
 العوائق أمام العمل الالئق للمهاجرین في األردن: مناقشة مع علیاء الهنداوي
  جنیفر غوردون

 

 الملّخص

زمن منذ مدافعة هي ،(BHRRC) اإلنسان وحقوق األعمال موارد مركز في ولبنان األردن برنامج مدیرة الهنداوي،                  علیاء
وعملت األردن، في ونشأت باكستان في الهنداوي ولدت األوسط. الشرق في والمهاجرین الالجئین العمّال حقوق عن                  طویل
في الدولي والتعاون التخطیط ووزارة الدولي العمال نقابات اتحاد وكذلك الدولیة، العمل ومنظمة للهجرة الدولیة المنظمة                  لدى
والهیكلیات المهاجرین) (كفالة الكفالة نظام بین العالقة الهنداوي تشرح المقابلة، هذه في المنظمات. من وغیرها                 األردن
العمال استغالل في النظام هذا یساهم وكیف والفردي، والوطني الوطني عبر المستوى على األخرى الرسمیة وغیر                  الرسمیة

 المهاجرین في األردن. وتوصي بمجموعة من اإلصالحات لمعالجة هذه القضایا.
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 المقّدمة

بما األردن، في شغلها في سواهم أحٌد یرغب قّلما والتي أجًرا األقل الوظائف من الكثیر والالجئون المهاجرون العّمال                    یشغل
ویواجهون طویلٍة لساعاٍت هؤالء فیعمل المالبس. وتصنیع المنزلي والعمل والزراعة البناء مجاالت في الوظائف ذلك                 في
والناشطین الباحثین من الكثیر مع الهنداوي علیاء وتتفق منه. ُیحرمون قد أو یتأخر قد لألجور أدنى حد لقاء خطیرة                     ظروًفا
لضعف أساسًیا سبًبا باعتباره األوسط الشرق في أخرى وبلدان األردن في الكفالة نظام على اهتمامهم یصّبون                  الذین
تفاعل أیًضا یفهم أن المرء على یجب المهاجرین، استغالل وأسباب كیفیة فهم أجل من أنه تعتبر الهنداوي لكّن                    المهاجرین.

 نظام الكفالة مع القوانین الرسمیة األخرى والممارسات غیر الرسمیة على المستویات عبر الوطنیة والوطنیة والفردیة.

 

 نظام الكفالة: مهاجرون من دون القدرة على التنّقل

البلد في واإلقامة العمل في العامل حق المتدني األجر ذوي من المهاجرین للعّمال تأشیرات ُتصِدر التي العالم دول معظم                     تربط
على واسعة سلطة الكفیل ولبنان، األردن وفي كما الخلیج أنحاء جمیع في الُمعتَمد الكفالة، نظام یمنح كفیل. عمل 1                   بصاحب

بمجرد البلد مغادرة علیه/ها ویفرض فحسب، الكفیل عمله/ها صاحب لصالح بالعمل للمهاجر الكفالة نظام ویسمح                 المهاجر.
دون من كفالتهم سحب العمل ألصحاب یمكن كذلك، لكفیله. یخضع المهاجر العامل فإّن أخرى، بعبارة العالقة. هذه                   انتهاء

2 تقدیم تبریر، وال ُتفَرض أّي قیود على حّقهم هذا. في األردن، ُیطبَّق نظام الكفالة على جمیع العّمال غیر األردنیین.

الخطیرة القیود "إن وتقول: القسري. للعمل مؤاتیة ظروًفا ُتنِتج الكفالة نظام في الشدیدة القوى اختالالت أن إلى الهنداوي                    تشیر
الذي فالعامل حقوقهم. على الحصول المهاجرین على للغایة" الصعب من تجعل وحدها [المهاجرین] تنقل على                 المفروضة
تصریح یصبح العمل، تصریح إلغاء حالة "[في الصالح. العمل تصریح یفقد طرده یتم أو العتداء التعّرض بعد عمله                    یترك

 اإلقامة الغًیا، وبالتالي [یصبح وضع المهاجر] غیر قانوني فجأة في البلد"، ما یتركه في الواقع عرضة لالعتقال.

 حمایة العّمال في األردن: مفقودون في العمل

 بالرغم من ذلك، تشّدد الهنداوي على أنه ال یمكن فصل نظام الكفالة عن سائر القوانین األخرى.

بالمهاجرین. تضر التي والسیاسات األردني القانون من األخرى بالجوانب الكفالة نظام عالقة تحلیل الضروري من ناحیٍة،                  من
حد على والمواطنین المهاجرین للعّمال الحمایة أشكال بعض یمنح األردني العمل قانون أّن من وبالرغم المثال، سبیل                   فعلى
لألجور أدنى حّد "هناك األجانب. والعّمال األردنیین بین الرسمیة األجور في تباینات أیًضا یشمل أنه إال أدناه)، (انظر                    سواء
البناء. قطاع في نفسه التمییز مالحظة ویمكن لألردنیین. مختلف لألجور أدنى وحّد المالبس، صناعة في المهاجرین                  للعّمال

 في الواقع، یوجد حّد أدنى مختلف لألجور للعّمال األردنیین والعّمال [المهاجرین] في جمیع أنحاء البالد."

القیود مثل العّمالیة، الحمایة أشكال بعض للمهاجرین یضمن األردني القانون أن من الرغم على أنه إلى الهنداوي                   وتشیر
غیاب فإن الحمایة، أوجه من وغیرهما العمل، تصاریح رسوم تكلفة العمل صاحب وتحمیل العمل، ساعات على                  المفروضة

موقع1 الهجرة،" بشأن المتحدة لألمم العالمي للمیثاق والتوصیات المهاجرین العّمال وحقوق الحوكمة المؤقتة: العمالة هجرة "برامج مارتن، وفیلیب كوستا دانیال                      
التالي: الموقع على متاح ،2018 آب/أغسطس االقتصادیة، السیاسات معهد           إلكتروني،
https://www.epi.org/publication/temporary-labor-migration-programs-governance-migrant-worker-rights-and-recomme
"هجرة سترال، وكریستین لینار تامارا باتي 2019]؛ آب/أغسطس 26 في للرابط زیارة [آخر /ndations-for-the-u-n-global-compact-for-migration              

  العمالة المؤقتة: استغالل أو أداة للتنمیة أو كالهما؟" السیاسة والمجتمع، 2010، المجّلد29 (4)، ص. 294-283.
إلیزابیث2 المثال، سبیل على انظر، أخرى. دول في محّددة جنسیات على النظام هذا یسري فیما األردنیین، غیر العّمال جمیع على األردن في الكفالة نظام ُیطبَّق                           

ص.1072- المجّلد49(8)، ،2013 التنمیة ، دراسات صحیفة العربیة،" المنطقة في الدولة ترعاه الذي المأسور العمل األردن: في الحرة غیر العاملة "القوى                     فرانتز،
على متاح ،2015 المهاجرین ، حقوق موقع إلكتروني، موقع الحدیث،" التطور مع یتعارض قدیم قانون الكفالة: موتابارثي،"فهم بریانكا 1077؛ ص. ،1087                     

 الموقع:
https://www.migrant-rights.org/2015/03/understanding-kafala-an-archaic-law-at-cross-purposes-with-modern-develop

 ment/  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
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دوریة تفتیش عملیات العمل وزارة ُتجري ال المثال، سبیل على الحقوق. هذه إنفاذ للغایة یصّعب المناسبة السیاساتیة 3                  اآللیات

الوزارة ص ُتخصِّ ذلك، من فبدًال المهاجرین. العّمال من الكثیر تستخدم التي القطاعات في العمل معاییر انتهاكات 4                 لرصد

أن الهنداوي وتوضح تصریح. دون من یعملون الذین المهاجرین إلیجاد اإلنفاذ مجال في المحدودة مواردها من األكبر                   القسم
من الفائدة هي "ما ولكن المهاجرین"، العمال تغطیة إلى تهدف عمل قوانین األردن أصدر لقد .[...] خطیرة مشكلة "یشّكل                     ذلك
العّمال بمعاملة له یسمح وضع في الكفیل الكفالة نظام یضع العمل، معاییر تطبیق یتم ال عندما القانون؟" ننفذ لم إذا                      ذلك

 المهاجرین بطرق تنتهك القانون األردني وضمانات حقوق اإلنسان الدولیة.

ال القطاعات، بعض ففي فاعلة. عمالیة نقابات وجود عدم المهاجرین العّمال إضعاف في تساهم التي األخرى العوامل                   ومن
5  تعترف الحكومة األردنیة إال بنقابة رسمیة واحدة، وللنقابات وجود ضعیف بین المهاجرین في معظم الصناعات.

الفردي لالنتصاف فعالة آلیة وجود عدم في یتمّثل أساسي هّم یبرز فّعال، جماعي تمثیل وجود عدم ظّل وفي ذلك، على                      عالوًة
یمكن ال ذلك، ومع طردهم. أو العمل ترك بعد األردن في البقاء للمهاجرین یمكن ال الكفالة، نظام فبسبب المحاكم. خالل                      من
ضد دعوى رفع األحوال من حال بأي ترحیلهم یتم الذین للمهاجرین یمكن ال وبذلك، الخارج. من المحكمة في دعوى                     متابعة

 صاحب عمل سابق السترداد األجور غیر المدفوعة أو لمتابعة انتهاكات القانون األخرى.

  تذّكرنا الهنداوي أیًضا أن عدًدا من القوى العابرة للحدود الوطنیة تلعب دوًرا مهًما في إنتاج أسباب ضعف العّمال المهاجرین.

العمال وساطة شركات وهي العّمالیة، الهجرة مجال في الوطنیة عبر الفاعلة الجهات من مجموعة السیاق هذا في                   وتبرز
أن إلى الهنداوي وتشیر األردن. في (بتصریح) رسمي بعمل وتربطهم األصلیة بلدانهم في المهاجرین توّظف التي                  الخاصة،
المهاجرون به سیقوم الذي العمل حول زائفة وعود وبتقدیم قانوني، غیر بشكل عالیة رسوم بفرض یشتهرون الوسطاء                   هؤالء
األردن، إلى المهاجرون یصل عندما لذلك، نتیجًة الهجرة. تكالیف لتغطیة ربویة فائدة بأسعار المال وبإقراض وصولهم،                  عند
إرسال من یتمكنوا أن قبل اقترضوه ما سداد علیهم یتعین أنه العّمال ویعلم الوسطاء. لهؤالء بشدة مدینین یكونون ما غالًبا                      فإنهم
طردهم من خوًفا السلطات، إلى اإلساءة عن اإلبالغ عن یثنیهم ما بالیأس، المهاجرون یشعر لذلك، نتیجة بلدهم. إلى 6                   األموال

 من قبل الكفیل وإعادتهم إلى بلدهم قبل أن یتمكنوا من البدء بمساعدة عائالتهم.

نظام آثار تنعكس كیف دراسة الضروري من إنه الهنداوي تقول حقوقهم، ممارسة في المهاجرون یواجهها التي العقبات                   ولفهم
العمل الهنداوي وتتناول محددة. قطاعات في العمل، وسطاء دور وكذلك األردني، القانون من األخرى والجوانب                 الكفالة

 المنزلي والعمل في مجال البناء كمثالین عن ذلك.

 

األردن:3 في المهاجرون المالبس وصناعة المنازل "عّمال الدولیة، العمل منظمة انظر: المهاجرین، بالعمال المتعلقة األردنیة القوانین عن عامة لمحة على                       لالطالع
،2017 (األساسیات) ، العمل في األساسیة والحقوق المبادئ فرع - الدولي العمل مكتب جنیف، الصلة،" ذات والسیاسات والقوانین باألشخاص لإلتجار أساسي                      تحلیل
التالي: الموقع على     متاح
[آخر https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_554812.pdf  

  زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
المصانع4 لتفتیش الدولیة) العمل لمنظمة (برنامج Better Work Jordan شركة مع العمل وزارة تتعاون حیث المالبس، تصدیر صناعة في هو الرئیسي                        االستثناء

 بهدف رصد انتهاكات معاییر العمل.
حالة:5 الدولیة،"دراسة العمل منظمة انظر: المهاجرین. العمال من الكثیر یغطي عقد على النقابة تفاوضت حیث المالبس، تصدیر صناعة في هو هنا االستثناءات                         أحد

على متاح متوفر، غیر التاریخ الدولیة ، التمویل ومؤسسة الدولیة العمل منظمة األفضل- العمل جنیف، األردن،" في المالبس صناعة في الجماعیة المفاوضة                       اتفاقات
[آخر https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/ILO-Better-Work_Jordan-Case-Study_LR_Web.pdf التالي:     الموقع

  زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
منظمة6 جنیف، التورید،" سلسلة سیاق في للعمال العالمي "التوظیف "Global Labour Recruitment in a Supply Chain Context" غوردون،                     جنیفر

التالي: الموقع على متاح ،2015 الدولیة ،        العمل
26 في للرابط زیارة [آخر https://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_377805/lang--en/index.htm      

  آب/أغسطس 2019].
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 عامالت المنازل: طبقات متعددة من الضعف

ما وغالًبا العمل. أصحاب ممارسات عن أساسي بشكل تنشأ حریتهن، على إضافیة قیوًدا المهاجرات المنازل عامالت                  تواجه
إلى الهنداوي وتشیر مثالیة. تكن لم لو حتى للمساعدة، معینة لطرق اللجوء إلى مضطرًة نفسها الحكومیة غیر المنظمات                    تجد
إال المهاجرات، المنازل عامالت سفر جوازات مصادرة العمل أصحاب على یحظر األردني القانون أن من الرغم وعلى                   أنه
ال لكنهم منازلهم، بمغادرة المنازل لعامالت السماح العمل أصحاب على یتعین ذلك، عن فضًال شائعة. الممارسة هذه                   أن
للعاملة یسمح ال العمل صاحب ألن وتستمّر اإلنسان حقوق انتهاكات من الكثیر "ُترتَكب األحیان. أغلب في بذلك                   یلتزمون
عامالت ُتجَبر عندما المعاملة." سوء إلى تعّرضها حال في اآلخرین إخبار على قادرة غیر أنها یعني ما المنزل،                    بمغادرة
أو اإلطالق، على شيء أي یتقاضین ال أو ضئیلة رواتب ویتقاضین راحة، یوم بدون أو الساعة مدار على العمل على                      المنازل
هذه ظل في العمل في االستمرار واألسوأ: السّیئ بین خیاًرا یواجهن فإنهن العاطفیة، أو الجنسیة أو الجسدیة لإلساءة                    یتعرضن

 الظروف، أو ترك الوظیفة ومواجهة السجن والترحیل.

أحیان في العمل صاحب یلجأ مسیئًة، بیئة النساء، من وغالبیتهم مهاجر، منزلي عامٌل یترك عندما أّنه إلى الهنداوي                    وُتشیر
ُیسيء كفیَلها ألنَّ رّبما المنزلیة، العاملة "هربت" "إذا الشرطة. إبالغ طریق عن الكفالة نظام إطار ضمن التحایل إلى                    كثیرة
فتبدأ ’مفقودة‘. أّنها وُیبّلغ األردن، إلى وصَلْت عندما تسجیلها تّم حیث الشرطة، مركز إلى یذهب أن للكفیل یمكن                    معاملتها،

 الشرطة عندئٍذ بالبحث عنها".

سبًبا یوّفر ما عادًة، یصادره العمل صاحب ألنَّ سفرها، جواز العاملة مع یكون أن المرّجح غیر من بأّنه الهنداوي                     وُتضیف
 إضافًیا العتقالها.

القیود زیادة في ُتساِهم قد المهاجرات، المنازل عامالت دعم في محورًیا دوًرا تلعب التي الحكومیة، غیر المنّظمات إنَّ                    حّتى
حمایة إلى الحكومیة غیر المنّظمات حاجة وهي المجال، هذا في أساسیة مسألة وتبرز المهاجرات. حّریة على                  المفروضة
العامالت [إحدى أّنها "فلنعتبر السیاق: هذا في الهنداوي تقول كفیلها. تركت ُمهاِجرة بـ"إیواء" الجنائیة الُتهم من                  أنفسها
إلى الحكومیة غیر المنّظمة هذه تأخذها أن المرّجح من لمساعدتها. مستعّدة حكومیة غیر منّظمة وجدت المهاجرات]                  المنزلیات
مآوي أّن الظّن أغلب ولكْن، فاّر". شخص إیواء تهمة من نفسها لحمایة المنازل، عامالت لبعض لإلقامة مكاًنا یوّفر                    مأوى
الخروج بعدم العاملة ینصح المأوى فإّن الهنداوي، ُتشیر وكما الخروج. بعدم المهاجرة العاملة تنصح سوف هذه                  المهاجرین
قیود فرض في لألسف الشاغل هذا ُیساِهم قصد، غیر فعن اآلن". عنها یبحثان والشرطة العمل صاحب إّن إذ حمایتها،                     "بدافع

  إضافیة على قدرة المهاجرة على التنّقل؛ فبعد أن كانت أسیرة في منزل صاحب العمل، ُتصِبح أسیرة في المأوى.

 

 عّمال البناء: نظام من التقسیم الطبقي

التورید سالسل أسفل في المهاجرین البناء عّمال توظیف یتم ما غالًبا فردیة، أسر لصالح یعملن المنازل عامالت أن حین                     في
 العالمیة. وعلیه، تساهم مجموعة مختلفة من الدینامیات في استغالل هؤالء العّمال.

فتمنح الكبرى. المشاریع في وتوظیفهم البناء عمال استقدام طریقة إلى البناء قطاع في المهاجرین ضعف جوانب أحد                   یعود
الحكومة تحتفظ أن القانون ویفرض المهاجرین. العّمال توظیف حق الكبیرة البناء مواقع تدیر التي الشركات األردنیة                  الحكومة
تصاریح بموجب المهاجرین لتوظیف للمقاول إذن بإصدار لها ویسمح لألردنیین، معّین بناء مشروع في الوظائف من                  بحصة

 العمل لبقیة األعمال التي تتطلب عمالة "غیر ماهرة".

ومع البالد. في المعروضة األجور مقابل الیدوي البناء بأعمال للقیام مستعدٌّ األردنیین من فقلیٌل بكثیر. تعقیًدا أكثر الواقع                    لكنَّ
عدم حال في ُیعاَقب الُمقاِول أنَّ إلى "نظًرا أّنه الهنداوي تذكر األردنیین. العّمال حّصة تأمین العمل أصحاب على یجب                     ذلك،
في ’ابقوا [لهم] قالوا ولكنَّهم األردنیین، لبعض األموال دفع إلى الحاالت بعض في الُمقاِولون َعَمَد لألردنیین،                  استخدامه
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الواقع في به یقوم لألردنیین تخصیصه یتّم الذي العمل حّتى الحالة، هذه في الراتب‘". وإلیكم العمل، إلى تحضروا وال                     المنزل،
 العّمال المهاجرون.

أنَّ إلى الهنداوي ُتشیر البناء. قطاع في للمهاجرین المخّصصة الحصص ملء في محوریة أدواًرا العمل وسطاء                  ویلعب
أّنهم غیر معّین، لمشروٍع المخّصصة العمل تصاریح بعض باستخدام الخارج من المهاجرین العّمال یستقدمون العمل                 وسطاء
خاّص بشكل مرغوبة السوداء السوق في المتوّفرة هذه العمل تصاریح وُتعتَبر السوداء. السوق في المتبّقیة التصاریح                  یبیعون
یغادروا لم لكّنهم كفیلهم تركوا ألّنهم وإّما تصریح دون من البالد دخلوا ألّنهم إّما وثائق، یحملون ال الذین المهاجرین جانب                      من

 البالد. كذلك، یشترون التأشیرات للتمّكن من البقاء في األردن والحصول على وظائف في قطاع البناء.

وهي الزراعة، مجال في للعمل مخّصصة تصاریح یحملون الذین بالمهاجرین یستعینون البناء ُمقاِولي بأنَّ أیًضا ُأفیَد                  وقد
 تصاریح ُتكلِّف أقّل من التصاریح الخاّصة بأعمال البناء. ویشّكل هذا الترتیب انتهاًكا للقانون، إّنما یتّم التغاضي عنه غالًبا.

في العمل تصاریح من منفصلة مجموعة على الحصول حّق األردن في السوریون الالجئون ُمنح ،2017 العام منذ                   أخیًرا،
دون من القطاع في السوریون یعمل عندما وحتى القطاع. ضمن مختلفین عمل أصحاب بین التنّقل لهم ُتتیح وهي البناء،                     مجال
تحصل حیث الطبقي، التقسیم من نظام ونشأ مجزأة عمل سوق "باتت الهنداوي وتذكر ترّحلهم. تعد لم الحكومة فإن                    تصاریح،

 المجموعات المختلفة على حقوق مختلفة".

االعتداءات. لممارسة مؤاتیة حالة واحد عمل موقع في المختلفة األوضاع ذوي من والالجئین المهاجرین من المزیج هذا                   ُینِتج
دول وفي األردن في القطاع في الحقوق انتهاكات من مجموعة BHRRC اإلنسان وحقوق األعمال موارد مركز وّثق 7                   فلقد

الواسع والتمییز والممیتة، الخطیرة العمل وظروف األجور تلك دفع وعدم المنخفضة األجور تشمل األوسط، الشرق في                  أخرى
 النطاق، والقیود المفروضة على القدرة على االنضمام إلى نقابة، واالبتزاز واالحتیال في سیاق التوظیف.

العّمال وُیدِرك المشاكل. هذه عن اإلبالغ على قادرین غیر بأنهم المنازل، عامالت غرار على المهاجرون، البناء عّمال                   یشعر
ویتعرضون قانونیین" "غیر سیصبحون أنهم البناء بمقاول تربطهم عمل تصاریح مع قانوني بشكل یعملون الذین                 المهاجرون
یعملون الذي ذلك غیر آخر لقطاع تصاریح لدیهم الذین المهاجرون وُیعّد طردهم. وتم بشكوى تقدموا إذا والترحیل                   لالعتقال
مدیًنا كالهما یكون قد ذلك، إلى باإلضافة إلیهم. االنتباه لفتوا إذا والترحیل لالعتقال عرضة وهم بالفعل، قانونیین" "غیر                    فیه
سداد على قادرین یكونون لن عندئٍذ إذ وظائفهم، خسارة یخشون أنهم یعني ما الخاصة، التوظیف وكاالت و/أو العمل                    لوسطاء

 الدیون المتوجبة علیهم، وسیكسبون قدًرا أقل بكثیر من المال إلرساله إلى الوطن.

 

 العمل نحو إیجاد الحلول

أهمیة على عام بشكٍل الهنداوي وتؤّكد المهاجرین. العّمال ُتساِعد أن شأنها من لإلصالح التوصیات من مجموعًة الهنداوي                   ُتقدِّم
صاحب قبل من "الدفع یفرض شرط اعتماد ذلك في بما التوظیف، آلیات على تغییرات وإدخال الكفالة؛ لنظام حّد                    وضع
 العمل"، أي نقل تكالیف الهجرة من المهاجر إلى الكفیل؛ وآلیات أفضل إلنفاذ قانون العمل من قبل الدولة ولالنتصاف الفردي.

أساسیة. التنقل على القدرة تحسین إلى الرامیة التدابیر أن الهنداوي ترى التحدید، وجه على المنازل بعامالت یتعلق ما                    وفي
مكان أي في عمل عن والبحث المغادرة على قادرات العمل أثناء معاملة سوء یواجهن اللواتي المهاجرات تكون أن                    فیجب
عن قانونیة بدعاوى للتقّدم المنازل لعامالت طریقة إیجاد ینبغي كذلك، والترحیل. االعتقال من الخوف دون من                  آخر،
القضائیة المالحقة لخطر الحكومیة غیر المنظمات تعّرض التي كتلك أخرى، قوانین تعدیل أیًضا ویجب العمل. في                  االنتهاكات
الممارسات معالجة المهم من أنه إلى الهنداوي تشیر وأخیًرا، استغاللًیا. وضًعا تركت مهاجرة منزلیة عاملة إیواء                  بسبب

األعمال7 موارد مركز إلكتروني، موقع األوسط،" الشرق في البناء عّمال لها یتعّرض التي المخاطر فهم لألعمال: أّولي "دلیل اإلنسان، وحقوق األعمال موارد                          مركز
التالي: الموقع على متاح متوّفر، غیر التاریخ اإلنسان ،          وحقوق
https://www.business-humanrights.org/en/a-human-rights-primer-for-business-understanding-risks-to-construction-wo

  rkers-in-the-middle-east  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
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على المنزل. مغادرة من ویمنعونهّن قانونیة غیر بصورة المهاجرات سفر جوازات یصادرون الذین العمل ألصحاب                 الفردیة
حقوق ومناصري الحكومة على وسیتعین واسع، نطاق على منتشرة أنها إال القانون، تنتهك اإلجراءات هذه أن من                   الرغم

 العامالت المهاجرات اعتماد مقاربات ُمبتكرة في جهودهم لمكافحة التقّبل الثقافي لهذه الممارسات.

المشاریع تمّول التي الدولیة المالیة المؤسسات تلعبه الذي الدور في النظر على الهنداوي تحّثنا البناء، بقطاع یتعلق ما                    في
في المهاجرین العّمال معاملة أنَّ الهنداوي وترى األردن. في العمل وتلّزم تدیر التي الجنسیات المتعددة والشركات                  الكبرى
مسؤولیة الجنسیات المتعّددة والشركات الدولیة المالیة المؤّسسات تتحّمل أن إلى حالها على ستبقى األردن في البناء                  قطاع
خالل ومن البناء. قطاع في التورید سلسلة أسفل في العمالة من األكبر بالجزء یقومون الذین المهاجرین للعّمال الجّیدة                    المعاملة
كبیر بناء مشروع 39 عن وأبحاًثا استقصائیة دراسة الهنداوي أجرت ،(BHRRC) اإلنسان وحقوق األعمال موارد 8                مركز

سیاسات لدیها المشاریع هذه من قلة أن االستقصائیة الدراسة وكشفت دولیة. مالیة مؤسسات من بتمویل ولبنان األردن                   في
بالعّمال خاصة سیاسات لدیه منها أًیا أن یبدو وال مواقعها، ضمن للعمال اإلنسان حقوق تحمي للجمهور ومتاحة                   رسمیة
Human Rights ووتش" رایتس "هیومن منظمة أجرتها دراسة وجدت ذلك، من النقیض على والالجئین.                المهاجرین
الشفافیة سیاسات تبني نحو القطاع ذلك في التجاریة العالمات شركات لدى متزایًدا" "اتجاًها المالبس صناعة حول Watch                 

9 في سلسلة التورید.

النقابات تكوین حریة صون وإلى المهاجرین العمال لجمیع وقویة مستقلة نقابات إنشاء إلى الحاجة على الهنداوي تؤكد                   أخیًرا،
المهاجرین حقوق عن بفعالیة تدافع التي القائمة الحكومیة غیر المنظمات تمكین إلى الحاجة عن فضًال والالجئین؛                  للمهاجرین
یخسروا أن دون من مسيء وضع ترك على قادرین المهاجرون یكون عندما أفضل. سیاسات اعتماد إلى وتدعو العمل                    في

 الحق في البقاء في البالد، یمكنهم أن یصبحوا شركاء حقیقیین لهذه المؤسسات في الكفاح من أجل العمل الالئق.

 

 قائمة المراجع

الشرق في البناء عّمال لها یتعّرض التي المخاطر فهم لألعمال: أّولي "دلیل اإلنسان، وحقوق األعمال موارد                  مركز
التالي: الموقع على متاح متوّفر، غیر التاریخ اإلنسان ، وحقوق األعمال موارد مركز إلكتروني، موقع                 األوسط،"
https://www.business-humanrights.org/en/a-human-rights-primer-for-business-understa

آب/أغسطس 26 في للرابط زیارة [آخر nding-risks-to-construction-workers-in-the-middle-east       
.[2019  

 
األردن في البناء قطاع المشترك: الرخاء إلى المقبولة غیر المخاطر "من اإلنسان، وحقوق األعمال موارد                 مركز

 ولبنان،" موقع إلكتروني،  مركز موارد األعمال وحقوق اإلنسان ، التاریخ غیر متوّفر، متاح على الموقع التالي:
https://www.business-humanrights.org/en/jordan-lebanon-construction/from-unacceptab

 le-risks-to-shared-prosperity  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
 

للمیثاق والتوصیات المهاجرین العّمال وحقوق الحوكمة المؤقتة: العمالة هجرة "برامج مارتن، وفیلیب كوستا               دانیال
الموقع على متاح ،2018 آب/أغسطس االقتصادیة، السیاسات معهد إلكتروني، موقع الهجرة،" بشأن المتحدة لألمم                العالمي

 التالي:

األعمال8 موارد مركز إلكتروني، موقع ولبنان،" األردن في البناء قطاع المشترك: الرخاء إلى المقبولة غیر المخاطر "من اإلنسان، وحقوق األعمال موارد                        مركز
 وحقوق اإلنسان ، التاریخ غیر متوّفر، متاح على الموقع التالي:

https://www.business-humanrights.org/en/jordan-lebanon-construction/from-unacceptable-risks-to-shared-prosperity 
  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].

ووتش ،9 رایتس هیومن منّظمة إلكتروني، موقع واألحذیة،" المالبس صناعة في التورید سلسلة في الشفافیة إلى الحاجة الخیط: "اتبع ووتش، رایتس هیومن                         منّظمة
التالي: الموقع على متاح ،2017     
https://www.hrw.org/report/2017/04/20/follow-thread/need-supply-chain-transparency-garment-and-footwear-industry 

  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
 

6 
 

https://www.business-humanrights.org/en/a-human-rights-primer-for-business-understanding-risks-to-construction-workers-in-the-middle-east
https://www.business-humanrights.org/en/a-human-rights-primer-for-business-understanding-risks-to-construction-workers-in-the-middle-east
https://www.business-humanrights.org/en/jordan-lebanon-construction/from-unacceptable-risks-to-shared-prosperity
https://www.business-humanrights.org/en/jordan-lebanon-construction/from-unacceptable-risks-to-shared-prosperity
https://www.business-humanrights.org/en/jordan-lebanon-construction/from-unacceptable-risks-to-shared-prosperity
https://www.hrw.org/report/2017/04/20/follow-thread/need-supply-chain-transparency-garment-and-footwear-industry


https://www.epi.org/publication/temporary-labor-migration-programs-governance-migran
[آخر /t-worker-rights-and-recommendations-for-the-u-n-global-compact-for-migration  

 زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019]
 

العربیة،" المنطقة في الدولة ترعاه الذي المأسور العمل األردن: في الحرة غیر العاملة "القوى فرانتز،                 إلیزابیث
 صحیفة دراسات التنمیة ، 2013، المجّلد49(8)، ص.1072-1087، ص.  1077.

 
العالمي "التوظیف "Global Labour Recruitment in a Supply Chain Context" غوردون،             جنیفر
التالي: الموقع على متاح ،2015 الدولیة ، العمل منظمة جنیف، التورید،" سلسلة سیاق في               للعمال
https://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_377805/lang--en/index.ht

  m  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
 

واألحذیة،" المالبس صناعة في التورید سلسلة في الشفافیة إلى الحاجة الخیط: "اتبع ووتش، رایتس هیومن                 منّظمة
التالي: الموقع على متاح ،2017 ووتش ، رایتس هیومن منّظمة إلكتروني،             موقع
https://www.hrw.org/report/2017/04/20/follow-thread/need-supply-chain-transparency-ga

  rment-and-footwear-industry [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
 

العمل جنیف، األردن،" في المالبس صناعة في الجماعیة المفاوضة اتفاقات حالة: الدولیة،"دراسة العمل               منظمة
التالي: الموقع على متاح متوفر، غیر التاریخ الدولیة ، التمویل ومؤسسة الدولیة العمل منظمة               األفضل-
https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/ILO-Better-Work_Jordan-Case-Study_

  LR_Web.pdf  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
 

باألشخاص لإلتجار أساسي تحلیل األردن: في المهاجرون المالبس وصناعة المنازل "عّمال الدولیة، العمل               منظمة
(األساسیات) ، العمل في األساسیة والحقوق المبادئ فرع - الدولي العمل مكتب جنیف، الصلة،" ذات والسیاسات                 والقوانین
التالي: الموقع على متاح ،2017     
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publicati

  on/wcms_554812.pdf [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
 

والمجتمع، السیاسة كالهما؟" أو للتنمیة أداة أو استغالل المؤقتة: العمالة "هجرة سترال، وكریستین لینار تامارا                 باتي
  2010، المجّلد29 (4)، ص. 294-283.

 
المهاجرین ، حقوق موقع إلكتروني، موقع الحدیث،" التطور مع یتعارض قدیم قانون الكفالة: موتابارثي،"فهم                بریانكا
الموقع: على متاح ،2015    
https://www.migrant-rights.org/2015/03/understanding-kafala-an-archaic-law-at-cross-pu

 rposes-with-modern-development/  [آخر زیارة للرابط في 26 آب/أغسطس 2019].
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