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تقدمي
املا�ضي  اجلمعة  يوم  العاملية  العمالية  احلركة  اأحيت 
املهاجرين  للعمال  العاملي  باليوم  الأول  كانون   18
املعطيات  ت�ضري خمتلف  املجال،  هذا  ويف  )الوافدين(. 
اأنه على الرغم من التقدم الذي �ضجله الأردن يف جمال 
حت�ضني ظروف العمالة املهاجرة )الوافدة( �ضواء على 
امل�ضتوى الت�ضريعي اأم على اأر�ض الواقع، اإل اأن هنالك 
فئات عديدة من العمال املهاجرين )الوافدين( مازالت 
تعمل بظروف �ضعبة، اإذ اأن الكثري منهم يعملون باأجور 
 )150( البالغ  للأجور  الأدنى  احلد  عن  تقل  متدنية 
عن)8(  تزيد  طويلة  ل�ضاعات  ويعملون  �ضهرياً،  ديناراً 
�ضاعات يومياً، كذلك مازالت غالبية العاملت يف املنازل 
انخفا�ض  حيث  من  النتهاكات  من  للعديد  يتعر�ضن 
من  وحرمانهن  للأجور  الأدنى  احلد  عن  اأجورهن 
الجازات القانونية ومنعهن من التوا�ضل مع اأ�ضرهن 
يف  يعملن  اللواتي  اأ�ضرهن  اأفراد  مع  الختلط  اأو 
الأردن، وكذلك حرمانهن من الرعاية الطبية، ناهيك 
التي  واجلن�ضية  واجل�ضدية  اللفظية  العتداءات  عن 
يتعر�ضن لها من قبل بع�ض اأرباب العمل اأو بع�ض مكاتب 
ال�ضتخدام. هذا اإىل جانب العديد من النتهاكات التي 
املناطق  يف  العاملني  من  قليل  غري  جزء  لها  يتعر�ض 
ال�ضناعية املوؤهلة )QIZ( وما زالت احلكومة الأردنية 
حلماية  الدولية  التفاقية  على  م�ضادقة  غري  حتى 
حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�ضرهم، مع اأن 
ت�ضريعات  متوفرة يف  التفاقية  هذه  غالبية م�ضامني 
اإذ ل متيز هذه الت�ضريعات يف بنودها  العمل الأردنية. 
)الوافدة( يف  املهاجرة  والعمالة  الوطنية  العمالة  بني 

العمالية.  للنقابات  النت�ضاب  حق  با�ضتثناء  ن�ضو�ضها 
املهاجر  العامل  مع  الأردين  العمل  قانون  ويتعامل 
كانت  اأي  الأردين،  العامل  مع  يتعامل  كما  )الوافد( 
طبيعة عمله، وكذلك احلال بالن�ضبة لقانون ال�ضمان 

الجتماعي.
الأردن  )الوافدة( يف  املهاجرة  العمالة  ل�ضوؤون  واملتتبع 
ال�ضنوات  خلل  اأعدادها  يف  م�ضطرداً  تزايدا  يلحظ 
)الوافدين(  املهاجرين  العمال  عدد  يبلغ  اذ  الأخرية، 
وزارة  من  عمل  ت�ضاريح  ويحملون  ر�ضمياً  امل�ضجلني 
العمل حتى منت�ضف �ضهر كانون الأول من عام 2009 
عام    عن   % قدرها6.3  بزيادة  عامل،  الف   322 اجلاري 
اأن  ال  عامل.  الف    )303( عددهم  يبلغ  كان  اإذ   2008
الأرقام التي تعلنها وزارة العمل حول العمالة املهاجرة 
)الوافدة( ل تعك�ض الواقع احلقيقي لهم يف الردن، اذ 
ت�ضري بع�ض امل�ضادر الر�ضمية وغري الر�ضمية اإىل وجود 
غري  )الوافدة(  املهاجرة  العمالة  من  الآلف  ع�ضرات 
م�ضجلني لدى وزارة العمل ول يحملون ت�ضاريح عمل 
املهاجرة)الوافدة(  العمالة  تقديرات  وترتاوح  ر�ضمية، 
غري امل�ضجلة يف وزارة العمل ما بني 100 الف و150 الف 
عامل، يعمل غالبيتهم يف القطاعات القت�ضادية غري 
الر�ضمية او يعانون من البطالة املوؤقتة ويبحثون عن 

فر�ض عمل.
وت�ضكل العمالة امل�ضرية بح�ضب اح�ضائيات وزارة العمل 
�ضوق  يف  )الوافدة(  املهاجرة  العمالة  من  ن�ضبة  اأكرب 
العمل الأردين، اذ تبلغ ما ن�ضبته 68 باملائة من اجمايل 
العمالة املهاجرة )الوافدة( يف اململكة لعام2008، يف حني 
باملائة،   2.2 ن�ضبته  ما  الأخرى  العربية  الدول  �ضكلت 
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وما تبقى موزع على العديد من الدول الأجنبية، كان 
باملائة، يليها �ضرييلنكا  بن�ضبة 8.2  اأندوني�ضيا  ابرزها 
من  باملائة   4.2 بن�ضبة  الفلبني  ثم  باملائة   6.8 بن�ضبة 

اجمايل العمالة الوافدة.
تركزت العمالة الوافدة يف �ضوق العمل الأردين يف بع�ض 
النحو  على  ترتيبها  جاء  اإذ  القت�ضادية،  القطاعات 
باملائة   )24.8( و�ضخ�ضية  اجتماعية  خدمات  التايل: 
التحويلية  وال�ضناعة  باملائة   )24( وال�ضيد  والزراعة 
باملائة   )13( والفنادق  واملطاعم  والتجارة  باملائة   )23(
ثم البناء والت�ضييد )12( باملائة. وبخ�ضو�ض العاملني 
يف املنازل فقد بلغ عددهم ما يقارب )50( الف عامل، 

منهم )48( الف من الن�ضاء والباقي من الرجال.
الأردن  يف  العاملة  )الوافدة(  املهاجرة  العمالة  وتقوم 
اإىل  دينار  مليون   )300( يقارب  ما  يقارب  ما  بتحويل 
 )299(  2007 عام  حتويلتهم  بلغت  اإذ  �ضنوياً،  بلدانها 
 2008 عام  حتويلتهم  قيمة  بلغت  فيما  دينار،  مليون 
الأول  الن�ضف  نهاية  وبلغت حتى  دينار،  )295( مليون 

من العام احلايل )147( مليون دينار.
ت�ضري  املهاجرة  الأردنية  العمالة  يخ�ض  وفيما 
يف  الأردنيني  العاملني  عدد  اأن  الر�ضمية  التقديرات 
اخلارج يقارب )600( األف معظمهم يعمل يف دول اخلليج 
املهن  يف  يعملون  ماهرة  عمالة  وغالبيتهم  العربي. 

والوظائف  املعلومات  وتكنولوجيا  والهند�ضية  الطبية 
فاإنها  النقدية  يتعلق بتحويلتهم  الإ�ضت�ضارية. وفيما 
الأردين،  املدفوعات  ميزان  رفد  يف  اأ�ضا�ضيا  دورا  تلعب 
الذي يعاين من م�ضكلت كبرية بالرغم من تراجعها 
بن�ضبة  العام  هذا  من  الأوىل  الع�ضرة  الأ�ضهر  خلل 
ذاتها  الفرتة  خلل  عليه  كنت  ما  عن  باملائة   )4.8(
من العام املا�ضي 2008. اإذ بلغت حتويلت العاملني يف 
عام )2008( )2478( مليون دينار، ويف عام 2007 بلغت  

)2123( مليون دينار.
ال�ضروري  من  بات  فاإنه  ا�ضتعرا�ضه،  مت  ما  �ضوء  ويف 
ال�ضتمرار يف اجلهود التي بداأتها احلكومة يف حت�ضني 
فيهم  مبن  الأردن  يف  العاملني  جلميع  العمل  بيئة 
العمالة املهاجرة )الوافدة(، وتفعيل دور مفت�ضي العمل 
وكذلك  مهاراتهم،  وتطوير  اأعدادهم  زيادة  حيث  من 
تطوير ت�ضريعات العمل مبا يتلئم مع معايري العمل 
الدولية وال�ضراع يف الت�ضديق على التفاقية الدولية 
اخلا�ضة بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد 
رقم  التفاقية  على  الت�ضديق  اىل  بال�ضافة  اأ�ضرهم 
)87( املتعلقة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم. 
القانونية  الظروف  حت�ضني  ذلك  �ضاأن  من  اأن  اإذ 
والقت�ضادية والجتماعية جلميع العاملني يف الأردن 
�ضورة  حت�ضني  وكذلك  جن�ضياتهم،  عن  النظر  بغ�ض 
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