
بلغ عدد سكان األردن الذي يتزايد بشكل سريع 9.6 ماليني نسمة في عام 2016 – وهو 
رقم يشمل عدد كبير من الالجئني السوريني والعمال املهاجرين. وميكن اآلن التمييز بني 
والالجئون  املهاجرون  ال  والعمّ األردنيون،  اململكة:  في  العمال  من  مختلفة  فئات  ثالث 
السوريون. ويقدّر عدد األردنيني الذين يشغلون وظائف بنحو 1.4 مليون مقابل 210 آالف 
أردني عاطل عن العمل. ورغم عدم توفر أرقام دقيقة، تشير أحدث التقديرات إلى أن عدد 

غير األردنيني العاملني في اململكة يضاهي رمبا األردنيني.
حتسني  مقابل  العمل  سوق  إلى  سوري  ألف  بإدخال 200  مؤخرًا  التزم  قد  األردن  وكان   

ا  ا يزخر أساسً رة. ومع ذلك، فاقم دخول السوريني وضعً الدخول إلى السوق األوروبي، وزيادة االستثمارات واحلصول على قروض ميسّ
بالتحديات. ونظرًا إلى وجود فئات العمال الثالث بأعداد كبيرة، من احملتمل أن تؤثّر على بعضها البعض. ولهذا السبب، ال بدّ من 

معاجلة التحديات التي تواجهها أي فئة - مبا فيها  األردنيني - ضمن سياق سوق العمل ككل. 

أجرت منظمة العمل الدولية، بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، دراسة تهدف إلى ايجاد حلول عملية لثالثة أهداف 
لكافة  الئقة  عمل  ظروف  وضمان  األردنيني،  تشغيل  تعزيز  األردني:  العمل  سوق  في  متباينة  تكون  قد  العامة  بالسياسة  خاصة 

العمال، مبن فيهم العمال املهاجرين، ودمج الالجئني السوريني في القوى العاملة.     

وحتت عنوان: "سوق محفوف بالتحديات يغدو أكثر حتديا: عمال أردنيون، عمال مهاجرون والجئون في سوق العمل األردني"، 
يتناول التقرير خمسة قطاعات محددة هي: الزراعة، اإلنشاءات، العمل املنزل، الصناعة والسياحة. وتستند نتائجه وتوصياته إلى 
ّ جمعها من حوالى ألف  شخص، مبن فيهم على سبيل الذكر ال احلصر،  مراجعة أدبية شاملة ملنشورات وبيانات عامة مهمة مت

أصحاب عمل، وعمال أردنيني وأجانب، ومسؤولني حكوميني وغيرهم من األشخاص املهمني الذين أدلوا مبعلومات. 

ا ملعاجلة حتديات سوق العمل  ويؤمل أن تُستخدم هذه التوصيات القائمة على أدلة من أجل دفع عجلة احلوار بشأن السياسات قدمً
املعقدة. كما يؤمل أن يوفر التقرير محفزات لدول أخرى تواجه حتديات هجرة مختلطة في أسواق عملها، وبشكل أوسع للمداوالت 

بشأن امليثاق العاملي حول املهاجرين والالجئني.  

��kIg=�ku½���¤35'¹+�¸����H+��¨�7

�k«HLbH+����H+�k��¢½�¬ouhH+��L}��½+

�gNb´�ÑG+�Lb�N�ngNbulHg,��¨�Â��¨�7
Ê35'¹+����H+��¨�7�¸�¤¨d0¹L�¤L}0g¥I��g�=��¤¨«J35'+��g�=

�������¨«J¨N�¤+}N�1�k«HLbH+����H+�k��¢I

 www.ilo.org/roasmigration
©ILO/Syria Refugee Response

f£DH]D*����D*�f���E�b�-x~{F�,]J]/�f~6*42��E�ib��g�E���ng«�7g�7'+�

األردنيون املشتغلون،
 1,398,030 

العمال املهاجرون
املشتغلون،

 1,200,000

 

السوريون
املشتغلون،
200,000 

 

املشتغلون في األردن  



وخالفا ملا هو سائد حول ثقافة العيب ، إن األردنيني منفتحون 
العمل  ظروف  كانت  حال  في  واملهن  القطاعات  كافة  على 
على  تؤثّر  محددة  عوامل  عن  األردنيون  العمال  الئقة. ويتحدث 
وتشمل  مهنة.  أو  قطاع  أي  في  للعمل،  وحماسهم  رغبتهم 
هذه العوامل: دفع األجور في موعدها، دفع أجور ساعات العمل 
إنتاج  أساليب  ومستدامة،  محددة  عمل  وساعات  اإلضافية، 

ميكنهم  وظيفة  على  احلصول  في  رغبتهم  على  العمال  وشدّد  جهودهم.  وتقدير  اليدوي  العمل  من  بدالً  املهارات  على  تركّز 
قدراتهم  من  تستفيد  وظيفة  في  رغبتهم  على  األردنيون  العمال  أكد  اخلصوص،  وجه  على  مهاراتهم.  لتعزيز  منها  االستفادة 
وتعمل على بناءها، وتُكافأ فيها اجلهود من خالل االرتقاء املهني، وزيادة األجور وببساطة االعتراف بالعمل اجليد. ومن جهتهم، أشار 
أصحاب العمل إلى أنهم يريدون عماالً متفانني في وظائفهم. وبالتالي، وبالرغم من االختالف في التعبير، يسعى  الطرفان إلى 

ا طويل األمد وتركيزًا على اإلنتاجية ينتج عنه زيادة في األرباح واألجور على حد سواء.  نفس الهدف: التزامً
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”عندما يبدأ أي شاب بالعمل يسعى إلى ارتقاء السلم الوظيفي.  سيرغب 
الشباب األردنيون في العمل إن شعروا أن هناك فرصة أمامهم للحصول 

على ترقية إن حتسنت مهاراتهم واكتسبوا خبرة جيدة.“ 
(مدير برنامج عمل أفضل األردن، الصناعة)

على الرغم من أن القوانني التي ترعى نظام الهجرة وتصاريح 
العمل دقيقة، برز تباعد بني األنظمة املتعلقة بالقانون والواقع 
الفعلي. ويتطلع القطاع اخلاص على نحو متزايد إلى ترتيبات 
عمل على املدى القصير وبدوام جزئي. فضالً عن ذلك، إن تكلفة 
إضفاء الطابع الرسمي املرتفعة تعني بقاء العديد من العمال 

خارج النظام. 

”علينا إيجاد آلية ميكن مبوجبها للعامل أن ينتقل بسهولة من صاحب عمل 
إلى آخر. فالكفيل يسيطر حاليًا على العامل. وفي حال كان العامل 

، يوفر هذا األمر مرونة للمقاولني الذين ميكنهم تشغيل عمال على  مستقالً
أساس قصير األمد من مجموعة من العمال املهاجرين القانونيني من دون 

االلتزام بالتشغيل  لعام واحد.“
 (مقاول في قطاع اإلنشاءات)

فالعديد من العمال املهاجرين والالجئني ال ميلكون تصاريح عمل ألسباب عدة. ومن بني الذين ميلكون تصاريح، يعتمد قسم كبير 
على تصاريح العمل من السوق السوداء التي يتمّ شراؤها من كفالء أردنيني من دون وجود عالقة عمل حقيقية. 

املهاجرين  العمال  أوساط  في  السائدة  العمل  ظروف  إن 
ب على العمال األردنيني التنافس مع  والالجئني السوريني تصعّ
عمال غير أردنيني على الوظائف. ويشكّل التأخر في دفع األجور، 
العمل  وساعات  اإلضافية،  العمل  ساعات  أجور  دفع  وعدم 
الطويلة وغير القابلة للتوّقع إضافة إلى االعتماد الكبير على 

األساليب ذات اإلنتاجية املتدنية والتي تتطلب جهد جسدي جميعها حتديات شائعة تواجه العمال غير األردنيني. فالتأخير في دفع 
األجور لعدة أشهر ممارسة شائعة في قطاعيْ الزراعة والعمل املنزلي. وفي حني أن أجور ساعات العمل اإلضافية مطبق في بعض 
قطاع  في  العمال  يتلقاه  ما  ًا  نادر الصناعة،  قطاع  أنحاء 
أفاد  القطاعات،  كافة  وفي  القطاعات.  من  وغيره  السياحة 
األعمال  في  يواجهونها  التي  الصعوبات  عن  املهاجرون  العمال 
بالسن.  التقدم  مع  تمل  حتُ ال  تصبح  والتي  الثقيلة  اليدوية 
وبالرغم من جهود املفتشني، فإن إنفاذ متطلبات ظروف العمل 
باملوارد،  املتعلقة  املعوقات  إلى  نظرًا  سيما  ال  حتديًا  يشكّل 

والتركيز احلالي على وضعية إقامة العمال غير األردنيني.  

”أعمل لـ 12 أو 13 ساعة في اليوم، سبعة أيام في األسبوع.  وغالبًا ما 
ا طيلة الليل وعلي أن أبقى جاهزًا للعمل في أي وقت.  أمتنى  أبقى مستيقظً

لو أتقاضى أجري بحسب عدد ساعات عملي، وأن أحصل على أجري عند 
نهاية الشهر وليس مع نهاية املوسم. “

(عامل مصري في قطاع الزراعة)

”نحاول التقيد بكافة جوانب القانون، مبا فيها السالمة والصحة املهنية.  
وتتمثل إحدى املشاكل على هذا الصعيد بأننا ال منلك الوقت الكافي أو حتى 

اآلليات للقيام بكافة األمور.  أحيانًا تكون آلية واحدة متاحة للتفتيش 
عندما ترافقنا الشرطة للتدقيق في تصاريح العمل.“ 

(مفتش في وزارة العمل)
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على  االستحصال  عملية  على  يسيطر  الكفيل  أن  حقيقة  من  الرغم  وعلى 
أنفسهم  للمساءلة  يخضعون  أنهم  األردنيون  غير  يدرك  العمل،  تصريح 
وعلى  الترحيل.  من  حمايتهم  هي  العمل  لتصاريح  األهم  الفائدة  أن  ويعتبرون 
ظروف  لتحسني  وسيلة  العمل  تصاريح  يعتبرون  األفراد  بعض  أن  من  الرغم 
العمل، يعتقد الكثيرون غيرهم أنها  تؤثر على هذه الظروف سلبا ألن الكفالء 

يسيطرون على تنقل العامل وهم قادرون على ابتزازه.
قدرة  فإن  احلالي،  االقتصادي  والواقع  النظام  مبادئ  بني  االختالفات  ونتيجة 
أنه  األردنيني مقوّضة، كما  من غير  العاملة  على القوى  اإلشراف  على  احلكومة 
العمال  أخرى، ويشعر  في  وفائض  االت  ا بعض  في  العمال  عدد  في  نقص  ثمة 

األردنيون أن متطلبات ظروف العمل غير منفذة بشكل فعال في حني يشعر العمال املهاجرون بالضعف أمام الترحيل واالستغالل.  

رغم أن السوريني ميثلون خمس إجمالي عدد العمال غير األردنيني 
فقط، إال أن وجودهم أدخل ديناميكية جديدة على سوق العمل. 
عائالت  إن  املهاجرين،  العمال  وبخالف  التحديات.  برزت  فقد 
السوريني تأتي معهم وهم غير قادرون على العمل في ظل بعض 
األردن  إلى  يأتون  الذين  املهاجرين  للعمال  املمكنة  الظروف 
مبفردهم. كذلك، برزت توترات اجتماعية إذ يبدو أن العدد املتزايد 

هذه  ورغم  ذلك،  مع   . نزوالً بها  ودفع  األجور  قوّض  قد  للعمال 
، في حني أن العمال املهاجرين  التحديات، برزت فرص جديدة. أوالً
كحواالت  بلدانهم  إلى  أجورهم  من  األكبر  القسم  يرسلون 
ميكن  ثانيًا،  األردن.  داخل  أجورهم  السوريون  يُنفق  نقدية، 
موجودون  السوريني  ألن  كبير  بشكل  التوظيف  رسوم  تخفيض 

التعليم  مستويات  من  الرغم  على  ثالثًا،  البالد.  في  ا  أساسً
في  كبيرة  مهارات  السوريني  من  العديد  ميلك  ا،  عمومً املتدنية 
ا، إن السوريني  ريادة األعمال إضافة إلى مهارات في التجارة. رابعً
املقيمني في مخيمات قادرون على العمل، مبا في ذلك في املناطق 

اورة.      الصناعية ا

”ندفع ألف دينار إلى الكفيل.  أعلم أن احلكومة تأخذ نحو 300 دينار، في 
حني يتقاسم الوسيط والكفيل - الذي ال نلتقي به أبدًا في العديد من 

ا طائلة  احلاالت - الربح بينهما.  نحن نفهم كيف يعملون وهم يجنون أرباحً
منا، لكن ال خيار آخر أمامنا.“  

(عامل مصري في قطاع الصناعة)

”إنني مستعد للعمل في أي قطاع، لكن ال ميكنني أن أرحل عن هذه املدينة 
في حال ال تسمح لي الوظيفة التي نلتها باستئجار منزل وإعالة أسرتي. أنا 

أعيش هنا من دون دفع أي نفقات ألنه لديّ أقرباء في هذه املنطقة لذا 
ميكنني أن أدبر أموري..“

(سوري عاطل عن العمل)

”ال يتوجب على السوريني منافسة األردنيني. ولكن حتما يستحقون األولوية 
على غيرهم من بلدان أخرى. لن يذهب السوريون الى أي مكان وهم فقط 

يريدون العيش والعمل. املشكلة تكمن في أن السوريني يدفعون باألجور الى 
األسفل.“

(أردني عاطل عن العمل)

تعزيز قدرة وزارة العمل على حتقيق مهمتها الرئيسية املتمثلة بتطبيق ظروف العمل واإلشراف عليها، مبا في ذلك عبر احلوار 
االجتماعي مع أصحاب العمل والعمال وكذلك إجراء عمليات تفتيش عمل فعالة.

اعتماد آلية ملعاجلة مسألة الدفعات املتأخرة من خالل أنظمة دفع إلكتروني. 
مراجعة وتطبيق دفع أجور ساعات العمل اإلضافية من أجل إعادة توازن احلوافز للعمال وأصحاب العمل على السواء. 

إيالء أهمية أكبر للسالمة والصحة املهنية.
توسيع البرامج التي تربط العمال املؤهلني بأصحاب العمل، مبا في ذلك للوظائف قصيرة األمد وبدوام جزئي. 
الفات غير املقصودة وتعزيز حل نزاعات العمل. نشر التوعية بني أصحاب العمل والعمال من أجل احلدّ من ا

االستفادة من األرضية املشتركة القائمة بني أصحاب العمل والعمال في ما يتعلق باملسارات املهنية من خالل جلان مكان 
العمل، التدريب والتقييمات. 

الوظائف.  لكافة  العمل  ظروف  من  ومنسقة  واضحة  مجموعة  ضمان  خالل  من  العمل  متكني األردنيني من املنافسة على 
وميكن حتقيق ذلك من خالل:  

ليس لديهم تصريح
عمل،

1,084,955 

78,761
 

رب عمل كفيل،

كفيل من السوق
السوداء،

 املشتغلون غير األردنيون بحسب وضعية اإلقامة

236,284
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وضع برامج تهدف إلى زيادة تشغيل األردنيني. وميكن حتقيق ذلك من خالل: 

معاجلة الوضع اخلاص بالالجئني باعتباره مختلف عن وضع العمال املهاجرين. وميكن حتقيق ذلك من خالل:

معاجلة حتديات سوق العمل اخلاصة بكل قطاع، من خالل:

النظر في إدخال تعديالت على أنظمة الهجرة وتصاريح العمل لضمان نفاذ القطاع اخلاص إلى قوى عاملة نظامية بدوام 
جزئي وعلى املدى القصير وحلماية العمال وأصحاب العمل على السواء.  

وتضطلع احلكومة األردنية بدور رئيسي في حتديد نوع االقتصاد الذي يطمح إليه األردن وفي مواءمة احلوافز ألصحاب العمال 
تمع الدولي أن يلعب دوره: املساهمة في تأمني رفاه الالجئني السوريني على املدى الطويل  والعمال مع تلك الرؤية. وعلى ا
والنمو  للجميع  الالئق  العمل  وتعزيز  اإلقليمية،  األزمات  عن  الناجتة  الكلي  االقتصاد  صدمات  مواجهة  في  األردنيني  ودعم 

االقتصادي الشامل. 

مواصلة اإلصالحات في التدريب والتعليم املهني، مبا فيه االنكشاف على اخليارات املهنية والتوجيه في املدارس.
تطوير بدائل للوظائف التقليدية الدائمة بدوام كامل، مبا في ذلك أي التزامات ضرورية جتاه الضمان االجتماعي.

اوف حيال تكلفة ووقت التنقل.   توفير وسائل نقل ذات تكلفة متدنية وموثوقة لتبديد ا
دعم تشغيل النساء من خالل التشجيع على توفير أماكن عمل آمنة ومالئمة إلى جانب فرص للعمل من املنزل. 

ً في البالد، ميكن أن تكون عملية االستحصال على تصريح عمل  بالنسبة إلى الالجئني والعمال املهاجرين املوجودين أساسا
من مسؤولية العامل وليس صاحب العمل. وميكن حتقيق ذلك بشكل أمثل من خالل التفاعل املباشر بني العامل ووزارة 

ا ثالثًا على غرار التعاونيات.  العمل أو من خالل منظمة معنية تشكّل طرفً
ا  يجب النظر بدقة في تشغيل املزيد من العمال املهاجرين من خارج البالد على ضوء القوى العاملة الكبيرة املوجودة أساسً

ووسط اتخاذ تدابير حلماية أصحاب العمل من خسارة رسوم التوظيف وحماية العمال من االستغالل.

توفير آلية بسيطة للسوريني العاملني حلسابهم اخلاص جلعل وضعهم نظاميا.
توسيع برامج التدريب ومنح الشهادات ومطابقة الوظائف التي تساعد السوريني على صقل مهاراتهم لتناسب أساليب 

اإلنتاج األردنية وترسيخ مكانتهم في سوق العمل.
ع على العمل وسط توفير احلماية االجتماعية في حال خسارة الوظيفة. تطوير آلية تشجّ

احلد من التوترات السياسية التي تؤججها املعلومات املغلوطة من خالل نشر التوعية بشأن السياسات والبرامج القائمة.
يم، مبا في ذلك في مناطق صناعية قريبة.  تعزيز الفرص للمقيمني في مخيمات لالجئني من أجل العمل خارج ا

تبسيط مسألة االستحصال على تصاريح أمنية بغية متكني السوريني من املشاركة في مجموعة أشمل من املهن 
املفتوحة.

وضع إطار عمل منظم لقطاع الزراعة. 
التشجيع على اعتماد تقنيات من شأنها زيادة إنتاجية العامل بغية جعل املهام أكثر قبوالً بالنسبة إلى األردنيني والتحول نحو 

االقتصاد عالي القيمة.
معاجلة التحديات اخلاصة التي يواجهها قطاع العمل املنزلي، مبا في ذلك عبر توفير البدائل لعمليات التفتيش املنزلية.

دعم البدائل لنموذج العاملة املنزلية املقيمة في منزل صاحب العمل، مبا في ذلك مراكز رعاية األطفال التي ميكن أن توفر 
العمل للعامالت األردنيات والسوريات. 

مراجعة وإعادة النظر في نظام احلصص واملهن املغلقة من خالل احلوار االجتماعي بهدف ضمان مساندة القوانني لسياسة 
التشغيل وللنمو االقتصادي.


