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مقدمة:

بعد مرور ما يقارب عقد من الزمان على تغيير النظام السياسي في
العراق ،ما زال األردن يستضيف أعداد كبيرة من العراقيين  .حيث يقدر
عدد العراقيين في األردن ،حسب مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،بنحو  450ألف عراقي ،فيما تشير السفارة العراقية في األردن
أن أعدادهم تبلغ نحو  200 – 190ألف ،مقابل حوالي  40ألف الجيء إضافيين
أتوا بعد أحداث سوريا.
ورغم التباينات في هذه األرقام ،فان الوجود العراقي في األردن يشكل
حالة ال يمكن تجاهلها سواء في المجتمع أو في سوق العمل .إذ ينقسم
العراقيون في األردن إلى ثالث فئات ،فئة الطبقة الغنية من رجال األعمال
الذين فروا من عهد النظام السابق منذ عام  1990وهذه الفئة لعبت دورًا
في تحسين الوضع االقتصادي لألردن وحركت أسواق العقارات واألراضي
ونشطت االستثمارات .والفئة الثانية فئة أصحاب المهن والمهندسين
واألطباء وأساتذة الجامعات وحملة الشهادات العالية .أما الفئة الثالثة
فهي فئة محدودة الدخل وفقيرة تنتظر المساعدات من قريب في
الخارج أو من منظمة إنسانية أو تنتظر تحسن الوضع األمني للعودة إلى
العراق.
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تنقسم العمالة العراقية في األردن ،إلى بسيطة ونخبة .فالعمالة
البسيطة هي العمالة التي تمتهن أعما ً
ال متدنية أو عادية مماثلة لتلك
التي تمارسها العمالة الوافدة األخرى ،فمنهم من يعمل في اإلنشاءات
أو البناء أو الزراعة بأجور زهيدة بما ال يسمح بتلبية متطلبات الحياة اليومية
والبعض منهم يعمل بالبيع على الطرقات أو زوايا األسواق .أما العمالة
النخبة ،مثل أساتذة الجامعات واألطباء والمهندسون وحملة الشهادات
والخبرات العالية ،فهي تعمل وفق اتفاقيات خاصة تبرمها مع الجهات
التي تعمل لديها وليس بعقود عمل عبر وزارة العمل التي ال عالقة
لها بهم .وتتواجد تلك الفئة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة
واإلعالم ،عند عدم توفر البديل األردني المنافس.
ستتناول الدراسة ظروف عمل العراقيين في األردن من حيث خصائص
هذه العمالة ،وأوضاعها القانونية ،وكيف تتعامل الحكومة معها ،وفي
أي القطاعات تتواجد هذه العمالة ،وما أبرز التحديات التي تواجهها،
ومدى تعرضها لالنتهاكات ،وهل ظروف عملهم تتوافق مع القوانين
واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمالة المهاجرة ،وما االجراءات
الكفيلة بتنظيم وجودهم في سوق العمل وآليات تحسين أوضاعهم.
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ملخص تنفيذي

تع ّد درا�سة «ظروف عمل العراقيني يف الأردن :الواقع والتحديات»
الأوىل من نوعها يف الأردن التي تتناول مو�ضوع عمل العراقيني يف
الأردن ب�شكل �شامل ،فهي تبحث يف الو�ضعية القانونية والعمالية
واملجتمعية ل�شريحة وا�سعة من العراقيني املوجودين يف الأردن،
وتبعات غياب حمدد قانوين لو�ضعهم و�ضعف الإجراءات املنظورة
لتنظيم وجودهم على ظروفهم العمالية واملعي�شية ،مع الأخذ بعني
االعتبار وجودهم امل�ؤقت �إىل حني عودتهم �إىل بالدهم.
تهدف الدرا�سة �إىل حتليل واقع وظروف عمل العراقيني يف الأردن من
حيث �أو�ضاعهم املعي�شية وبيئة عملهم� ،سواء كانوا من العاملني يف
القطاع املنظم �أو غري املنظم ،و�أبرز امل�شكالت التي تواجههم ودرا�سة
�أ�سبابها والعوامل امل�ؤثرة فيها ،الوقوف على �أهم التحديات التي
تواجههم وحماولة تقدمي ر�ؤية ب�ش�أن تنظيم وجودهم وانخراطهم يف
�سوق العمل ،ومتابعة االنتهاكات التي يتعر�ضون لها وحماولة تقدمي
االقرتاحات الالزمة للح ّد منها ،درا�سة �سيا�سات العمل التي تتعامل
مع العمالة الوافدة ومنها العمالة العراقية والقوانني الناظمة لها،
اىل جانب االلتزامات القانونية التي تتبعها احلكومات ب�ش�أن حقوق
العمالة املهاجرة ،واقرتاح خطط عمل للم�س�ؤولني واملنظمات التي
تتعامل مع العمالة العراقية متكنها من تقدمي م�ساعدتها للعراقيني
املتواجدين يف الأردن.
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج التحليل النوعي ،للوقوف على �أبرز
التحديات التي تواجه العراقيني املقيمني يف الأردن ،وتبيان مدى
انعكا�ساتها على ظروفهم احلياتية املختلفة ،وذلك عرب العودة
�إىل امل�صادر واملراجع ذات العالقة ،و�إجراء املقابالت مع الفئة
امل�ستهدفة من العمالة العراقية ،بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات خبرية يف
ال�ش�أن العراقي من الأردنيني والعراقيني ،وطرح الت�سا�ؤالت عليهم،
ثم حتليلها وو�ضع اال�ستنتاجات واخلال�صات والتو�صيات املقرتحة.
هذا بالإ�ضافة �إىل مراجعة �أهم الدرا�سات والتقارير التي تناولت
العمالة العراقية يف الأردن ،وعمل مراجعة لأداء اجلهات الر�سمية
والأهلية التي تعاملت مع العراقيني يف الأردن ،ومراجعة ال�سيا�سات
والت�شريعات الناظمة لعملهم.
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تناولت الدرا�سة طبيعة الوجود العراقي يف الأردن من حيث �أ�سباب
وظروف االقامة ،الو�ضعية املجتمعية لالجئني العراقيني .كما تناولت
ظروف عمل العمالة العراقية يف الأردن من حيث نوع هذه العمالة هل
هي عمالة ب�سيطة متتهن �أعما ًال متدنية �أم عادية مماثلة لتلك التي
متار�سها العمالة الوافدة الأخرى �أم هي عمالة نخبوية مثل �أ�ساتذة
اجلامعات والأطباء واملهند�سون وحملة ال�شهادات واخلربات العالية،
بالإ�ضافة �إىل عمالة املر�أة العراقية يف ال�سوق الأردين ،وخ�صائ�ص
العمل وحتدياته ،و�سيا�سات �سوق العمل بالن�سبة للم�ستثمرين .كما
تبحث الدرا�سة يف الأو�ضاع القانونية للعمالة العراقية من حيث
تعدد اجلهات املخت�صة يف التعامل مع العراقيني يف الأردن ،بني
جهات ر�سمية ،مثل احلكومة الأردنية وال�سفارة العراقية يف عمان،
واملنظمات الدولية واجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات املعنية بتقدمي
اخلدمات الإن�سانية واالجتماعية.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن العمالة العراقية يف الأردن تواجه حتديات
مت�س احل ّد الأدنى للحقوق الأ�سا�سية
تطال جممل جماالت احلياة التي ّ
يف ال�صحة والتعليم والعمل ،واحلماية والأمان والعي�ش الكرمي ،ب�سبب
�صعوبة ا�ستيفاء �شرط الإقامة ،وبالتايل �صعوبة االلتحاق بفر�ص
العمل ،نتيجة و�ضعهم غري القانوين وعملهم غري املنظم.
واختتمت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات ،التي عبرّ عن بع�ضها
�أ�صحاب امل�شكلة �أنف�سهم ،من خالل اللقاءات التي �أجراها مركز
الفينيق معهم ،والتي ميكن �إجمالها على النحو التايل :ففي املجال
املدين هنالك �ضرورة للعمل على �ضبط وتنظيم وت�صحيح �أو�ضاع
العراقيني املقيمني يف الأردن ح�سب القوانني والأنظمة ال�سارية
املفعول ،بالت�شاور والتن�سيق مع احلكومة العراقية ،كون الأردن ال
ي�ستطيع احتمال االنعكا�سات الناجتة عن وجود عراقيني على �أرا�ضيه
بهذا احلجم وبو�ضعية غري قانونية تطال بع�ضهم .واتخاذ ما يلزم
من �إجراءات لت�سهيل عبور العراقيني �إىل دولة ثالثة� ،أو دخول البالد
لغر�ض ال�سياحة �أو العالج .وو�ضع ال�ضوابط احلاكمة لنظام ت�أ�شريات
الدخول من �ضمن الإجراءات التنظيمية للوجود العراقي يف الأردن،
هذا اىل جانب تقدمي الت�سهيالت املمكنة للم�ستثمرين العراقيني فيما
يتعلق ب�شروط الإقامة والتنقل واال�ستثمار .بالإ�ضافة اىل دعوة الدول
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الكربى �إىل تقدمي العون وامل�ساعدة للأردن من �أجل تخفيف الأعباء
املادية امللقاة عليه نتيجة حتمله م�س�ؤولية ا�ست�ضافته �أعداد كبرية من
العراقيني.
�أما يف جمال العمل فقد بات مطلوبا ت�سهيل ح�صول العراقيني على
ت�صاريح عمل ا�سوة بغريهم من العمالة الأخرى مثل العمالة امل�صرية
يف جمال املهن امل�سموح للعمالة الوافدة (املهاجرة) العمل بها،
تعديل بنود االتفاقيات املوقعة بني احلكومتني الأردنية والعراقية
حول التعامل مع العمالة الوافدة من كال البلدين مبا يتيح للعمال
التنقل والعمل بي�سر و�سهولة ،و�ضرورة تفعيل ن�صو�ص قانون العمل
التي ت�ضمن امل�ساوة بني العمالة الوطنية والعمالة الوافدة (املهاجرة)
مبا فيها العراقية ،بهدف حت�سني �شروط العمل لهم ،وعدم ا�ستثناء
العمالة املهاجرة من قرار احلد الأدنى للأجور .وكذلك ال�سماح
للعمالة العراقية �سواء �أكانت تعمل ب�شكل منظم �أو غري منظم باللجوء
�إىل املحاكم لرفع ق�ضايا للطعن بقرارات �إدارية مت�سهم .هذا اىل
جانب م�صادقة الأردن على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع
العمال املهاجرين وافراد ا�سرهم  ،1990باعتبارها ت�شكل خال�صة
جممل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة بالعمالة املهاجرة
التي �سبقتها.
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الفصل األول :المقدمة واإلطار النظري
تتداخل مفاعيل الوجود العراقي الأكرب يف الأردن ،منذ االحتالل
الأمريكي للعراق عام  2003امتداد ًا حلرب اخلليج الثانية يف عام
 ،1991مع �إ�شكاليات متنقلة بني �سوء الأو�ضاع القانونية والعمالية
واالجتماعية ،و�ض�آلة فر�ص «العودة» القريبة ،ونذر توايل اللجوء من
بالد ت�شهد �أزمة �سيا�سية حادة ومفتوحة على كافة االحتماالت� ،إزاء
التدخل اخلارجي وغياب لغة احلوار الداخلي ،حتى الآن ،على الأقل.

ويعود الوجود العراقي الأكرب يف الأردن �إىل حرب اخلليج الثانية عام
 ،1991غداة احل�صار االقت�صادي الدويل الذي فر�ض على العراق
وت�سبب يف قدوم مئات �آالف العراقيني �إىل الأردن بق�صد العمل
واال�ستقرار وكمحطة عبور للهجرة �إىل ف�ضاءات �أخرى من دول العامل
بحث ًا عن فر�ص �أف�ضل� ،إال �أن موجات الهجرة تدفقت �إىل الأردن
عقب االحتالل الأمريكي للعراق عام  ،2003ب�سبب غياب الأمن
واال�ستقرار هنالك ،ال�سيما يف الأماكن الأكرث توتر ًا ،مما دفع ب�أعداد
كبرية من العراقيني للجوء من �أماكن �سكناهم نحو املناطق الأكرث
�أمن ًا ،مثل الأردن� ،إىل حني ا�ستتباب الأمور والعودة �إىل بالدهم� ،أو
�إعادة التوطني يف دولة ثالثة ،مع ا�ستمرار تردي الظروف احلالية
هناك .وقد كان لهذه املوجات الب�شرية التي قدمت �إىل الأردن
�آثار وانعكا�سات متنوعة ،منها ايجابية بف�ضل ما �أح�ضره بع�ضهم،
وهم قلة ،من ر�أ�سمال مادي وجد قنواته اال�ستثمارية يف ال�ساحة
االقت�صادية الأردنية ،و�أخرى �سلبية جتلت يف الإخالل بتوازن معادلة
ال�سكان واملوارد يف الأردن ب�سبب ن�سبة التدفق ومن�سوب احتياجاته
اخلدمية ،ويف الت�أثري على �سوق العمل وزيادة اال�ستهالك ورفع
امل�ستوى العام للأ�سعار وزيادة ال�ضغط على املوارد املحدودة ،بخا�صة
الطاقة واملياه ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريات اجتماعية و�أمنية خمتلفة.

و�أمام الظروف االقت�صادية اخلانقة التي مت ّر بها اململكة ،والتي
تفاقمت منذ عام  ،2010و�سيا�سة البلد احلا�ضن ملوجات اللجوء
املتوالية من جاره ال�شرقي ،بدون االحتكام �إىل �ضوابط ومعايري
حمددة� ،سواء يف عملية «اال�ستقبال» �أم يف «اال�ست�ضافة» ،ف�إن مقولة
«ال�ضيف» تلك قد ج ّرت تبعات متنوعة على ال�ساحة امل�ضيفة وعلى
ال�ضيوف �أنف�سهم ،يف ظل م�ساعدات غربية مل ت�صل ح ّد امل�ستوى
املطلوب ،بح�سب الرواية الر�سمية ،و�أرقام متذبذبة غري دقيقة لعدد
العراقيني املوجودين على الأرا�ضي الأردنية ،و�أولئك امللتحقني منهم
يف �سوق العمل ،مما قد يثري ت�سا�ؤالت حول �صحة الأعداد امل�صرح بها،
والأ�سباب الكامنة وراء عدم التوافق ب�ش�أنها ،فيما �إذا كانت ترتبط
ب�إ�شكاليات خلقها الوجود العراقي يف الأردن� ،أم بامل�ساعدات املقدمة
�إليه.

ويتنقل االحت�ساب الرقمي الدميوغرايف للعراقيني املوجودين يف
اململكة ،بني معطى ر�سمي ي�صل �إىل حوايل � 450ألف( ،)1و�آخر �صادر
عن ال�سفارة العراقية يف الأردن يبلغ نحو � 200 – 190ألف ،مقابل
حوايل � 40ألف الجيء �إ�ضافيني �أتوا بعد �أحداث �سوريا( ،)2وثالث
يعتمد على عدد امل�سجلني منهم حالي ًا يقدر بنحو � 32ألف عراقي ،وفق
�سجالت املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني( ،)3مقابل ك�شوف وزارة
العمل الأردنية التي �أفادت ب�أن عدد العاملني منهم بت�صاريح ر�سمية
يبلغ حوايل  1,001عراقي فقط( ،)4مبا يخالف واقع انت�شارهم يف
�سوق العمل ،وح�صرهم �ضمن العمالة املهنية التي ا�ستطاع �أ�صحابها
احل�صول على ت�صاريح عمل قانونية ،ترتكز ،غالب ًا ،يف مهن ذات
طابع تقني وعايل امل�ستوى واملهارة؛ مثل �أ�ساتذة اجلامعات والأطباء
واملهند�سني ،بينما تعمل غالبية العمالة العراقية بطريقة غري منظمة

وتفتح مقولة «�ضيوف» ولي�س «الجئني» ،التي ت ّعرب عن �سيا�سة اململكة
يف التعامل مع العراقيني املوجودين لديها ،الباب �أمام غياب و�ضع
قانوين وا�ضح وحمدد لهم ،ين�سحب على ظروفهم العمالية واملعي�شية،
ولكنها ت�سمح� ،أي�ض ًا ،بالإفالت الر�سمي من �ضغط اللحظة �أمام عدم
الت�صديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين
وافراد ا�سرهم  ،1990باعتبارها ت�شكل خال�صة جممل االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ذات العالقة باملهاجرين والعمالة املهاجرة
التي �سبقتها ،واالكتفاء مبذكرة التفاهم املربمة مع املفو�ضية العليا
ل�ش�ؤون الالجئني التابعة للأمم املتحدة عام  ،1998التي تبني املبادئ
الأ�سا�سية للحماية الدولية ،مبا يف ذلك تعريف الالجيء ومبد�أ عدم
الإعادة الق�سرية.
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ويف �أعمال حرفية ال تتطلب م�ستوى علمي معني ،و�ضمن ظروف عمل
�صعبة ب�سبب عدم متكنها من نيل ت�صاريح مزاولة ر�سمية.
ويعزو التباين يف املعطيات الرقمية �إىل طريقة االحت�ساب نف�سها� ،إذ
تعتمد ال�سفارة العراقية �أعداد طلبة املدار�س يف اململكة لدى ت�سجيل
عدد العراقيني يف الأردن ،مبا يتوافق مع تقديرات املنظمات الدولية
املعنية ،مثل الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ومنظمة الهجرة الدولية.
وتر ّد فارق الأرقام الإح�صائي بني بياناتها واملعطيات الر�سمية �إىل
تنقل حوايل � 50ألف عراقي ،من فئة التجار ورجال الأعمال ،ب�شكل
م�ستمر بني العراق والأردن ،ووفود نحو � 20ألف عراقي �سنوي ًا �إىل
اململكة للعالج.
وتتقارب التقديرات اخلبرية غري الر�سمية مع �أرقام الأخرية،
بالإ�شارة �إىل �أن عدد العراقيني يف الأردن ال يتجاوز � 200ألف،
بالإ�ضافة �إىل حوايل � 50ألف عراقي غري مقيمني ب�شكل ر�سمي.
فيما ي�شري بع�ض اخلرباء ،خالل مقابالت خا�صة �أجراها املركز
معهم لأغرا�ض الدرا�سة ،ب�أن ج ّل الإح�صاءات املتوفرة «منحازة
وجتانب احلقيقة» ،بح�سب تعبريهم ،حيث ت�سعى املعطيات العراقية
�إىل تخفي�ض الأعداد حتى ال تزيد الأعباء على احلكومة الأردنية وال
تعك�س واقع ًا عراقي ًا م�أزوم ًا برغم ان�سحاب جنود االحتالل الأمريكي
من �ساحته يف نهاية عام  ،2011ع�سكري ًا على الأقل ،بينما يحاول
اجلانب الأردين اال�ستفادة من زيادة العدد لتلقي م�ساعدات �أكرب� ،أما
بالن�سبة للدرا�سات ال�صادرة عن املنظمات الدولية ،على �سبيل املثال،
«فال تتمتع بالدقة» ،وفق ر�أيهم ،وتع ّد الدرا�سات وفق م�صاحلها
ولي�ست بال�ضرورة �ضمن منهجيات علمية».
�إال �أن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ح�سمت التباين يف
تقرير �صدر حديث ًا ،حينما �أفادت ب�أن عدد العراقيني احلاليني يف
الأردن يقدر بنحو � 452ألف ،و�أن عدد متلقي امل�ساعدات منهم
يبلع حوايل � 29ألف الجيء عراقي )5(.وتعمل املفو�ضية على تطوير
قاعدة بياناتها بالن�سبة للعراقيني يف الأردن لإعادة ت�صنيفهم ح�سب
حاجتهم للجوء وامل�ساعدة ،ووفق طلبات �إعادة التوطني يف دولة ثالثة.

من معاناته قدر ما ي�ستطيع ،وتوفري احلياة الآمنة والكرمية لالجئني
العراقيني يف اململكة� ،إال �أن العديد منهم ،خال ن�سبة قليلة ثرية،
يعي�شون يف فقر وبطالة و�ضعف بلوغ م�صادر الرزق ،والتعر�ض �إىل
اال�ستغالل من قبل �أ�صحاب العمل ب�سبب و�ضعهم القانوين ،مبا قد
يت�سبب يف خلق ظواهر اجتماعية �سلبية نتيجة االحتقان ال�سيا�سي يف
بلد املن�ش�أ وتردي الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي يف بلد اللجوء.
أهداف الدراسة:

يف �ضوء ما �سبق؛ ف�إن الدرا�سة تهدف �إىل حتليل واقع وظروف
عمل العمالة العراقية يف الأردن والوقوف على �أهم التحديات التي
تواجهها ،وحماولة تقدمي ر�ؤية ب�ش�أن تنظيم وجودهم وانخراطهم يف
�سوق العمل .كما ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف:
 .1حتليل االطار ال�سيا�سي واالقت�صادي والقانوين للوجود العراقي
يف الأردن.
 .2درا�سة ظروف العاملني العراقيني يف الأردن و�أو�ضاعهم املعي�شية
وبيئة عملهم� ،سواء كانوا من العاملني يف القطاع املنظم �أم غري
املنظم ،ومدى تقييمهم لقوانني �سوق العمل.
 .2التعرف على �أبرز امل�شكالت التي تواجه العمالة العراقية ،ودرا�سة
�أ�سبابها والعوامل امل�ؤثرة فيها.
 .3متابعة االنتهاكات بحق العمالة العراقية ،وحماولة تقدمي
االقرتاحات الالزمة للح ّد منها.
 .4درا�سة �سيا�سات العمل املتعلقة بالعمالة الوافدة (املهاجرة)
ب�شكل عام والعمالة العراقية ب�شكل خا�ص والقوانني الناظمة لها،
وااللتزامات القانونية التي تتبعها احلكومات ب�ش�أن حقوق العمالة
املهاجرة.
 .5و�ضع خطط عمل للم�س�ؤولني واملنظمات التي تتعامل مع العمالة
العراقية متكنها من تقدمي م�ساعدتها للعراقيني املتواجدين يف
الأردن.

و�أي ًا يكن؛ ف�إن امل�س�ألة هنا ال تتوقف عند الأرقام املجردة ،رغم
�أهميتها ،و�إمنا ت�صيب طبيعة الوجود العراقي يف الأردن و�إ�شكاليات
تبعاته .وبرغم الت�أكيد الر�سمي على دعم ال�شعب العراقي والتخفيف
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أهمية الدراسة

تكت�سب درا�سة و�ضع الالجئني العراقيني املقيمني يف الأردن وظرف
عملهم �أهميتها من طبيعة مو�ضوعها ومنهج تناولها .وتبدو �أهمية هذه
الدرا�سة العلمية يف كونها تع ّد الدرا�سة الأوىل من نوعها يف الأردن،
ح�سب علم الباحث ،التي تتناول ق�ضايا العمل والعمال العراقيني يف
الأردن ب�شكل علمي ،بعيد ًا عن التقارير ال�صحفية واملقاالت ،وتبحث
يف الو�ضعية القانونية والعمالية واملجتمعية ل�شريحة وا�سعة من
العراقيني املوجودين يف الأردن ،وتبعات غياب حمدد قانوين لو�ضعهم
و�ضعف الإجراءات املنظورة لتنظيم وجودهم على ظروفهم العمالية
واملعي�شية� ،أخذ ًا باالعتبار وجودهم امل�ؤقت �إىل حني عودتهم �إىل
بالدهم �أو �إعادة توطينهم يف دولة ثالثة.
كما تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها العملية من خالل اجلوانب التالية:
يعتمد واقع وجود الالجئني العراقيني يف الأردن وم�ستقبله على
ال�سيا�سة الر�سمية الأردنية وموقفها منهم ومدى ت�شددها �أو ت�ساهلها
يف تنظيم وجودهم يف اململكة من خالل �إجراءات وزارتي الداخلية
والعمل حيال الإقامات وت�صاريح العمل ،وعلى تطورات الأو�ضاع
يف العراق ومدى النجاح يف فر�ض الأمن واال�ستقرار والتقدم الذي
ميكن �إحرازه يف عملية بناء الدولة املدنية احلديثة ،بعيد ًا عن �أ�سر
االحتقان ال�سيا�سي الدائر بني الأطراف املتنازعة والتدخل اخلارجي.
اىل جانب تقييم و�ضع العمالة العراقية يف الأردن ودرا�سة خ�صائ�صها
وظروفها املعي�شية ،و�أو�ضاعها ال�سيا�سية والقانونية .وعر�ض ر�ؤى
وتوجهات الر�أي العام الأردين والعراقي يف الأردن حول و�ضع العمالة
العراقية وت�أثريها يف ال�سوق املحلية .بالإ�ضافة اىل درا�سة طبيعة
�سيا�سات العمل املعمول بها و�أثرها على عمل العراقيني .اىل جانب
تقدميها جمموعة من االقرتاحات العملية لأ�صحاب القرار يف جمال
حت�سني �أو�ضاع العراقيني وظروف عملهم من خالل تطوير ال�سيا�سات
والقوانني الناظمة لعمل العراقيني بالنظر لطبيعة ظروفهم اخلا�صة.
المشكلة البحثية للدراسة

يقيم يف الأردن ،بحكم متوالية الأزمات ال�سيا�سية التي حلقت
بال�ساحة العراقية منذ ت�سعينيات القرن املن�صرم� ،شريحة وا�سعة من
الالجئني العراقيني ،يختلفون يف طبيعة اللجوء و�سببه ،ولكن غالبيتهم
يت�شاطرون مغبة العي�ش �ضمن و�ضعية قانونية وظروف عمل معينة،
انعك�ست على �أو�ضاعهم االقت�صادية واالجتماعية .و�إزاء تال�شي هدف
الإقامة امل�ؤقتة �إىل حني ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار الذي ي�ؤمن العودة
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�أمام طول التواجد ،وتبدّد �آفاق العودة القريبة ،خال من متكن الهجرة
�إىل دولة ثالثة بف�ضل موارده املادية الكافية ،فقد ا�ضطر العراقيون
يف الأردن لالندماج يف �سوق العمل لك�سب الرزق وحت�سني ظروفهم
املعي�شية ال�صعبة ،و�سط غالء الأ�سعار وتكاليف املعي�شة مقابل تدين
الأجور .وقد عمل غالبيتهم بطريقة غري منظمة يف مهن متوا�ضعة
وب�أجور زهيدة ،فيما انخرط �آخرون يف م�ضمار التناف�س مع العمالتني
الأردنية والوافدة (املهاجرة) عرب القبول ب�شروط عمل �صعبة� ،أو
االرت�ضاء مبهن ال تتنا�سب مع �سنوات اخلربة والكفاءة والتح�صيل
العلمي .ويحتاج العامل العراقي �إىل ت�صريح عمل من �أجل مزاولة
املهن والعمل بحرية وب�شكل منظم ،وهي تتوفر لدى م�ستويف �شرط
الإقامة �سارية املفعول ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستثمرين ،بينما ال ت�سمح
ال�سلطات الر�سمية ملخالفي متطلب الإقامة بنيل تلك الت�صاريح.
وقد لوحظ من خالل املر�صد العمايل الأردين �إمتالء �سوق العمل
بالعراقيني العاملني بطريقة غري منظمة� ،أي بدون ت�صاريح عمل
�صادرة عن وزارة العمل ،ل�صعوبة نيلها ،مبا يج ّرهم �إىل �إ�شكاليات
االلتحاق بفر�ص العمل املنا�سبة يف اطار �سيا�سات العمل الأردنية
الناظمة للعمالة الوافدة (املهاجرة)� ،أو الرزوح حتت وط�أة ظروف
عمل قا�سية والتعر�ض النتهاكات عمالية نتيجة ا�ستغالل �أرباب العمل
لو�ضعهم غري القانوين وحلاجتهم املا�سة مل�صدر دخل منا�سب �إزاء
�شظف معي�شتهم ،مقابل الإحجام� ،إما ب�سبب اجلهل �أو ل�سوء احلال،
امل�س بحقوقهم ،ف�ض ًال عن انتهاكات �سيا�سات
عن تقدمي �شكاوى عند ّ
ال�سوق التي تعك�س مدى التزام الأردن بالقوانني والت�شريعات الدولية
اخلا�صة بحقوق العمالة املهاجرة وتطبيقاتها فعلي ًا.
ويف �ضوء ما �سبق؛ ف�إن الدرا�سة حتاول البحث يف ت�سا�ؤل رئي�سي ،حول
الأو�ضاع القانونية والعمالية التي يعي�ش العراقيون يف الأردن �ضمنها،
والتي تنعك�س على ظروفهم املعي�شية ،مبا ي�شمل ذلك البحث يف
طبيعة ظروف عملهم واالنتهاكات التي ميكن �أن يتعر�ضوا لها ومتابعة
ق�ضاياهم ،وتقدمي االقرتاحات التي ت�ساهم يف التخفيف من حدة تلك
امل�شكالت �إىل �صناع القرار وامل�ؤ�س�سات املعنية بالعراقيني.
منهج الدراسة

�إن حماولة البحث يف الو�ضعية القانونية والعمالية واملجتمعية لالجئني
العراقيني يف الأردن ا�ستدعى ا�ستخدام منهج التحليل النوعي ،الذي
ي�ساعد يف ا�ستقاء املعلومات والبيانات ذات العالقة ،وحتليل جوانبها،
والوقوف على �أبرز التحديات التي تعرت�ضهم ،وتبيان مدى انعكا�ساتها
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على ظروفهم احلياتية املختلفة ،وذلك عرب العودة �إىل امل�صادر
واملراجع ذات العالقة ،و�إجراء املقابالت مع الفئة امل�ستهدفة من
العمالة العراقية ،بالإ�ضافة �إىل �شخ�صيات خبرية يف ال�ش�أن العراقي
من الأردنيني والعراقيني مع ًا ،وطرح الت�سا�ؤالت عليهم ،ثم حتليلها
وو�ضع اال�ستنتاجات واخلال�صات والتو�صيات املقرتحة .بالإ�ضافة �إىل
مراجعة �أهم الدرا�سات والتقارير التي تناولت العمالة العراقية يف
الأردن ،وعمل مراجعة لأداء اجلهات الر�سمية والأهلية التي تعاملت
مع العراقيني يف الأردن ،ومراجعة ال�سيا�سات والت�شريعات الناظمة
لعملهم .وقد متحورت الت�سا�ؤالت املقرتحة على الأطراف اخلبرية يف
هذا ال�سياق حول:
 ما هي طبيعة العمالة العراقية املوجودة يف الأردن؟ وما خ�صائ�صها؟ ما طبيعة �أو�ضاعهم القانونية واالجتماعية ،وكيف يتم التعاملمعها؟
 �أين تتواجد العمالة العراقية؟ وما املهن التي تعمل بها؟ كيف تعاملت ال�سوق الأردنية معها؟ ما �أبرز التحديات وامل�شكالت التي تواجه العمالة العراقية يف �سوقالعمل؟ ،وما هي الأ�سباب الكامنة ورائها؟
 هل تتعر�ض العمالة العراقية النتهاكات يف نطاق عملها ،وما �سبلاندماجها يف �سوق العمل؟
 ما مدى ات�ساق ظروف عمل العراقيني مع القوانني واالتفاقياتالدولية املعنية بحقوق العمالة املهاجرة؟
 ما هي الإجراءات الر�سمية الكفيلة بتنظيم وجودهم يف �سوق العملوتخفيف حدة امل�شكالت التي يتعر�ضون لها ،وبال�ضرورة حت�سني
�أو�ضاعهم؟
�أما الت�سا�ؤالت املقرتحة على الفئة امل�ستهدفة من الدرا�سة فهي
كالتايل:
 ما هي ت�أثريات و�ضعهم القانوين على ظروف انخراطهم يف �سوقالعمل؟
 ما هي التحديات التي تواجههم يف �سبيل ذلك؟ هل يعتقدون بت�أثري الإجراءات الر�سمية على املتغريات االقت�صاديةواالجتماعية التي يعي�شون �ضمنها ،من حيث معدالت البطالة
والفقر؟
 -هل يعتقدون ب�أن املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني تقوم بعملها يف

�سبيل توفري احلماية وتقدمي امل�ساعدة لهم؟
ومن املفيد يف هذا ال�سياق تناول مفهوم الهجرة ( :)Migrationباعتبار
�أن الهجرة لغة تتمثل «باخلروج من �أر�ض �إىل �أخرى وانتقال الأفراد من
مكان �إىل �آخر �سعي ًا للرزق» ،فيما تعني ا�صطالح ًا بعملية انتقال ال�سكان
يف �أوقات خمتلفة من حياتهم من مكان �إىل �آخر بهدف الإقامة فيه.
وقد تكون الهجرة �ضمن حدود الدولة نف�سها فت�سمى الهجرة الداخلية
(� ،)Internal Migrationأما الهجرة الدولية (International
 )Migrationفتت�ضمن عملية انتقال النا�س عرب احلدود الدولية
بني الدول ،ويتوقف على عملية الهجرة �ضرورة تغيري مكان الإقامة
�أو ال�سكن .وت�ؤثر الهجرة على املهاجرين �أنف�سهم وعلى املجتمعات
التي دخلوها �أو تلك التي خرجوا منها .وللهجرة دوافع خمتلفة ،منها
اقت�صادية ودميوغرافية واجتماعية و�سيا�سية وطبيعية وجغرافية(.)6
وت�صنف الهجرة ح�سب �إرادة املهاجر �إىل هجرة اختيارية
ّ
مبح�ض اختيار الفرد وقراره،
( )Voluntary Migrationحتدث
وهجرة ق�سرية ( )Forced Migrationحتدث رغم ًا عن �إرادة الفرد،
ب�سبب الكوارث الطبيعية �أو احلروب �أو اال�ضطهاد �أو التفرقة الدينية
�أو العرقية ،وب�سبب املجاعات �أو الأمرا�ض وغري ذلك .كما ت�صنف
الهجرة ،تبع ًا للمكان املهاجر �إليه� ،إىل هجرة داخلية (Internal
 )Migrationحتدث من مكان �إىل �آخر داخل نف�س الدولة �أو املجتمع،
وهجرة خارجية (دولية) ( )External Migrationوت�شري �إىل
هجرة فرد �أو جمموعة من الأفراد عرب حدود دولية .وت�صنف الهجرة
من حيث الزمان �إىل هجرة دائمة ()Permanent Migration
وتت�ضمن هجرة الأفراد من حمل �إقامتهم �إىل منطقة �أخرى بحيث
ال يعودون م�ستقب ًال �إىل مكان الإقامة الأ�صيل ،وعادة ما يتكيف
املهاجرون وينخرطون يف املجتمع (الدولة) م�ستقبل الهجرة .وهناك
الهجرة امل�ؤقتة ( ،)Temporary Migrationوحتدث ملدة حمددة
يحقق خاللها املهاجرون هدف ًا معين ًا ،وعندما تبد�أ هذه الهجرة
�إىل املوطن الأ�صيل ت�صبح هجرة عائدة (.)Return Migration
وهناك الهجرة على مراحل ( )Step-Wise Migrationوهي هجرة
بني مكانني ،لكن عملية انتقال املهاجر من حمل �إقامته الأ�صيل �إىل
املكان مق�صد هجرته تتم على مراحل مرور ًا ب�أمكنة �أخرى ،حيث ال
ي�ستطيع الفرد الهجرة مبا�شرة بني املكانني م�صدر وم�ستقبل الهجرة
مبا�شرة ب�سبب بع�ض العوائق اجلغرافية �أو ال�سيا�سية �أو غري ذلك� ،أو
تكون املناطق البينية �ضرورية للمهاجر حتى ي�ستطيع الو�صول ملق�صد
هجرته .وت�صنف الهجرة وفق خ�صائ�ص املهاجرين� ،إىل هجرات
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(Family

فردية ( )Individual Migrationوهجرات الأ�سر
 ،)Migrationوالهجرات اجلماعية ( )Group Migrationوالتي
غالب ًا ما تكون ق�سرية لل�سكان( .)7وتنطبق واقعة الهجرة اجلماعية
الق�سرية على العراقيني املوجودين يف الأردن الذي �أجربوا على ترك
�أماكنهم �إىل الدول املجاورة ،مثل الأردن ،ب�سبب تردي الأو�ضاع
االقت�صادية والأمنية عقب حرب اخلليج الثانية يف عام  ،1991ونتيجة
�سوء الأحوال ال�سيا�سية والأمنية غداة االحتالل الأمريكي للعراق عام
 2003و�سنواته الالحقة.
�أما فيما يخ�ص العامل املهاجر فهو «ال�شخ�ص الذي �سيزاول �أو يزاول
�أو ما برح يزاول ن�شاطا مقابل �أجر يف دولة لي�س من رعاياها»  .وبذلك
ف�إن مفهوم العمال املهاجرين ال ينطبق على الأ�شخا�ص الذين تر�سلهم
�أو ت�شغلهم منظمات ووكاالت دولية �أو الأ�شخا�ص الذين تر�سلهم �أو
ت�شغلهم دولة ما خارج �إقليمها لأداء مهام ر�سمية ,وينظم قبولهم
ومركزهم القانون الدويل العام �أو اتفاقات �أو اتفاقيات دولية
حمددة ،والأ�شخا�ص الذين تقوم دولة ما �أو من ينوب عنها ب�إر�سالهم
�أو ت�شغيلهم خارج �إقليمها ،والذين ي�شرتكون يف برامج التنمية وبرامج
التعاون الأخرى ،وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع دولة العمل
وال يعتربون ،مبوجب ذلك االتفاق ،عماال مهاجرين ،و الأ�شخا�ص
الذين يقيمون يف دولة تختلف عن دولة من�شئهم بو�صفهم م�ستثمرون
والالجئني وعدميي اجلن�سية ،اىل جانب الطالب واملتدربني واملالحني
والعمال على املن�ش�آت البحرية الذين مل ي�سمح لهم بالإقامة ومزاولة
ن�شاط مقابل �أجر يف دولة العمل.
الدراسات السابقة

ا�ستفادت الدرا�سة يف بحثها حول و�ضع الالجئني العراقيني يف الأردن
من عدد من الدرا�سات ذات العالقة ،فقد ا�ستفادت من درا�سة
م�سحية مل�ؤ�س�سة «فافو» الرنويجية حول «الوجود العراقي يف الأردن»،
الذي قدرته يف عام  2007بنحو � 450-500ألف ،اعتماد ًا على
�إح�صاءات الهجرة وعدد ا�شرتاكات الهاتف وم�سوحات الأ�سرة(.)8
وكانت النتائج كالآتي:
 ت�صنف غالبية الهجرات العراقية القادمة للأردن �ضمن الهجراتالأ�سرية.
 يتوزع العراقيون كالآتي %68 :منهم م�سلمون �سنة ،و� %17شيعة،و %12م�سيحيني .ويرتكز غالبيتهم يف عمان قادمني من بغداد،
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مبا يعك�س النمط اجلغرايف للعنف وعدم اال�ستقرار يف العراق ،ومبا
يتيح لهم اال�ستفادة من اخلدمات العامة املتوفرة ،مثل الكهرباء
و�شبكات املياه وال�صرف ال�صحي.
 يقع معظم العراقيني يف الأردن �ضمن الفئة املتعلمة ،خال الفئاتالفقرية منهم والتي يتدنى م�ستوى التعليم يف �أو�ساطها .فيما يعتمد
غالبيتهم على مدخراتهم اخلا�صة واحلواالت املالية التي يتلقونها
من العراق ،مبا يجعلهم مهددين اقت�صادي ًا عند تناق�ص املدخرات
بدون وجود مردود مقابل� ،أو لدى توقف احلواالت ت�أثر ًا بالو�ضع
الأمني يف العراق.
�إال �أن هذا احلال ال ي�ستقيم مع الكل ،فبينما ت�ستند الفئة املي�سورة
�إىل التحويل املايل من اخلارج ،ف�إن الأ�سر الفقرية تعتمد على العمل
داخل الأردن م�صدر ًا للدخل ،برغم تدين الأجور ،يف حني جتمع الأ�سر
متو�سطة الدخل الأمرين مع ًا.
 تتملك رغبة الهجرة �إىل دولة ثالثة عند عراقي واحد من كل خم�سة،ال�سيما يف �أو�ساط الفئات الفقرية ،بينما ميتنع  %95منهم عن
العودة �إىل بالدهم قبيل ا�ستقرار الأو�ضاع الأمنية فيها.
 يقع حوايل  %70من العراقيني يف عمر العمل (� 15سنة فما فوق)،و %30منهم انخرطوا فعلي ًا به ،فيما  %60-70منهم موظفون،
و %30منهم �أ�صحاب عمل.
 ميتلك  %25من الالجئني العراقيني م�ساكن خا�صة %60 ،منهميندرجون يف خانة الفئة املي�سورة ،مقابل  %1فقط من الطبقة
الفقرية .فيما و�ضعت  %25من الن�ساء العراقيات مواليدهن خالل
فرتة �إقامتهن يف الأردن ،تلقني خاللها الرعاية ال�صحية الالزمة.
كما ا�ستفادت الدرا�سة من مواطن التحديات �أمام العمالة املهنية
خ�صها تقرير
واملتعلمة ،ال�سيما قطاعي الطب والتعليم العايل ،والتي ّ
«عمالة ذات متيز»( )9مب�ساحة وافية من البحث ،بالإ�شارة �إىل ما
يواجه قطاع الأطباء ،على �سبيل املثال ،من م�شكلة عدم القدرة على
مزاولة املهنة ،ب�سبب متطلب نيل ت�صريح عمل بعد احل�صول على
الإقامة ،مما ي�ضطرهم �إما للعمل ب�صورة غري قانونية �أو التعر�ض
لأ�شكال اال�ستغالل املختلفة يف م�ستوى الأجر و�ساعات العمل وعدم
التمتع بالإمتيازات ،و�إما التوجه للعمل يف مهن �أخرى .وتفيد معطيات
وزارة ال�صحة ،وفق التقرير« ،مبمار�سة نحو  150طبيب ًا للمهنة يف
امل�شايف التابعة لها ،من �ضمن  400طبيب م�سجلني يف نقابة الأطباء،
مقابل تقديرات غري ر�سمية ت�شري �إىل عمل زهاء �ألف طبيب عراقي
بدون تراخي�ص».

ظروف عمل العراقيين في األردن

ولفت التقرير �إىل احل�ضور النوعي للعراقيني يف م�سرية التعليم
العايل الأردنية ،بخا�صة اجلامعات اخلا�صة ،من خالل امل�ساهمة يف
�إن�شاء �أق�سام الت�صميم والغرافيك حتديد ًا .غري �أن الظروف املعي�شية
القا�سية دفعت بهجرة  %70من �أ�صحاب الكفاءات �إىل دولة ثالثة،
بعد «افتقادهم ل�سبل الدعم وامل�ساعدة» ،بح�سب ما ورد فيه.
ويحلل تقرير �آخر حتت عنوان «الالجئون العراقيون يف الأردن»()10

طبيعة حياة العراقيني يف الأردن ،بالإحالة �إىل الفجوة القائمة بني
الطبقتني الغنية والفقرية منهم� .إذ بينما تعي�ش الطبقة الغنية ،من
فئة رجال الأعمال والأثرياء ،حياة مي�سورة ،عرب التنقل بني الأردن
والدول الأخرى لإدارة �أعمالها ومتابعة �أن�شطتها املرتكزة يف القطاعني
التجاري واالقت�صادي ،مبا �أ�سهم يف �ضخ الأموال وحتريك ال�سوق
وتوفري فر�ص العمل للأردنيني والعراقيني مع ًا ،بف�ضل الت�سهيالت
التي تلقتها من ال�سلطات الر�سمية لتي�سري عملها ونيل جوازات �سفر
م�ؤقتة لت�سهيل حركتها ،بعيد ًا عن م�سببات القلق الأمني� ،إال �أن هذا
احلال ال ي�ستقيم مع الطبقة الأخرى الفقرية ،والتي ت�شكل الغالبية.
�إذ ت�شهد تلك الفئة ظروف ًا معي�شية �صعبة ،معتمدة ،يف الأ�سا�س،
على امل�ساعدات املقدمة من املنظمات الإن�سانية ،فيما تتلقى العاملة
منها �أجور ًا زهيدة من عملها ،غالب ًا ،يف قطاع الإن�شاءات والبناء
والزراعة� ،أو من البيع على الطرقات ،مبا ال ي�سمح بتلبية متطلبات
احلياة اليومية ،من دون �أن يتم تغطيتها عرب املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون
الالجئني .بينما يقدم الأردن لهم خدمات التعليم وال�صحة من خالل
قبول الطلبة يف املدار�س احلكومية �شريطة تقدمي البيانات الالزمة،
وتلقي العالج املجاين من املراكز ال�صحية ،والإعفاء من غرامات
املغادرة للعائدين منهم.
كما ا�ستفادت الدرا�سة من املعلومات الواردة يف تقرير مو�سوم
«العراقيون يف الأردن»( )11حول العاملني بال ت�صاريح عمل ر�سمية،
من حيث طبيعة عملهم وظروفهم املعي�شية ،الفت ًا �إىل �إ�شكاليات
تنقلهم بني عدة وظائف وتعر�ضهم لال�ستغالل يف جوانب حتديد
الأجور وطول �ساعات العمل بدون ا�سرتاحة واحلرمان من االمتيازات،
و�أحيان ًا خ�صم ن�سبة ا�ستيفاء اال�ست�شفاء� ،أو العمل يف مهن ال تتنا�سب
مع حت�صيلهم العلمي ،نتيجة �أو�ضاعهم غري القانونية ،بحجة �أن
العامل العراقي ي�شكل عبئ ًا على �صاحب العمل الذي يتحمل م�س�ؤولية
قبول توظيفه بدون ت�صريح ر�سمي ،مما ي�ؤدي �إىل �إحجام العامل

العراقي عن تقدمي �شكوى عند انتهاك حقوقه العمالية .فيما يعاين
غالبية العراقيني �سوء الأو�ضاع ال�صحية ،نتيجة عدم تغطيتهم
العالجية ب�شكل كامل وانتفاء القدرة على �سداد تكاليف اال�ست�شفاء،
حتى بعدما ر�صدت املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني نحو  14مليون
دوالر ،يف العام  ،2007للتو�سع يف نطاق اخلدمات ال�صحية املقدمة
لالجئني العراقيني بالتعاون مع وزارة ال�صحة ،والتي بات الالجئ
مبوجبها يتمتع بحق تلقي اخلدمات ال�صحية احلكومية كما الأردين
غري امل�ؤمن.
ويو�صي التقرير «ب�ضرورة تقدمي ال�سلطات الر�سمية الت�سهيالت
الالزمة لعمل العراقيني ب�صورة قانونية ،لتنايف جانب املناف�سة مع
�أقرانهم الأردنيني ،يف ظل ن�أي بع�ضهم عن العمل يف مهن معينة،
�إىل جانب العائد املادي الذي يرفد خزينة الدولة واملت�أتي من مبلغ
الر�سوم امل�ستوفاة من العامل العراقي ،واملقدرة بنحو  360دينار ًا».
وتغطي درا�سة من�شورة لهيئة الإنقاذ الدولية(« )12تطورات البيئة
احلمائية  protection environmentللعراقيني املهجرين داخل
العراق ودول اجلوار»� ،ضمن «معطى عودة القليل منهم �إىل بالدهم
رغم حت�سن و�ضعه الأمني» ،بح�سبها .وتتوقف الدرا�سة ،فيما يخ�ص
الأردن ،عند املالحظات التالية:
 عك�س ر�صد تطورات البيئة احلمائية للعراقيني يف الأردن خاللعامي  2007-2008قدرتهم على االلتحاق بقطاع التعليم احلكومي
واال�ستفادة من الرعاية ال�صحية ،والعمل يف مهن عدّت حكر ًا على
الأردنيني.
 ح ّد ارتفاع ن�سبة البطالة وتردي الأو�ضاع االقت�صادية يف الأردن ،منت�شغيل العراقيني ب�شكل كبري.
 ال يتمتع معظم العراقيني ب�أو�ضاع اقت�صادية م�ستقرة ،ب�سبب عدمقدرتهم على �إيجاد العمل املنا�سب ،تزامن ًا مع ارتفاع تكاليف املعي�شة
وخدمات النقل العام وال�سكن ،مما دفع بع�ضهم لل�سكنى خارج
العا�صمة� ،إزاء ظروفهم احلياتية.
 ينتاب بع�ض العراقيني من الذكور م�شاعر القلق من التحركوااللتحاق بالعمل ،نتيجة و�ضعهم غري القانوين ،مما �أف�ضى �إىل
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�إ�شكاليات االعتماد على الن�ساء م�صدر ًا للدخل ،و�إلقاء �أعباء �إ�ضافية
على الالجئات اللواتي �أ�صبحن املعول الأ�سا�سي للإنفاق يف الأ�سرة،
بالإ�ضافة �إىل ارتفاع معدالت العنف بني �صفوفهن ،بدون �أن ت�سهم
امل�ساعدات املقدمة من املنظمات غري احلكومية واجلمعيات اخلريية
يف حت�سني احلال كثري ًا.
 ي�شكل �ضعف التوظيف امل�صدر الأ�سا�سي للم�شكالت التي يعاينمنها الالجئون العراقيون ،تزامن ًا مع حمدودية تغطية امل�ساعدات
املالية الدولية للتكاليف املعي�شية احليوية.
وقد �أو�صت الدرا�سة بدعوة املانحني الدوليني لرتكيز برامج امل�ساعدة
التابعة لهم على تو�سيع خيارات الالجئني العراقيني لزيادة االعتماد
على �أنف�سهم ،وا�ستمرار تقدمي امل�ساعدات النقدية لالجئني،
بالإ�ضافة �إىل قيام احلكومة الأردنية بفتح املهن املغلقة (التي يعمل
فيها �أردنيون فقط) �أمام العراقيني.
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الفصل الثاني :االطار القانوني للعمالة الوافدة (المهاجرة)
من املعروف �أن الأردن يلتزم وفق القوانني الدولية بالعديد من املواثيق
واملعاهدات الدولية ذات العالقة بالعمالة املهاجرة� ،سواء كانت
اتفاقيات حقوق االن�سان �أو االتفاقيات اخلا�صة بالعمالة املهاجرة،
وبالتايل يرتتب على الأردن جمموعة من االلتزامات يف جماالت
احلماية الدولية وحقوق االن�سان ومعايري العمل الدولية التي توافقت
عليها الب�شرية خالل التجربة االن�سانية الطويلة ومت توثيقها يف اطار
معاهدات واتفاقيات ذات طابع دويل خالل العقود املا�ضية .ولأن
الأردن جزءا من املجتمع الدويل ف�إن هذه االلتزامات تتخذ الطابع
الأخالقي والقانوين .ويعترب االعالن العاملي حلقوق االن�سان الأ�سا�س
فيه هذه املنظومة والذي يحمل قيمة اخالقية عالية� ،أما االتفاقيات
ذات ال�صبغة التعاقدية والتي �صادق عليها الأردن ون�شرها يف اجلريدة
الر�سمية وبالتايل �أ�صبحت جزءا من املنظومة الت�شريعية الأردنية،
وت�سمو يف التطبيق على القوانني الأردنية يف حال تعار�ض ن�صو�صها
معها ،وهي تتمثل يف العهدين الدوليني اخلا�صني باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية الثقافية ،اىل جانب
اتفاقية االمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب وغريها من �ضروب املعاملة
�أو املعاملة القا�سية والأ�ساليب غري االن�سانية �أو املهينة ،واتفاقية
الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز العن�صري واتفاقية الق�ضاء على
كافة ا�شكال التمييز �ضد املر�أة بالإ�ضافة اىل اتفاقية حقوق الطفل
واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي االعاقة ،ي�ضاف اىل ذلك معايري
العمل الواردة يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العالقة.
والقيمة الأ�سا�سية لهذه االتفاقيات واملواثيق تتمثل يف �أن ت�شرتط
�أن يتمتع جميع الأ�شخا�ص اخلا�ضعني اىل والية الدولة الطرف يف
االتفاقيات باحلقوق املدرجة فيها على �أ�سا�س امل�ساواة وعدم التمييز
لأي �سبب كان مبا يف ذلك الأ�صل القومي �أو اجلن�سية �أو اللغة �أو
املركز القانوين ،وا�ستنادا لهذه القاعدة ف�إن العمال املهاجرين يف
الأردن يتمتعون مبجمل احلقوق املعرتف بها يف االتفاقيات املذكورة
عدى احلقوق ال�سيا�سية .وقد تلخ�صت جممل احلقوق املتعلقة بحقوق
العمال املهاجرين يف « االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال
املهاجرين وافراد ا�سرهم  .»1990وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن احلقوق

الواردة يف ن�صو�ص االتفاقيات اعاله ت�شكل احلد الأدنى من احلماية،
�إذ ال يجوز للدول االطراف فيها �أن تنق�ص منها �سواء يف ت�شريعاتها
الوطنية �أم ممار�ساتها التنفيذية والق�ضائية ،وعليه يلتزم الأردن
مبوجب هذا االطار توفري �سبل �إن�صاف وتعوي�ض فعالة لكل من
انتهكت حقوقه املكفولة يف هذه االتفاقيات ،وت�شمل عملية الإن�صاف
متكني ال�ضحايا من احل�صول على تعوي�ض عادل و�سريع وقابل للتنفيذ
عن ال�ضرر الذي يلحق بهم جراء انتهاك حقوقهم االن�سانية.
ومن املفيد هنا اال�شارة ب�شكل مقت�ضب اىل احلقوق اال�سا�سية الواردة
يف ال�شرعة الدولية حلقوق االن�سان ومواثيق منظمة العمل الدولية
ذات العالقة بالعمالة املهاجرة� ،إذ ن�ص االعالن العاملي حلقوق
االن�سان على حق الأفراد يف حرية التنقل واختيار حمل �إقامته داخل
حدود كل دولة ،حقه يف �أن يغادر �أية بالد مبا يف ذلك بلده كما يحق
له العودة �إليه .هذا اىل جانب احلق يف العمل ،وحرية اختيار العمل
ب�شروط عادلة ومر�ضية كما �أن له حق احلماية من البطالة ،بالإ�ضافة
اىل حق كل فرد ودون �أي متييز يف �أجر مت�ساو للعمل ،واحلق يف �أجر
عادل مر�ض يكفل له ولأ�سرته عي�شة الئقة بكرامة الإن�سان ت�ضاف
�إليه ،عند اللزوم ،و�سائل �أخرى للحماية االجتماعية ،واحلق يف �أن
ين�شئ وين�ضم �إىل نقابات حماية مل�صلحته.
اما العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،فقد ن�ص على
انه ال يجوز ا�سرتقاق �أحد ،ويحظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع
�صورهما ،ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للعبودية .اىل جانب �أنه ال يجوز �إكراه
�أحد على ال�سخرة �أو العمل الإلزامي ،و�أن لكل فرد يوجد على نحو
قانوين داخل �إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان
�إقامته ،ولكل فرد حرية مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده .كذلك ال
يجوز �إبعاد الأجنبي املقيم ب�صفة قانونية يف �إقليم دولة طرف يف هذا
العهد �إال تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ،وبعد متكينه ،ما مل حتتم
دواعي الأمن القومي خالف ذلك ،من عر�ض الأ�سباب امل�ؤيدة لعدم
�إبعاده ومن عر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة �أو على من تعينه �أو
تعينهم خ�صي�صا لذلك ،ومن توكيل من ميثله �أمامها �أو �أمامهم.
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�أما العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
فقد ن�ص على العديد من احلقوق الأ�سا�سية ذات العالقة باملهاجرين
والعمالة املهاجرة� ،إذ �أكد على احلق بالعمل ،والذي ي�شمل على �أن
لكل �شخ�ص احلق يف �أن تتاح له �إمكانية ك�سب رزقه بعمل يختاره �أو
يقبله بحرية ،وتقوم الدولة باتخاذ تدابري منا�سبة ل�صون هذا احلق.
وحدد هذا العهد جمموعة من املعايري للعاملني دون متييز ت�شمل
مكاف�أة توفر جلميع العمال ،و�أجر من�صف ومكاف�أة مت�ساوية لدى
ت�ساوى قيمة العمل دون �أي متييز ،وعي�شا كرميا لهم ولأ�سرهم طبقا
لأحكام هذا العهد ،اىل جانب ظروف عمل تكفل ال�سالمة وال�صحة،
وت�ساوى اجلميع يف فر�ص الرتقية داخل عملهم ،دون �إخ�ضاع ذلك �إال
العتباري الأقدمية والكفاءة ،وكذلك حق اال�سرتاحة و�أوقات الفراغ
والتحديد املعقول ل�ساعات العمل واالجازات الدورية املدفوعة الأجر
وكذلك املكاف�أة عن �أيام العطل الر�سمية.
هذا اىل جانب حق كل �شخ�ص يف تكوين النقابات باال�شرتاك
مع �آخرين وفى االن�ضمام �إىل النقابة التي يختارها ،دومنا قيد
�سوى قواعد املنظمة املعنية ،بهدف تعزيز م�صاحله االقت�صادية
واالجتماعية وحمايتها ،وال يجوز �إخ�ضاع ممار�سة هذا احلق لأية
قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية ،يف
جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو النظام العام �أو حلماية
حقوق الآخرين وحرياتهم ،وحق النقابات يف �إن�شاء احتادات �أو
احتادات قومية ،وحق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية
�أو االن�ضمام �إليها ،وحق النقابات يف ممار�سة ن�شاطها بحرية ،دومنا
قيود غري تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري �ضرورية ،يف
جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو النظام العام �أو حلماية
حقوق الآخرين وحرياتهم .وحق الإ�ضراب �شريطة ممار�سته وفقا
لقوانني البلد املعنى.
�أما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  97ب�ش�أن العمال املهاجرين
لعام  1949فقد طالبت الدول الأع�ضاء التي �صادقت عليها ب�أن تطبق
على املهاجرين الذين يقيمون داخل �أرا�ضيها ب�صورة م�شروعة معاملة
ال تقل مراعاة عن املعاملة التي تخ�ص بها مواطنيها .اىل جانب �أن
تتيح ودون متيز على �أ�سا�س اجلن�سية �أو العرق �أو الديانة �أو اجلن�س
للمهاجرين الوافدين املوجودين ب�صورة قانونية على �أرا�ضيها ،معاملة
ال تقل مواتاة عن املعاملة التي تتيحها ملواطنيها ،يف املجاالت التالية:
الأجور مبا فيها الإعانات العائلية �إذا كانت ت�شكل جزءا من الأجر،
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و�ساعات العمل ،وترتيبات العمل الإ�ضايف ،والإجازات املدفوعة
الأجر ،والقيود املفرو�ضة على العمل يف املنزل ،واحلد الأدنى ل�سن
اال�ستخدام ،والتلمذة ال�صناعية والتدريب ،وعمل الن�ساء  ،وعمل
الأحداث ،وع�ضوية املنظمات النقابية والتمتع باملزايا التي تتيحها
االتفاقيات اجلماعية ،وال�سكن وال�ضمان االجتماعي بجميع منافعه.
وقد احلق هذه االتفاقية باتفاقية اخرى مكملة لها �سميت اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم  143ب�ش�أن العمال املهاجرين (�أحكام
تكميلية) لعام � ،1975أكدت فيه على �أنه ال يعترب العامل املهاجر،
املقيم ب�شكل قانوين يف البلد من �أجل العمل ،يف و�ضع غري قانوين �أو
غري نظامي ملجرد فقد وظيفته ،وال ي�ستتبع فقد الوظيفة يف حد ذاته
�أن ي�سحب ترخي�ص الإقامة �أو �إذن العمل ،ح�سب احلالة ،وبناءا على
ذلك ،يتمتع العامل بامل�ساواة يف املعاملة مع �سائر املواطنني ،وخا�صة
بالن�سبة لل�ضمانات املتعلقة بالأمن الوظيفي والتعيني يف وظيفة �أخرى،
والإعانات و�إعادة التدريب .و�أكدت االتفاقية على �أن تتعهد كل دولة
ت�سري عليها هذه االتفاقية ب�صياغة وتطبيق �سيا�سة وطنية ت�ستهدف
تعزيز و�ضمان امل�ساواة يف الفر�ص واملعاملة يف جمال اال�ستخدام
واملهنة ،وال�ضمان االجتماعي ،واحلقوق النقابية والثقافية ،واحلريات
الفردية واجلماعية ،بطرائق تتفق مع الظروف واملمار�سات الوطنية،
للأ�شخا�ص الذين يوجدون ب�شكل قانوين يف �أرا�ضيها ،بو�صفهم عماال
مهاجرين �أو �أع�ضاء يف �أ�سر ه�ؤالء العمال .هذا اىل جانب �صياغة
وتطبيق �سيا�سة اجتماعية مالئمة للأو�ضاع واملمار�سات الوطنية،
بالت�شاور مع منظمات �أ�صحاب العمل ومنظمات العمال ،لكي ي�ستطيع
العمال املهاجرون وا�سرهم الإفادة من املزايا التي يتمتع بها مواطنو
الدولة الع�ضو ،مع �إيالء االعتبار – دون م�سا�س مببد�أ امل�ساواة يف
الفر�ص ويف املعاملة -ملا قد تكون لهم من احتياجات اىل حني تكيفهم
مع جمتمع بلد اال�ستخدام .ومن املفيد اال�شارة هنا اىل �أن الأردن مل
ي�صادق على هاتني االتفاقيتني حتى االن.
�أما فيما يتعلق باالتفاقية اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺤﻟﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎﻝ
اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ�ﺃﻓﺮاد �ﺃ�ﺳﺮﻫﻢ ﻟ�ﺴﻨﺔ  1990والتي تن�ص على جمموعة من
امللزمة لتناول معاملة املهاجرين احلائزين للوثائق
املعايري الدولية ِ
الالزمة واملهاجرين غري احلائزين لها على ال�سواء ورعايتهم وحقوق
الإن�سان اخلا�صة بهم ،ا�ضافة اىل التزامات وم�س�ؤوليات الدول
املر�سلة والدول امل�ستق ِبلة� .إذ هدفت االتفاقية �إىل لعب دور ا�سا�سي
ِ
يف منع و�إزالة ا�ستغالل جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم طوال
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عملية الهجرة ب�أكملها .وت�ضمنت هذه االتفاقية خال�صة االتفاقيات
الدولية التي �سبقتها �سواء تلك ال�صادرة عن الأمم املتحدة او منظمة
العمل الدولية وتتعلق بالعمال املهاجرين وا�سرهم .ومن ال�ضروري
اال�شارة هنا ان االردن مل ين�ضم �إىل «االتفاقية الدولية حلماية حقوق
جميع العمال املهاجرين وافراد ا�سرهم « ،1990وهي الوثيقة الدولية
الأكرث �أهمية و�شمولية يف جمال حماية حقوق العمالة املهاجرة،
الأمر الذي ي�شري ان عدم االن�ضمام لهذه االتفاقية يجعل املنظومة
الت�شريعية االردنية غري مكتملة وغري كافية يف جمال حماية حقوق
العمال املهاجرين.
ويف هذا ال�سياق ورغم عدم م�صادقة الأردن على االتفاقية املذكورة،
ف�إن املنظومة الت�شريعية الأردنية تت�ضمن عددا من القوانني واالنظمة
والتعليمات ذات العالقة ب�أو�ضاع العمالة املهاجرة ،فالد�ستور الأردين
يقر بعدد من احلقوق واحلريات التي ينتفع منها العمال املهاجرين
من قبيل امل�ساواة وحترمي التمييز واحلرية ال�شخ�صية وحق التقا�ضي
والو�صول اىل املحاكم� .أما يف الت�شريعات العادية ف�إن القانون املدين
وقانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي وقانون العقوبات وقانون
منع االجتار بالب�شر وقانون االقامة و�ش�ؤون االجانب وقانون �إبطال
الرق �إىل جانب ت�شريعات وقوانني �أخرى توفر حماية قطاعية �أو
جزئية للعمال املهاجرين يف بع�ض املجاالت.

التمييز ال�سلبي �ضد العمال املهاجرين وبالتايل عدم امل�ساواة .ففي
الوقت الذي تن�ضوي فيه فئة العاملني يف املنازل حتت قانون العمل
الأردين ،ت�أتي الأنظمة والتعليمات لتكر�س عدم امل�ساواة ،مثل قرار
احلد الأدنى للأجور الذي يطبق على الأردنيني فقط ،وحرمان
عامالت املنازل من االنتفاع من احلماية االجتماعية يف اطار منظومة
ال�ضمان االجتماعي.
« ...يغيب اإلطار القانوين الواضح عن حمدد
الوجود العراقي يف األردن ،نتيجة عدم توقيع
األخري على كل من االتفاقية الدولية اخلاصة
بالالجئني لعام  ،1951واالتفاقية الدولية حلماية
حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
لسنة  ،1990مقابل االكتفاء بتوفري احلماية
وااللتزام باتفاقيات دولية أخرى تتضمن بنودًا ذات
العالقة».
املركز

هذا بالإ�ضافة اىل عدد من الأنظمة والتعليمات التي ترتبط ب�صورة
او اخرى ب�أو�ضاع العمال املهاجرين منها :نظام العاملني يف املنازل
ونظام تنظيم املكاتب اخلا�صة العاملة يف ا�ستقدام وا�ستخدام غري
االردنيني العاملني يف املنازل ونظام ر�سوم ت�صاريح عمل العمال غري
االردنيني ونظام مفت�شي العمل و تعليمات �شروط و�إجراءات ا�ستخدام
العمال غري الأردنيني وتعليمات �شروط واجراءات ا�ستقدام وا�ستخدام
غري االردنيني يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة والقرارات املتعلقة باحلد
االدنى للأجور والقرارات املتعلقة باملهن املغلقة على االردنيني دون
�سواهم من العمال.
من خالل مراجعة �سريعة للمنظومة الت�شريعية الأردنية املعمول
بها ،يت�ضح انها تفتقر اىل اطار قانوين يقر بامل�ساواة الكاملة بني
العمال الوطنيني والعمال املهاجرين يف جمال احلقوق االن�سانية،
وبالرغم من وجود الن�صو�ص التي تقر �شكال بامل�ساواة ،ف�إن العديد
من اال�ستثناءات الواردة يف الأنظمة والتعليمات والقرارات ت�ؤدي اىل
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الفصل الثالث :طبيعة الوجود العراقي في األردن
تت�سم �شريحة العراقيني يف الأردن بخا�صية التنوع ،مبا ت�ض ّمه من
خليط متعدد الطبقات والديانات والطوائف والتوجهات وامل�ستويات
العلمية ،وفق ت�صنيف ر�سمي عراقي ي�شري �إىل �أن %20 – 15
منهم من طبقة الأثرياء و�أ�صحاب ال�شركات ور�ؤو�س الأموال ،مقابل
 %30 – 25من الطبقة املتو�سطة والفقرية ،التي تعمل �ضمن مهن
ب�سيطة ب�أجور متدنية ،وتفتقد القدرة على تلبية احتياجاتها الأ�سا�سية
وحت�سني �أو�ضاعها ال�صحية واحلياتية .بينما ت�شغل النخبة ،من
الأكادمييني والنقابيني واملتقاعدين ،ن�سبة مرتفعة ترتاوح بني – 45
.%50

أسباب االقامة

وثمة مقاربة �أخرى ت�ص ّنف العراقيني �إىل طبقة رجال الأعمال
و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال القادمني ،مع �أ�سرهم� ،إىل الأردن طلب ًا
للأمان ،وفئة املوظفني والع�سكريني القدامى الذين يتلقون رواتب
تقاعدية من دولتهم ،وامل�س�ؤولني الذين يرتددون على بلدهم ملمار�سة
عملهم بينما تعي�ش �أ�سرهم يف الأردن ،غداة انتقالهم �إليه طلب ًا
للأمن( ،)13وفئة النخبة كالأطباء واملهند�سني و�أ�ساتذة اجلامعات،
بالإ�ضافة �إىل الالجئني وطالبي اللجوء امل�سجلني يف كل من املفو�ضية
العليا ل�ش�ؤون الالجئني ،ويتقا�ضون املعونات منها ،ومنظمة الهجرة
الدولية .ومعظم ه�ؤالء ا�ستهدفوا البحث عن الأمان ولي�س العمل
عند قدومهم �إىل الأردن ،ال�سيما بعد االحتالل الأمريكي للعراق يف
العام  2003والأحداث التي وقعت هناك عام  ،2006بح�سب ال�سفارة
العراقية يف عمان ،التي �أفادت ب�أن نحو  %90منهم ميتلكون العقارات
يف بالدهم.

وقد �سجل العديد من العراقيني يف املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني
لأغرا�ض نيل الإقامة والتمتع باحل�صانة التي متنع ال�سلطات الأردنية
مبوجبها من �إجبارهم على مغادرة البالد .فيما عاد كثريون منهم �إىل
بالدهم �إما ل�شعورهم بعودة الأمن واال�ستقرار فيها� ،أو ل�ض�آلة فر�ص
اكت�ساب عمل منا�سب لهم يف الأردن ،مقابل من هاجر �إىل دولة ثالثة.

ي�شكل العن�صر الأمني �سبب ًا رئي�سي ًا ملغادرة �أعداد كبرية من العراقيني
بالدهم نحو الأردن ،بحث ًا عن الأمان الذي افتقدوه هناك عقب العام
 ،2003فمنهم من ا�ضطر للرحيل هرب ًا من املالحقة على خلفية
توجهه ال�سيا�سي �أو ت�أييده للنظام ال�سابق� ،أو نتيجة التعر�ض للخطف
والتهديد .وهناك من غادر برفقة �أفراد �أ�سرته� ،أو خلفها وراءه وقدم
للأردن بق�صد العمل� ،أو العك�س ،بحيث ير�سل بعائلته للعي�ش يف
الأردن ،فيما يبقى يف العراق للعمل لأ�سباب خمتلفة ،قد ترجع �إىل
�صعوبة التخلي عن عمله وقلة فر�ص العمل املتاحة يف بلد الهجرة.

وقد �شجع توفر الأمن يف الأردن على ا�ستقرار العراقيني يف �أرا�ضيه،
فيما �س ّهل ح�صول الكثريين منهم على الإقامة من حركة تنقلهم
�ضم ه�ؤالء �شرائح متنوعة من الفقراء
و�سفرهم �إىل اخلارج .وقد ّ
واملي�سورين ورجال الأعمال واملتقاعدين والع�شائر ،بالإ�ضافة �إىل طالبي
اللجوء والهجرة �إىل دولة ثالثة .وهناك نوع �آخر من العراقيني الذين
ي�أتون للأردن من داخل العراق وخارجها لفرتة حمددة بق�صد ال�سياحة
والعالج ،مقابل �آخرين ت�شكل الأردن بالن�سبة �إليهم حمطة عبور لدول
�أخرى ،بخا�صة الأوروبية منها لعدم وجود طريان مبا�شر معها.
ظروف االقامة

«معظم العراقيني استهدفوا البحث عن األمان
وليس العمل عند قدومهم إىل األردن ( )...إذ أن
نحو  %90منهم ميتلكون العقارات يف بالدهم».
السفارة العراقية في عمان
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يقيم يف الأردن ما بني � 50 – 45ألف عائلة عراقية ،ميتلك ثلثهم
م�ساكن خا�صة( ،)14تتوزع مواقعها ،وفق ت�صنيف طبقي ،بني مناطق
عمان الغربية ،التي يقطنها فئة الأغنياء منهم ،وبني عمان ال�شرقية
واملحافظات ،بخا�صة حمافظة الزرقاء ،التي ي�سكنها ذوي الدخول
املحدودة.

ظروف عمل العراقيين في األردن

ويف �ضوء هذا املعطى؛ ترتاوح ظروف العراقيني املعي�شية بني
املي�سورين والقادرين على ت�أمني م�ستلزمات احلياة� ،سواء �أكانوا
عاملني يف الأردن �أم معتمدين على احلواالت املالية من اخلارج،
و�أ�صحاب الدخل املحدود ممن يرزحون حتت وط�أة الفجوة العميقة
بني الدخل والنفقات اليومية ،مقابل املعوزين الذين �إما يتلقون
امل�ساعدة �أو يحتاجونها .وتتفاقم �أو�ضاع ه�ؤالء عند مواجهة م�شكلة
الإقامة �أو عدم االلتحاق بعمل ،مبا ين�سحب �أي�ض ًا على �أولئك الذين
يعتمدون على مدخراتهم لدى نفاذها بدون توفر مردود مايل �آخر.
ومع ذلك؛ وبرغم التحديات التي تعرت�ض �سبيل معي�شة غالبية
العراقيني يف الأردن� ،إال �أن توفر عامل الأمن واال�ستقرار الذي
يتمتعون به ،مقارنة مع دول �أخرى ،ف�ض ًال عن �سهولة االندماج يف
املجتمع الأردين والت�شارك يف منظومة ثقافية وقيمية مت�شابهة� ،إىل
حد كبري ،يجعل الكثريون منهم يف�ضلون اال�ستقرار فيها �إىل حني
ا�ستتباب الأو�ضاع يف بالدهم ،وذلك بح�سب �آراء عراقيني �أجرى
املركز مقابالت خا�صة معهم.
محددات اإلقامة

حتتكم �إقامة العراقيني يف الأردن �إىل حمدد قانوين نافذ� ،أ�صابه
التغيري يف ال�شروط دون امل�ضمون� .إذ كان ي�شرتط على العراقي،
قبل العام  ،2010لأجل احل�صول على بطاقة الإقامة �إيداع مبلغ 100
�ألف دوالر يف �إحدى امل�صارف التجارية ،خال الطالب اجلامعي الذي
كان ي�سمح له ولوالديه بالإقامة جمان ًا .غري �أن احلال تغري فيما بعد،
حيث بات مطلوب ًا حيازة العراقي ملبلغ � 50ألف دوالر ،يقوم ب�إيداع 25
�ألف منها لدى اجلهات الر�سمية كت�أمني �إىل حني �إلغاء �إقامته ،بينما
ي�ستوفى من الطلبة وحا�صلي الإقامة لعقد عمل مبلغ  30دينار ًا خالية
من الر�سوم لأغرا�ض الإقامة ح�سب القوانني ال�سارية على الأجانب
عموم ًا� .أما تكلفة تراخي�ص جتديد الإقامة فال تتعدى  5دنانري ،بعدما
كانت جمانية يف ال�سابق.
وقد ترتب على قرار احلكومة ب�إيداع العراقي مبلغ � 25ألف دوالر لديها
لغايات نيل الإقامة ت�سجيل نحو � 200ألف عراقي بعد ح�صولهم عليها.
�أما بالن�سبة للعراقيني غري احلا�صلني على الإقامة �أو غري املجددين
لها فقد �شجعهم على البقاء يف الأردن العفو امللكي الذي ي�صدر كل
فرتة لإلغاء الغرامات امل�ستحقة على املخالفني منهم ،حيث ت�ساحمت
ال�سلطات الر�سمية مع العراقيني الذين انتهت فرتة اقامتهم والتي

مبوجبها �سمح لهم بالدخول ،وتنازلت عن غرامات الت�أخري و�ضرائب
اخلروج من الأردن ملن �أراد املغادرة.
وثمة متايز بني العراقيني �أنف�سهم حول طبيعة الإقامة يف الأردن؛ بني
املقيم وديعة واملقيم وظيفة .فاملقيم وديعة هو ال�شخ�ص الذي ميلك
�أكرث من � 50ألف دوالر يف البنك ويح�صل على الإقامة بعد �إيداعه
مبلغ � 25ألف لدى اجلهات الر�سمية ك�أمانة �إىل حني املغادرة ،بينما
املقيم وظيفة هو ذلك الذي مُينح الإقامة من خالل عمله يف وظيفة
معينة بعد توقيعه على عقد عمل يف الأردن ،ولكنها تلغى عند �إنتهائه
دون جتديده .ويندرج العدد الأكرب من العراقيني بالأردن �ضمن النوع
الأول.
وقد �أجازت احلكومة ،يف �سياق اخلدمات املقدمة للعراقيني ،لأطفالهم
باالنتظام يف مدار�سها ،بعد العام  ،2008مبا �سمح لنحو  %90منهم
االلتحاق مبقاعد الدرا�سة احلكومية( ،)15غري �أن الطالب اجلامعي
العراقي يعامل كالأجنبي يف ا�ستيفاء الر�سوم .كما �سمحت احلكومة
بتمتع العراقيني باخلدمات ال�صحية التي تقدمها املراكز ال�صحية
الأولية ،حيث يتم معاملتهم كالأردنيني� ،إال �أن تلقيهم العالج حم�صور
يف امل�ست�شفيات اخلا�صة دون احلكومية.
وت�أخذ ال�سلطات الر�سمية مببد�أ امل�ساواة لدى تعاملها مع العراقيني،
بغ�ض النظر عن الطائفة �أو الدين ،وبعيد ًا عن الت�شديد الأمني �أو
ال�سيا�سة التمييزية جتاه فئة معينة منهم ،وفق ال�سفارة العراقية يف
عمان� .إال �أن بع�ض العراقيني ،ممن �أجرى املركز مقابالت خا�صة
معهم� ،أملحوا �إىل وجود ت�شديد �أمني ر�سمي جتاه العراقيني ال�شيعة،
مقابل احت�ضان ال�سنة من امل�س�ؤولني و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ،رغم
حر�ص الأردن على جتنب اخلو�ض يف الطائفية تفادي ًا ملحذور تغلغلها
تدريجي ًا لديه .ويف�سر بع�ضهم ذلك بلجوء ال�سلطات الأردنية ،يف
البداية� ،إىل التمييز بني ال�شيعة وال�سنة لأ�سباب �أمنية حفاظ ًا على
الأمن و�ضمان عدم انتقال النزاعات �إليه بعد �سقوط النظام العراقي
ال�سابق� ،إال �أن احلال قد تغري الحق ًا بعد انتفاء الأ�سباب وحت�سن
العالقات بني اجلانبني الأردين والعراقي ،والتفاهم الثنائي ب�ش�أن
الوجود العراقي يف الأردن.
وينطبق الت�شديد الر�سمي على القادمني من العراق من حاملي
ت�أ�شريات دخول �سياحية وعالجية �أو بق�صد التجارة ومراجعة
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املعامالت ،بعك�س حاملي الإقامة ،وذلك لغر�ض التدقيق يف هدف
الزيارة عما �إذا كانت تن�سجم مع تلك الأ�سباب �أم ترمي للعمل
واال�ستقرار يف اململكة .وبينما ينتقد عراقيون تلك الإجراءات� ،إما
جلهة الت�أخري يف �إجناز املعاملة� ،سواء للقادمني منهم بر ًا �أو جو ًا� ،أو
لناحية قيود الإقامة يف الوقت الذي يرفدون فيه خزينة الدولة بعوائد
مالية خالل فرتة وجودهم ،ف�إن �آخرين يتفهمون املربر الر�سمي
منه يف ظل وجود �أعداد غري قليلة من املخالفني ل�شروط الإقامة مبا
يتطلب �إجراءات تنظيمية .ومع ذلك؛ فقد �أرفدت ال�سلطات الر�سمية
�إجراءاتها ببع�ض الت�سهيالت التي مل تكن متوفرة قبل العام ،2006
من دون �أن تن�سحب على جوانب معينة ،مثل ا�ستحداث طلب ا�ستبدال
و�سائط النقل ال�صغرية ومركبات ال�شحن القادمة من العراق ب�أخرى
�أردنية عند منطقة احلدود.
« ....برغم حتديات العمل واملعيشة ( )...إال أن
توفر عامل األمن يف األردن ،مقارنة مع دول
أخرى ،وسهولة االندماج يف املجتمع والتشارك
يف منظومة ثقافية وقيمية متشابهة ()...
يجعل خيار االستقرار فيه غالبًا إىل حني العودة
للبالد».
آراء لعراقيين أجرى المركز مقابالت خاصة معهم
(بتصرف)

الوضعية المجتمعية للعراقيين

مل يكن االندماج يف املجتمع الأردين �سه ًال بالن�سبة ملعظم العراقيني
الذين جل�أوا للمملكة بحث ًا عن الأمن املفقود يف بالدهم ،مبا ا�ستجلب،
عند غالبيتهم ،من تبعات خ�سارة الوظيفة واملدخرات املالية واالعتماد
على امل�ساعدات� ،أو التفكري يف اللجوء جمدد ًا �إىل دولة ثالثة .ويرتبط
بذلك الو�ضعية القانونية امل�ؤطرة لوجودهم يف الأردن ،وفر�ص
االلتحاق بعمل منا�سب ونيل بطاقة الإقامة بدون عراقيل ،وبالتايل
ف�إن انتفاء تلك املتطلبات احليوية ي�ضاعف املعاناة عند العراقي،
حتت طائلة امل�ساءلة واملالحقة القانونية و�شظف املعي�شة .وقد �ضاعف
ذلك من م�شاعر االغرتاب التي �سيطرت على مفا�صل حياة العراقيني
بداية ،مبا دفعهم �إىل العزلة وت�أ�سي�س جتمعات خا�صة بهم واالكتفاء
ب�شبكة عالقاتهم ومعارفهم القدمية من دون حماولة الت�شبيك مع
مواطني البلد امل�ضيف.
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غري �أن العراقيني متكنوا من التكيف املجتمعي تدريجي ًا ،بخا�صة بعد
حت�سن �أو�ضاعهم االقت�صادية واالجتماعية مقارنة ب�سنة املجيء ،ويف
ظل متتعهم بالأمن واال�ستقرار وم�شاركتهم الأردنيني يف منظومة
قيمية وثقافية مت�شابهة� ،إىل حد كبري ،و�سهولة التعاي�ش معهم،
وتلقيهم الدعم وامل�ساعدة من اجلهات الر�سمية والدولية .ويعرتف
كثري من العراقيني ،ممن �أجرى املركز مقابالت خا�صة معهم ،بتلب�س
�أحكام قيمية م�سبقة عن املجتمع املحلي الأردين نتيجة ما تعر�ضوا
له من حتديات عند املجيء ،بخا�صة جلهة �صعوبة العمل والعي�ش
الكرمي ،غري �أنه �سرعان ما تبدل احلال ،برغم ا�ستمرار وجود بع�ض
الإ�شكاليات.
«...مل يكن االندماج يف املجتمع سهلًا
بالنسبة ملعظمنا ( )...بعد تبعات غياب األمن
وخسارة الوظيفة واملدخرات واالعتماد على
املساعدات ،أو التفكري يف اللجوء جمددًا إىل
دولة ثالثة».
وفق آراء عراقيين أجرى المركز مقابالت خاصة معهم
(بتصرف)

ظروف عمل العراقيين في األردن

الفصل الرابع :ظروف عمل العمالة العراقية في األردن
تنق�سم العمالة العراقية يف الأردن� ،إجما ًال� ،إىل ب�سيطة ونخبة� .أما
الأوىل منهما فهي العمالة التي متتهن �أعما ًال متدنية �أو عادية مماثلة
لتلك التي متار�سها العمالة الوافدة الأخرى ،ون�سبتها ال تتجاوز ،%20
ب�سبب �إغالق باب الوظائف التي يعمل بها الأردنيون �أمامها لتوفر
البديل ،وعدم قدرتها على التناف�س مع العمالة الوافدة ،بخا�صة
امل�صرية وال�شرق �آ�سيوية منها ،يف بع�ض املهن ال�شاقة ،مبا يتبني
�أن هذا النوع من العمالة غري مناف�س ون�سبته قليلة وغري م�ؤثر يف
االقت�صاد الأردين �إزاء �صعوبات وعقبات ترتبط باملحاذير القانونية،
خا�صة �إذا ما علمنا �أن جزءا كبريا من العمالة العراقية الراغبة
بالعمل يف الأردن ال تنطبق عليها من حيث نوع املهن �شروط العمالة
الوافدة ،فغالبيتها متخ�ص�صة يف مهن مغلقة �أمام العمالة املهاجرة.
تتواجد هذه الفئة يف بع�ض القطاعات االقت�صادية ،مثل القطاع
اخلدمي ،كالفنادق واملطاعم واملخابز و�صالونات احلالقة التي
ميتلكها م�ستثمرون �أردنيون �أو عراقيون ،بينما ينخرط القليل منهم
يف م�ضمار الإن�شاءات والبناء والزراعة .ويعمل غالبية العراقيني من
هذه الفئة بطريقة غري منظمة لدى �أرباب عمل عراقيني ،مقابل ن�سبة
قليلة تعمل بطريقة منظمة وحمددة بقانون العمل والقوانني الأخرى
ذات العالقة .فيما متكن بع�ضهم من احل�صول على وظائف عرب
تقدميهم طلبات الهجرة من العراق بعد تعر�ضهم للعنف والتهديد،
فقامت احلكومة العراقية بت�أمني مغادرة لهم �إىل الأردن لال�ستقرار
والعمل فيها .ويعمل جزء كبري من العراقيني يف املهن املهم�شة ،مثل
البيع على الطرقات �أو زوايا الأ�سواق بعيد ًا عن �أنظار رجال الأمن
وفيما ي�سمى بالقطاع غري الر�سمي (غري املنظم).
�أما بالن�سبة للعمالة النخبة ،مثل �أ�ساتذة اجلامعات والأطباء
واملهند�سون وحملة ال�شهادات واخلربات العالية ،فهي تعمل وفق
اتفاقيات خا�صة تربمها مع اجلهات التي تعمل لديها ولي�س بعقود
عمل عرب وزارة العمل التي ال عالقة لها بهم .وتتواجد تلك الفئة يف
قطاعات التعليم وال�صحة والثقافة والإعالم ،عند عدم توفر البديل
الأردين املناف�س ،حيث �ساهمت يف تطوير العملية التنموية يف البالد،

بخا�صة �أ�ساتذة اجلامعات الذين دعموا بع�ض القطاعات التعليمية
منذ ان�شائها .بينما يتم تعيني العاملني يف املنظمات الدولية من قبل
املنظمة نف�سها.
يف املقابل؛ ف�إن ن�سبة انخراط املر�أة العراقية يف �سوق العمل الأردين
متوا�ضعة جدا ،حيث ت�أتي غالب ًا يف �إطار عمل العائلة التي تتكفل
بو�سائل معي�شتها ،وهنالك من يعملن يف القطاع غري الر�سمي (غري
املنظم).
وحتتاج العمالة العراقية الوافدة ،ح�سب وزارة الداخلية� ،إىل موافقة
م�سبقة لدخول الأرا�ضي الأردنية (بعك�س العمالة امل�صرية على �سبيل
املثال) ،وقد ا�ستطاع القليل منهم احل�صول على ت�صاريح مزاولة
العمل التي تتطلب ا�ستيفاء العامل ل�شرط الإقامة �سارية املفعول �أو
توقيعه عقد عمل مع اجلهة التي يعمل لديها ،بينما تعمل البقية بدون
ت�صاريح وبطريقة غري قانونية .وال يتاح جل ّل العراقيني فر�ص العمل
الالئق ،ب�سبب الأحوال االقت�صادية ال�صعبة يف الأردن.
وبالإحالة �إىل املعطيات الرقمية؛ فقد بلغ عدد العراقيني احلا�صلني
على ت�صاريح عمل عام  2011حوايل  1001عراقي ،مقارنة بنحو
 1198عراقي ًا عام  .2010وهم موزعون على النحو التايل 23 :عام ًال
يف الزراعة وال�صيد ،و 101عامل يف ال�صناعات التحويلية ،وعامل
واحد يف �سلك الكهرباء والغاز ،و 26عام ً
ال يف البناء والت�شييد ،و69
عام ًال يف التجارة واملطاعم والفنادق ،و 17عام ًال يف النقل والتخزين
واملوا�صالت ،و 64عام ًال يف التمويل وخدمات االعمال ،و 700عامل
يف اخلدمات االجتماعية واخلا�صة .وقد �شكل العراقيون احلا�صلون
على ت�صاريح عمل ما ن�سبته  % 0.5من حجم العمالة الوافدة يف
الأردن( ،)16رغم �أن تلك الأرقام ال تعك�س واقع العمالة العراقية يف
الأردن.
ويالحظ هنا �أن طالبي اللجوء لدولة ثالثة يحاولون العمل� ،سر ًا
وبطريقة غري منظمة ،يف �أي مهنة من �أجل تدبري �ش�ؤون حياتهم �إىل
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حني مغادرتهم البالد ،حتت طائلة �سحب �أوراق جلوئهم �إذا علمت
املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني بو�ضعهم(.)17

«حتتاج العمالة العراقية الوافدة إىل موافقة
مسبقة لدخول األراضي األردنية ،وبينما
استطاع القليل منهم احلصول على تصاريح
مزاولة العمل بعد استيفاء شرط اإلقامة سارية
املفعول أو توقيع عقد عمل ،فإن البقية منهم
تعمل بدون تصاريح وبطريقة غري قانونية».
تعليمات وزارة الداخلية

خصائص العمل وتحدياته

يجد بع�ض العراقيني �صعوبة يف االلتحاق بفر�ص العمل القانونية،
ال�سيما �أولئك الذين ال يحملون تراخي�ص مزاولة �أعمالهم في�ضطرون
للعمل ب�شكل غري قانوين ،ومبا ال يتنا�سب ،غالب ًا ،مع خربتهم
وحت�صيلهم العلمي ،مما يجعلهم فري�سة ا�ستغالل �أ�صحاب العمل يف
طريقة احت�ساب الأجور و�ساعات العمل وظروفه القا�سية .ولوحظ ان
غالبية ه�ؤالء العراقيني يعملون لدى رجال �أعمال عراقيني.
ويواجه العراقيون حتديات يف م�س�ألتي احل�صول على ت�صاريح العمل
الرتباطها باالقامة �سارية املفعول ،وتوفر فر�ص االلتحاق بالعمل،
والتي تعتمد يف الغالب على عنا�صر العالقات االجتماعية والكفاءة
والتح�صيل العلمي .وبينما يعمل �أ�صحاب الدخل العايل واملتو�سط
بت�صاريح عمل لقدرتهم على نيلها ،ف�إن �أغلبية �أ�صحاب الدخل
املتدين يعملون بدونها لعدم امتالكهم بطاقة الإقامة .وتعمل غالبية
العمالة العراقية يف الأردن �ضمن ا�ستثمارات عراقية.
�إال �أن العديد من العراقيني ي�ضطرون للقبول بالعمل حتت وط�أة
�شروطه القا�سية ،ب�سبب �صعوبة نيل ت�صريح العمل والرغبة يف
اال�ستقرار �إىل حني توفر املناخ املنا�سب للعودة ،فيما ي�ؤدي جهلهم
بحقوقهم العمالية �إىل خ�ضوعهم ال�ستغالل �صاحب العمل ،الذي
يف�ضل عادة ت�شغيلهم على الأردنيني �إزاء م�ساحة حتكمه بتحديد
الراتب الأقل وفر�ض �ساعات العمل الأطول والتخل�ص من تبعات
اال�شرتاك بالت�أمني ال�صحي وال�ضمان االجتماعي ،ومن االمتيازات
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الأخرى ،برغم حتمله امل�س�ؤولية جتاه توظيف العمالة العراقية غري
القانونية وتكبده دفع غرامة مالية عند انك�شاف �أمره ،مبا يت�سبب يف
�إحجام بع�ضهم عن ت�شغيل غري احلائزين منهم على ت�صاريح عمل
م�ستوفية متطلب الإقامة.
وال يعمل �أغلبية العراقيني يف املهن التي ت�شرتط املوافقة امل�سبقة
للنقابة لكونهم غري م�سجلني فيها ،فيما يحبذ بع�ضهم ولوج نف�س
املهن التي انخرطوا فيها �سابق ًا يف بالدهم �أو ما ي�شابهها ،بينما
ي�ضطر �آخرون �إىل تغيري مهنتهم� ،إما من خالل اال�ستثمار يف التجارة
م�ستفيدين من الت�سهيالت واحلوافز الواردة يف قانون اال�ستثمار،
�أو العمل يف مهن �أخرى ال تتنا�سب مع خربتهم وحت�صيلهم العلمي
للت�صدي للظروف املعي�شية ال�صعبة.
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن قانون العمل يعطي الأولوية لت�شغيل الأردين على
الأجنبي ،بينما ميايز يف م�س�ألة ت�صاريح الإقامة بني العمالة الوافدة،
مثل امل�صرية التي ال تطالب بالتمتع بالإقامة وت�ستطيع احل�صول على
ت�صريح العمل من بالدها ،خالف ًا للعمالة العراقية .وميكن القول �أن
قانون العمل ي�ضع القيود �أمام عمل العراقيني لعدة �أ�سباب:
 ال يعمل العراقي يف الوظائف التي يعمل بها �أردنيون� ،إال �إذا كانتهناك حاجة لتخ�ص�صه �أو يتمتع بكفاءة غري متوفرة بني الأردنيني.
 ي�شرتط يف امل�ستثمر العراقي ت�شغيل عمالة �أردنية. ال ي�ستطيع العراقي العمل ب�شكل منظم �إذا مل يح�صل على ت�صريحعمل من قبل وزراة العمل ،غداة ا�ستيفاء متطلب الإقامة ،مبا
ينطبق� ،أي�ض ًا ،على االطباء �شريطة نيل موافقة النقابة ،برغم
وجود اتفاقية �سابقة بني احلكومتني الأردنية والعراقية ملعاملة
الأطباء العراقيني معاملة نظرائهم الأردنيني ،والعك�س �صحيح،
�إال �أنها �ألغيت يف منت�صف الت�سعينات من الطرف العراقي� .أما
حالي ًا فقد �أ�صبحت موافقة نقابة الأطباء ملنح الرتاخي�ص تتم
وفق �شروط حمددة .وقد كانت تلك االتفاقية الثنائية تن�سحب على
املهن الأخرى ،غري �أن االتفاقيات اجلديدة التي �أقرتها احلكومة
العراقية ال ت�سمح بخ�ضوع العراقيني للمعاملة باملثل مع الأردنيني
نظر ًا لهروب الكفاءات العراقية للخارج.
وال يتمتع غالبية العراقيني بالت�أمينات االجتماعية يف الأعمال التي
ينخرطون بها ،ب�سبب عملهم يف القطاع اخلا�ص ال�صغري �أو القطاع
غري املنظم لعدم حيازتهم الإقامة .يف املقابل؛ ال ميتلك معظم
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الالجئني العراقيني ت�صاريح عمل �أو �إقامة لكونهم الجئني ،فيعملون
بطريقة غري منظمة ،كما ال يتمتعون بامتيازات العالوات والرواتب
الإ�ضافية والت�أمني ال�صحي و�صناديق االدخار ،فيما ت�صل فروقات
الأجور مع نظرائهم الأردنيني �إىل حوايل  50-60دينار� .إال �أن
الالجئ العراقي يح�صل على بطاقة ت�ؤهله لتلقي الرعاية ال�صحية يف
�إحدى امل�ست�شفيات نظري دفع  %16من تكلفة العالج ،واال�ستفادة من
اخلدمات ال�صحية احلكومية الأولية التي تقدم للأردنيني.

« ...يضطر بعض العراقيني للعمل حتت وطأة
شروطه القاسية ،بسبب صعوبة نيل تصاريح
رسمية ،فيما يؤدي اجلهل بحقوقهم العمالية
إىل خضوعهم الستغالل صاحب العمل يف
حتديد الراتب األقل وفرض ساعات العمل
الطويلة ،وعدم التمتع بالتأمينات واالمتيازات
األخرى ..وبسبب وضعهم غري القانوين ،فإنهم
يحجمون عن تقدمي الشكاوى عند حدوث
متسهم.»..
انتهاكات ّ
وفق آراء عراقيين أجرى المركز مقابالت خاصة معهم.

سياسات سوق العمل للمستثمرين

تت�شكل فئة امل�ستثمرين من رجال املال والأعمال العاملني يف جمال
اال�ستثمار املايل والعقاري ،والذين لعبوا دور ًا مهم ًا يف حت�سني
الو�ضع االقت�صادي وحركة ر�ؤو�س الأموال والعقارات داخل الأردن،
وا�ستحداث فر�ص عمل .ونظر ًا لأهمية دورهم يف الأردن؛ فقد �سمحت
احلكومة الأردنية لهم بت�شكيل «جمل�س للأعمال العراقيني» ،كنقطة
جتمع لرجال الأعمال العراقيني ،وقدمت الت�سهيالت الالزمة لعملهم،
مثل الإقامة وا�ستقدام الزائرين ومنح جوازات �سفر م�ؤقتة لبع�ضهم
من �أجل ت�سهيل حركتهم بني الدول العربية والأجنبية.
وترجع الأ�سباب التي دفعت بالعراقيني لال�ستثمار يف الأردن �إىل
خا�صية اجلوار وانتفاء التمييز وتوفر الت�سهيالت الالزمة لعملهم،
والت�شريعات اجلاذبة ،وا�ستتباب الو�ضع الأمني واالقت�صادي
وا�ستقرار القطاع امل�صريف .وترتكز غالبية اال�ستثمارات العراقية
يف قطاعي العقارات ،مقابل ن�سبة �أقل يف القطاع ال�صناعي ،بينما
يتوزع الباقي بني حقول الفنادق وال�سوق املايل واال�سترياد والت�صدير
وال�صرافة وجتارة ال�سيارات.

ويح�صل امل�ستثمرون على بطاقات الإقامة وفق ًا لت�صنيفهم ،على
غرار املن�ضوين يف �إطار «جمل�س الأعمال العراقي» ،الذي يقدر حجم
ا�ستثماراته بنحو  8مليارات دوالر ،وكذلك نظرائهم املنت�سبني �إىل
«جمعية رجال الأعمال العراقيني» .وتفر�ض بنود قانون اال�ستثمار
على امل�ستثمر العراقي ،كما الأجنبي ،تعيني ن�سبة حمددة من مواطني
البلد ،مبعدل عراقي واحد مقابل ثالثة �أردنيني� ،شريطة املعاملة
باملثل يف ح�ساب الأجور و�ساعات العمل واملهام الوظيفية .بينما تتطلب
قوانني نافذة �أخرى املنا�صفة بني م�ستثمرين �أردنيني وعراقيني عند
ا�ستثمار العراقي يف جمال اخلدمات ،مثل املطاعم ،خالف ًا لقطاعي
العقار وال�صناعة حيث ميتلك الأخري قرار التملك املنفرد وا�ستقدام
العمالة التي يريد دومنا قيود.
وبرغم الت�سهيالت املمنوحة للم�ستثمرين� ،إال �أن ثمة حتديات تتعلق
بالكلفة املالية املرتفعة ،ال�سيما يف حقل امل�شاريع ال�صناعية ،واملناف�سة
احلادة واقتطاع ال�ضرائب الباهظة ،بالإ�ضافة �إىل الإجراءات
البريوقراطية ،مبا يجعل دول �أخرى �أكرث جذب ًا من الأردن.
أطراف التعامل مع الوجود العراقي
في األردن

تتعدد اجلهات املخت�صة يف التعامل مع العراقيني يف الأردن ،بني جهات
ر�سمية ،مثل احلكومة الأردنية وال�سفارة العراقية يف عمان ،وجهات
خا�صة ،مثل املنظمات الدولية واجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات املعنية
بتقدمي اخلدمات الإن�سانية واالجتماعية.
الجهات الرسمية:

تتعامل احلكومة ب�شكل مبا�شر مع الوجود العراقي يف الأردن ،من
حيث �إ�صدار الأرقام الر�سمية عن �أعدادهم ومنح ت�أ�شريات الدخول
وبطاقات الإقامة بهدف تنظيم وجودهم ،وفق �شروط حمددة ،خال
الالجئني منهم كونهم رعايا للمفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني.
وتعنى وزارة العمل بتنظيم العمالة العراقية يف �سوق العمل ب�صفتها
اجلهة املخولة با�صدار ت�صاريح العمل ومزاولة املهنة وفق متطلبات
احل�صول على الإقامة �سارية املفعول� ،أو توقيع عقد عمل ،بينما اليحق
لالجئني منهم احل�صول على ت�صاريح عمل ر�سمية لأنهم غري م�صرح
لهم بالعمل يف الأردن ح�سب مفو�ضية الالجئني ،ومن ال تنطبق عليه
تلك ال�شروط يعمل بطريقة غري منظمة.
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بينما �سمحت وزارة الرتبية والتعليم ،بعد عام  ،2008بالتحاق الطلبة
العراقيني يف املدار�س احلكومية ،مقابل معاملة وزارة التعليم العايل
الطلبة اجلامعيني منهم كمعاملة الأجانب .كما تقدم وزارة ال�صحة
اخلدمات الطبية والعالجية للعراقيني يف املراكز ال�صحية الأولية
بالتعاون مع جهات حملية ودولية ،فيما تعنى وزارة ال�صناعة والتجارة
وغرفة �صناعة عمان وم�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار بتقدمي امل�ساعدة
الالزمة للم�ستثمرين العراقيني ،الذين متكنوا من ت�أ�سي�س «جمل�س
الأعمال العراقي» بالتعاون مع جهات ر�سمية ،حتى ي�شكل ملتقى
للت�شاور والتعاون بني الطرفني.
من جانب �آخر« ،تتعامل ال�سفارة العراقية يف عمان ب�شكل يومي
مع العراقيني املوجودين يف الأردن بدون متييز �أو مفا�ضلة»،)17( ،
من خالل ت�سيري معامالتهم الر�سمية وت�سهيل �أمورهم والت�أكد من
�صحة وثائقهم الثبوتية وتقدمي امل�ساعدات املالية ال�شهرية للمحتاجني
منهم ،دون التدخل مب�س�ألة ت�أمني فر�ص عمل لهم� .إال �أن الهدف
الأ�سا�سي لها يكمن يف «العودة الطوعية» ،عرب ت�شجيع العراقيني على
العودة �إىل بالدهم وت�سهيل �إجراءاتهم ،وتقدمي احلوافز االقت�صادية
لهم ،حيث مينح العراقي � 3آالف دوالر ،و�أحيان ًا يعطى قطعة �أر�ض
للبناء ،وقد يعاد �إىل عمله الذي انقطع عنه عند مغادرته البلد .وتع ّد
هذه العودة نهائية ،حيث يلغى ا�سمه من قاعدة البيانات املتوفرة لدى
ال�سفارة حتى ال يرجع �إىل الأردن جمدد ًا .وبالرغم من كل ذلك �إال
�أن �أعداد العراقيني العائدين لي�س بامل�ستوى املن�شود� ،إذ مل يعد يف
عام  ،2007على �سبيل املثال� ،سوى � 30شخ�ص ًا فقط .وي�أتي ذلك يف
�إطار الت�شاور والتن�سيق بني اجلانبني الأردين والعراقي ،وفق اتفاقيات
تتعلق بالوجود العراقي يف الأردن وت�سهيل الإجراءات املرتبطة به.
الهيئات الدولية والمحلية:

تت�صدر املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني التابعة للأمم املتحدة مقدمة
املنظمات الدولية التي تتعامل مع العراقيني ب�شكل مبا�شر ،ب�صفتها
الراعية لوجودهم يف الأردن .وتقدم تلك الهيئة الدولية للعراقيني
امل�سجلني لديها م�ساعدات مالية �شهرية تقدر بنحو  75دينار ًا للفرد،
و 160دينار ًا للأ�سرة ،باال�ضافة �إىل م�ساعدات عينية ،كما تتعاون مع
جهات �أخرى يف تقدمي اخلدمات ال�صحية والعالجية لهم ،وتوفري
االعفاءات �أو اخل�صومات للمحتاجني منهم.
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وت�ضع املفو�ضية قيود ًا �صارمة على عمل امل�سجلني لديها ،حتت طائلة
�إيقاف امل�ساعدات و�إلغاء طلب اللجوء .وت�سمح البطاقات التي يح�صل
عليها العراقيون املوجودون لفرتة حمدودة يف الأردن لغايات تقدمي
طلبات الهجرة �إىل دولة ثالثة ،وغالبيتهم من الفئة ال�شابة ،بالتحرك
دون م�ساءلة قانونية من ال�سلطات الر�سمية� ،إىل حني تبني و�ضعهم.
وي�ستطيع العراقيون حالي ًا تقدمي طلبات اللجوء �إىل دولة �أخرى
من العراق ،بينما من ي�أتي منهم للأردن يقدم طلبه �إىل املفو�ضية
مورد ًا الأ�سباب التي تدفعه للجوء ،وهي غالب ًا ما تكون �أمنية ب�سبب
العنف �أو التهديد ،ومن ثم يعطى كتاب ًا ي�سمح له بالإقامة يف الأردن
دون التعار�ض مع الأنظمة والقوانني النافذة .كما يتاح للعراقي الذي
تعر�ض مل�شكالت �أمنية داخل العراق تقدمي طلب اللجوء �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية من خالل منظمة الهجرة الدولية بعد ا�ستكمال
�أوراقه ،فيتم منحه اللجوء خالل �سته �أ�شهر� ،ضمن �إجراءات ي�سرية.
وهناك جمعيات حملية تتعامل مع العراقيني مبا�شرة ،مثل جمعية
الأ�سر التنموية ،وهي جمعية خريية �أردنية با�شرت عملها عام 2007
يف تنفيذ م�شاريع ت�ستهدف متكني املر�أة العراقية ،وتقدمي امل�ساعدات
املالية للفئات الفقرية واال�ست�شارات االجتماعية والنف�سية والقانونية،
وت�أهيل بع�ض امل�ساكن ،بالإ�ضافة �إىل توفري خدمات التدريب املهني.
وقد جل�أت بع�ض امل�ستفيدات من برامج اجلمعية �إىل فتح م�شاريع
�صغرية ،بينما وظفت �أخريات املهارات املكت�سبة من خالل اجلمعية يف
احل�صول على فر�ص عمل �أف�ضل يف الدول التي هاجرن �إليها .وتقدم
اجلمعية خدماتها ملا يقارب  700عائلة عراقية من مناطق خمتلفة،
 %25منها �أ�سر فقرية(.)18

ظروف عمل العراقيين في األردن

الخالصة والتوصيات
يتداخل واقع الوجود العراقي يف الأردن وم�ستقبله مع مفاعيل ال�سيا�سة
الر�سمية وموقفها منه ومدى ت�شددها �أو ت�ساهلها يف تنظيم وجوده يف
اململكة من خالل �إجراءات وزارتي الداخلية والعمل حيال الإقامات
وت�صاريح العمل ،وعلى تطورات الأو�ضاع يف العراق ومدى النجاح يف
فر�ض الأمن واال�ستقرار والتقدم الذي ميكن �إحرازه يف عملية بناء
الدولة املدنية احلديثة ،بعيد ًا عن �أ�سر االحتقان ال�سيا�سي الدائر بني
الأطراف املتنازعة والتدخل اخلارجي.
وبرغم الت�أكيد الر�سمي على دعم ال�شعب العراقي والتخفيف من
معاناته قدر ما ي�ستطيع ،وتوفري احلياة الآمنة والكرمية لالجئني
العراقيني يف اململكة� ،إال �أن اتخاذ �إجراءات و�ضوابط ر�سمية من
�ش�أنها تنظيم وت�صحيح �أو�ضاع العراقيني املوجودين يف الأردن ،ح�سب
القوانني والأنظمة النافذة ،بالت�شاور والتن�سيق مع احلكومة العراقية،
ي�سهم يف تخفيف الأعباء امللقاة على الأردن ،ودرء الت�أثريات ال�سلبية
الناجمة عن وجودهم بطريقة غري قانونية ،مثلما ي�سهم �أي�ض ًا يف
حت�سني �أو�ضاع العراقيني املقيمني يف الأردن.
لقد قادت الظروف االقت�صادية اخلانقة التي مت ّر بها اململكة ،والتي
تفاقمت منذ عام  ،2010و�سيا�سة البلد احلا�ضن ملوجات اللجوء
املتوالية من جاره ال�شرقي ،بدون االحتكام �إىل �ضوابط ومعايري
حمددة� ،سواء يف عملية «اال�ستقبال» �أم يف «اال�ست�ضافة»� ،إىل ج ّر
تبعات متنوعة على ال�ساحة امل�ضيفة وعلى ال�ضيوف �أنف�سهم ،يف
ظل م�ساعدات غربية مل ت�صل ح ّد امل�ستوى املطلوب ،بح�سب الرواية
الر�سمية ،و�أرقام غري دقيقة لعدد العراقيني املوجودين يف الأرا�ضي
الأردنية ،و�أولئك امللتحقني منهم يف �سوق العمل.
وزاد من ذلك غياب الإطار القانوين الوا�ضح عن حمدد الوجود
العراقي يف الأردن ،نتيجة عدم توقيع الأخري على االتفاقية الدولية
حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ل�سنة ،1990
مقابل االكتفاء بتوفري احلماية والأمان الالزمني لالجئني منهم
باعتبارهم «�ضيوف ًا» ،واالحتكام �إىل مرجعية قانونية ثابتة وذات
عالقة ب�أو�ضاعهم العمالية ،بالإ�ضافة �إىل االلتزام باتفاقيات دولية
�أخرى تت�ضمن بنود ًا متعلقة بحقوق العمالة املهاجرة ،مما انعك�س على
ظروفهم املعي�شية واملجتمعية.
و�إزاء عدم متكن بع�ض العراقيني من احل�صول على ت�صاريح عمل،
نتيجة خمالفة �شرط الإقامة ،ف�إنهم ي�ضطرون للقبول ب�أعمال متدنية
و�أجور زهيدة ومهن ال تتنا�سب� ،أحيان ًا ،مع خربتهم وحت�صيلهم
العلمي ،مما �أدى �إىل �شيوع ظاهرة العمالة غري املنظمة ،وفتح
الباب �أمام ا�ستغالل بع�ض �أ�صحاب العمل لو�ضعهم غري القانوين
وحاجتهم املا�سة مل�صدر الدخل ،عرب التحكم يف حتديد رواتب قليلة
وفر�ض �ساعات عمل طويلة ،واالنفالت من متطلبات الت�أمينات ومنح

االمتيازات الأخرى .فيما يحجم غالبية العراقيني ،ب�سبب و�ضعهم
مت�س
غري القانوين ،عن تقدمي ال�شكاوى عند حدوث انتهاكات ّ
حقوقهم العمالية.
خل�صت الدرا�سة �إىل �أن العمالة العراقية يف الأردن تواجه حتديات
مت�س احل ّد الأدنى
تطال جممل املجاالت احلياتية املتعددة ،التي ّ
للحقوق الأ�سا�سية يف ال�صحة والتعليم والعمل ،واحلماية والأمان،
وبال�ضرورة يف العي�ش الكرمي ،ب�سبب �صعوبة ا�ستيفاء �شرط الإقامة،
وبالتايل �صعوبة االلتحاق بفر�ص العمل ،نتيجة و�ضعهم غري القانوين
وعملهم غري املنظم.
كما خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات ،والتي ميكن
�إجمالها على النحو التايل:
ففي املجال املدين هنالك �ضرورة للعمل على �ضبط وتنظيم وت�صحيح
�أو�ضاع العراقيني املقيمني يف الأردن ح�سب القوانني والأنظمة ال�سارية
املفعول ،بالت�شاور والتن�سيق مع احلكومة العراقية ،كون الأردن ال ي�ستطيع
احتمال االنعكا�سات الناجتة عن وجود عراقيني على �أرا�ضيه بهذا احلجم
وبو�ضعية غري قانونية تطال بع�ضهم .واتخاذ ما يلزم من �إجراءات
لت�سهيل عبور العراقيني �إىل دولة ثالثة� ،أو دخول البالد لغر�ض ال�سياحة
�أو العالج .وو�ضع ال�ضوابط احلاكمة لنظام ت�أ�شريات الدخول من �ضمن
الإجراءات التنظيمية للوجود العراقي يف الأردن ،هذا اىل جانب تقدمي
الت�سهيالت املمكنة للم�ستثمرين العراقيني فيما يتعلق ب�شروط الإقامة
والتنقل واال�ستثمار .بالإ�ضافة اىل دعوة الدول الكربى �إىل تقدمي العون
وامل�ساعدة للأردن من �أجل تخفيف الأعباء املادية امللقاة عليه نتيجة
حتمله م�س�ؤولية ا�ست�ضافته �أعداد كبرية من العراقيني.
�أما يف جمال العمل فقد بات مطلوبا ت�سهيل ح�صول العراقيني على
ت�صاريح عمل ا�سوة بغريهم من العمالة الأخرى مثل العمالة امل�صرية
يف جمال املهن امل�سموح للعمالة الوافدة (املهاجرة) العمل بها،
تعديل بنود االتفاقيات املوقعة بني احلكومتني الأردنية والعراقية حول
التعامل مع العمالة الوافدة من كال البلدين مبا يتيح للعمال التنقل
والعمل بي�سر و�سهولة ،و�ضرورة تفعيل ن�صو�ص قانون العمل التي
ت�ضمن امل�ساواة بني العمالة الوطنية والعمالة الوافدة (املهاجرة)
مبا فيها العراقية ،بهدف حت�سني �شروط العمل لهم ،وعدم ا�ستثناء
العمالة املهاجرة من قرار احلد الأدنى للأجور .وكذلك ال�سماح
للعمالة العراقية �سواء �أكانت تعمل ب�شكل منظم �أو غري منظم باللجوء
�إىل املحاكم لرفع ق�ضايا للطعن بقرارات �إدارية مت�سهم .هذا اىل
جانب م�صادقة الأردن على االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع
العمال املهاجرين وافراد ا�سرهم  ،1990باعتبارها ت�شكل خال�صة
جممل االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة بالعمالة املهاجرة
التي �سبقتها.
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.Years Later Durable Solutions Still Out of Reach”. 2011

( )13االعالن العاملي حلقوق االن�سان ،املادة .13
( )14االعالن العاملي حلقوق االن�سان ،املادة .23
( )15العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .8
( )16العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .12
( )17العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .13
( )18العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .6
( )19العهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .7
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( )22اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  143ب�ش�أن العمال املهاجرين (�أحكام تكميلية)
لعام  ،1975املادة . 8
( )23اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  143ب�ش�أن العمال املهاجرين (�أحكام تكميلية)
لعام  ،1975املادة . 9

( )24اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  143ب�ش�أن العمال املهاجرين (�أحكام تكميلية)
لعام  ،1975املادة . 12

( )25هناك حوايل  70نائب ًا عراقي ًا تعي�ش �أ�سرهم يف الأردن ،وما يزالون على ر�أ�س عملهم يف
العراق ،ويتنقلون ب�سهولة بني البلدين.
( )26وفق �إفادات عدد من اخلرباء الذين �أجرى املركز مقابالت خا�صة معهم.
( )27وفق �إفادات اخلرباء ممن �أجرى املركز مقابالت خا�صة معهم.
( )28اح�صائيات وزارة العمل الأردنية ل�سنة .2011
( )29هناك حوايل (� )17ألف م�سجلني طالبي جلوء ذهبوا يف ال�سنة املا�ضية للواليات
املتحدة وفق خرباء مت مقابلتهم.
( )30وفق ال�سفري العراقي يف عمان د .جواد عبا�س خالل مقابلة خا�صة معه.
( )31وفق مديرة م�ؤ�س�سة جمعية الأ�سر التنموية اخلريية مي�سر ال�سعدي خالل مقابلة خا�صة
�أجريت معها.

ظروف عمل العراقيين في األردن

ing the residence justification, and therefore, the
difficulty to join employment as a result of their
illegal status and informal work.
In conclusion, the study reached a set of recommendations, as expressed by some of the affected
themselves through interviews conducted with
them by the Phenix Center which may be summarized as follows:
On the civil level, it is necessary to regulate, organize and correct the status of Iraqis staying in Jordan
in accordance with prevailing laws and regulations
in coordination with the Iraqi Government, for Jordan is unable to bear the consequences resulting
from the presence of such a number of Iraqis illegally regarding some. Action is needed, however, to facilitate the passage of Iraqis to a third
country for tourism or medical treatment; action is
also needed to set regulatory steps to control entry visas among procedures to regulate the Iraqis
presence in Jordan. Furthermore, possible facilities
are to be presented to Iraqi investors in terms of
residency, movement and investment; in addition
to inviting major countries to assist Jordan to ease
the financial burden it faces as a result of hosting
large numbers of Iraqis.
On the labor level, it is necessary to ease the procedures for Iraqis to obtain work permits similar to
other workers such as the Egyptian manpower in
the area of jobs permitted to migrant workers. In
addition to amending the terms of agreements
concluded between both the Jordanian and Iraqi
Governments regarding migrant workers from
both countries allowing workers to easily move
and work; however, provisions of the labor law
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implying equality between national and migrant
workers (including Iraqis) are to be activated in order to improve their working conditions and not to
exclude migrant workers from the minimum wage
decision; in addition to allowing Iraqi workers
both in the formal and informal sectors to resort
to courts to challenge administrative decisions affecting them. In addition, the ratification by Jordan of The United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families of 1990 being the ultimate and overall outline of all relevant
preceding international conventions and treaties
covering migrant workers.

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

Working Conditions of Iraqis in Jordan…
Reality and Challenges
Executive Summary
The study “Working Conditions of Iraqis in Jordan…Reality and Challenges” is the first of its kind
to comprehensively cover the subject of the work
of Iraqis in Jordan, as it examines the legal, labor
and social status of a large segment of Iraqis who
are staying in Jordan; as well as the consequences
of the absence of a legal frame to cover their status, in addition to the weakness of applied procedures to regulate their stay in view of their labor
and living conditions, considering their temporary
stay until they return to their homeland.

and references, conducting interviews with the
targeted group of Iraqi workers and with experts
in the Iraqi and Jordanian affairs by questioning
them and analyzing their answers to draw conclusion, abstracts and recommendations; in addition
to reviewing the main studies and reports which
covered the Iraqi labors in Jordan, reviewing the
performance of the official and private bodies who
handled the affairs of Iraqis in Jordan, as well as
reviewing the policies and legislations regulating
their work.

The study aims to analyze the reality and work conditions of Iraqis in Jordan in relation to their living
conditions and work atmosphere, whether they
are employed in the formal or the informal sectors,
the main obstacles they face as well as the reasons
thereof and the factors affecting it. Furthermore,
the study aims to clarify the main challenges they
face and tries to present a vision regarding regulating their presence and involvement in the labor
market. It also, highlights the abuses they are exposed to and attempts to draw proposals to limit
such abuses. Moreover, the study explores the labor policies and laws which regulate the affairs of
migrant workers, Iraqis among them, in addition
to legal commitments of Governments regarding
the rights of migrant workers, and thus, the study
presents working plans to officials and organizations who deal with Iraqi workers in order to enable them to assist Iraqis staying in Jordan.

The subject study examined the nature of Iraqis’
presence in Jordan regarding the reasons and conditions of stay and social status of Iraqi refugees,
the working conditions of Iraqi workers in Jordan
in terms of its kind, whether a simple labor who
undertake low class jobs or normal jobs like that
practiced by other expatriate laborers, or elite
manpower such as university professors, doctors
and engineers and holders of high degrees and
experiences. Among the other examined topics
were matters of work of Iraqi women in the Jordanian market, the characteristics and challenges
of work, and the labor market policies in relation
to investors. The study, as well, examined the legal
status of Iraqi manpower in view of the multiple
authorities dealing with Iraqis in Jordan such as official parties like the Jordanian Government and
the Iraqi Embassy in Amman, international organizations, and social charities and organizations and
institutions involved in providing humanitarian
and social services.

The study used the methodology of qualitative
analysis to identify the main challenges facing the
Iraqis staying in Jordan and to show the extent of
its reflection on the various aspects of their living
conditions through reviewing the relevant sources

The study concluded that the Iraqi manpower in
Jordan faces challenges affecting most areas of
life and influencing the minimum basic rights in
health, education, employment, protection, security and decent living due to the difficulty of meet-
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