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مقدمة:
تعد ظاىرة اذلجرة من أقدم الظواىر اإلنسانية ،وال تكاد جتد بقعة من األرض ختلو من بشر ىاجروا من مناطق جغرافية أخرى إليها،
ونشأت ىذه الظاىرة كحاجة انسانية أساسية تتطلبها استمرارية احلياة ،لذلك فإن تنقل البشر داخل حدود دوذلم وخارجها ىو حق
انساين ،إذ نص اإلعالن العادلي حلقوق االنسان على حق الفرد يف حرية التنقل واختيار زلل إقامتو داخل حدود كل دولة ،وحقو يف أن
يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كما حيق لو العودة إليها .1إال أن الصراعات الدولية والتوجهات الوطنية والقومية وتفاوت مستويات
التنمية حرمت الغالبية الساحقة من البشر من التمتع هبذا احلق.
وتأيت اذلجرات البشرية اما ألسباب شخصية يقرر فيها الفرد مسار حياتو تبعاً دلصاحلو ،ومنها من كان مجاعياً للبحث عن احلياة
األفضل بالبحث عن الرزق ،ومنها ما كان ىرباً من احلروب وادلوت ومنها من كان بسبب االحتالالت اليت تتسبب بتهجري شعوب عن
أراضيها وأوطاهنا .وتنامت ظاىرة اذلجرة يف العقود األخرية كطريقة انسانية دلواجهة حتديات واختالالت أسواق العمل وارتفاع مستوى
التفاوت وعدم ادلساواة داخل الدولة الواحدة وبني الدول .وتفيد ادلؤشرات االحصائية أن غالبية اذلجرات اليت تتم يف العامل تكون
هبدف البحث عن عمل ،ويقصد بالعامل ادلهاجر "الشخص الذي زاول أو ما زال يزاول أو سيزاول نشاطاً مقابل أجر يف دولة ليس
من رعاياىا".2
وتفيد سلتلف ادلؤشرات على ادلستوى العادلي اىل أن التيارات اليمينية ادلعادية للمهاجرين مبختلف أنواعهم تتنامى يف سلتلف مناطق
العامل ،واليت توجت بفوز دونالد ترامب رئيساً للواليات ادلتحدة ،األمر الذي سينعكس سلباً على درجة دتتع ىؤالء ادلهاجرين سلباً،
وسيضعف من فرص محايتهم.

مؤشرات عالمية
وحسب اإلحصاءات الدولية ادلتعلقة باذلجرة للعام  ،2015فإن ىنالك ما يقارب  244مليون عامل مهاجر يف العامل 3.نصفهم من
النساء ،غالبيتهم ينتقلون من دول اجلنوب اىل دول الشمال يبحثون عن مستويات معيشية أفضل وأجور أعلى .وتبلغ قيمة التحويالت
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ادلالية للعمال ادلهاجرين اىل بلداهنم األصلية حسب تقديرات البنك الدويل ما يقارب  432مليار دوالر يف العام .2015
واستناداً اىل ذلك ،فإن فوائد العمالة ادلهاجرة تنعكس اجياباً على البلدان األصلية للعمال ادلهاجرين من خالل حتويالهتم ادلالية اليت
تساىم يف دتويل اجلهود التنموية فيها من جانب ،وختفف من عجوز موازين ادلدفوعات من جانب آخر ،وختفف من حدة ادلشكالت
االقتصادية واالجتماعية النامجة عن البطالة من جانب ثالث .وتنعكس كذلك اجياباً على البلدان ادلستقبلة ،ألهنم يعملون يف
القطاعات االقتصادية اليت ال يتوفر لدى ىذه الدول فيها عمالة وطنية .وبشكل عام فإن ىجرة األيدي العاملة تساىم يف حل مشكلة
اختالل توازنات أسواق العمل يف الدول ادلرسلة وادلستقبلة للعمالة ،بالتايل فإن ىجرة األيدي العاملة ظاىرة ال مفر منها ،وسوف
تستمر يف ادلستقبل ادلنظور ومبستويات مضطردة ،نتيجة العديد من العوامل ،منها :عدم االستقرار السياسي وعودلة الشركات (الشركات
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ادلتعددة اجلنسية) ،والفقر والبطالة والعجز يف العمل الالئق يف بعض البلدان ،يقابلو التغريات الدديوغرافية ونقص العمالة يف مناطق
أخرى وتفاوت مستويات التنمية بني البلدان وداخلها.
وتشري العديد من التقارير الدولية والعادلية أن العمال ادلهاجرين ىم األكثر تعرضاً لالنتهاكات والتعدي على حقوقهم اإلنسانية
األساسية ،وغالبيتهم يتعرضون ألنواع متعددة من االنتهاكات تصل يف العديد من الدول اىل مستوى االجتار بالبشر ،واليت تعد أحد
أشكال العبودية احلديثة .وأشار تقرير مؤشر العبودية للعام  1026إىل وجود  8..4مليون شخص يواجهون شكالً من أشكال
العبودية يف  261دولة من دول العامل ،ولألسف فإن ترتيب األردن على ىذا ادلؤشر سىيء حيث أن ترتيبو  24من أصل  261دولة
مت مشوذلا بو .والعامل الرئيسي يف ذلك يعود اىل الرتاجع ادللموس يف شروط العمل بشكل عام ،وسوء أوضاع عمالة ادلنازل والعاملني يف
ادلناطق الصناعية ادلؤىلة  QIZعلى وجو اخلصوص .وتشمل العبودية احلديثة :االجتار بالبشر والعمل بالسخرة والزواج القسري
وعبودية الدين واالستغالل اجلنسي يف األعمال التجارية.5

معايير دولية
ذلذه األسباب ولغريىا ،جاء االىتمام بوضع معايري خاصة حلماية العمال ادلهاجرين يف عملهم ،واستمرت اجلهود الدولية يف ىذا اجملال
مع استمرار تعرض ىؤالء العمال اىل االستغالل ،وتطورت الرؤية ليصبح ادلطلوب محاية العمال ادلهاجرين واسرىم ،اىل أن مت وضع
اتفاقية دولية اصبحت جزءا ال يتجزأ من الشرعة الدولية حلقوق االنسان ،وتتمثل يف "االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال
الوافدين (ادلهاجرين) وأفراد اسرىم ،"0991 ،واليت مشلت يف نصوصها خالصة التجربة االنسانية يف محاية العمال ادلهاجرين .وىذه
االتفاقية تضمنت خالصات مجلة من االعالنات وادلعاىدات واالتفاقيات اإلنسانية الدولية ادلتمثلة يف االعالن العادلي حلقوق االنسان
والعهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق ادلدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية منظمة العمل الدولية ادلتعلقة باذلجرة
من أجل العمل رقم  71لسنة  ،2787واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ادلهاجرين (احكام تكميلية) رقم  281لسنة
 ،274.واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف االستخدام وادلهنة رقم  222لسنة  ،27.4وتوصيات منظمة العمل الدولية
رقم  46ورقم  ،2.2واالطار متعدد االطراف دلنظمة العمل الدولية بشأن ىجرة األيدي العاملة.100. ،

األردن والعمالة المهاجرة
يف الوقت الذي يعد فيو األردن من الدول ادلستقبلة للعمالة ادلهاجرة واليت يطلق عليها يف األردن "عمالة وافدة" ،اذ يعمل فيو مئات
اآلالف من العمال ادلهاجرين يف العديد من القطاعات االقتصادية ،فإن ىنالك مئات اآلالف من األردنيني يعملون خارج األردن
وخاصة يف دول اخلليج العريب ،وبالتايل فهو من الدول ادلرسلة ذلم .وتتفاوت مواقف اجلهات ذات العالقة مبوضوع العمال ادلهاجرين
سواء يف األردن أو خارجها ما بني مرحب هبا اىل ادلعادي ذلا مرورا اىل ادلواقف الوسطية ،وىذه ادلواقف تنعكس على كيفية التعامل مع
ىذه الفئة من العاملني.
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ويضم سوق العمل األردين أعداداً كبرية من العمالة ادلهاجرة ادلنظمة (حتمل تصاريح عمل) وغري ادلنظمة (بدون تصاريح عمل) ،وتقدر
أعدادىم يف األردن مبا يقارب ادلليون عامل مهاجر ،منهم ما يقارب ( )12.الف عامل مسجلني لدى وزارة العمل ،وما يقارب
 100ا لف عامل آخر غري مسجلني لدى وزارة العمل ويعملون يف سلتلف القطاعات االقتصادية غري النظامية ( Informal
 ،)Sectorsتشكل العمالة ادلصرية اجلزء األكرب من رلمل ىذه العمالة ،تليها العمالة السورية اليت تزايدت بشكل ملموس خالل
السنوات الثالث ادلاضية بعد تفاقم األوضاع األمنية يف سوريا ،وتشري بعض التقديرات الرمسية أن أعدادىم تقارب  260الف عامل،
مسجل منهم ما يقارب  11الف ،بادلقابل فإن ىنالك ما يقارب  600الف عامل اردين مهاجر ،غالبيتهم يعملون يف دول اخلليج
العريب ،يرتكزون يف القطاعات االقتصادية النظامية.
وتشري التقديرات أن قيمة التحويالت ادلالية اليت يرسلها العمال ادلهاجرين يف األردن اىل بلداهنم األصلية تقارب الـ  811مليون دوالر
سنويا ،حسب ارقام البنك ادلركزي  ،102.يف حني تقدر قيمة التحويالت ادلالية للعمالة األردنية ادلهاجرة اىل األردن خالل عام
 )3.41( 102.مليار دوالر ،وتشري ارقام البنك ادلركزي للنصف األول من عام  1026اىل تراجع التحويالت من واىل األردن ،اذ
بلغت حتويالت العاملني األجانب للخارج  271مليون دوالر ،وحتويالت األردنيني للداخل ( )2.62مليار دوالر.
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واقع العمالة المهاجرة في األردن
بالرغم من عدم مصادقة األردن على "االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ادلهاجرين وافراد اسرىم  ،"2770إال أن ادلنظومة
التشريعية األردنية تتضمن عدداً من القوانني واالنظمة والتعليمات ذات العالقة بأوضاع العمالة ادلهاجرة ،فالتشريعات العادية مثل
القانون ادلدين وقانون العمل وقانون الضمان االجتماعي وقانون العقوبات وقانون منع االجتار بالبشر وقانون االقامة وشؤون االجانب
وقانون إبطال الرق إىل جانب تشريعات وقوانني أخرى توفر محاية قطاعية أو جزئية للعمال ادلهاجرين يف بعض اجملاالت ،وحترمهم منها
يف رلاالت أخرى .ىذا باإلضافة اىل عدد من األنظمة والتعليمات اليت ترتبط بصورة او أخرى بأوضاع العمال ادلهاجرين منها :نظام
العاملني يف ادلنازل ونظام تنظيم ادلكاتب اخلاصة العاملة يف استقدام واستخدام غري االردنيني العاملني يف ادلنازل ،ونظام رسوم تصاريح
عمل العمال غري االردنيني ونظام مفتشي العمل ،وتعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غري األردنيني وتعليمات شروط
واجراءات استقدام واستخدام غري االردنيني يف ادلناطق الصناعية ادلؤىلة والقرارات ادلتعلقة باحلد االدىن لألجور والقرارات ادلتعلقة بادلهن
ادلغلقة على االردنيني دون سواىم من العمال.
ومبراجعة سريعة للمنظومة التشريعية األردنية ادلعمول هبا ،يتضح أن ىذه ادلنظومة تفتقر إىل إطار قانوين شامل يقر بادلساواة الكاملة بني
العمال الوطنيني والعمال ادلهاجرين يف رلال احلقوق االنسانية ،وبالرغم من وجود النصوص اليت تقر شكال بادلساواة ،فإن العديد من
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االس تثناءات الواردة يف بعض األنظمة والتعليمات والقرارات تؤدي اىل التمييز السليب ضد العمال ادلهاجرين ،وبالتايل تعزز عدم
ادلساواة ،وتشكل أرضية ومدخالً التساع رقعة االنتهاكات .ومنها على سبيل ادلثال قرار احلد األدىن لألجور الذي يطبق على األردنيني
فقط ،وحرمان عامالت ادلنازل من االنتفاع من احلماية االجتماعية يف اطار منظومة الضمان االجتماعي ،بالرغم من مشول فئة العاملني
يف ادلنازل حتت مظلة قانون العمل األردين .ىذا اىل جانب العديد من ادلمارسات ضد قطاعات من العمالة ادلهاجرة اليت تصل حد
االنتهاك ،وقد أفاد تقرير مؤشر العبودية لعام  1028عن وجود  12الف انسان يف األردن يعانون من العبودية احلديثة واليت تشمل
أي من حاالت االجتار بالبشر والعمل بالسخرة والزواج القسري وعبودية الدين واالستغالل اجلنسي التجاري.
واىل جانب ذلك يعاين العديد من العاملني األردنيني يف دول اخلليج من سياسات وشلارسات دتييزية مرتبطة بنظام الكفالة الذي يقيد
وخيل مبنظومة احلماية وادلساواة اليت جيب أن يتمتع هبا العامل ادلهاجر ،ومنها حق التملك والتنقل ،وكذلك ىنالك دتييز يف مستويات
األجور لصاحل أبناء البلد األصلي خاصة العاملني يف القطاع العام.
واالمر الغريب الذي جيب االشارة اليو يف ىذا السياق أن الثقافة السائدة يف األردن ولدى رلتمعات الدول ادلستقبلة للعمالة األردنية
ادلهاجرة وخاصة يف دول اخلليج العريب لديها قبول دلبدأ عدم ادلساواة بني أبناء البلد األصليني وادلهاجرين يف احلقوق االنسانية
األساسية.
توصيات
جتب اإلشارة اىل أمهية اعتماد سياسات وطنية توفر اطاراً معيارياً شامالً جتاه العمال ادلهاجرين سواء أكانوا غري أردنيني يعملون يف
األردن ،أو اردنيني يعملون يف اخلارج ،تعتمد هنج حقوق االنسان هبدف حتقيق العدالة وادلساواة واحلياة الكردية .ومن جانب آخر
ىنالك ضرورة ملحة لتطوير سياسة عادلة وحقوقية إلدارة موضوع العمالة ادلهاجرة يف األردن ،تؤخذ بعني االعتبار مصاحل العمالة
الوطنية وادلهاجرة بعني االعتبار على حد سواء ،على اعتبار أن وجود سياسات عادلة وواضحة جتاه ظروف العمل يف األردن سينعكس
اجياباً على ظروف العمل جململ العاملني وطنيني ومهاجرين .وتؤخذ بعني االعتبار التزامات الدول جتاه ادلعايري األساسية حلقوق االنسان
ومعايري العمل الدولية من جانب ومصاحل رلتمعاهتا من جانب آخر .اىل جانب ضرورة وضع حد للفوضى الكبرية اليت يعاين منها
سوق العمل لوضع حد التساع رقعة العمالة ادلهاجرة غري النظامية واليت تفتح الباب أمام وقوع العديد من االنتهاكات ضدىم ،وتضر
مبصاحل العمال األردنيني.
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االعالن العادلي حلقوق االنسان ،ادلادة .01
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االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال الوافدين (ادلهاجرين) وأفراد اسرىم ،0991 ،ادلادة .2
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/issue-briefs/WCMS_239651/lang--en/index.htm
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http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/remittances-to-developing-countriesedge-up-slightly-in-2015

http://www.globalslaveryindex.org/findings/
http://www.cbj.gov.jo/uploads/31b.xls
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