل أو السلطة استغالل أو

 دعارة استغالل أدنى، كحد االستغالل، ويشمل. االستغالل لغرض آخر شخص على سيطرة له شخص
 الممارسات أو االستدقاق أو قسرا ، الخدمة أو السخرة أو الجنسي، االستغالل كالأش سائر أو الغير

 ".األعضاء نزع أو االستعباد أو بالدق، الشبيهة
 أو طفل تجنيد حاالت وفي. اعتبار أي باألشخاص اإلتجار ضحية لموافقة ليس فإنه للبروتوكول، ووفقا  
 على الحالة تنطوِ  لم إذا حتى باألشخاص إتجارا   تعد الحالة فإن االستغالل لغرض إيواؤه أو تنقيله أو نقله

 .التعريف في عليها المنصوص الوسائل من وسيلة أي استعمال
 الدولة التزامات يتناول فهو. باألشخاص االتجار حاالت في والعالج الوقاية مسألتي البروتوكول يعالج

 وكذلك. فيها المتورطين ومعاقبة ومالحقة وعهاوق عند فيها وبالتحقيق االتجار، بمنع المتعلقة األطراف
 .أضرار من بهم لحق ما عن لتعويضهم فعال إنصاف سبيل على الحصول من وتمكينهم ضحايا حماية
 من الرسمية الجريدة في منشور ألنه األردني القانون من جزءا   يعد البروتوكول هذا أن إلى اإلشارة وتجدر
 تمنع وأن التطبيق موضع عنه الناشئة االلتزامات تضع أن نيةاألرد السلطات على وينبغي سنوات،
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 في جاء كما باألشخاص االتجار مفهوم ضمن تندرج قد والتي المهاجرين بالعمال تلحق التي الممارسات
 .البروتوكول

 :المهاجرين بالعمال الصلة ذات الدولية العمل منظمة اتاتفاقي
 العمال حماية إلى الهادفة الدولية المعايير من وشاملة متكاملة منظومة الدولية العمل منظمة قامت

 بهذه المتعلقة الدولية االتفاقيات أهم ومن. الجبري والعمل االتجار من حمايتهم ذلك في بما المهاجرين
 :اآلتي المعايير

 :1616 لعام العمل أجل من الهجرة اتفاقية
يجاد للعمل الهجرة وظروف شروط تنظيم إلى( 17 رقم االتفاقية وهي) االتفاقية هذه تهدف  لحماية نظام وا 
 . المهاجرين العمال فئة وهي العمال من األضعف الفئة
ن والمؤقتين الدائمين المهاجرين العمال بين أحكامها في االتفاقية تميز ال  ال أحكامها بعض كانت وا 

 تحمي التي األحكام مثل مدائ أساس على للهجرة قبلوا ممن أسرهم وأفراد المهاجرين بالعمال إال تتعلق
 .العمل على القدرة عدم لمجرد الطرد من العمال هؤالء
 حماية تدابير: تشمل فهي العمل، أجل من الهجرة شروط لتنظيم اتخاذها الواجب بالتدابير يتعلق فيما أما

دامة بصيانة تتعلق عامة  علوماتالم بإتاحة خاصة تدابير المهاجرين، العمال لمساعدة مجانية خدمات وا 
 .الدائمين المهاجرين بطرد تتعلق وتدابير مدخراتهم ولتحويل الكاذبة الدعاية ضد تدابير وتوفيرها،

 :1691 لعام( تكميلية أحكام) المهاجرين بالعمال المتعلقة 113 رقم االتفاقية
 نتتضم وهي ظلها، في للعمل الهجرة تجدي أن ينبغي التي والشروط الظروف االتفاقية هذه تتناول
 هذه وتعد. منشأهم بلد غير بلد في عملهم أثناء العمال من ضعيفة فئة لكل خاصة حماية تقر أحكاما  
 عن الناشئة المشكالت من عدد مع للتعامل الدولي المجتمع جانب من الريادية المحاوالت إحدى االتفاقية
 من أدنى حدا   أقرت وقد. نللمهاجري القانوني غير واالستخدام النظامية غير المهاجرة العمالة ظاهرة
 اإلنسان حقوق باحترام األطراف الدول فألزمت النظاميين، وغير النظاميين المهاجرين للعمال الحماية

 الذين المهاجرين العمال لصالح حمائية إجراءات وتعد ،(9 المادة) جميعهم المهاجرين للعمال األساسية
 (.1 المادة) نظامي رغي وضع في هم الذين أو( 8 المادة) عملهم فقدوا
 أقرت أنها إال إليها الهجرة موجات تنظيم في األطراف الدول حق على أكدت االتفاقية أن من الرغم وعلى
 رسمية وبوثائق نظامي غير أم نظامي بشكل الدولة أدخلوا سواء الحماية في المهاجرين العمال حق كذلك

 والنقابات عمل، إلى بالوصول المهاجرين عمالال فرص في المساواة بمبدأ تقر أنها كما. بدونها أم
 العمال لكل عام بشكل تعترف فاالتفاقية. والجماعية الفردية والحريات الثقافية والحقوق العمالية،
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 تمييز دون العمالية الحقوق من وعدد األساسية اإلنسان لحقوق بالنسبة دنيا حماية في بالحق المهاجرين
 .كان سبب ألي

 :1692 لعام( االجتماعي الضمان) المعاملة في بالمساواة المتعلقة 119 رقم االتفاقية
: وهي( االجتماعي التأمين) االجتماعي للضمان التسعة بالمكونات تتعلق أحكاما   االتفاقية هذه تتضمن
 فعالمنا بالبطالة، المتعلقة المنافع باألمومة، المتعلقة المنافع بالمرض، الخاصة المنافع الطبية، الرعاية
 بالوفاة الخاصة المنافع بالعجز، الخاصة المنافع العمل، بإصابات الخاصة المنافع بالشيخوخة، الخاصة
 .باألسرة المتعلقة والمنافع
 في المساواة إقليمها، في موجودين طرف أخرى دولة أية لرعايا االتفاقية في الطرف الدولة تضمن
 االجتماعية التأمينات خدمات تقديم تضمن بأن طرافاأل الدول وتلزم. مواطنيها مع االجتماعي الضمان

 الدولة تكون أن شريطة إقليمها خارج أخرى طرف دولة أية وموطني لمواطنيها المجاالت بعض في
 .بالمثل بالمعاملة مشروطا   المبدأ يكون وال ذاته، للمجال بالنسبة االلتزام هذا قبلت قد األخرى الطرف

 : 1669 لعام 191 رقم صةالخا التشغيل مكاتب اتفاقية
 استقدام مجال في الخاصة والتشغيل االستخدام مكاتب تؤديه باتت الذي المتعاظم الدور إلى بالنظر

 المتعسفة التصرفات من المهاجرين العمال حماية الضروري من أصبح فقد المهاجرين، العمال واستخدام
 المعايير من جملة االتفاقية هذه تضمنت دوق. اتجاههم المكاتب هذه تمارسه قد الذي والخداع والغش
 وبالذات بالبشر، واالتجار القانوني غير االستخدام لمعالجة قانونية أطر لوضع األطراف الدول لتوجيه
 بالقيام التشغيل لمكاتب والسماح المهاجرين العمال بحماية تتمثل منها األساسية فالغاية. واألطفال النساء
 .األساسية اإلنسان حقوق لمعايير ووفقا   المتعسفة الممارسات نم ممارسة أية دون بعملها

 دون للعمال التشغيل مكاتب معاملة بضمان األطراف الدول تقوم أن وجوب على االتفاقية أكدت وقد
 أو القومي األصل أو السياسي، الرأي أو الدين، أو الجنس، أو اللون، أو العرق، أساس على تمييز

 .الوطني القانون في عليها المنصوص األسباب من آخر سبب ألي أو االجتماعي
 أم مباشر بشكل سواء العمال بتحميل ا<المب حيث من التشغيل مكاتب تقوم أن لالتفاقية وفقا   يجوز وال

 المحددة االستثناءات بعض االتفاقية وتتضمن تكاليف أو رسوم أي كلي أم جزئي بشكل أو مباشر غير
 .حصرا  

 منع بغية المناسبة الحماية لتوفير الالزمة التدابير تتبنى أن األطراف الدول من االتفاقية وتتطلب
 هذه تتضمن أن وينبغي. الخاصة التشغيل مكاتب قبل من المهاجرين العمال بحق التعسفية الممارسات

 مكاتب عن تصدر التي التعسفية الممارسات بحق عقوبات تقر التي واألنظمة القوانين سن التدابير
 .شغيلالت
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 :للمهاجرين اإلنسان بحقوق الخاص المتحدة األمم مقرر توصيات
 منصب 9111 عام في( اإلنسان حقوق بمجلس واستبدالها الغائها قبل) اإلنسان حقوق لجنة استحدثت
 الوسائل دراسة مهمة الخاص بالمقرر اللجنة أناطت وقد. للمهاجرين اإلنسان بحقوق الخاص المقرر

 وفعالة كاملة حماية ضمان دون تحول التي الموجودة والصعوبات العوائق بتذليل الكفيلة واألساليب
 الحائزين غير المهاجرين بعودة المتعلقة والصعوبات العوائق ذلك في بما للمهاجرين، اإلنسانية للحقوق
 .نظامي غير بوضع الموجودين أو وثائق على
 إلى الهادفة والجماعية الثنائية لمفاوضاتا بالحسبان يأخذ أن الخاص المقرر من اللجنة طلبت كما

عادة المهاجرين عودة مقدمتها في المشكالت من عدد معالجة  غير المهاجرين من أكانوا سواء إدماجهم وا 
 .وثائق على الحائزين غير من أم النظاميين

 بالمعلومات تزويده خالل من الخاص المقرر مع كامل بشكل للتعاون كلها الحكومات دعيت وقد
 .لها يوجهها التي العاجلة للطلبات الفورية واالستجابة المطلوبة

 اإلنسانية الحقوق انتهاكات بمنع تتعلق محددة توصيات تتضمن تقارير عدة الخاص المقرر أصدر وقد
نصاف للمهاجرين،  العمال بحماية المتعلقة الدولية بالمعايير العمل وتعزيز االنتهاكات هذه ضحايا وا 
 المكسيك، اإلكوادور، كندا،: منها الدول من عدة بزيارة الخاص المقرر قام كما. أسرهم رادوأف المهاجرين
 .وسيراليون والبيرو، وبلجيكا، فاسو، وبوركينا إيطاليا، إيران، المغرب، إسبانيا، الفلبين،
 العمال بحقوق الصلة ذات الدولية المعايير من جملة يتضمن الدولي القانون أن هي القول صفوة

 األشخاص سائر يتمتع أن وجوب هو المعايير هذه سائر عليه ترتكز الذي األساسي والمبدأ. المهاجرين
 في المهاجرون فالعمال. األسباب من سبب ألي تمييز دون اإلنسان حقوق بسائر الدول لوالية الخاضعين

 اإلنسان حقوق اتفاقيات في بها المعترف بالحقوق يتمتعون نظاميين غير أم نظاميين أكانوا سواء األردن
 أو القاسية المعاملة أو للتعذيب يخضعوا أن المثال سبيل على يجوز فال السياسية، الحقوق باستثناء

 لالستغالل عرضة يتركوا أن أو عادلة، محاكمة من يحرموا أن يجوز وال المهينة، أو الالإنسانية
 وال قانوني، غير أو تعسفي بشكل خصيةالش حريتهم من حرمانهم يجوز ال كما الجنسي، أو االقتصادي

 ديانتهم، شعائر ممارسة في حقهم من حرمانهم يجوز وال إنسانية، غير بظروف احتجازهم يتم أن يجوز
 وألفراد لهم تثبت جميعها الحقوق وهذه. ومنصفة مرضية عمل وظروف والتعليم الصحة، في حقهم ومن

 .سواء حد على أسرهم
 الحماية من أدنى حدا   تشكل أعاله، المذكورة الدولية االتفاقيات في الواردة مايةالح أن إلى اإلشارة وتجدر

 التنفيذية، والممارسات الوطنية قوانينها بموجب منه االنتقاص أو عنه النزول األطراف للدول يجوز ال
 .داخلها المتبعة والقضائية واإلدارية،



21 
 

 ال وأن المهاجرين للعمال اإلنسانية الحقوق تحترم بأن كلها االتفاقيات هذه بموجب األطراف الدول تلزم
 في لهم وضمانها الحقوق هذه بحماية كذلك تلزم كما. منها أسرهم وأفراد هم يحرمهم سلوك أي تأتي

 وأفراد المهاجرين العمال حرمان أو عليها االعتداء من العاديين األشخاص يمنع أي الخاصة، العالقات
 التي القانونية الحماية وطبيعة نطاق تحديد في أساسيا   عنصرا   االلتزام ذاه ويشكل ممارستها، من أسرهم
 فاألردن نظاميين غير أم نظاميين أكانوا سواء أسرهم وأفراد المهاجرين للعمال توفيرها الدول على يتعين
 المانعة ضائيةوالق التشريعية التدابير ذلك في بما التدابير سائر باتخاذ" األفقي التطبيق" هذا بمقتضى ملزم

 ومكاتب العمل أرباب مثل العاديين األشخاص قبل من أسرهم وأفراد المهاجرين العمل حقوق النتهاك
 .واالستخدام االستقدام

 
 األردن في المهاجرين بالعمال الخاص التشريعي اإلطار -1

 يؤخذ أن ينبغي هفإن العمال، وبحقوق اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات من عدد غلى باإلضافة
 ذات المحلية التشريعية البيئة األردن في المهاجرين بالعمال المتعلقة الممارسات دراسة عند بالحسبان

 .نظاميين غير أم نظاميين عماال   أكانوا سواء األردن في العاملين والعمال باألجانب الصلة
 العمال أوضاع تعالج التي تعليماتوال واألنظمة القوانين من عددا   األردني القانوني النظام يتضمن

 بهم المتعلقة والممارسات األردن في المهاجرين العمال أوضاع تشخيص الممكن غير ومن. المهاجرين
 لعدد مسببة أو تعسفية ممارسات وراء ذاتها هي تكون قد وأنها خاصة واألنظمة، القوانين هذه تحليل دون
 ذكر كما– تكون قد أنها على عالوة. األردن في جرونالمها العمال منها يعاني التي المشكالت من

 .النظاميين غير المهاجرين العمال ظاهرة إلى المؤدية األسباب من سببا   -سابقا  
 قانون المدني، القانون الدستور،: المهاجرين العمال بأوضاع الصلة ذات والقوانين التشريعات أهم من

 وشوؤون االقامة قانون بالبشر، االتجار منع قانون قوبات،الع قانون االجتماعي، الضمان قانون العمل،
 في جزئية حماية تتضمن التي األخرى القوانين من عدد عن فضال   الرق إبطال وقانون األجانب

 .المهاجرين العمال تخص محددة موضوعات

 :األردني الدستور
 األردنيين بحقوق المعنون انيالث الفصل وهو والحريات بالحقوق خاصال   فصال   األردني الدستور يتضمن

 بحقوق وتقر األردنيين تخاطب أنها الفصل هذا في الواردة النصوص معظم على والمالحظ. وواجباتهم
 في بينهم تمييز ال سواء القانون أمام األردنيون" على تنص الدستور من( 990) فالمادة. لهم إنسانية
ن والواجبات الحقوق  األردنيين على المساواة مبدأ تقصد أنها أي ،"الدين أو اللغة أو العرق في اختلفوا وا 
 .األردنية للوالية يخضعون ممن للجميع التمييز وعدم المساواة مبدأ تقر وال فحسب
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 المساواة بمبدأ يعترف ال عربية، دول فيها بما الدول من األعظم السواد لدساتير خالفا   األردني فالدستور
 الناحية من يمنح ال بالنتيجة وهو اإلنسانية، الحقوق في أجانب أم مواطنين أكانوا سواء جميعا   الناس بين

 .بينهما يساوي وال لألردنيين الممنوحة ذاتها الحقوق أجانب بوصفهم المهاجرين العمال النظرية
 حدود ضمن والتعليم العمل تكفل األردنية الدولة أن إلى تشير فإنها الدستور، من( 390) المادة أن كما
 قانون عن الناشئة األردن التزامات مع تتعارض بذلك وهي األردنيين، لجميع الفرص وتكافؤ كانياتهاإم

 األشخاص لجميع الفرص وتكفاؤ العمل وفرص التعليم تكفل بأن الدول تلزم التي الدولي اإلنسان حقوق
 .أجانب أم مواطنين أكانوا سواء لواليتها الخاضعين
 حرمة أو العامة والحريات الحقوق على اعتداء كل" تجعل الدستور من( 7/0) المادة أن كذلك ويالحظ
 هي الخاصة الحياة فحرمة لالنتباه مثير نص وهو القانون، عليها يعاقب جريمة لألردنيين الخاصة الحياة
 .فحسب لألردنيين كفالته يجوز وال وأجانب مواطنين جميعهم للبشر بها المعترف الحقوق من

 بذلك وهي فحسب، باألردنيين والتعبير الرأي حرية في الحق كذلك الدستور من( 95/9) المادة وتحصر
 يقال ذاته واألمر الدولة لوالية الخاضعين األفراد لسائر الحق بهذا تعترف التي الدولية المعايير تخالف
 المواد أن إذ العامة، السلطات ومخاطبة والنقابات الجمعيات تأليف في والحق االجتماع، لحق بالنسبة

 في المهاجرين العمال فيغدو غيرهم، دون لألردنيين الحقوق بهذه كلها تعترف( 97)و( 90/0)و( 90/9)
 عالوة. المحض الدستوري المستوى على آرائهم عن والتعبير النقابات إلى االنضمام من محرومين األردن
 كما– الحق هذا أن مع لألردنيين، إلزاميا   األساسي التعليم من تجعل الدستور من( 02) المادة أن على
 .الدولة داخل الموجودين األفراد لسائر تأمينه ينبغي -سابقا   ذكر
 الحقوق من عددا   القانوني وضعهم كان أيا   المهاجرين للعمال األردني الدستور يكفل المقابل وفي

 أحكام وفق إال منها نالحرما وتحريم الشخصية، الحرية: الحقوق هذه أهم ومن بشرا ، كونهم اإلنسانية
 البدني اإليذاء أو التعذيب تحريم حريتهم، من المحرومين لألشخاص واإلنسانية الالئقة المعاملة القانون،

 حرمة المساكن، حرمة التهديد، أو اإليذاء أو التعذيب وطأة تحت الصادرة األقوال بطالن المعنوي، أو
 أو الجبري العمل تحريم عادل، تعويض وبمقابل العام فعللن إال استغاللها جواز وعدم الخاصة الممتلكات
 المراسالت حرمت المملكة، في المتبعة للعادات طبقا   والعقائد الدينية بالشعائر القيام حرية اإللزامي،
 .المحاكم إلى والوصول التقاضي في والحق ومنصفة، مرضية عمل ظروف في والحق

 اإلنسان حقوق قانون في بها المعترف اإلنسانية الحقوق نم كبير بعدد يعترف ال الردني الدستور إن
 إطار في أنه كما األخرى، الحقوق من وغيرها عادرة محاكمة في والحق الحياة، في الحق مثل الدولي
ن وهو منها، لعدد يفتقد المهاجرين العمال حقوق  النحو على– والحريات الحقوق من عددا   يكفل كان وا 

 .نظاميين غير أم نظاميين أكانوا سواء المهاجرون العمال منها ينتفع والتي -أعاله المذكور
 في يتمثل األردن في المهاجرون العمال يعانيها التي المشكالت أسباب أهم أحد أن سبق مما يستنتج
 بعدم يتعلق مستوى: هما مستويين على القياب وهذا. الفئة هذه بحقوق المتعلق الدستوري اإلطار غياب
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 ومستوى األردني، اإلقليم في الموجودين لسائر دوليا   المكفولة اإلنسانية بالحقوق األردني تورالدس إقرار
. األجانب من الفئة لهذه وتأمينها احترامها ينبغي التي الحقوق بأهم الدستور اعتراف عدم يخص آخر
 أسرهم وأفراد المهاجرين بالعمال المتعلقة الدولية االتفاقيات بأهم يلتزم ال مازال األردن أن على فضال  
 نظمها في به باإلعتراف الدول تلتزم الذي العرفي الدولي القانون من بات أحكامها من جزءا   ولكن

 .الوطنية القانونية

 :العمل قانون
 يؤدي أنثى أو كان ذكرا   شخص كل: "بأنه العامل 9118 لسنة( 8) رقم األردني العمل قانون يعرف
 مرتبطا   العامل مفهوم يجعل لم القانون أن أي.." إمرته وتحت العمل لصاحب عا  تاب ويكون أجر لقاء عمال  

 العمال على ينطبق أنه كما والمهاجرين، األردنيين العمال يستوعب فهو القانوني، بوضعه أو بجنسيته
 .سواء حد   على النظاميين وغير النظاميين المهاجرين

 دون العمال سائر على تنطبق أحكامه أن على تؤكد ذاته نالقانو  من( 3) المادة أن الفهم هذا يؤكد وما
 العمل قانون فأحكام المهاجر، للعامل القانوني بالوضع أو ال، أم أردنيا   العامل يكون رهنا   ذلك تجعل أن

 أردنيين أكانوا سواء األردن في العاملين العمال جميع على تسري عمالية حقوق من تتضمنه وما األردني
 .الشأن هذا في ويالحظ. النظاميين غير المهاجرين العمال ذلك في بما مهاجرين أم
 أحكام وتطبيق الدعوى في النظر تجعل ال -المثال سبيل على– العمالية الدعاوي في األردنية المحاكم إن

 المطالبة موضوعها بدعوى مهاجر عامل تقدم فإذا للعامل، القانوني بالوضع مشروطا   عليها العمل قانون
 واإلجراءات األصور وفق تسير دعواه فإن عمل، تصريح وال إقامة إلذن حائزا   يكن ولم عمالية وقبحق

 العمل قانون أحكام تطبيق ألغراض نظامي غير أو نظاميا   كان إذا فيما مطلقا   القضاة يحفل وال المعتادة
 .الدعوى على

 إال أردني غير عامل أي ستخداما تجيز ال األردني العمل قانون من( 90) المادة بأن كذلك والحظ
 لدى متوفرة غير وكفاءة خبرة العمل يتطلب أن منها عديدة وبشروط يفوضه، من أو العمل وزير بموافقة
 لمدة يفوضه من أو الوزير من للعمل تصريح على األردني غير العامل يحصل وأن األردنيين، العمال
 وقد. العمل صاحب من التصريح رسم استيفاء ويتم. مهاستخدا أو استقدامه قبل للتجديد قابلة واحدة سنة

 له المصرح المهنة غير مهنة في أو عمل تصريح دون األردني غير العام استخدام المادة هذه اعتبرت
 .العمل قانون ألحكام مخالفة بها

 في أو عمل تصريح دون مهاجر عامل استخدام أن( 90) المادة في الواردة القانونية األحكام من يتضح
 القانون ولكن. نظامي غير عامال   منه ويجعل العمل لقانون مخالفة يشكل بها، له المصرح غير مهنة

 .فيه عليها المنصوص حقوقه من لحرمانه أساسا   النظامي غير وضعه من يجعل لم بالمقابل
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 أن مع تجديدلل قابلة واحدة سنة العمل تصريح مدة تجعل( 90) المادة أن السياق هذا في اإلشارة وتجدر
 في بها المعمول الدولية المعايير وتقضي لسنتين، العادة في تكون المهاجرين العمال استخدام عقود مدة
 رسم استيفاء تجعل أنها كما استخدامه، مدة تساوي لمدة تصريحا   المهاجر العامل بمنح السياق هذا

 المعلومات جميع سياق في بلتهممقا تمت الذين العمال أن مع العمل رب كاهل على واقفا   التصريح
 استيفاء فكرة وأن العمل، أصحاب وليس هم دفعوها التصريح رسوم أن على أكدوا التقرير بهذا الخاصة

 بعد للعامل جديد عمل تصريح استصدار عن لالمتناع منهم الكثير تدفع العمل أرباب من التصريح رسم
 .القديم التصريح مدة انتهاء

 :اعياالجتم الضمان قانون
 القانون من االنتفاع أن ضمنا   أو صراحة يفيد شرط أي االجتماعي الضمان قانون نصوص تتضمن ال

 الضمان من المستفيد يكون أن بتاتا   يشترط ال فالقانون غيرهم، دون النظاميين العمال على يقتصر
 من مؤسسة في العامل عملي أن يكفي القانون فحسب نظاميا ، مهاجرا   عامال   أو أردنيا   عامال   االجتماعي
 الضمان بمظلة شموله يتم حتى عمل تصريح على حاصال   يكون وأن للقانون وجوبا   الخاضعة المؤسسات
 .االجباري االجتماعي

 يكون فقد بأحكامه، الشمول شروط من شرطا   إقامة على الحصول يجعل ال االجتماعي الضمان فقانون
 يكون ما نادرا   العملية الناحية من أنه رغم باإلقامة، إذن دون لللعم تصريح على حائزا   المهاجر العامل
 .باإلقامة إذن معه يكون أن دون للعمل تصريح على حائزا   العامل
 التقرير هذا إعداد سياق في مقابلتهم تمت الذين العمل وأرباب المهاجرين العمال سائر بأن القول ويمكن
 ال ألنهم االجتماعي الضمان قانون من عادة   ينتفعون ال ظاميينالن غير المهاجرين العمال أن إلى أشاروا

 أرباب قبل من االجتماعي بالضمان شمولهم إلى بالنسبة وضعهم أن كما. عادة للعمل تصاريح يحوزون
 إلى يشرعون ال نظاميين غير عمال باستخدام يقومون الذين العمل أرباب من فالعديد واضحا ، ليس العمل

 استخدام العمل أصحاب تفضيل أسباب من أن ويبدو. القانون هذا بمظلة وشمولهم أوضاعهم تصويب
 مقدمتها وفي نظاميين غير عمال استخدام عن الناشئة المالية األعباء من للتخلص نظاميين غير عمال

 .االجتماعي الضمان

 :األجانب وشؤون اإلقامة قانون
 المهاجرين العمال بأوضاع كبيرة عالقة لها التي همةالم القوانين من األجانب وشؤون اإلقامة قانون يعد
 أن ،9173 العام منذ النافذ القانون هذا اشترط وقد. نظاميين غير أم نظاميين أكانوا سواء األردن في

 حائزا   يكون وأن الجو، أو البحر، البر، طريق عن مشروعة بصورة المملكة أراضي إلى األجنبي يدخل
 على حاصال   كان إذا إال أجنبي أي استخدام القانون من( 90) المادة رتحظ وقد. دخول تأشيرة على
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 لوزير أجاز كما. للتجديد قابلة واحدة بسنة اإلقامة إذن مدة القانون حدد وقد المملكة، في إقامة إذن
 وأكثر سنوات عشر مدة المملكة في أقام أجنبي لكل سنوات خمس لمدة اإلقامة منح يقرر أن الداخلية
 .مشروعة بصورة
 للعمال االستخدام أن حيث النظامية، غير العمالة استخدام ا<المب حيث من يجيز ال المذكور فالقانون

 يجعل القانون أن عن فضال  . إقامة إذن على بالحصول مشروطة القانون هذا أحكام بحسب المهاجرين
 ييسر ما لسنتين، الغالب في تكون المهاجرين العمال استخدام عقود أن مع للتجديد قابلة سنة اإلقامة مدة
 العقدية السنة انتهاء بمجرد نظاميين غير إلى النظاميين المهاجرين العمال تحويل العمل أرباب على

 .المهاجرين عمالهم إقامة بتجديد قيامهم وعدم األولى
 غير أو إقامة إذن يحمل ال أجنبيا   يستخدم عمل صاحب كل على القانون من( 35) المادة فرضت
 مقدار أن والمالحظ. مخالف عامل كل عن دينارا  ( 72-52) من بغرامة المملكة في بالعمل له مسموح
 عدم من العمل رب يجنيها التي والفوائد بالمنافع قورن ما إذا جدا   ضئيل القانون فرضها التي الغرامة
 .نظاميين غير عمال إلى وتحويلهم عماله إقامة تجديد
 غير بشكل المملكة دخل أجنبي كل على رتبت القانون من( 34) المادة أن إلى كذلك اإلشارة وتجدر
 أو باإلقامة، إذن على يحصل ولم التهريب، طريق عن أو متسلال   المملكة أراضي يدخل كأن قانوني
 عن دينار( 45) قدرها غرامة انتهائها من شهر خالل لإلقامة تجديد بطلب يتقدم لم أو اقامته مدة تجاوز

 .الجزء ذلك من يوم كل عن ونصف دينار بواقع الشهر من الجزء أو شهر كل
 فالمادة كمجرم، النظامي غير المهاجر العامل إلى ينظر األجانب وشؤون االقامة قانون أن والمالحظ

 والموانئ الحدودية، المراكز غير من المملكة أراضي دخل من كل على القبض إلقاء تجيز منه( 39)
يداعه قبض مذكرة دون لذلك المخصصة والمطارات  إذنا   بمنحه يوصي أو إبعاده ليقدر اإلداري للحاكم وا 

 إلى شهر من بالحبس يعاقب بإدانته المحكمة قامت فإن. الصلح محكمة إلى بإحالته يقوم أن أو لإلقامة
 .معا   بالعقوبتين أو دينارا  ( 52-92) من بالغرامة أو أشهر( 0)

 األماكن غير من المملكة دخل الذي النظامي غير المهاجر العامل منح الذكر سالفة( 39) المادة تسمح
 يقوم أن األخير ولهذا. اإلداري للحاكم المقدرة التقديرية بالسلطة عمال   لإلقامة إذنا   لدخولها، المخصصة

 .مجرما   بوصفه المختصة الجزائية المحكمة إلى بإحالته كذلك
 .للمملكة المشروع غير الدخول يجرم األردني العقوبات انونق أن إلى السياق هذا في اإلشارة وتجدر

 القائلة النظر وجهة يدعم حكما   تتضمن األجانب وشؤون اإلقامة قانون من( 30) المادة أن إلى باإلضافة
 اإلقامة قانون ألحكام مخالفته بسبب نظامي غير أصبح الذي المهاجر العامل مع يتعامل القانون بأن

 أو غرامة أوب شهر إلى أسبوع من الحبس عقوبة بإيقاع تقضي المادة فهذه مجرم،ك األجانب وشؤون
 .القانون هذا أحكام خالف من كل بحق العقوبتين بكلتا
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 التي الدول لبعض خالفا   جزائية مقاربة النظاميين غير المهاجرين العمال بحق يتبنى األردني فالقانون
 .المثال سبيل على النمسا جزائية ال إدارية لمخالفات تكبينمر  بوصفهم العمال من الفئة هذه مع تتعامل
 األردن، في األجانب وشؤون اإلقامة وقانون المهاجرين العمال بين العالقة سياق في اإلشارة المهم ومن
 األردنية السلطات تحري دون والطرد لإلبعاد عرضة األردن في النظاميين غير المهاجرين العمال أن إلى

 اتفاقية من( 3) المادة في عليها المنصوص تلك وبالذات الموضوع، بهذا الصلة ذات دوليةال للمعايير
. المهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة األمم
 يخضع مإقلي في موجود شخص أي ترحيل أو بطرد طرف دولة أية تقوم أن تجيز ال األخيرة فهذه

 التزام وهو. السيئة المعاملة أو التعذيب خطر إلى الشخص هذا فيه يتعرض قد آخر بلد أي إلى لسيطرتها
 االعتقاد هذا إلى تدعو معقولة أسس وجود عدم تتحريا أن والقضائية التنفيذية السلطتين عاتق على يلقى
 حالة سائر في بالحسبان أخذه يتم ال االلتزام هذا أن العملية الممارسة من ويبدو. شخص أي ترحيل قبل

 الشخص أن إلى -المثال سبيل على– اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة ذهبت فقد. والترحيل اإلبعاد
 لتلك المماثلة الصحية الرعاية االستقبال دولة لدى ليس بمرض مصابا   كان إذا إبعاده أو طرده يتم الذي
 من يكون قد الحالة هذه في اإلبعاد أو الطرد فإن ذاته، المرض جلعال الترحيل بلد في يتلقاها كان التي
 األمراض من المرض كان إذا خاصة طرده، أو ترحيله من المانعة والالإنسانية القاسية المعاملة قبيل

 .المريض قبل من احتمالها يمكن ال أو شديدة آلالم المسببة
 غير المهاجرة العمالة مع التعامل كيفية عالجي ال األجانب وشوؤن اإلقامة قانون أن هي القول صفوة

 أوضاع تصويب مسألة من يجعل وأنه خاصة اإلنسان، لحقوق الدولية المعايير مع تتفق بصورة النظامية
 ينظر أنه على عاوة المختصة الجهات لتقدير وخاضعا   اختياريا   أمرا   النظاميين غير المهاجرين العمال
 من عددا   القانون يتبناها التي الجزائية المقاربة على ويترتب. جزائي ورمنظ من العمال من الفئة لهذه

 الحاالت بعض في قمن النظاميات غير المهاجرات العامالت فعدد العملية الناحية من الخطرة النتائج
 في السلوك هذا ومده. األردن في نظامي بوضع يتمتعن ممن غيرهن نساء بأسماء مواليدهن بتسجيل
 من تجنبا   النسوة بهؤالء يدفع الذي األمر كمجرم، النظامي غير العامل مع يتعامل الذي القانون هو الواقع
 مهاجرات عامالت بأسماء أطفالهن بتسجيل العمل، بسوق اإلستمرار في منهن ورغبة عليهن القبض إلقاء

 .نظاميات
 العامل إلى تنظر يالت األجانب وشؤون اإلقامة قانون أحكام بعض أن على بوضوح التأكيد يمكن

 المهاجرين العمال قيام على كبير بشكل تساعد كمجرم، قانونية غير بطريقة األردن دخل الذي المهاجر
 .عنها جزائيا   ومساءلتهم مالحقتهم إلى وتؤدي القانون، بموجب محظورة أفعال بإتيان النظاميين غير



27 
 

 :المهاجرين بالعمال المتعلقة والتعليمات األنظمة
 األنظمة من عددا   األردني القانوني النظام يتضمن سالفا ، إليها المشار والتشريعات القوانين إلى ةباإلضاف

 :اآلتي والتعليمات األنظمة هذه أهم ومن األردن، في المهاجرين بالعمال المتعلقة والتعليمات
 .المنازل في العاملين نظام -
 .المنازل في العاملين األردنيين غير خدامواست استقدام في العاملة الخاصة المكاتب تنظيم نظام -
 .األردنيين غير العمال تصاريح رسوم نظام -
 .العمل مفتشي نظام -
جراءات شروط تعليمات -  .األردنيين غير العمال استخدام وا 
جراءات شروط تعليمات -  .المؤهلة الصناعية المناطق في األردنيين غير واستخدام استقدام وا 
 .األجور من ألدنىا بالحد المتعلقة القرارات -
 .األردنيين على المغلقة بالمهن المتعلقة القرارات -
 غير المهاجرة العمالة مجال في كبير دور لها المذكورة والقدرات والتعليمات األنظمة أن فيه الشك مما

 على المعلقة المهن موضوع فلنأخذ. الظاهرة هذه تفاقم في يساهم منها وجزء األردن، في النظامية
 العمال يمنح فال األردن في نظامية غير مهاجرة عمالة وجود على كبير أثر ذات فهي ين،األردني

 عمال استخدام يجوز فال. فحسب األردنيين على محصورة ألنها المهن بهذه للعمل تصاريح المهاجرون
 الطباعة كذل في بما والكتابية والمحاسبية اإلدارية المهن الهندسية، المهن الطبية، المهن: في مهاجرين

 الديكور، الكوافير، فئاته، بكافة البيع المستودعات، أعمال التوصيالت، والهواتف، المقاسم والسكرتاريا،
 والميكانيك الكهرباء الرئيسية، المدن في المحروقات بيع أردني، وجود عدم عند الندرة باستثناء التعليم

 من حال بأي يتفق ال الواقع ولكن لعمارات،ا وخدم المراسلون الحراس، السواقين، السيارات، وتصليح
 هذه من عدد في يعملون المهاجرون فالعمال. األردن في المهاجرين العال استخدام واقع مع األحوال
 فإن آخر، وبمعنى. نظاميين غير فهم ولذلك به مصرح غير فيها عملهم ولكنهم كبيرة، وبنسب المهن
 غير مهاجرة عمالة وجود إلى حتما   تؤدي المغلقة المهن خصوصب األردن في المتبعة والممارسات القواعد
 ويضاف. نظامية غير بصورة بها العمل إلى فتلجأ المهن بهذه العمل مطلقا   لها يرخص لن ألنه نظامية

 من أقر ستكون المغلقة المهن في نظامي غير بشكل المهاجرين العمال استخدام أجور أن ذلك إلى
 بها عملهم بقبول العمل رب قيام ومجرد عليهم مقيدة ألنها وذلك المغلقة، غير المهن في استخدامهم

 من الفئة هذه على التوسعة من وضربا   المال عن يبحث مهاجر لعامل بالنسبة مهمة مسألة سيشكل
 .لهم المتاحة المهن عدد لجهة العمل

 باستثناء دينارا  ( 952)ـب باألردن تحديده جرى لألجر األدنى الحد أن كذلك المجال هذا في ويالحظ
 فهؤالء حكمهم، في ومن وبستانييها وطهاتها المنازل وعمال المالبس، صناعة قطاع في العاملين
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 بين التمييز من نوعاص يشكل أمر وهو. دينارا  ( 992)بـ ألجورهم األدنى الحد تحديد جرى المستثنيون
 المهاجرين، للعمال بالنسبة العمل سوق أوضاع إرباك في كذلك يساهم ولكنه المبدأ، حيث من العمال
 األدنى الحد من أقل بأجر المهاجرين العمال استخدام فكرة قبول غلى بالنتيجة سيفضي التفاوت فهذا

 .لألجر
 فعلى. األردن في النظاميين غير المهاجرين العمال أوضاع على أخرى آثار أعاله المذكورة وللتعليمات

 تعليمات تطبيق نطاق من المالبس صناعة في والعاملين المنازل في لينالعام استثناء أدى المثال سبيل
جراءات شروط  على عالوة. حقيقية إشكاالت إلى 0221 لسنة األردنيين غير العمال واستقدام استخدام وا 

 غير للعمال العمل تصريح تجديد أو استخدام أو استقدام يقترن أن اشترطت منها( 92) المادة أن
 يتم قد أنه النص هذا على يترتب. المغلقة المهن قائمة مراعاة مع العمل سوق تياجاتباح األردنيين
 وفقا   أنه هنا والمشكلة وبالطبع، سنة لمدة عمله تصريح وسيكون عامين لمدة بعقد مهاجر عامل استخدام
 ياجاتاحت بسبب العقد من األول العام انقضاء بعد العمل تصريح تجديد يتم ال قد( 92) المادة لنص
 المبرم العقد مدة مع متوافقة تكون وأن العمل تصريح مدة في النظر ينبغي السبب ولهذا. األردني السوق
 العمالة ظاهرة يعزز أن الوضع هذا شأن من أن على عالوة المهاجر والعامل األردني العمل رب بين

 .األردن في النظامية غير المهاجرة
 أن مهاجرا   عامال   يستخدم الذي العمل رب تلزم ذاتها لتعليماتا من( ب/99) المادة أن كذلك ويالحظ

 تصريح سريان مدة خالل فراره أو لديه العمل بترك العامل قيام فور المعنية العمل مديرية بإبالغ يقول
 التي وهي المعنية المديرية بإبالغ يقوم أن المهاجر العامل ذاتها المادة من( ج) الفقرة ألزمت كما. العمل

ذا. له تكه فور لديه العمل له المصرح العمل لرب بتركه عمله، تصريح بإصدار متقا  العامل يقم لم وا 
 .آخر عمل صاحب أي لدى للعمل عمل تصريح منحه يتم ال بذلك

 العمل تركه عن فيها اإلبالغ يتم التي الحاالت في المهاجر العامل بإمكان ليس أنه إلى اإلشارة وتجدر
 عمل صاحب لدى للعمل جديد عمل تصريح على يحصل أن لديه، بالعمل له رحالمص العمل رب لدى
 .ذلك على السابق العمل رب وافق إذا إال جديد
 صاحب من المهاجرين العمال انتقال على عديدة قيودا   يتضمن األردني القانون أن عام بوجه القول يمكن
 وملموس واضح أثر لها كلها الذكر آنفة عليماتالت فإن أعاله، المذكورة القيود على فعالوة. آخر إلى عمل
 هرب إلى الحاالت من به البأس عدد في تؤدي وهي عملهم، باختيار المهاجرين العمال حرية تقييد على

 أو لهم أنسب يرونه الذين العمل ممارسة في المهاجرين العمال من رغبة آخر إلى عمل رب من العمال
 . مالية منفعة أكثر

 أصحاب حم ل وبستانييها وطهاتها المنازل في العاملين نظام أن إلى الشأن هذا في كذلك ةاإلشار  وتنبغي
 العقد مدة العاملة أو العامل قضاء بعد السفر وتذكرة العمل تصريح ورسوم اإلقامة، إذن تكاليف العمل
 العمل رب قيام معد جراء ذاته العامل اإلقامة وشؤون اإلقامة قانون يعاقب وبالمقابل. سنتان وهي كاملة
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 فإن العامل إقامة تجديد عن العمل رب تأخر فإذا. العمل تصريح أو/و المهاجر العامل إقامة بتجديد
 العمل رب إلى يرجع المخالفة سبب أن رغم نفسه المهاجر العامل على الغرامات يرتب المذكور القانون
 .خالله ومن عاتقه على التجديد يجعل القانون أن رغم له التجديد عن امتنع الذي
 بهذا وهو ساعات، بعشرة اليومية العمل ساعات( المنازل في العاملين نظام) المذكور النظام ويحدد
 نظام بأن علما  . ساعات ثماني اليومية العمل ساعات يجعل الذي العمل قانون أحكام مع يتفق ال التحديد
 القانون يخالف أن له يجوز وال مقتضاه،ب وصدر العمل لقانون تنفيذي نظام هو المنازل في العاملين
 .ألحكامه تنفيذا   صدر الذي األصلي
 يتضمن ال فهو المهاجرين، للعاملين المطلوبة الحماية يوفر ال المنازل في العاملين نظام أن على فضال  

 التفتيش نظام يجوز ال أنه كما. واإلقامة العمل تصريح بتجديد العمل رب قيام تضمن وآليات ضمانات
 قانون أن إلى السياق هذا في ويشار. المنزل صاحب بموافقة مشروطا   يجلعه ولكنه إجباريا   المنازل على

 ضد بالعنف الخاصة المقدرة دعت وقد المنازل وعاملين عامالت يشمل لم األسري العنف من الحماية
 بصورة المنزلي العنف ريفتع إلى األردن اإلنسان بحقوق المعنية واللجنة التعذيب مناهضة ولجنة المرأة،
لى المنازل، وعامالت عمال تشمل  الفئة هذه ضد منزلي بعنف بتورطه يشتبه من كل ومحاكمة مالحقة وا 
 .المهاجرين العمال من

 توفر ال المنظومة هذه أن المهاجرين بالعمال الصلة ذات األردنية القانونية المنظومة تحليل من يستنتج
. نظاميين غير أم نظاميين أكانوا سواء العمال من الفئة لهذه الدولية معاييرال لموجب المطلوبة الحماية
 غير المهاجرين للعمال بالنسبة اإلنسانية الحقوق في المساواة فكرة على تقوم ال أنها على فضال  

 جرةالمها العمالة لنشوء ومساعدة محفزة بيئة تهيئة في تساهم المنظومة هذه أن ذلك من واألهم. النظاميين
 تمييز على تنطوي ذاتها هي بها المعمول والتعليمات األنظمة من عددا   هناك أن كما. النظامية غير

رادة لمشيئة خاضعين األردن في المهاجرين العمال جعل في وتساهم العمال، من الفئة هذه ضد واضح  وا 
 .العمل أصحاب

 للعمال بها االعتراف الواجب وقالحق من لعدد األردنية القانونية المنظومة في واضح غياب ثمة
 المهاجرين العمال مع التعامل مجال في المنظومة بهذه تتصل فضلى ممارسات تنشأ ولم المهاجرين،

 .النظاميين غير
 غير المهاجرين للعمال عام بوجه تنظر األردنية القانونية المنظومة أن وضوح بكل القول يستطاع

 الذي بالعمل التزامهم عدم أو المشروع غير دخولهم خالل من ا  جرمي فعال   اقترفوا كأشخاص النظاميين
 .العمل اختيار حرية في بالحق المهاجرين للعمال تعترف ال أنها كما. به القيام أو امتهانه له أذن

 حقوق حماية التفاقية األردن انضمام عدم إلى القانونية المنظومة هذه في الواضح النقص يرجع وربما
 في تطورا   األكثر الدولي الصك تعد -سابقا   ذكر كما– االتفاقية فهذه. أسرهم وأفراد ينالمهاجر  العمال
ن. أسرهم وأفراد المهاجرين العمال حماية مجال  الحماية من األدنى الحد توفير تستهدف عملية أية وا 
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 التشريعية لتدابيرا واتخاذ االتفاقية، هذه إلى األردن بانضمام تقترن أن يجب األردن في المهاجرين للعمال
 األردن التزام دون لالتفاقية األردن انضمام عدم يحول وال. التنفيذ موضع لوضعها والقضائية والتنفيذية
 على والمطبقة االتفاقية في الواردة األحكام تلك وبالذات عرفي، طابع لها بات التي احكامها بتطبيق
 إنسانية حقوق على تنطوي أحكام وهي. سواء حد   على النظاميين وغير النظاميين المهاجرين العمال
 كان أيا   لديها الموجودين المهاجرين للعمال تضمنها وال تحترمها ال أن دولة أية من يقبل ال أساسية
 .القانوني وضعهم

 
  النظاميين غير المهاجرين بالعمال المتعلقة الممارسات ابرز -1

 وهذا وأشكاله، صوره بسائر لالستغالل عرضه تكون النظامية غير المهاجرة العمالة أن فيه شك ال مما
 عادة العمال هؤالء استخدام يتم. األماكن بباقي أسوة األردن في العمال من الفئه هذه على ينطبق األمر
ً   يعملون فهم منصفة، وغير انسانية ال ظروف في بالعمل  العمل من ويخدمون يوميا ، طويلة مددا 

 قابلة هشه عمالة يشكلون أنهم واألخطر والمرضية، السنوية واالجازات االجتماعي، والضمان االضافي،
 تحت عام بوجه المهاجرين العمال تجعل األردنية القوانين وأن خاصة واضح، بشكل العمل أرباب لتسلط
 المهاجرة العمالة تحويل الى يسعى العمل أرباب من الكثير أن على فضال. العمل رب وارداة مشيئة

 . العمال من الفئة هذه حساب على النفع من قدر اكبر لتحقيق نظامية غير عمالة الى النظامية
 تقديرها في العمل وزارة أشارت فقد األردن، في النظاميين غير المهاجرين العمال بأعداد يتعلق فيما أما

( 082،003) حوالي 0299 عام نهاية في بلغ المهاجرين العمال عدد أن الى ،0299 لعام السنوي
 العدد هذا أن التقدير في جاء وقد بالطبع، الوزارة لدى المسجلون المهاجرون العمال هم وهؤالء امال ،ع

 .  0299 عام في( 082,003) الى 0292 عام في( 335,340) من انخفض
 اجمالي من%( 07,10) نسبتها بلغت المصرية المهاجرة العمالة أن كذلك الوزارة تقدير في جاء وقد

 ثم ،%(5,55) بنسبة األندونيسية ثم ،%(1,91) نسبتها بلغت السيريالنكية والعمالة جرين،المها العمال
 %( .5,25) بنسبة الفلبينية
 ،%(39,1) بنسبة والصيد الزراعة: اآلتية القطاعات في المذكور التقرير بحسب المهاجرة العمالة وتتركز
 ومطاعم تجارة ،%(02,1) بنسبة ةالتمويلي الصناعة ،%(00,9) بنسبة وشخصية اجتماعية خدمات
 %( .0,8) بنسبة وتشييد وبناء ،%(99,5) بنسبة وفنادق

 بلغ فقد والجنس، االجتماعية الحالة حسب الوزارة لدى المسجلين المهاجرين العمال بتوزيع يتعلق فيما أما
: بلغ المتزوجين من ضئيل عدد مقابل أنثى، 52535 و ذكرا   098489: منهم المتزوجين غير عدد

 . أنثى 374 و ذكر 92840
 النظاميين غير المهاجرين العمال لألعداد تقديرا   يتضمن لم 0299 للعام الوزارة تقدير أن لالنتباه والالفت

 اجمالي الى المرخصة العمالة نسبة أن فيه جاء الذي 0221 لعام تقديرها في جاء لما خالفا   األردن في
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 بنسبة تقدر الوزارة لدى المسجلة غير المهاجرة العمالة أن أي ،%(89-70) من تقدر الوافدة العمالة
. عامل ألف( 12) –( 77) من تقدر أنها أي األردن، في المهاجرين العمال اجمالي من%(91-04)

 في النظاميين غير المهاجرين العمال أعداد حول دقيقة أرقام اعطاء بصعوبة القول يمكن حال، أي وعلى
 ألف( 322) الى يصل عددهم أن 0299 عام في له تصريح في ذكر أن العمل يرلوز  سبق فقد األردن،
 .تقريبا   وعاملة عامل
 قد األردن في النظاميين غير المهاجرين العمال أعداد أن ،0293/آب/4 بتاريخ الصحة وزير ذكر فيما

 قيام خالل من العدد هذا وجود على تصريح في الوزير استدل وقد. وعاملة عامل ومئتي مليون الى تصل
 العمال هؤالء غالبية وأن. 0292 الى 0227 عامي بين ما مهاجر عامل ومئتي مليون بفحص الوزارة
 ندوة أعمال ضمن 07/7/0293 بتاريخ العمل وزير صرح كما.  األردن ووداي األغوار في يقيمون
 .  وعاملة عامل ألف( 975) يبلغ القانون يخالف بشكل يعملون الذين المهاجرين العمال عدد أن حوارية
 سهال وليس معروفة، ليست األردن في النظاميين غير المهاجرين العمال أعداد أن سبق مما يستنتج
 غياب ظل في خاصة لهم، تقريبي أو تقديري عدد الى الوصول المتقدر من يكون وربما بسهولة تحديدها
 عن التواري تؤثر العمال من لفئةا هذه أن عن فضال  . عددهم الحصاء والممنهجة المنظمة الجهود
 . أمرها كشف إن للترحيل عرضة وتكون حساس وضعها ألن ذاتها عن تعلن وال األنظار

 غير المهاجرين العمال من عدد مع الدراسة هذه إعداد سياق في اجراؤها تم التي المقابالت كشفت لقد
 اإلنسان حقوق لدراسات عمان مركز نظمها التي الحوارية الورشة الى باالضافة العمل، وأرباب النظاميين

 في المهاجرون العمال لها يتعرض التي المشكالت من جملة عن ،02/3/0290-91 بين ما عمان في
 المتعلقة التقارير من عدد الى طبعا باالضافة. النظاميين غير المهاجرين العمال وباألخص األردن،
 حقوق حماية مجال في عاملة حكومية غير ماتمنظ عن صدرت والتي األردن في المهاجرين بأوضاع
 .  أسرهم وأفراد المهاجرين العمال
 األشخاص مختلف بين للتوافق محال   كانت والتي للمشكالت المسببة الممارسات أبرز بأن القول يمكن
 والممارسات النظاميين غير المهاجرون العمال منها يعاني التي المشكالت بشأن آراؤهم اخذت الذين
 : باآلتي تتمثل العمل، من الفئة هذه مع بالتعامل اصةالخ

 :وظروفه العمل تفاصيل على المسبق اطالعهم دون المهاجرين العمال استقدام
 من العمل أصحاب به يتقدم طلب من العادة في تتم األردن في المهاجرين العمال استقدام عملية إن

 أصحاب قبل من مباشر استقدام عملية اللخ من أو المنازل، عامالت حالة في االستقدام مكاتب
 . مباشرة يأتون العرب، وباألخص منهم، عددا   هناك أن الى باالضافة المصانع، لعمال بالنسبة المصانع
 لمكاتب العمل أصحاب بمراجعة تتمثل استقدامهن آلية فإن المهاجرات، المنازل لعامالت بالنسبة

 المكتب في الموجودة الطلبات على المنزل صاحب اطالع بعد لمنز  عاملة استقدام طلب وتقديم االستقدام
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 االستقدام مكاتب الى االستقدام طلب وصول وحال. المنشأ دول في االستقدام مكاتب خالل من والمرسلة
 وبأجر سنتان مدته عمل عقد على العاملة بتوقيع المعني االستقدام مكتب يقوم المنشأ، بلد في العاملة
 به استخدامها سيتم الذي العمل أداء على المشنأ بلد في مدربة العاملة هذه تكون أن دةعا ويشترط. محدد
 .  كذلك المنشأ بلد في طبي لفحص تخضع وأن األردن، في

 بصورة تؤثر التي والفجوات الخلل مواطن من عدد وجود على االستقدام بآلية المتعلقة الممارسة ودلت
 غير مهاجرات عامالت الى تحولهن الى تفضي وقد لمهاجراتا المنازل عامالت أوضاع على واضحة
 الذي ذلك عن يختلف آخر عقد على بالتوقيع المهاجرة العاملة قيام: والخلل أوجه أبرز ومن. نظاميات

 في استقبلها الذي االستقدام مكتب وترتيب بمعرفة وذلك األردن، الى وصولها فور المنشأ بلد في وقعته
 الذي المنزل بطبيعة معرفة على يكن ال المهاجرات المنازل عامالت أن كذلك لخللا أوجه ومن. األردن
 .الحقيقية المالية بقدراتها وال األسرة أفراد بعدد وال العمل، هذا داخل االستخدام بظروف وال به، ستعمل
 مسؤوليات أية تتحمل ال المنشأ دول في العاملة االستقدام مكاتب أن المذكورة الخلل مواطن الى يضاف
 األشهر في بذلك تقوم عندما خاصة فيه، للعمل استقدمت الذي المنزل بترك العاملة قيام حالة في قانونية
 . التجربة فترة في أي العمل، من األولى الثالثة
 بسبب نظاميات غير عامالت الغالب في يصبحن المهاجرات المنازل عامالت أن عام بوجه القول يمكن
 في العمالة فتوقيع لهن المشكالت من عدة خلق في تساهم أنها على عالوة اليها، لمشارا االستقدام آلية

 من عليها يرتب أو حقوق من لها ينشأ ما وال شروطه، وال مضمونه، تعرف ال عمل عقد على األردن
 في العمل ظروف أن حيث لديها ستعمل التي لألسرة وصولها فور لها مكشالت يسبب قد التزامات
 ضمن. آخر منزل في اولي بشكل للعمل العامالت هرب الى عادة يؤدي الذي األمر مع، تتفق ال الغالب

 تقوم ال وقد العمل ورب العاملة بين ينعدم االنسجام أن االستقدام حاالت من به بأس ال عدد في المالحظ
 . عملها وتغيير الهرب الى العاملة فتلجأ منها، المطلوبة باألعمال العاملة

 :تنقلهم حرية وتقييد المهاجرين العمال سفر وازج حجز
 بحجز يقومون العمل أرباب أن وهي عام بوجه مشتركة مشكلة من األردن في المهاجرون العمال يعاني

 شائعة ظاهرة الممارسة هذه وتشكل. حصري بشكل بهم وربطهم حريتهم لتقييد وذلك سفرهم، جوازات
 . عالمصان وعمال المنازل لعامالت بالنسبة

 قد لديه يعملون الذي المهاجرين العمال بأن العمل أرباب اعتقاد هو الظاهرة هذه وراء الحقيقي السبب إن
 ولهذا. جدد عمل أرباب الى الذهاب بالنتيجة لهم ليس وأنه لديه خبرة اكتسبوا وأنهم االستقدام، اجور كلفوه

 . يهملد لبقائهم كضمانة سفرهم جواز حجز الى يعمدون فإنهم السبب
 العمال سفر جوازات حجز الى كذلك يلجؤون إذ الظاهرة، بهذه بدورهم االستقدام مكاتب أصحاب ويساهم

 .المهاجرات المنازل عامالت وباألخص المهاجرين،
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 مشكالت الى تفضي اليها، الدافع أو سببها كان أيا   المهاجرين العمال سفر جوازات حجز ظاهرة إن
 معهم، وجودها دون عملهم وتصاريح اقاماتهم تجديد عليهم يتعذر هاجرينالم العمال أن أهمها عديدة

 .النظاميين غير المهاجرين العمال من فيصبحون
ً   أن عن الدراسة هذه سياق في أجريت التي المقابالت كشفت وقد  من يتمكنوا لم عديدين مهاجرين عماال 

 جزءا   ان ذلك من واألهم. معهم رهمسف جوازات وجود عدم بسبب نظامي مهاجر عامل وضع على الحفاظ
 سفر جوازات بال بالنتيجة وأضحوا ، او جوازه حجزت التي الجهة يعلم وال سنوات منذ سفره جواز فقد منهم

 . نظاميين غير مهاجرين وعماال  

 : المهاجرين لعمالهم العمل أصحاب معاملة سوء
 العمل أصحاب معاملة سوء من النظاميين وغير النظاميين المهاجرين العمال قبل من واضحة شكوى ثمة
 ودولية محلية تقارير الى باالضافة الدارسة، هذه إعداد سياق في أجريت التي المقابالت دلت وقد. لهم

 غير المهاجرين العمال فئة أخذنا فلو. األردن في النطاق وواسع متفش   أمر المعاملة سوء أن على عديدة،
 القاسية والمعاملة سيئة، بالفاظ والتوبيخ الشتم قبيل من المهينة ةللمعامل تتعرض فإنها النظاميين،
 عالوة المنازل، لعامالت بالنسبة المنزل داخل الحرية وتقييد الجنسي، والتحرش كالضرب، والالانسانية

 القانوني غير للحرمان عرضة العادة في تكون المهاجرين والعامالت العمال من الفئة هذه أن على
 . االداريين الحكام أو العام األمن رجال قبل من الحرية نم والتعسفي
 ساعات طول من ويشكون ولالتجار، لالستغالل كذلك عرضة النظاميين غير المهاجرون العمال ويكون
 .والصحية المعيشية األوضاع وسوء النوم وقلة العمل

 في العنف على مبنية تكون ،منهم النظاميين غير وباألخص المهاجرين، بالعمال العمل أرباب عالقة إن
 الى يشيد األردن في المهاجرات من المنازل عامالت وواقع. ذهنيا   أم نفسيا   أم جسديا أكان سواء الغالب
 الثاني الدوري األردن تقرير على الختامية مالحظتها في التعذيب مناهضة لجنة أشارت فقد بوضوح، ذلك
...  المنازل، في العامالت المهاجرات ايذاء شيوع الى تشيد لتيا التقارير إزاء قلقها عن تعرب: "أنها الى

ً   ايذاؤهن يشيع والالتي ً   بدنيا  ً   ونفسيا   األردن يتخذ بأن الصدد هذا في اللجنة أوصت وقد". وجنسيا 
 تقديم في حقهن طريق عن. المنازل في العامالت المهاجرات ضد وااليذاء العنف منع الى الرامية التدابير
 الذين التشغيل وكاالت وممثلي العمل أصحاب جميع تقديم وضمان ذلك، عن المسؤولين دض شكاوي
 .  العدالة الى العامالت هؤالء يؤذون
 رب ذلك فيقابل العمل، ترك الى المهاجرون العمال يلجأ أعاله المذكور النحو على المعاملة سوء ونتيجة
 غير يجعله أن به تقدم الذي التعميم شأن من ان منه ا  اعتقاد األمنية المراكز لدى بالهرب بالتعميم العمل
 في خاصة في العمل أرباب يقوم أخرى، حاالت وفي. عليه تترتب قد التي الغرامات دفع عن مسؤول
 هذه أن ويالحظ. السرقة موضوعها العاملة أو العامل ضد شوى بتقديم المازل، عامالت هرب حالة
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 أو مدفوعة عليه أجور للعامل يكون عندما العمل ارباب جانب من اليها اللجوء يتم األخيرة الممارسة
ً   تحرش أو العاملة معاملة أساء قد العمل رب يكون عندما  . لديه مهاجرة بعاملة جنسيا 
 ادعاءات أو بالهرب التعميم حاالت في جانبها من المتبعة الممارسة من كجزء األمنية األجهزة دأبت وقد

 ال ظروف في واحتجازهم بالحالة المعنيين المهاجرين والعامالت العمال على ضالقب القاء على السرقة،
 ال عدد في طويلة لمدة يستمر قد االحتجاز أن للنظر والالفت. قانوني غير أو تعسفي وبشكل انسانية
 . الحاالت من به بأس

 : االقتصادي االستغالل
 صور شتى الى خاص بشكل النظاميين رغي المهاجرون والعمال عام بوجه المهاجرون العمال ينعرض

 عرضة المنازل، عامالت وباألخص النظاميين، غير المهاجرون فالعمال. االقتصادي االستغالل
 . سواء حد على والتشغيل االستقدام ومكاتب العمل أرباب جانب من االقتصادي لالستغالل

 االضافي، العمل أجور خاصة مل،الع أجور دفع عدم انتشارا   االقتصادي االستغالل مظاهر أكثر ومن
 قيمة مع النظاميون المهاجرون العمال العادة في يتقاضاه الذي األجر بين التناسب عدم الى اضافة
 . يؤدونه الذي العمل
. نظاميين غير الى التحول في النظاميين المهاجرين العمال من كبير عدد رغبة المشكلة هذه تفسد وربما
( عامالت سبع) السيريالنكية الجنسية من النظاميات غير المهاجرات مالتالعا من مجموعة أبدت فقد

 تأخير أو أجورهن يقبضن لم ألنهم نظامي بشكل فيه عملن الذي المنزل لدى العمل ترك فضلن أنهن
 مالي مردود على يحصلن نظاميات غير وهن أنهن أكدن كما. كثيرا   لهن أجورهن دفع في العمل أرباب
 من يتراوح أجر على يوميا   ويحصلن المياومة عمل وفق االن يعملن اذ نظاميات وهن حالتهم من أفضل

 . ساعات الثماني على تزيد عمل ساعات أو اضافية عمل أعباء ودون دينارا  ( 05)-(02)
 عملهم قيمة مع يتناسب أجر على الحصول في والمهاجرات المهاجرين والعامالت العمال لدى الرغبة إن

ً   يصبحوا أن الى يدفعهم  . االقتصادي لالستغالل عرضة أكثر يصبحون أنهم رغم نظاميين غير عماال 
 المتفق غير اضافية بأعمال بالقيام المهاجرين من الطلب االقتصادي لالستغالل األخرى المظاهر ومن
 ب،فحس منزله في تعمل أن على منزل وعاملة العمل رب بين االتفاق يتم فقد. العمل أرباب مع عليها
 اضافي أجر دون وأقاربه وشقيقاته أشقائه منزل في باستخدامها يقوم لديه العمل في تشرع أن بعد ولكن
 . موافقتها أو رضاها ودون

 هشاشة بسبب الجبري للعمل يتعرضون المهاجرين العمال من عددا   أن اال السياق هذا في االشارة وينبغي
 بصورة الستخدامهم نظاميين غير كعمال وضعهم لباستغال العمل أرباب يقوم إذ أوضاعهم، وضعف
 الذين أحد اليها أشار التي األمثلة بعض ومن. طوعية غير بصورة منافع على منهم والحصول جبرية،
 غير عماال   يستخدم الذي التجارية المحالت أصحاب أحد أن الدراسة هذه سياق في مقابلتهم تمت
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 ببدالت هؤالء طالب وكلما يوميا ، ساعة( 94) على تزيد طويلة لساعات استخدمهم على ودأب نظاميين
 عنهم الشرطة باخبار العمل صاحب هددهم العمل ساعات بتخفيض أو أجورهم بزيادة أو اضافي، عمل
 .اقامة اذن بحوزتهم ليس ألنهم

-91 بين المهاجرين العمال أوضاع حول عمان مركز عقدها التي الحوارية الورشة خالل من وواضحا  
 الطبي الفحص آلية تعتدي ونواقص عيوب وجود على توافقوا قد فيها المشاركين أن ،02/3/0290

 المهاجرين والعامالت للعمال يجري الذي الطبي الفحص أن الى أشاروا وقد. المهاجرة بالعمالة الخاص
ً   أن على الواقع دل فقد األردن الى وصولهم وقبل المنشأ بلد في  من يعاني ينالمهاجر  العمال من عددا 

 الحصول النظاميين غير المهاجرين العمال على يتعذر قد وألنه األردن، الى مجيئهم قبل مزمنة أمراض
 عام، بوجه الصحي بالتأمين شمولهم وعدم المالية أوضاعهم سوء بسبب الالزمة الصحية الرعاية على
 .الصحية حالتهم مع املللتع مهمة أداة يشكل األردن الى مجيئهم قبل الصحي وضعهم معرفة فإن
 ان يجب الذي الطبي الفحص طبيعة تحدد تعليمات وجود عدم الى الورشة في المشاركون اشار كما

 فضال  . به مشمولة تكون ان يجب التي واألمراض عليهم الزاميا   وتجعله المهاجرون، العمال له يخضع
 .هاجراتالم للعامالت بالنسبة الحمل مسألة عادة يشمل ال الفحص أن على

 أو ساري أو مزمن بمرض عاملة أو عامل اصابة حال في أنه الى الخصوص هذا في االشارة وتجدر
 لالعادة الالزمة االجراءات التخاذ بذلك الداخلية وزارة بمخاطبة عادة الصحة وزارة تقوم بليغة، باصابات

 هذه أن على الورشة في المشاركون كدوأ. العمل وزارة بمخاطبة بدورها الداخلية وزارة وتقوم المنشأ بلد الى
 .بلدهما الى العاملة أو العامل اعادة قبل طويال   وقتا   تستغرق الممارسة

 أن من الرغم وعلى. المطلوبة الصحية للرعاية يفتقدون النظاميين غير العمال أن عام بوجه القول يمكن
 النظامية غير العمالة ان اال الحكومية توالمستشفا الصحية المراكز الى عام بوجه تلجأ المهاجرة العمالة
 الصحية الخدمات على الحصول أن مع والمستشفيات المراكز لهذه اللجوء عن تحجم قد كثيرة ألسباب

 .نظامي غير أو نظاميا   الخدمة طالب الشخص يكون مشروطا   ليس فيها

 :المهاجرة للعمالة ايواء او ضيافة دور وجود عدم
 عدد وكذلك عمان، مركز نظمها التي الحواية الورشة في المشاركون عليها ركز يالت المهمة المسائل من
 او للضيافة دار وجود عدم مسألة الدراسة، هذه سياق في مقابلتهم تمت الذين والعامالت العمال من

 ينالمشارك بحسب -الدور ولهذه. فيها البلد الى وصولها فور المهاجرة العمالة استقبال يتم بحيث لاليواء
 األردني المجتمع في المتبعة االجتماعية والتقاليد العادات على التعرف للعمالة المجال اتاحة في أهمية –

 المنازل في للعامالت بالنسبة خاصة أهمية لها الفكرة هذه ان ويبدو العمل أرباب لدى للعمل االنتقال قبل
 االجتماعية العادات وأن خاصة العمل أرباب مع التعامل بكيفية المعرفة لديهن يكون ال منهن الكثير ألن

 .األردن في هنا يسود ما عن بالدهن في تختلف والحياتية
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 ايواء هي حاليا   بها المعمول الممارسة فإن العمل، رب وبين بينها نزاع حدوث أو العاملة هرب حالة وفي
 العمالة ايواء في سفاراتال محل تحل قد االيواء دور ان يعني الذي األمر. بلدها سفارة في العاملة

 .رزقها وكسب العمل سوق الى للوصول افضل بشكل لها الفرصة واتاحة المهاجرة
 في بما والمهاجرات المهاجرين والعامالت العمال استقبال في مهم دور االيواء أو الضيافة لدور أن كما
 هذه استقبال يتم فقد دهن،بال أو بالدهم الى بالعودة يرغبون ممن منهم، أو منهم النظاميين غير ذلك
 .األردن ترك قبل حقوقها سائر تحصيل لها يتسنى حتى الدور تلك في الفئة

 االداري االحتجاز الى الغالب في األردن في تتعرض النظامية غير المهاجرة العمالة أن كذلك ويالحظ
 الى اللجوء فيمكن ت،الحاال من عدد في يطول قد الذي لترحيلها، انتظارا   القانوني غير وضعها بسبب
 .أوضاعهم تصويب أو ترحيلهم اجراءات استكمال لحين فيها هؤالء واحتجاز االيواء او الضيافة دور

 :المهاجرة بالعمالة المتعلقة العمالية القضايا في التقاضي أمد طول
 في ونالمشارك وكذلك الدراسة، هذه اطار في مقابلتهم تمت الذين والعامالت العمال من عدد أشار

 الذي األمر. لسنوات تستمر قد المهاجرة العمالة تخص التي القضايا في التقاضي إن الحوارية، الورشة
 عن الناشئة المالية بالغرامات تتمثل اضافية مالية أعباء النظاميين غير المهاجرين العمال على سيرتب
 التقاضي مدة خالل أنفسهم لىع االنفاق على منهم عدد قدرة عدم على عالوة. االقامة شروط مخالفة
 .لعمله فقدانه بسبب
 بالقضايا متخصصة عمالية محكمة وجود عدم التقاضي، أمد اطالة في تساهم التي األسباب ومن

 البت تكفل العمالية بالقضايا متخصصة عمالية محكمة وجود عدم التقاضي، أمد اطالة تكفل العمالية
 في عليها المنصوص الثالث األشهر خالل قانونا ، الستعجالا صفة لها التي القضايا، من النوع بهذا

 .القانون

  النظامية غير المهاجرة بالعمالة االتجار
. األردن في  النظامية غير المهاجرة بالعمالة االتجار في يساهم عامل من أكثر هناك بأن القول يمكن
 عدد على ينطوي 0221 لسنة( 1) رقم بالبشر االتجار منع فقانون ذاته، القانون العوامل هذه أول ومن
 في المدني المجتمع لمؤسسات مهما   دورا   تشمل نصوصا   القانون يتضمن فلم. النقص وأوجه العيوب من
 أن ذلك الى ويضاف. ضحاياها تأهيل اعادة في والمساهمة ومكافحتها بالبشر االتجار جريمة وقوع منع

 يعني ما الجريمة، بارتكاب والشروع والمتدخل حرضوالم للشريك مباشرة عقوبات يتضمن لم القانون
 .الخصوص هذا في العامة المبادئ تطبيق
 بتطبيق تتعلق صعوبات هناك أن اال بالبشر، االتجار جريمة بتعريف قام القانون أن من الرغم وعلى

 وال. تالحاال بعض في الجريمة اثبات صعوبة على عالوة. والمحاكم العامين المدعين قبل من التعريف
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 ضحايا بمساعدة يتعلق فيما وتفصيلية واضحة واجراءات تدابير على النص كذلك القانون يتضمن
 .الضحايا هؤالء مساعدة ودعم لحماية صندوق انشاء الى يشر ولم وانصافهم بالبشر، االتجار

 أسباب فثمة ب،فحس التشريعية البيئة على النظامية غير بالعمالة االتجار تيسر التي العوامل تقتصر وال
 النظاميين غير العمال حاجة األسباب هذه ومن. ذلك في مركزيا   دورا   تلعب وثقافية واجتماعية اقتصادية

 التي االستغالل حاالت عن واالعالن العامة للسلطات أنفسهم عن الكشف عدم في ورغبتهم للمال،
 من النظاميين غير العمال ديعتق الحاالت بعض وفي. القانونية غير أوضاعهم بسبب لها يتعرضون
 .كضحايا وليس كمجرمين معهم التعامل سيتم أنه بالبشر االتجار ضحايا
 فيما وبالذات بهم، واالتجار النظاميين غير العمال استغالل فيها جرى عديدة حاالت ثمة حال، أي على
 يجدن ثم معينة، بمهن للعمل مختلفة دول من نساء استقدام يتم حيث الغير، دعارة باستغالل يتعلق

 كما – كمجرمات معهن التعامل يتم حتى ذلك عن الكشف يستطعن وال بالدعارة للعمل ضحايا أنفسهن
 .معهن تتبع التي للممارسات يستسلمن تجعلهن جدا   مزرية أوضاع في يكن وألنهن – طبعا يعتقدن

 
مالة غير انطباعات أرباب العمل والعمال المهاجرين غير النظاميين إزاء واقع الع -9

 النظامية والممارسات المتعلقة بها 

هدفت هذه الدراسة في شقها الميداني إلى التعرف على االنطباعات الخاصة بواقع العمالة غير النظامية 
العمالة غير النظامية في  أسباب ظهور مشكلة: والمنالرسات المتعلقة بها في أكثر من جانب هي 

، عمالة غير النظامية ومنع تفاقمهاالتشريعية واإلدارية لتسوية مشكلة الدور القوانين واإلجراءات ، األردن
المنصوص عليها في العهد بالحقوق " النظامية"مقارنة مع نظيرتها " غير النظامية"مدى تمتع العمالة 

للعمالة غير مدى ضمان التشريعات األردنية ، الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
جهود ،  بالحقوق المدنية والسياسية لنظامية بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاصا

نظرة المجتمع األردني تجاه و  اع عن حقوق العمالة غير النظاميةمؤسسات المجتمع المدني في الدف
 . العمال غير النظاميين

 المتبعة في التطبيق الميداني للدراسة  منهجية ال
إلى االطالع على بعض جوانب بشكل عام أسئلة رئيسية، تهدف  0ارة اشتملت على تم تصميم استم

حقوق العمالة غير النظامية في األردن، وتحديدا  العمالة الوافدة غير النظامية، والنظر في المشكالت 
ات التي قد تتعرض لها هذه الفئة في األردن، وهل تتعرض النتهاكات أو مخالفات قانونية بحسب التشريع

والقوانين المحلية الخاصة بتنظيم العمل، أو انتهاكات ماسة بحقوقهم اإلنسانية تحرمها الشرعة الدولية 
 .وا عالنلحقوق اإلنسان في أكثر من اتفاقية ومعاهدة 

وروعي في هذه االستمارة االطالع على آراء هذه الفئة مباشرة، وكان ال بد من مراعاة االطالع على آراء 
لة والتي تتمثل بطبيعة الحال في أصحاب المصالح التجارية واالستثمارية، ومن مختلف أنواع الفئة المقاب
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االستثمارات والمصالح التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وبال شروط في معرفة تشغيلهم لعمالة غير 
باإلضافة . ن غير النظاميينبالعمال الوافدي نظامية أم ال، وبنحو متساو  في العدد مع الفئة األولى المتمثلة

 .إلى مراعاة الكشف آراء العمال النظاميين سواء من الوافدين أو من المواطنين األردنيين
، أو بذكر أسباب "ال أدري"أسئلة مفتوحة، وسؤالين مغلقين، مع حرية اإلجابة بـ 4تم االعتماد على طرح و 

 . المطلوبة البيانات أخرى بهدف استيفاء
 :أقسام هي 3الستطالع على ووزعت نتائج ا
النتائج العامة لالستطالع والتي تشمل جمع إجابات الفئتين المستهدفتين من أصحاب  :القسم األول

 .العمل والعمال غير النزاميين
 .نتائج إجابات فئة العمال الوافدين :القسم الثاني
 .نتائج إجابات فئة أصحاب العمل: القسم الثالث

ت ، حيث تملتجربة عملية مصغرة قبل البدء بتنفيذها فعليا  الستمارة قد عرضت تجدر اإلشارة إلى أن ا
، إضافة إلى عمل على االستمارةوعكسها مراعاة االنعكاسات والمالحظات الناتجة عن هذه التجربة 

اختبار قبلي للتأكد من وضوح األسئلة للمستجيبين، كما تم األخذ بجميع المالحظات التي وردت من هذا 
 (.أنظر ملحق االستمارة)تبار لتحديد الشكل النهائي لالستمارة االخ

 وعينتها الميداني مجتمع الدراسة
موضح في الجدول هو كما ومن عينة عشوائية غير منتظمة، و ، مستجيبا   84يتكون مجتمع الدراسة من 

وتم تنفيذه ، فئتين، وباألسلوب المقابل مع الحجم لكل فئة على إطار عينة االستطالع، حيث شمل (أ)
 :حسب االتيميدانيا  في العاصمة عمان ومحافظة إربد شمال المملكة، 

وتشمل العمال الوافدين، نظاميين وغير نظاميين، وقد ُحددت جنسياتهم، ونسبتهم في  :الفئة األولى
 %. 52اإلطار 

ستثمارات والمصالح وتشمل أصحاب المصالح التجارية واالستثمارية، ومن مختلف أنواع اال :الفئة الثانية
التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وبال شروط في معرفة تشغيلهم لعمالة غير نظامية أم ال، وبنحو 

 %. 52متساو  في العدد مع الفئة األولى المتمثلة بالعمال الوافدين غير النظاميين بنسبة 
لك لصعوبة الوصول إلى فئة اإلناث الفئتين، وذ في كالواقتصر االستطالع في الجنس على فئة الذكور 

تي يصعب الوصول إليهن، كما يرفضن الحديث أو اإلجابة بشكل واضح لعدة أسباب أهمها عامل الال
 .الخوف

 
 الفئةطار حسب توزيع اإل(: أ)جدول رقم 

 المجموع المجموع إربد عمان الفئة
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 50% 42 14.5% 12 71.5% 30 عمال غير نظاميين

 50% 42 19% 8 81% 34 أصحاب العمل

 100% 84 24% 20 76% 64 المجموع

 جمع البيانات ومعالجتها
مع العينة  اللقاء المباشرعن طريق  ميدانيا   تم في هذا االستطالع استخدام اسلوب جمع البيانات

عن  مع المبحوثين بعيدا  المباشرة من ذوي الخبرة والكفاءة على إجراء المقابالت  باحثونالمستهدفة، إذ قام 
مسبقا  على  مجيدة في البيانات، حيث تم تدريبهالنوعية الدقة و الالتحيز وااليحاء في االجابات لضمان 

تدقيق االستمارات والتأكد من شمولية اإلجابات وتم كافة المفاهيم والمصطلحات الموجودة في اإلستمارة، 
لتي غالبا  ما تشتمل على بنود أخرى كذلك، تم ترميز األسئلة وخصوصا  األسئلة المفتوحة، وا. واتساقها

، CSPro 4.1وقد تم إعداد برنامج إدخال للبيانات بإستخدام الحزمة البرامجية . في بعض األسئلة
آخذين باالعتبار التدقيق على البيانات المدخلة من حيث تكرار األستمارات المدخلة، والتدقيق على المدى 

ساق والشمول، ثم تم تحويل البيانات الى الحزمة البرامجية لكل سؤال في االستمارة وبعض قواعد االت
، وذلك ألغراض إعداد الجداول االحصائية وتحليل بيانات الدراسة واستخراج النتائج SPSSاالحصائية 

 .النهائية للتقرير

 الخصائص األساسية للمبحوثين
ربد، قد أدناه وبعد إجراء المسح بأن فئة العمال غير النظامي( ب)يبين الجدول  ين، وفي أماكن تواجدهم في عمان وا 

 :توزعت بحسب الجنسيات التالية
 الفئة األولى حسب المكان والجنسيةتوزيع (: ب)جدول رقم 

 % المجموع المجموع إربد عمان الجنسية

 55% 23 12% 5 43% 18 المصرية

 33.5% 14 16.5% 7 16.5% 7 السورية
 9.5% 4 0 0 9.5% 4 اآلسيوية

 2% 1 0 0 2% 1 يةاليمن

 100% 42 28.5% 12 71% 30 المجموع
 

أماكن تواجد أصحاب العمل المستطلعين في عمان وفي إربد بحس عددهم ونسبهم المئوية في كال ( ج)ويوضح الجدول 
 :المدينتين

 الفئة الثانية حسب المكانتوزيع (: ج)جدول رقم 
 % المجموع المجموع إربد عمان المدينة

 100% 42 19% 8 81% 34 نسبةالعدد وال
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 :األساسية التي واجهتها الدراسة الميدانية ومالحظات عامة الصعوبات
تبين بالتجربة الميدانية عند قيام الباحثين بتعبئة استمارات الدراسة ميدانيا  العديد من المشكالت والمعيقات 

 :رزهاالتي تعرضوا لها، إضافة إلى المالحظات التي تم تسجيلها، وكان أب
النسبة العظمى من الذين عرضت عليهم تعبئة االستمارة سواء من فئة أصحاب العمل أو فئة  .9

العمال غير النظاميين رفضوا اإلفصاح واإلجابة على أسئلة االستمارة، ويعود السبب برأي منسق 
خوفا  من  فريق البحث إلى وجود عدد من المخالفين لقانون وزارة العمل من الفئتين المستهدفتين، أو

 .مراقبة وزارة العمل لهم من خالل إجراء االستطالعات
االستمارة من الفئتين، قدم بعضهم إجابات النسبة العظمى من المبحوثين الذين أجابوا على أسئلة  .0

وأسباب أخرى بحذر ودون ذكر اسم المؤسسة أو قطاع العمل أو االسم، وبعضهم اآلخر أجاب 
 .بجرأة حسب مالحظات الباحثين

اضطر منسق فريق الباحثين من استخدام العالقت العامة للوصول إلى العينة المستهدفة، لذا العينة  .3
 .عشوائية وغير منتظمة

قام فريق الباحثين بتعبئة االستمارات في العاصمة عمان ومحافظة إربد الواقعة شمال المملكة، وذلك  .4
نتين، ولكن في فئة أصحاب العمل كانت لوجود كم كبير من العمال غير النظاميين في هاتين المدي

 .النسبة األكبر في عمان
لم تتضمن اإلجابات على خانة خاصة للذين يرفضون اإلجابة على بعض األسئلة، وكان ذلك جيدا   .5

 .للحصول على المزيد من المالحظات واإلجابات
 95نها نحو نسخة من نموذج االستمارة في المرحلة األولى من المسح، أتلف م 952تم تصوير  .0

استمارة  942استمارة كانت عبارة عن تجربة ميدانية مصغرة الختبار االستمارة، ومن ثم تم تعبئة 
استمارة ثبت أنها ال تصلح بسبب ضعف ونقص اإلجابات وعدم وضوحها،  48واستثني منها نحو 

تمارة مرة نسخة من نموذج االس 922استمارة، وبعد ذلك تم تصوير  10استقر األمر على اعتماد 
أخرى بهدف تبييض االستمارات وتوضيح اإلجابات عليها مرة أخرى من قبل الباحثين دون العبث 

استمارة أخرى لوجود عيوب وخلل كبير في  98أو التغيير في مضمون اإلجابات، وأخيرا  تم حذف 
 .إجاباتها

مثل موضوع االستمارة العديد من المبحوثين وخاصة من فئة أصحاب العمل كرروا أنهم تعاملوا مع  .7
 .وألكثر من مرة مع مؤسسات بحثية أخرى ولكن بأسئلة واستنتاجات مختلفة

هما السؤال لوحظ أن أكثر األسئلة التي تردد أو رفض المبحوثون اإلجابة عليها أو ذكر األسباب  .8
فئة الخامس المتعلق بكفاية الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن 
 .العمالة الوافدة، والسؤال السادس المتعلق بتزايد مشاعر الكراهية تجاه العمالة الوافدة غير النظامية
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لوحظ أن العمال غير النظاميين الذين يعملون في إربد قد تختلف إجاباتهم بعض الشيء عن الذين  .1
 . يعملون في عمان من أقرانهم، وينطبق األمر أيضا  على فئة أصحاب العمل

 :للدراسة العامة النتائج الرئيسية
 : أسباب ظهور مشكلة العمالة غير النظامية في األردن. 1

أظهرت مجموع النتيجتين للفئتين المستهدفتين المستجيبتين على سؤال االستطالع األول المتعلق بأسباب 
أن النسبة اه، أدن( 9)ظهور مشكلة العمالة غير النظامية في األردن وكما هو موضح في الجدول رقم 

 بتصويب قيامهم وعدم قانونية غير بطريقة األشخاص دخول)ترى بأن % 4915األعظم ونسبتها 
بأن % 30هو أحد األسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة، فيما يرى ما نسبته ( القانوني وضعهم

، (بها مسموح قامةإ على حصولهم رغم بالعمل قانونية غير بطريقة قيام األشخاص)األسباب تعود إلى 
 قانونية بطريقة األشخاص دخول)تعتقد أن األسباب تعود إلى % 39وبنسبة قريبة جدا ومتساوية 

مستجيبا  أن األسباب تعود إلى أسباب ( 01)، فيما يعتقد (القانونية اإلقامة مدة انقضاء بعد ومكوثهم
 %.3415أخرى وبنسبة 

 
 :هو األردن في النظامية غير لعمالةا مشكلة ظهور سبب أن برأيك،(: 1)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %4915 35 القانوني وضعهم بتصويب قيامهم وعدم قانونية غير بطريقة األشخاص دخول
 %39 00 القانونية اإلقامة مدة انقضاء بعد ومكوثهم قانونية بطريقة األشخاص دخول

 %30 07 بها مسموح إقامة على حصولهم رغم بالعمل قانونية غير بطريقة قيام األشخاص
 %3415 01 أسباب أخرى

 :دور القوانين واإلجراءات التشريعية واإلدارية لتسوية مشكلة العمالة غير النظامية ومنع تفاقمها. 2
ال % 4915أدناه وجود نسب متقاربة جدا  في اإلجابات، إال أن النسبة العظمى ( 0)ويبين الجدول رقم 

الدولة األردنية تتخذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية الكافية لتسوية مشكلة العمالة غير النظامية  تعتقد بأن
 (. ال أدري)بـ % 39يعتقدون عكس ذلك، بينما أجاب % 3515بهدف منع تفاقهما، يليهم ما نسبته 

 
 النظامية غير العمالة مشكلة لتسوية واإلدارية التشريعية اإلجراءات تتخذ األردنية الدولة هل برأيك،(: 2)جدول رقم 

 تفاقمها؟ ومنع
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %3515 32 نعم
 %4915 35 ال

 %39 00 ال أدري
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بالحقوق المنصوص عليها في " النظامية"مقارنة مع نظيرتها " غير النظامية"مدى تمتع العمالة . 3
 :ماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت

 التي العمالة مع بالمقارنة النظامية غير العمالة توافق النسبة األعلى من المستطلعين من كال الفئتين بأن
وبنسبة ( ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط السالمة والصحة المهنية)عمل تعاني من  تصريح لديها
 تعاني من ذلك، في حين يوافق بشدة ما أن العمالة الغير النظامية ال% 00، بينما يرى ما نسبته 31%

أن العمال الغير نظاميين يعانون من تلك الظروف، ويعارضهم في رأيهم وبشدة ما نسبته % 8نسبته 
 .أدناه( 4)و( 3)موضح في الجدولين رقم  و، كما همن إجمالي المبحوثين% 315

تقبل بأجر أقل عن ذات العمل الذي على أن العمالة غير النظامية % 5415نسبة األعلى وأيضا  توافق ال
% 0، ويعارضه بشدة %815بشدة على هذا األمر، ويعارضه % 9215يتلقاه العامل النظامي، يوافق 
 (.ال أدري)بـ% 05فقط، بينما أجابت ربع العينة 

النسبة األعلى توافق كذلك على أن العامل غير النظامي يعاني من طول ساعات العمل وبنسبة بلغت 
، وما %4هذا األمر، وتعارضه بشدة ما نسبته % 09يوافقون بشدة على ذلك، وتعارض % 0، 43%

 (.ال أدري)يزيد عن ربع العينة أجابت بـ
وفي عدم حصول العامل غير النظامي مقارنة مع العامل النظامي على التأمينات االجتماعية توافق 

، %94توافق عليه بشدة ما نسبته على ذلك، و % 5315النسبة العظمى وبما يزيد عن نصف العينة 
 (.ال أدري)بـ % 07، وأجابت نحو ربع العينة %115بينما تعارضه ما نسبته 

، بينما %7، ويوافق بشدة %3515وأما في عدم حصولهم على الرعاية الصحية فتوافق النسبة األعلى 
 (.ال أدري)أجابوا بـ % 30، و%04يعارضه 

ا عن عدم معرفتهم بإمكانية حصول العامل غير النظامي على النسبة العظمى من المستطلعين عبرو 
% 00، فيما يوافق %34( ال أدري)التعويضات عن إصابات العمل واألمراض المهنية عندما أجابوا بـ 

 %.91، فيما يعارض حدوث هذا األمر ما نسبته %115على ذلك، ويوافق بشدة نحو 
ميين ألشكال متنوعة من اإلساءة البدنية واإليذاء وتعارض النسبة العظمى تعرض العمال غير النظا

على تعرضهم لمثل هذه األشكال % 0915، وتوافق (ال أدري)بـ % 05الجسدي، مباشرة أجابت ما نسبته 
 %.9215من اإلساءة، بينما تعارض بشدة حدوث هذا األمر بنسبة 

متنوعة من األعمال التي تعرض المال غير النظاميين ألشكال % 38وأيضا  تعارض النسبة العظمى 
يوافقون على حدوث مثل هكذا أعمال، ونفس النسبة % 0015تندرج ضمن السخرة والعبودية، ولكن 

  .من العينة حدوث هذه األعمال% 94، بينما عارضت بشدة (ال أدري)أجابت بـ 
 :(باألرقام) من عمل تصريح هالدي التي العمالة مع بالمقارنة النظامية غير العمالة تعاني برأيك،(: 3)الجدول رقم 

 معارض بشده معارض دريأال  موافق موافق بشده اإلجابة

 3 22 22 33 7ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط السالمة 
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 والصحة المهنية
 1 7 21 64 9 القبول بأجر اقل عن ذات العمل

 2 11 23 34 5 طول ساعات العمل
 1 1 22 65 12 عدم الحصول على التأمينات االجتماعية

 1 22 27 32 4 عدم الحصول على الرعاية الصحية
عدم الحصول على التعويضات عن 

 إصابات العمل واألمراض المهنية
1 22 29 14 1 

تعرضهم ألشكال متنوعة من اإلساءة 
 البدنية واإليذاء الجسدي

1 11 21 34 9 

تعرضهم ألشكال متنوعة من األعمال التي 
 يةتندرج ضمن السخرة والعبود

1 19 19 32 12 

 ؟(بالنسب المئوية) عمل تصريح لديها التي العمالة مع بالمقارنة النظامية غير العمالة تعاني برأيك،(: 6)الجدول رقم 
 معارض بشده معارض دريأال  موافق موافق بشده اإلجابة

ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط 
 السالمة والصحة المهنية

1% 39% 24% 24% 3.5% 

 %2 %1.5 %25 %56.5 %12.5 بأجر اقل عن ذات العمل القبول
 %6 %21 %27 %63 %4 طول ساعات العمل 

عدم الحصول على التأمينات 
 االجتماعية

16% 53.5% 26% 9.5% 2% 

 %2 %26 %32 %35.5 %7 عدم الحصول على الرعاية الصحية

عدم الحصول على التعويضات عن 
 إصابات العمل واألمراض المهنية

9.5% 24% 36% 19% 2% 

تعرضهم ألشكال متنوعة من اإلساءة 
 البدنية واإليذاء الجسدي

2% 21.5% 25 62% 12.5% 

تعرضهم ألشكال متنوعة من األعمال 
 التي تندرج ضمن السخرة والعبودية

2% 22.5% 22.5% 31% 16% 

ا في العهد الدولي مدى ضمان التشريعات األردنية للعمالة غير النظامية بالحقوق المنصوص عليه. 6
 :الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، ال تعتقد بأن %58أن النسبة العظمى من المستطلعين ونسبتها ( 0)و( 5)تظهر نتائج الجدولين أدناه 
% 98التشريعات األردنية المتعلقة بالعمالة غير النظامية تضمن لهؤالء حرية التنقل، يخالفها بالمقابل 

نحو ( ال أدري)يعات تضمن لهم ذلك، فيما أجاب من عبر عن عدم معرفته باإلجابة يعتقدون بأن التشر 
04.% 
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بأن التشريعات ال تضمن حق الطعن بحكم اإلبعاد، يخالفهم في % 57وبالدرجة الثانية يعتقد ما نسبته 
تحل نسبة الذين ال يعتقدون بأن % 57، وفي نفس النسبة %39( ال أدري)، وأجاب بـ %8االعتقاد 

 %.04( ال أدري)، وأجاب %98التشريعات تضمن عدم التوقيف واالحتجاز، لكن يخالفهم هذا االعتقاد 
بأن التشريعات تضمن للعامل غير النظامي حق الطعن % 5415في المرتبة الثالثة ال يعتقد ما نسبته 

، (ال أدري)ـ ب% 3515، ولكن أجابت ما نسبته %115بقرار الترحيل، يخالفهم في االعتقاد ما نسبته 
وهي نسبة عالية جدا  قد تنم على عدم االطالع على القوانين، أو بسبب بعض التدخالت والوساطات وما 

 .مرتفعة بهذا الشكل( أدري)شابه التي تجعل نسبة اإلجابة بـ 
 من العينة ال تعتقد بأن التشريعات األردنية تضمن لجوء العامل غير% 4915في المرتبة الرابعة وبنسبة 

بأن التشريعات تضمن % 3515النظامي إلى القضاء والمحاكمة العادلة، لكن المفاجأة أن تعتقد ما نسبته 
، والمفارقة الحقيقية قد تظهر (ال أدري)بـ % 0915لهؤالء اللجوء إلى القضاء العادل، وأجابت ما نسبته 

اين واضح في اإلجابات في تفاصيل قراءة النتائج المفصلة لكل فئة على حدى والتي تشير إلى تب
بالمقارنة بين فئتي االستطالع من عمال غير نظاميين وأصحاب عمل، وترشد أيضا  إلى غياب الوعي 
الحقوقي بشكل عام، واحتمال آخر يتمثل في تحريف اإلجابات عند إجراء مثل هذا النوع من 

 .االستطالعات ولدى الفئتين أيضا  
ال تعتقد أيضا  أن التشريعات تضمن للعمالة الوافدة الحق % 37بة يلي ذلك المرتبة الخامسة مباشرة بنس

بالمقابل أن % 30في المساواة وعدم التمييز، ويتكرر التناقض الحاد في اإلجابات، بحيث تعتقد 
، %3515جاءت قريبة جدا  بنسبة ( ال أدري)التشريعات تضمن لهم هذا الحق، واألبرز أن من أجاب بـ 

تكرار في اإلجابات يشير إلى وجود تناقض في االعتقادات بين الطرفين وبشكل  والنتيجة تؤكد حدوث
حاد جدا ، ويظهر هذا األمر واضحا  في تفاصيل اإلجابات ألسباب أخرى، ومنها إجابات واضحة وجريئة 

 .وثابتة تدل على ثقافة المستجيب لها من كال الفئتين
ضمان التشريعات األردنية للعامل الغير نظامي بحرية ب% 02نتيجة بارزة تظهر في عدم دراية ما نسبته 

اختيار مكان اإلقامة أو المسكن، وهي نتيجة برأي الباحث غير منطقية على اإلطالق خاصة وأن من 
ال تعتقد بأن التشريعات تضمن % 98، ونفسها تماما  %98يعتقد بأن التشريعات تضمن ذلك قريبة جدا  

ضح في اإلجابات إال أن ذلك يثبت عملية تكرار اآلراء وثبات اإلجابات ذلك، وبالرغم من التناقض الوا
في األسئلة الستة الستمارة االستطالع، وأن مزاج المستجيب بقي كما هو عليه عند اإلجابة على كافة 

  .األسئلة بتفرعاتها، ويتبين ذلك عند االطالع على تفاصيل نتائج الفئتين كل واحدة منها على حدى
تشير كافة النتائج إلى عدم رضا المستجيبين من الفئتين عن التشريعات والقوانين الناظمة لعمل بالمجمل 

 .الوافدين، والتي تشتمل على حقوق إنسانية معينة
 (باألرقام)التالية؟  الحقوق النظامية غير للعمالة األردنية التشريعات تضمن هل باعتقادك، (:5)الجدول رقم 

 يدر أال  ال نعم اإلجابة
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 32 39 07 الحق في المساواة وعدم التمييز
 98 35 32 اللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة

 32 40 8 حق الطعن بقرار الترحيل
 00 48 7 حق الطعن بحكم اإلبعاد

 02 41 95 حرية التنقل
 97 59 95 حرية اختيار مكانة اإلقامة
 02 48 51 عدم التوقيف واالحتجاز

 
 (بالنسب المئوية)التالية؟  الحقوق النظامية غير للعمالة األردنية التشريعات تضمن هل باعتقادك، (:4)الجدول رقم 

 دريأال  ال نعم اإلجابة
 %3515 %37 %30 الحق في المساواة وعدم التمييز

 %0915 %4915 %3515 اللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة
 %35.5 %5415 %115 حق الطعن بقرار الترحيل 
 %39 %57 %8 حق الطعن بحكم اإلبعاد

 %04 %58 %98 حرية التنقل
 %02 %98 %98 حرية اختيار مكانة اإلقامة

 %04 %57 %98 عدم التوقيف واالحتجاز
 :اع عن حقوق العمالة غير النظاميةجهود مؤسسات المجتمع المدني في الدف. 5

على غير اطالع  النسبة األعظم من المستجيبين أن( 8)و( 7)تشير اإلجابات المبينة في الجدولين رقم 
على أنشطة وبرامج مؤسسات المجتمع المدني المافعة عن حقوق الوافدين األجانب، حيث بلغت النسبة 

، أي ما يزيد عن نصف المستطلعين، غي حين أجابت ما نسبته %5115العليا في اإلجابات بمعدل 
كافية للدفاع عن حقوق العمالة الوافدة، ويناقض هذا أن جهود مؤسسات المجتمع المدني غير % 0015

 . ترى أن جهود هذه المؤسسات كافية% 98االعتقاد ما نسبته 
النظامية؟  غير العمالة حقوق عن للدفاع كافية األردن في المدني المجتمع مؤسسات جهود هل برأيك، (:7)الجدول رقم 

 (باألرقام)
 المجموع دريأال  ال نعم
15 19 52 16 
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النظامية؟  غير العمالة حقوق عن للدفاع كافية األردن في المدني المجتمع مؤسسات جهود هل برأيك، (:1)الجدول رقم 
 (بالنسب المئوية)

 المجموع دريأال  ال نعم
11% 22.5% 59.5% 122% 

 
 :نظرة المجتمع األردني تجاه العمال غير النظاميين. 4

يحتلون المرتبة األولى في اإلجابات، ( ال أدري)، يبقى المجيبون بـ (92)و( 1)وبالنظر للجدولين رقم 
بمعدل النصف عند محاولة استكشاف آرائهم بوجود مشاعر كراهية تجاه % 52نسبتهم حيث بلغت 

ال تعتقد وجود هذه المشاعر في المجتمع األردني، يناقضهم في % 38العمال الوافدين، لكن ما نسبته 
 .ناك مشاعر كراهية متزايدة تجاه العمالة الوافدةيرون أن ه% 90الرأي 

 (باألرقام)األردني؟  المجتمع في النظاميين غير العمال كراهية مشاعر تتزايد هل برأيك، (:9)الجدول رقم 
 المجموع دريأال  ال نعم
12 32 62 16 

  
 (بالنسب المئوية)األردني؟  لمجتمعا في النظاميين غير العمال كراهية مشاعر تتزايد هل برأيك، (:12)الجدول رقم 

 المجموع دريأال  ال نعم
12% 31% 52% 122% 

 
 نتائج إجابات فئة العمالة غير النظامية 

 : أسباب ظهور مشكلة العمالة غير النظامية في األردن. 1
كلة أظهرت آراء المستجيبين من فئة العمالة غير النظامية عن السؤال األول المتعلق بأسباب ظهور مش

أن نصف عينة هذه الفئة أدناه، ( 9)العمالة غير النظامية في األردن وكما هو موضح في الجدول رقم 
 قيامهم وعدم قانونية غير بطريقة األشخاص دخول)مستجيبا  يعتقدون بأن األسباب تعود إلى ( 09)

 %.52، وبنسبة (القانوني وضعهم بتصويب
 بطريقة األشخاص دخول)أن األسباب تعود إلى % 31بتهم مستجيبا  ونس( 90)بالدرجة الثانية يرى 

قيام )مستجيبا  أن األسباب تعود إلى ( 97)، فيما يعتقد (القانونية اإلقامة مدة انقضاء بعد ومكوثهم قانونية
 %.4215وبنسبة ( بها مسموح إقامة على حصولهم رغم بالعمل قانونية غير بطريقة األشخاص
 :بوجود أسباب أخرى تلخصت بالتالي( 11)وعددهم من المبحوثين % 24ويعتقد 
 قانوني أو نظامي غير بشكل العمل الوافد العامل تجبر القانون في مشكالت وجود. 
 التي األحداث بسبب للعمل جاؤوا الذين األخرى الجنسيات من العمال من كبيرة أعداد توافد 

 .سوريا مثل بلدانهم في تعصف
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 ألجورا وتدني المعيشة مستوى إرتفاع. 
 عمل تصريح عل الحصول تكاليف. 
 العمل وأصحاب السماسرة إستغالل. 
 عمل على للحصول طويلة فترة المكوث. 
 األشكال من شكل بأي تجرمه وال العمل صاحب تحمي القوانين. 
 قانونيا   عليها يحصلون التي التصاريح يبيعون العمل أصحاب. 
 تصريح بدون العمل مكني وال العمل صاحب سيطرة وتحت محدود العمل تصريح. 
 إرتفعت التصريح تكاليف أن لدرجة العمل تصريح تمديد أو بتجديد القيام عند لالبتزاز التعرض 

   .أضعاف أربعة حتى
 

 :هو األردن في النظامية غير العمالة مشكلة ظهور سبب أن برأيك،(: 11)جدول رقم 
 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %52 09 القانوني وضعهم بتصويب قيامهم وعدم قانونية رغي بطريقة األشخاص دخول
 %31 90 القانونية اإلقامة مدة انقضاء بعد ومكوثهم قانونية بطريقة األشخاص دخول

 مسموح إقامة على حصولهم رغم بالعمل قانونية غير بطريقة قيام األشخاص
 بها

97 4215% 

 %00 99 أسباب أخرى
 :لتشريعية واإلدارية لتسوية مشكلة العمالة غير النظامية ومنع تفاقمهادور القوانين واإلجراءات ا. 2

بين من يرون أن الدولة األردنية تتخذ  تقارب في نسب اإلجاباتأدناه وجود ( 90)ويبين الجدول رقم 
اإلجراءات التشريعية واإلدارية الكافية لتسوية مشكلة العمالة غير النظامية بهدف منع تفاقمها بنسبة 

ال )أجابت بـ % 04يعتقدون عكس ذلك، ونحو ربع العينة من هذه الفئة % 42يقابلها ما نسبته ، 50%
 (.أدري

 النظامية غير العمالة مشكلة لتسوية واإلدارية التشريعية اإلجراءات تتخذ األردنية الدولة هل برأيك،(: 12)جدول رقم 
 تفاقمها؟ ومنع

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %50 00 نعم
 %42 97 ال

 %04 92 ال أدري
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التي يعتقد المستجيبون أنها مؤشر على اتخاذ الدولة للتدابير الكافية  أضاف األسباب  وعند السؤال عن
 :اآلراء التالية% 39مستجيبا  وبنسبة  93
 وتسفيره ترحيله يتم وكثيرا   القانون يخالفه عمل تصريح يملك ال الذي العامل. 
 وتطلب ظروفهم على وتطلع الوافدين العمال تواجد أماكن على مستمرة دورياتب تقوم العمل وزارة 

 .العمل تصريح على االطالع
 الوافدين العمال من المخالفين أوضاع تصويب تطلب العمل وزارة. 
 للعمل البالد إلى الوافد دخول لحظة منذ القانونية اإلجراءات متابعة.  

وأشارت إلى % 99دابير التي تتخذها الدولة بهذا الشأن فقد بلغت وأما النسبة التي ال تعتقد بكفاية الت
 :التالية األسباب
 القوانين تشجع العمال الذهاب إلى أماكن عمل أخرى بشكل غير قانوني. 
  القانون ال ينتدب ممثلين من الحكومة أو من وزارة العمل للنظر في مشاكل العمال الوافدين

 .  وأصحاب العمل الذين يخضعون تحت سيطرة السماسرة
 التعرض لمضايقات من قبل شرطة الوافدين ووزارة العمل ألسباب سياسية وغير قانونية. 

 المشكلة ليست بالقوانين بل بأصحاب العمل. 

 عدم مراعاة فترة مقبولة حتى يتمكن العامل الوافد الحصول على عمل. 

 القانون يتعامل مع العمال الوافدين كأنهم هاربين من العدالة. 
 
بالحقوق المنصوص عليها في " النظامية"مقارنة مع نظيرتها " غير النظامية"مدى تمتع العمالة . 3

 :العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 النظامية غير العمالة أنفئة العمالة غير النظامية على توافق النسبة األعلى من المستطلعين من 

، بينما %57بلغت وبنسبة ( طول ساعات العمل)عمل تعاني من  تصريح لديها التي لعمالةا مع بالمقارنة
، بينما بلغت نسبة الذين أجابوا %94، ويعارض هذا األمر ما نسبته %7ما نسبته  يوافق بشدة على ذلك

 %.9015( ال أدري)بـ 
لعمالة غير النظامية بأن ا% 57وبنفس معدل التوافق على طول ساعات العمل، توافق نفس النسبة 

تعاني من القبول بأجور أقل من ذات العمل الذي يقوم به من يمتلك تصريح عمل رسمي، ونفس النسبة 
( ال أدري)، وبلغت مسبة الذين أجابوا بـ %415توافق بشدة، بينما تعارض هذا األمر ما نسبته % 7

0915.% 
عدم الحصول على التأمينات )عاني يرون أن العمالة غير النظامية ت% 50يلي ذلك ما نسبته 

، بينما أجاب نحو ربع هذه %115، ويعارض هذا الرأي %90، ويوافق على ذلك بشدة (االجتماعية
 (.ال أدري)العينة بـ 
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عدم الحصول على الرعاية )أن هذه الفئة من العمال تعاني من % 52مباشرة ترى نصف العينة 
تواجهها هذه الفئة عند الحاجة للحصول على المشافاة  مما يشير إلى وجود مشكلة حقيقية( الصحية

، %90والعالجات التي يحصل عليها اآلخرون من العمال النظاميين، ويشدد بالموافقة على ذلك نحو 
 (.ال أدري)بـ % 0915، وأجاب ما نسبته %94بينما يعارض هذا الرأي 

عدم الحصول على التعويضات عن )توافق على أن العمالة الوافدة تعاني من % 4715وبنسبة بلغت 
، وأما نسبة معارضة وجود هذا األمر %94، ويوافقها على ذلك بشدة (إصابات العمل واألمراض المهنية

 (.ال أدري)بـ % 00، وأجاب %115فبلغت 
من هذه العينة تعرض العمال الوافدين ألشكال متنوعة من اإلساءة % 45على التوالي تعارض ما نسبته 

تعرضهم لمثل هذه القضايا % 04، فيما يوافق %94اإليذاء الجسدي، ويعارض ذلك بشدة أيضا  البدنية و 
 (.ال أدري)بـ % 9015أثناء عملهم، وأجاب 
من المستطلعين أن العمالة الوافدة تتعرض ألشكال متنوعة من األعمال التي % 38ويعارض ما نسبته 

، فيما يعارض بشدة تعرض العمالة الوافدة %00تندرج ضمن السخرة والعبودية، لكن يوافق على ذلك 
 (.ال أدري)بـ % 9015، وأجاب %94لتلك األعمال ما نسبته 

ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط السالمة والصحة )وبلغت نسبة من يوافق على تعرض العمالة الوافدة لـ 
% 9015سبة قريبة هذا الرأي، وبن% 94، فيما عارض %90، ووافقها بشدة على ذلك %0115( المهنية

 (. ال أدري)أجابوا بـ 
 :(باألرقام)من  عمل تصريح لديها التي العمالة مع بالمقارنة النظامية غير العمالة تعاني برأيك،(: 13)الجدول رقم 

 معارض بشده معارض دريأال  موافق موافق بشده اإلجابة

ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط السالمة 
 والصحة المهنية

5 
 
05 7 0 9 

 9 0 1 07 3 القبول بأجر اقل عن ذات العمل
 0 0 7 04 3 طول ساعات العمل

 9 4 92 00 5 عدم الحصول على التأمينات االجتماعية
 9 0 1 09 5 عدم الحصول على الرعاية الصحية
عدم الحصول على التعويضات عن 
 إصابات العمل واألمراض المهنية

0 
02 

99 4 9 

من اإلساءة تعرضهم ألشكال متنوعة 
 البدنية واإليذاء الجسدي

9 
92 

7 91 0 

تعرضهم ألشكال متنوعة من األعمال 
 9 التي تندرج ضمن السخرة والعبودية

99 
7 90 0 

 ؟(بالنسب المئوية) عمل تصريح لديها التي العمالة مع بالمقارنة النظامية غير العمالة تعاني برأيك،(: 16)الجدول رقم 
 معارض بشده معارض دريأال  وافقم موافق بشده اإلجابة
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ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط 
 السالمة والصحة المهنية

90% 0115% 9015% 94% 0% 

 %0 %415 %0915 %57 %7 القبول بأجر اقل عن ذات العمل
 %4 %94 %9015 %57 %7 طول ساعات العمل

عدم الحصول على التأمينات 
 االجتماعية

90% 50% 04% 115% 0% 

 %0 %94 %0915 %52 %90 حصول على الرعاية الصحيةعدم ال

عدم الحصول على التعويضات عن 
 إصابات العمل واألمراض المهنية

94% 4715% 00% 115% 0% 

تعرضهم ألشكال متنوعة من اإلساءة 
 البدنية واإليذاء الجسدي

0% 04% 9015% 45% 94% 

تعرضهم ألشكال متنوعة من األعمال 
 رة والعبوديةالتي تندرج ضمن السخ

0% 00% 9015% 38% 94% 

 
يتبين أن العمالة غير النظامية تعاني  من المستجوبين% 30األخرى التي حددها ما نسبته  اآلراءوفي 

 :بالمقارنة مع العمالة التي لديها تصريح عمل من
 رسال التنقل صعوبة  .المالية الحواالت وا 
 للمسائلة التعرض. 
 للمظالم التعرض. 
 العمل أصحاب سيطرة. 
 مأوى على الحصول صعوبة. 
 بالسلوك والتقيد بالخوف الشعور. 
 متوفرة غير كريمة لحياة األساسية الشروط.  

 
مدى ضمان التشريعات األردنية للعمالة غير النظامية بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي . 6

 :الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
أن ، %45أن النسبة العظمى من المستطلعين ونسبتها  (90)و (95) أدناه رقم ينتظهر نتائج الجدول

الحقوق ال تضمن لهم حرية اختيار مكان اإلقامة، يعارضها ما  النظامية غير للعمالة األردنية التشريعات
 (.ال أدري)بـ % 0915هذا الرأي، وأجاب % 39نسبته 

 بحكم الطعن حق)مل الوافد غير النظامي ال يعتقدون أن التشريعات تضمن للعا% 43يلي ذلك ما نسبته 
ال )أجابت بـ % 43أن التشريعات تضمن لهم ذلك، وبنسبة عالية بلغت % 94، فيما يرى (اإلبعاد
 (.أدري
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لدى العامل غير ( حرية التنقل)أيضُا من المستجيبين ال يعتقدون أن التشريعات تضمن % 43وبنسبة 
ال )أجابوا بـ % 0815ريعات تضمن لهم ذلك، ونفس النسبة يعتقدون أن التش% 0815النظامي، يقابلهم 

 (.أدري
يخالفون % 94 ،(حق الطعن بقرار الترحيل)ال يعتقدون أن التشريعات تضمن % 4215وتأتي ما نسبته 

  (.ال أدري)أجابت بـ % 45هذا الرأي، فيما النسبة العظمى وبنسبة 
اللجوء إلى القضاء )لهؤالء العالمين  أيضا، يشيرون إلى أن التشريعات تضمن% 4215وبنسبة 

 %.00نحو ( ال أدري)، وأجاب بـ %39، بينما يعارضهم في ذلك ما نسبته (والمحاكمة العادلة
، بينما (عدم التوقيف واالحتجاز)ال يعتقدون أن التشريعات تضمن للعمال غير النظاميين % 38مباشرة 
 (.ال أعرف)وا بـ أجاب% 33أن التشرعات تضمن لهم ذلك، و% 39يعتقد 

من المستطلعين في هذه الفئة على أن التشريعات األردنية تضمن لعمال غير النظاميين % 3515ويوافق 
ال )أجابت بـ % 38، وما نسبته %39، بينما ال يوافق على ذلك (الحق في المساواة وعدم التمييز)

 (.أدري
 (باألرقام)التالية؟  الحقوق النظامية غير للعمالة األردنية التشريعات تضمن هل باعتقادك، (:15)الجدول رقم 

 دريأال  ال نعم اإلجابة
 90 93 95 الحق في المساواة وعدم التمييز

 99 93 97 اللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة
 91 97 0 حق الطعن بقرار الترحيل
 98 98 0 حق الطعن بحكم اإلبعاد

 90 98 90 حرية التنقل
 1 91 93 اإلقامة مكانحرية اختيار 

 94 90 93 عدم التوقيف واالحتجاز
 

 (بالنسب المئوية)التالية؟  الحقوق النظامية غير للعمالة األردنية التشريعات تضمن هل باعتقادك، (:14)الجدول رقم 
 دريأال  ال نعم اإلجابة

 %38 %39 %3515 الحق في المساواة وعدم التمييز
 %00 %39 %4215 كمة العادلةاللجوء إلى القضاء والمحا

 %45 %4215 %94 حق الطعن بقرار الترحيل
 %43 %43 %94 حق الطعن بحكم اإلبعاد

 %0815 %43 %0815 حرية التنقل
 %0915 %45 %39 اإلقامة حرية اختيار مكان

 %33 %38 %39 عدم التوقيف واالحتجاز
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أخرى تكفلها التشريعات األردنية  من عينة هذه الفئة ضمانات% 04مبحوثين يشكلون  92وحدد 
 :للعمال غير النظاميين بالتالي

 العمل تصريح وتجديد السفر في الحق. 
 قانونية مسؤولية أية الكفيل أو العمل صاحب ُتحمل ال القوانين. 
 المخالفين الوافدين للعاملين وا عفاءات سماح فترة يعطي القانون. 
 شرطة قبل من الالإنسانية المعاملة نم النظاميين غير العمال تحمي ال القوانين 

 .الوافدين
 الحكومية خاصة المستشفيات في الصحية الرعاية ضمان عدم. 
 أوضاعه لتصويب كافية فترة المخالف العامل إعطاء عدم. 
 الوافد العامل على قيودا   يفرض نفسه العمل تصريح. 

 :النظامية جهود مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق العمالة غير. 5
أن النسبة األعظم من المستجيبين على غير ( 98)و( 97)تشير اإلجابات المبينة في الجدولين رقم 

اطالع على أنشطة وبرامج مؤسسات المجتمع المدني المافعة عن حقوق الوافدين األجانب، حيث بلغت 
ي حين أجابت ما فأي ما يزيد عن نصف المستطلعين،  ،%5015النسبة العليا في اإلجابات بمعدل 

أن جهود مؤسسات المجتمع المدني غير كافية للدفاع عن حقوق العمالة الوافدة، ويناقض % 00نسبته 
 . ترى أن جهود هذه المؤسسات كافية% 0915هذا االعتقاد ما نسبته 

 غير لةالعما حقوق عن للدفاع كافية األردن في المدني المجتمع مؤسسات جهود هل برأيك، (:17)الجدول رقم 
 (باألرقام)النظامية؟ 

 المجموع دريأال  ال نعم
9 11 22 62 

  
 غير العمالة حقوق عن للدفاع كافية األردن في المدني المجتمع مؤسسات جهود هل برأيك، (:11)الجدول رقم 

 (بالنسب المئوية)النظامية؟ 
 المجموع دريأال  ال نعم
21.5% 24% 52.5% 122% 

 
 :ر مؤسسات المجتمع المدني إلى وجود سببين في ذلك همان عن دو و وأشار الراض

 والقضاء للمحامين اللجوء يمكن المؤسسات هذه خالل من. 
 لنا والمساندة الدعم قدمت المؤسسات من الكثير. 

 :وذكر الرافضين لهذا الدور سببين أيضا  هما
 والوافدين العرب بالعمال معنية غير المدني المجتمع مؤسسات. 
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 المؤسسات هذه عن نسمع مول أعرف ال.  

 :نظرة المجتمع األردني تجاه العمال غير النظاميين. 4

يتبين أن النسبة العظمى من المستطلعين لهذه الفئة وبلغت ، (02)و( 91)وبالنظر للجدولين رقم 
يرون أن مشاعر كراهية العمال غير النظاميين في المجتمع غير موجودة وبال تزايد، مقابل % 5115
، %39وبلغت نسبتهم ( ال أدري)يرون عكس ذلك، ولكن النتيجة الغريبة تظهر بالذين أجابوا بـ % 115

 .وهي تؤشر على وجود مؤشر للكراهية لكن لم يعترف به المستجيبون صراحة
 

 (باألرقام)األردني؟  المجتمع في النظاميين غير العمال كراهية مشاعر تتزايد هل برأيك، (:19)الجدول رقم 
 المجموع دريأال  ال نعم
6 25 13 62 

  
 (بالنسب المئوية)األردني؟  المجتمع في النظاميين غير العمال كراهية مشاعر تتزايد هل برأيك، (:22)الجدول رقم 

 المجموع دريأال  ال نعم
9.5% 59.5% 31% 122% 

 
 نتائج إجابات فئة أصحاب العمل والمستثمرين

 : النظامية في األردن أسباب ظهور مشكلة العمالة غير. 1
من المستطلعين من فئة أصحاب العمل تعتقد بأن % 33أدناه بأن ما نسبته ( 09)يبين الجدول رقم 

 قيامهم وعدم قانونية غير بطريقة األشخاص دخول)سبب ظهور مشكلة العمالة غير النظامية هو 
 بطريقة األشخاص دخول)ى أن السبب يعود إل% 04، بينما يرى ما نسبته (القانوني وضعهم بتصويب
قيام )يرون أن السبب يعود إلى % 04، ونفس النسبة (القانونية اإلقامة مدة انقضاء بعد ومكوثهم قانونية

 (.بها مسموح إقامة على حصولهم رغم بالعمل قانونية غير بطريقة األشخاص
 :أسباب أخرى تلخصت بالتاليب% 43وتعتقد النسبة العظمى وبلغت 

  الوافدين من مكان عملهم القانوني المعد لهم في تصاريح العمل وانتقالهم للعمل في تسرب العمال
 .أماكن أخرى بشكل غير قانوني للحصول على أجور أعلى

  مصلحة بعض أصحاب العمل خصوصا  مع ارتفاع تكاليف العمالة النظامية والمحلية، وتكاليف
 .زيد من المشكلةاستقدام العمالة الوافدة التي تفرضها وزارة العمل ي

 بسبب الحقوق التي يتمتع بها العمال الوافدون والتي ال يتمتعون بها في بلدانهم. 

 المشكالت والظروف واألزمات التي تتعرض لها الدول المجاورة. 

 التراخي في اإلجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من مشكلة العمالة غير النظامية. 
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 ية األمر الذي ال يتحمل فيه سوق العمل عمالة إضافية، ورغم وجود البطالة المحلية وبنسب عال
 .ذلك أصحاب المصالح والتجار بحاجة لمهن توفرها العمالة غير النظامية والوافدة

  ال يوجد أي نظام خاص بالعمالة الوافدة يحد من هروبها من قطاع إلى آخر، خاصة من القطاع
 .الزراعي إلى المهني والصناعي

 د على العمالة غير النظاميةالطلب المتزاي. 

 عدم وجود قوانين رادعة تحد من هذه المشكلة  . 

 
 :هو األردن في النظامية غير العمالة مشكلة ظهور سبب أن برأيك،(: 21)جدول رقم 

 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 وضعهم بتصويب قيامهم وعدم قانونية غير بطريقة األشخاص دخول

 القانوني
94 33% 

 %04 92 القانونية اإلقامة مدة انقضاء بعد ومكوثهم قانونية بطريقة األشخاص دخول
 مسموح إقامة على حصولهم رغم بالعمل قانونية غير بطريقة قيام األشخاص

 بها
92 04% 

 %43 98 أسباب أخرى
 
 :تفاقمها دور القوانين واإلجراءات التشريعية واإلدارية لتسوية مشكلة العمالة غير النظامية ومنع. 2

% 43بأن النسبة العظمى من المستجيبين من فئة أصحاب العمل وبنسبة أدناه ( 00)ويبين الجدول رقم 
 النظامية غير العمالة مشكلة لتسوية واإلدارية التشريعية اإلجراءات تتخذ األردنية الدولة هلتعتقد بأن 

 .م درايتهم في هذا األمرعن عد% 38ال يعتقدون ذلك، وأشار % 91تفاقمها، بالمقابل  ومنع
 النظامية غير العمالة مشكلة لتسوية واإلدارية التشريعية اإلجراءات تتخذ األردنية الدولة هل برأيك،(: 22)جدول رقم 

 تفاقمها؟ ومنع
 النسبة المئوية العدد اإلجابة
 %91 8 نعم
 %43 98 ال

 %38 90 ال أدري
 

أنها مؤشر على اتخاذ الدولة من أصحاب العمل جيبون وعند السؤال عن األسباب التي يعتقد المست
 :اآلراء التالية% 0915وبنسبة  مستجيبين 1للتدابير الكافية  أضاف 

 ومنها النظامية غير العمالة تحدثها التي المشكالت ضبط العمل وزارة تحاول ما حد إلى 
 .البطالة مشكلة من الحد في المساهمة
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 دائم بشكل وتعمل النظامية غير العمالة مشكالت بمتابعة تمرومس دائم بشكل تقوم العمل وزارة 
 .بهم العالقة ذات القوانين تطوير على أيضا  

 وافدين أجانب عمال تشغل التي المؤسسات متابعة على تعمل العام مدار وعلى العمل وزارة 
 .شؤونهم في وتنظر

 التعامل وتحاول يينالنظام غير العمل مشكالت عن تعرف العمل وزارة خالل ومن الحكومة 
 .ظروفهم تراعي بطريقة معهم

 حقوق عن وتدافع القانون، عن خارج نظامي غير أو وافد عامل أي وتعاقب تخالف القوانين 
 .والقانونيين النظاميين العمال

 حلها في وتسرع النظامية غير العمالة تحدثها مشكالت أية دائما   تحاصر العمل وزارة. 
 تحدث التي المشاكل عن وغائبة القانونيين، غير العمال ولتغ على تساعد التشريعات. 
 عام بشكل ويتبعونها العمل أصحاب يعرفها التي والقوانين اإلجراءات وضوح. 
 التفتيش وحمالت المستمرة المراقبة. 

وأشارت إلى % 43وأما النسبة التي ال تعتقد بكفاية التدابير التي تتخذها الدولة بهذا الشأن فقد بلغت 
 :سباب التاليةاأل

 وأصحاب العمل وزارة بين العالقة وتحكم مباشر بشكل تربط خاصة آلية أو نظام وجود عدم 
 .المصالح

 نفسها، العمل وزارة تقديرات بحسب النظامية غير العمالة مشكلة على السيطرة الصعب من 
 .حاليا   الموجودة من جدوى أكثر قوانين غياب والسبب

 العمل أصحاب مصالح وتستثني النظاميين غير لعمالا مصلحة في تصب القوانين. 
 المتزايد عددها بسبب النظامية غير العمالة مشكلة الحكومية اإلجراءات تحل أن جدا   الصعب من 

 .المملكة مناطق مختلف في والموجودة
 المخالفين ردع شأنها من التي التشريعات غياب. 
 بالعمل قةالمتعل والتشريعات القوانين تطبيق في المزاجية. 
 أماكن من يتسربون الذين الوافدين خاصة العمال عن العمل أصحاب بتعويض تقوم ال القوانين 

 أصحاب القوانين فيه تعوض ال الذي الوقت في أخرى، عمل أماكن إلى لهم المخول عملهم
 .المتسربين بدل آخرين استقدام عند العمل

 إعفاءات على يحصلون الوافدين من صةوخا منهم المخالفين وخاصة النظاميين غير العمال 
 من والتهرب المخالفات ارتكاب على يشجع وهذا العمل وزارة قبل من أوضاعهم لتصويب وفترة

 .المسؤولية
 العمل صاحب مصلحة في ليست القوانين. 
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 كافية غير العمل وزارة تتبعها التي واإلجراءات اآلليات. 
 منها الحد ليسو  المشكلة هذه تفاقم من تزيد القوانين بعض. 
 على الحاصلين خاصة الوافدين من النظاميين غير العمال التزام ضبط على التشريعات قدرة عدم 

 .الزراعة قطاع في عمل تصاريح
 التشريعات تراعيها ال المشكلة لتفاقم مشجعة عوامل وجود. 

منصوص عليها في بالحقوق ال" النظامية"مقارنة مع نظيرتها " غير النظامية"مدى تمتع العمالة . 3
 :العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 مع بالمقارنة النظامية غير وهي نسبة الموافقين على أن العمالة% 5415أعلى نسب اإلجابات بلغت 
يوافق على ذلك ، (التأمينات االجتماعيةعدم الحصول على )تعاني من  عمل تصريح لديها التي العمالة
 (.ال أدري)بـ % 04، فيما أجابت ما نسبته %115، ويعارض ذلك %9015بشدة 

القبول بأجر )على أن هذه الفئة من العمالة الوافدة تعاني من % 45وفي المرتبة الثانية يوافق ما نسبته 
أجابت % 0815، وما نسبته %90، ويعارضه %94، ويوافق ذلك بشدة ما نسبته (أقل عن ذات العمل

 (.دريال أ)بـ 
من المستطلعين من فئة أصحاب العمل تعرض العمال % 4215في المرتبة الثالثة تعارض ما نسبته 
توافق على وجود هذا % 91، ولكن اإلساءة البدنية واإليذاء الجسديغير النظاميين ألشكال متنوعة من 

 %.7ط بنسبة ، وعارضت بشدة وجود هذا النم(ال أدري)أجابت بـ % 33النمط، والالفت للنظر أن 
ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط السالمة والصحة )وجود % 38وفي المرتبة الرابعة عارضت ما نسبته 

، ووافق على وجود مثل هذه %415بالنسبة للعمال غير النظاميين، وعارض ذلك بشدة أيضا  ( المهنية
ال )أجابت بـ % 35.5، وأيضا  الالفت وجود ما نسبته %415، ووافق بشدة على ذلك %91الظروف 

 (.أدري
تعرض العمال الوافدين غير النظاميين مقارنة مع الذين يملكون تصاريح عمل % 38وعارض ما نسبته 

نظامية ألشكال متنوعة من األعمال التي تندرج ضمن السخرة والعبودية، وعارض تعرضهم لذلك بشدة 
 %.0815( ال أدري)ين أجابوا بـ على وجود مثل هذا النمط، وبلغت نسبة الذ% 91، فيما وافق 94%

على التعويضات عن إصابات العمال غير النظاميين عدم حصول الموافقين على تباعا  بلغت نسبة 
، فيما %415وهي نسبة لم تكن متوقعة، ووافق على ذلك بشدة % 0815 العمل واألمراض المهنية

 %.43وبلغت نسبتها (  أدريال)، والمالحظ بمكان النسبة التي أجابت بـ %00عارضه ما نسبته 
تعرض العمال غير النظاميين  %0815وبنسبة متساوية تماما  وافقت وعارضت في الوقت نفسه ما نسبته 

وهي النسبة المرجحة، % 415لساعات عمل طويلة، ولكن الذي وافق بشدة على ذلك بلغت نسبتهم 
 %.38غت وبل( ال أدري)وأيضا  لوحظت النسبة العالية للذين أجابوا بـ 
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، عدم حصول العمال غير %015وأيدهم بالموافقة الشديدة ما نسبته % 0915ووافقت ما نسبته 
( ال أدري)، وأيضا  ظهرت نسبة عالية للذين أجابوا بـ %94النظاميين على الرعية الصحية، عارض ذلك 

 %.43وبلغت 
 :(باألرقام)من  عمل تصريح لديها التي العمالة مع بالمقارنة النظامية غير العمالة تعاني برأيك،(: 23)الجدول رقم 

 معارض بشده معارض دريأال  موافق موافق بشده اإلجابة

ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط 
 0 السالمة والصحة المهنية

8 
95 90 0 

 2 5 90 91 0 القبول بأجر اقل عن ذات العمل
 2 90 90 90 0 طول ساعات العمل 

 عدم الحصول على التأمينات
 االجتماعية

7 
03 

92 4 2 

 2 94 98 1 9 عدم الحصول على الرعاية الصحية
عدم الحصول على التعويضات عن 

 إصابات العمل واألمراض المهنية
0 

90 
98 99 2 

تعرضهم ألشكال متنوعة من اإلساءة 
 البدنية واإليذاء الجسدي

2 
8 

94 97 3 

تعرضهم ألشكال متنوعة من األعمال 
 2 السخرة والعبوديةالتي تندرج ضمن 

8 
90 90 0 

 
 ؟(بالنسب المئوية) عمل تصريح لديها التي العمالة مع بالمقارنة النظامية غير العمالة تعاني برأيك،(: 26)الجدول رقم 
 معارض بشده معارض دريأال  موافق موافق بشده اإلجابة

ظروف بيئة عمل ال تكفل شروط 
 السالمة والصحة المهنية

415% 
91% 

3515% 38% 415% 

 %2 %90 %0815 %45 %94 القبول بأجر اقل عن ذات العمل
 %2 %0815 %38 %0815 %415 طول ساعات العمل 

عدم الحصول على التأمينات 
 االجتماعية

9015% 
5415% 

04% 115% 
2% 

عدم الحصول على الرعاية 
 الصحية

015% 
0915% 

43% 94 
2% 

عدم الحصول على التعويضات 
مل واألمراض عن إصابات الع

 المهنية
415% 

0815% 
43% 00% 

2% 

تعرضهم ألشكال متنوعة من 
 اإلساءة البدنية واإليذاء الجسدي

2% 
91% 

33% 4215% 7% 
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تعرضهم ألشكال متنوعة من 
األعمال التي تندرج ضمن السخرة 

 والعبودية
2% 

91% 
0815% 38% 94% 

 
تجوبين يتبين أن العمالة غير النظامية تعاني من المس% 94وفي اآلراء األخرى التي حددها ما نسبته 

 :منبالنسبة ألصحاب العمل بالمقارنة مع العمالة التي لديها تصريح عمل 
 كانت أيا   حقوقهم ضمان عدم. 
 سكن على الحصول صعوبة. 
 التنقل صعوبة. 
 الشخصية والحرية لألمان االفتقار. 
 الشخصية الرسمية المعامالت إجراء من تمكنه عدم. 
 المستشفيات في العالج ةصعوب. 
 أيضا   العمل تصاريح سماسرة من بل فقط العمل أصحاب من ليس لالستغالل تعرضهم. 
 بشؤونهم تعنى حكومية شبه أو حومية جهة أي وجود عدم. 

 
مدى ضمان التشريعات األردنية للعمالة غير النظامية بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي . 6

 :نية والسياسيةالخاص بالحقوق المد
 قد عبرت عن عدم اعتقادها بأن العظمى  أن النسب( 00)و( 05)تظهر نتائج الجدولين أدناه رقم 

، حرية اختيار %70بنسبة  عدم التوقيف واالحتجاز النظامية غير ال تضمن للعمالة األردنية التشريعات
، حق الطعن %7915بعاد ، حق الطعن بحكم اإل%74أيضا ، حرية التقل بنسبة % 70مكان اإلقامة 
، وأخيرا  الحق في المساواة وعدم %5015، اللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة %01بقرار الترحيل 

ال )، وجميع هذه النتائج صادمة خاصة إذا ما أضفنا محصلة الذين أجابوا بـ %43التمييز بنسبة بلغت 
ة للحق في المساواة وعدم التمييز، وأما بالنسب% 33حيث وصلت أعلى نسبة من هذه اإلجابة ( أدري

بالنسبة لعدم التوقيف واالحتجاز، األمر الذ يستدعي للتوقف عند هذ % 9415النسبة الدنيا فبلغت 
 .النتائج

 (باألرقام)التالية؟  الحقوق النظامية غير للعمالة األردنية التشريعات تضمن هل باعتقادك، (:25)الجدول رقم 
 دريأال  ال نعم اإلجابة

 94 98 90 الحق في المساواة وعدم التمييز
 7 00 93 اللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة

 99 01 0 حق الطعن بقرار الترحيل 
 8 32 9 حق الطعن بحكم اإلبعاد
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 8 39 3 حرية التنقل
 8 30 0 حرية اختيار مكان اإلقامة
 0 30 0 عدم التوقيف واالحتجاز

 
 (باألرقام)التالية؟  الحقوق النظامية غير للعمالة األردنية التشريعات تضمن هل اعتقادك،ب (:24)الجدول رقم 

 دريأال  ال نعم اإلجابة
 %33 %43 %0815 الحق في المساواة وعدم التمييز

 %9015 %5015 %39 اللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة
 %00 %01 %415 حق الطعن بقرار الترحيل 

 %91 %7915 %015 م اإلبعادحق الطعن بحك
 %91 %74 %7 حرية التنقل

 %91 %70 %415 حرية اختيار مكان اإلقامة

 %9415 %70 %415 عدم التوقيف واالحتجاز
ضمانات أخرى تكفلها التشريعات  فئة المستطلعين من أصحاب العملمن عينة هذه  %115وحدد 

 :األردنية للعمال غير النظاميين بالتالي
 البطالة مشكلة من الحد في تساهم. 
 حال في ديارهم إلى والعودة السفر على الوافدة النظامية غير العمالة مساعدة تضمن التشريعات 

 .ذلك إلى األمر احتاج
 النظاميين غير للعمال المالية الحقوق ضمان عدم. 
 حسنة ومعاملة كريمة حياة في الحق. 
 العالج في الحق. 
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 :في الدفاع عن حقوق العمالة غير النظامية جهود مؤسسات المجتمع المدني. 5
من أصحاب أن النسبة األعظم من المستجيبين ( 08)و( 07)تشير اإلجابات المبينة في الجدولين رقم 

افعة عن حقوق الوافدين دعلى غير اطالع على أنشطة وبرامج مؤسسات المجتمع المدني المالعمل 
بـ  ، أي ما يزيد عن نصف المستطلعين%0015معدل ات بلغت النسبة العليا في اإلجاباألجانب، حيث 

أن جهود مؤسسات المجتمع المدني غير كافية للدفاع عن % 91، في حين أجابت ما نسبته (ال أدري)
 . ترى أن جهود هذه المؤسسات كافية% 94حقوق العمالة الوافدة، ويناقض هذا االعتقاد ما نسبته 

 غير العمالة حقوق عن للدفاع كافية األردن في المدني المجتمع سساتمؤ  جهود هل برأيك، (:27)الجدول رقم 
 (باألرقام)النظامية؟ 

 المجموع دريأال  ال نعم
4 1 21 62 

  
 غير العمالة حقوق عن للدفاع كافية األردن في المدني المجتمع مؤسسات جهود هل برأيك، (:21)الجدول رقم 

 (بالنسب المئوية)النظامية؟ 
 المجموع دريأال  ال نعم
16% 19% 44.5% 122% 

 
في ذلك % 90عدد من األسباب وبنسبة وأشار الراضين عن دور مؤسسات المجتمع المدني إلى وجود 

 :هي
 وظروفهم مشكالتهم عن وتتحدث مصالحهم ترعى. 
 أسئلة علينا يطرح بعضها والمصالح الشركات على المؤسسات هذه بها تقوم الزيارات من العديد 

 .مشابهة
 الكافية والطاقات اإلمكانيات لديها كان حال في كافية . 
 العمل وزارة دور غياب. 
 الوافدة العمالة عن الدفاع مؤسسات نشاط عن اإلعالم وسائل في ونسمع نقرأ. 

 
 :، كما يلي%91عددا  من األسباب أيضا ، وبلغت نسبتهم وذكر الرافضين لهذا الدور 

 النظاميين غير العمال ومشاكل وسلبيات عيوب المؤسسات هذه تدرس ال. 
 النوع هذا من مدنية جهات أو خدمات بوجود أسمع لم. 
 حقوقهم عن للدفاع الحاجة عند المؤسسات هذه إلى اللجوء النظاميين غير للعمال يمكن. 
 غير أوضاعهم بسبب أنفسهم عن الدفاع يمكنهم ال النظاميين غير العمال من الكثير هناك 

 .بحيادية معهم والتعامل إليهم الوصول المؤسسات لهذه يمكن وال القانونية
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 العمل أصحاب لحقوق والنظر العمل من أكثر الوافدة العمالة لمصلحة تعمل المؤسسات هذه.  

 :نظرة المجتمع األردني تجاه العمال غير النظاميين. 4

% 72ه الفئة وبلغت ، يتبين أن النسبة العظمى من المستطلعين لهذ(32)و( 01)وبالنظر للجدولين رقم 
منهم بوجود % 9715أجابوا بعدم درايتهم بأية مشاعر كراهية تجاه العمال غير النظاميين، تباعا  ال يعتقد 

الكراهية تجاه العمال الوافدين لمشاعر  ا  يعتقدون وجود تزايد% 94تزايد لتلك المشاعر، وبنسبة قريبة جدا  
 .غير النظاميين

 (باألرقام)األردني؟  المجتمع في النظاميين غير العمال كراهية مشاعر تتزايد له برأيك، (:29)الجدول رقم 
 المجموع دريأال  ال نعم
4 7 29 62 

  
 (بالنسب المئوية)األردني؟  المجتمع في النظاميين غير العمال كراهية مشاعر تتزايد هل برأيك، (:32)الجدول رقم 

 المجموع دريأال  ال نعم
16% 17..% 72% 122% 
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  التوصيات -9

 من الكثير يشوبها األردن في النظاميين غير المهاجرين العمال أوضاع أن السابقة المعطيات من يتضح
 المقبولة غير األوضاع هذه بأن كذلك وظهر. بالالانسانية منها جانب في تتصف أنها كما المشكالت،

 الجهات تتخذ لم فإذا. المهاجرين العمالب الصلة ذات والممارسات القوانين الى منها كبير جانب في ترجع
 عام بوجه المهاجرة العمالة أوضاع لتحسين والتنفيذية واالدارية التشريعية، التدابير من جملة المعنية
 سوءا ، اكثر سيصبح األردن في العمالة هذه واقع فإن منها، النظامية غير للعمالة انسانية حلول وايجاد
 : اآلتي الدراسة هذه سياق في بها يمكن التي التدابير بين ومن
 غير بالعمالة الصلة ذات القوانين على تعديالت مشاريع إلعداد الالزمة لالجراءات الحكومة اتخاذ: أوال  

 وعرضها بالبشر، االتجار منع وقانون األجانب وشؤون االقامة وقانون العمل، قانون قبيل من المهاجرة
 عمالة نشوء على المساعدة األسباب ازالة الى التعديالت هذه تسعى ان وينبغي. القرارها البرلمان على
 .الدراسة في الموضح النحو على لها المفضية او نظامية غير
 المعنية الحكومية وغير الحكومية والجهات العمل وزارة قبل من المغلقة المهن قائمة في النظر إعادة: ثانيا  

 .العمل لسوق الحقيقية االحتياجات مع وانسجاما   توافقا   اكثر قائمة وضع على والعمل بذلك،
 األداة ألنه وذلك العمل، وزارة لدى عادة والموجود المنازل لعامالت الموحد العمل عقد نموذج اعتماد: ثالثا  

 .المنازل في العاملين نظام مع توافقا   واألكثر العمل أصحاب وحقوق حقوقهن لحفظ األفضل
 األردن، الى وصولهم قبل عقودهم بمضمون التامة المهاجرين عمالال معرفة تحدي وجوب: رابعا  

 أن ويجب االستقدام ومكتب لديه سيعملون الذي العمل صاحب من موقعة تكون منها لنسخة واستالمهم
 .العاملة أو العامل دولة سفارة من كذلك مصدقة النسخة تكون
 عقد بشروط العمل صاحب اخالل عند آخر الى عمل من باالنتقال المهاجرين للعمال السماح: خامسا  
 من المنازل في العامالت وتمكين. العمل الى الوصول بحرية المهاجرين العمال حق وضمان العمل،

 لفظيا   أو جنسيا   أو بدنيا   باالعتداء العمل رب قيام ثبوت عند العمل مكان بتغير المهاجرات العامالت
 .عليهن
 السابق العمل رب مع عقده انتهاء بعد جديد عمل رب الى باالنتقال المهاجر العامل حق اقرار: سادسا  
 .األخير هذا موافقة اشتراط دون
 مع والتنسيق المهاجرة، للعمالة المرسلة الدول سفارات في عمالي ملحق بتعيين الخارجية وزارة قيام: سابعا  

 .حصريا   امعه للتعامل االستقدام مكاتب من محدد عدد الختيار الدول هذه حكومات
 قبل من ومراجعتها اجنبية، أم أردنية أكانت سواء المخالفة المكاتب تضم سوداء قائمة استحداث: ثامنا  
 .دوري بشكل العمل وزارة
 المهاجرة العمالة استخدام أماكن وعلى واالستخدام، االستقدام مكاتب على التفتيش حمالت تكثيف: تاسعا  
 .بها المعمول األنظمةو  للقانون احترامها مدى من للتأكد
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 العمل مكان تركه بسبب عليه معمم اجنبي عامل أي على القبض عن العام األمن مديرية توقف: عاشرا  
 أولي تقييم قبل سرقة بشكاوي ضدهن العمل اصحاب يتقدم اللواتي المنازل عامالت احتجاز وعدم

 .وجديتها الشكوى لمصداقية
 استغاللهم أو المهاجرين، العمال معاملة بإساءة تورطوني الذين األشخاص كل مالحقة: عشر حادي

 .جانبهم من الجرم ارتكاب ثبوت حال في لمعاقبتهم المختصة المحاكم الى واحالتهم بهم واالتجار
 أخرى رسمية وثائق وأية المهاجرين العمال سفر جواز بمصادرة يتورط شخص أي مالحقة: عشر ثاني
 .عليهم الفعل وتوثب محاكمتهم عقب ومعاقبتهم لهم

 تصاريح تجديد عدم عبء لنقل التشريعية فيها بما كلها الالزمة التدابير اتخاذ على العمل: عشر ثالث
 .المخالفة في السبب هو يكون عندما العمل رب الى العامل من واالقامة العمل
 على والعمل اجرينالمه بالعمال المتعلقة العمالية للقضايا بالنسبة االستعجال صفة تفعيل: عشر رابع
 .القانون عليه ينص لما وفقا اشهر ثالثة خالل بها البت

 من يهربون الذين والعامالت العمال على الغرامات مراكمة عند بالتوقف الداخلية وزارة قيام: عشر خامس
 سفارة في الموجودة المالجئ الى هؤالء فر   اذا خاصة صورتها، كانت أيا   المعاملة سوء بسبب عملهم

 .ولهمد
 ديون لهم الذين النظاميين غير المهاجرين للعمال للسماح الالزمة التشريعية التعديالت سن: عشر سادس
 من المدفوعة القضية في قضائي حكم صدور لحين األردن في بالبقاء العمل، اصحاب على متراكمة
 .العمل صاحب ضد جانبهم
 بشأن العاملة أو العامل منشأ بلد في الصحة ووزارة األردنية الصحة وزارة بين التنسيق: عشر سابع

 وصحة الطبي، الفحص نوعية تتحرى مشرفة كجهة الدولية النجدة منظمة واعتماد الطبي، الفحص
 .الصادرة الطبية الشهادة
 دون العمل رفض تشمل بحيث المهاجرة العمالة مع العمل عقود على التأمين فكرة استحداث: عشر ثامن
 إعادة أو عودة تستدعي التي المزمنة أو الخطيرة واألمراض به، العمل لصاحب لسبب تركه أو سبب
 .ذلك جراء به لحقت التي األضرار عن العمل رب تفويض التأمين شركة وتتحمل بلده الى العامل
 للعمالة ايواء أو ضيافة دور الستحداث االجتماعية التنمية ووزارة العمل وزارة بين التنسيق: عشر تاسع
 .اهله وعادات البلد واقع على للتأقلم اسبوع لمدة بها ويمكثون البلد، الى وصولها فور جرةالمها

 الوصول من النظاميين غير المهاجرين العمال من والعنف واالستغالل االتجار، ضحايا تمكين: عشرون
 خالل من يمكن الضحايا لدعم وطني صندوق انشاء على كذلك والعمل. وفعالة عادلة انصاف سبل الى

 على والحصول نتائجها وانتظار االنصاف باجراءات المشاركة من لتمكينهم لهم الالزمة الموارد توفير
 .تأهيلهم وا عادة المناسب التعويض
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 وأن خاصة النظاميين، غير المهاجرين العمال بحقوق العمل وأصحاب المجتمع توعية: وعشرون واحد
 .رزقهم لكسب األردن في بالبقاء يرغبون العمال هؤالء من شريحة
 عن واألجهزة النظاميين، فيهم بمن المهاجرين العمال بين الثقة تعزز برامج استحداث: وعشرون اثنان

 .الجبري والعمل واالتجار الجنسي، كاالستغالل اإلنسانية لحقوقهم الجسيمة االنتهاكات
 للعمال االداري االحتجاز ذلك في بما القانوني وغير التعسفي االحتجاز عن التوقف: وعشرون ثالث

 تدفع معقولة أسس وجود عند اال عام بوجه احتجازهم الى اللجوء من والتقليل النظاميين، غير المهاجرين
 أضرارا   عادة بهم يلحق الذي والتعسفي القانوني غير االحتجاز حاالت عن وتفويضهم. أخير وكملجأ اليه

 .ومادية نفسية
 النظامية الغير العمالة منافذ سد فكرة على تقوم وطنية عامة سياسة اعتماد في النظر: وعشرون رابع

 تعاني التي المشكالت لمعالجة كوسيلة العمال من الفئة هذه أوضاع تصويب خالل من مخارجها وتوسيع
 .منها

 
 
 
 
 


