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تقرير استشرافي ُمصغر

عمل المرأة السورية "الالجئة" في األردن

نبذة مركز تمكين للدعم والمساندة
مركز سبكني للدعم واؼبساندة ىو منظمة غري حكومية مستقلة ؿبايدة ،تأسس يف  10تشرين أوؿ من العاـ  ،2007يهدؼ إىل تعزيز
ضمانات فبارسة اغبقوؽ واغبريات األساسية لكافة فئات اجملتمع ،خاصة اؼبهمشة منها :األطفاؿ ،والنساء ،والالجئني ،والعماؿ،
واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وغريىم ،وفقا للتشريعات الوطنية واؼبواثيق الدولية.
زبصص مركز سبكني للدعم واؼبساندة يف العمل على تعزيز ضباية اؼبهاجرين ،والعماؿ ،ومكافحة االذبار بالبشر وتعزيز اغبماية
االجتماعية وسيادة القانوف.
يسعى اؼبركز إىل ربقيق ذلك من خالؿ بناء القدرات للجهات اغبكومية وغري اغبكومية وتقدًن اػبدمات ،واالستشارات حملتاجيها،
وسبكينهم وتعريفهم حبقوقهم وواجباهتم ،وتقدًن برامج متخصصة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف ؼبختلف فئات اجملتمع ،ذلك من خالؿ رفع
الوعي العاـ حوؿ اغبقوؽ والواجبات لكل األطراؼ ذات العالقة ،كما يعمل اؼبركز على اصدار تقارير ودراسات حوؿ اؼبواضيع ذات
العالقة بتخصصو.
يعمل سبكني للدعم واؼبساندة على تعزيز التعاوف وتنسيق اعبهود بني اعبهات اؼبعنية اؼبختلفة مثل :اؽبيئات واؼبؤسسات الوطنية
واعبمعيات ومنظمات اجملتمع اؼبدين ،إضافة إىل النشطاء والعاملني يف ؾباؿ ضباية حقوؽ اإلنساف ،كما يعمل اؼبركز على اقامة
العالقات والشراكات مع اؼبنظمات يف الدوؿ األخرى من أجل ضباية حقوؽ اؼبهاجرين.
يعمل مركز سبكني للدعم واؼبساندة على اؼبساعدة يف مكافحة اإلذبار بالبشر وانتهاكات حقوؽ اإلنساف من خالؿ تنفيذ نظاـ مكوف
من ثالثة خطوات ىي :الوقاية واغبماية واؼبالحقة القضائية ،وديكن ربقيق الوقاية عن طريق تثقيف العماؿ اؼبهاجرين ،واؼبسؤولني
اغبكوميني ،والناس عامة حوؿ انتهاكات ؿبتملة غبقوؽ اإلنساف يف قطاع العمل ،ويعمل "سبكني" على اغبد من انتهاكات حقوؽ
اإلنساف من خالؿ اؼبناصرة القانونية إلصالح السياسات ،وتثقيف العماؿ اؼبهاجرين حوؿ حقوقهم وواجباهتم من خالؿ الربامج
التعليمية ،وإطالؽ منشورات تناشد عامة الناس.
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مقدمة
استطاعت اؼبرأة السورية يف األردف ،كسر الصورة النمطية للمرأة الالجئة خالؿ السنوات اؼباضية ،حيث تعززت مفاىيم عدة منها :أف
اؼبرأة الالجئة ضعيفة ،وراضخة ألوضاع اللجوء اليت أجربهتا على اعبلوس يف اؼبخيمات ،أو خارجها من دوف أف يكوف ؽبا أي دور يف
اجملتمع ،وأهنا اؼبرأة الساعية وراء اؼبساعدات ،وجرى اغفاؿ حقيقة النساء السوريات اللوايت يعملن إلعالة أسرىن ،أو اللوايت يقدمن كل
يوما بعد يوـ.
ما ديكن ؼبساعدة الالجئني يف ؿبنتهم الصعبة ،وقد تركت ىؤالء السيدات بصمات ال تزاؿ نتائجها تتطور إجيابيًا ً
ومن ىذا اؼبنطلق أكدت العديد من التقارير أف عائلة من بني كل أربع عائالت تكفلها امرأة دبفردىا من أجل البقاء على قيد اغبياة،
وزبوض النساء ظروفاً صعبة من أجل تدبري األمور اؼبعيشية ،ويناضلن للحفاظ على كرامتهن واالىتماـ بعائالهتن يف منازؿ متداعية
ومكتظة ،ومالجئ مؤقتة وخياـ غري آمنة.
كذلك تواجو كثريا من ىؤالء السيدات خطر العنف أو االستغالؿ ،ويواجو أطفاؽبن صدمات نفسية ومآسي متزايدة ،خاصة يف ظل
نقص اؼباؿ الذي يشكل العقبة األوىل يف حياة األسر السورية وفقاً لعدد من الالجئات ،حيث تكافح معظم النساء من أجل سداد
إجيار اؼبسكن وتأمني الغذاء وشراء اؼبستلزمات األساسية.
ولتجاوز معضلة نقص اؼباؿ التحقت اؼبرأة السورية بسوؽ العمل حيث تنوع العمل النسائي ؽبا يف األردف ،بني عمل صباعي مؤسسايت،
وفردي استهدؼ ربسني ظروؼ حياهتم الصعبة يف ظل اللجوء وسوء األوضاع اؼبعيشية.
ويف ىذا التقرير االستشرايف يسلط مركز سبكني للدعم واؼبساندة الضوء على ظروؼ عمل اؼبرأة السورية "الالجئة" العاملة يف سوؽ
العمل األردين ،من حيث معدالت األجور ،وساعات العمل ،واغبماية االجتماعية ،وغريىا من الظروؼ اليت تتعلق ببيئة العمل الالئق.
أهمية التقرير:
يكتسب التقرير أمهيتو من طبيعة موضوعو ومنهج تناولو ،وتبدو أمهية ىذا التقرير يف كونو يبحث يف ظروؼ عمل اؼبرأة السورية
"الالجئة" ،والوضعية القانونية واالقتصادية لشرحية واسعة منهن ،كما يكتسب أمهيتو العملية من خالؿ ربليل بيئة العمل وحقوؽ
العامالت ومدى فاعليتها على أرض الواقع ،يف ظل ندرة الدراسات اؼبتعلقة يف ىذا اعبانب.
األهداف:
يهدؼ التقرير إىل التعرؼ على اإلطار القانوين الدويل واألردين الذي يتناوؿ عمل اؼبرأة ،والتعرؼ على االطار االجتماعي واالقتصادي
لعمل اؼبرأة السورية "الالجئة" يف األردف ،وتسليط الضوء على ظروؼ عمل العامالت يف عدد من القطاعات العمالية.
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منهجية التقرير:
من أجل ربقيق أىداؼ التقرير اؼبصغر ،سيستخدـ اؼبنهج الوصفي التحليلي ،من خالؿ تطبيق ؾبموعة من األدوات البحثية بنوعيها
الكمية والنوعية كما يلي:
 .1اجراء مراجعة لكافة الدراسات والتقارير واالتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العالقة بعمل اؼبرأة.
 .2إجراء ؾبموعة من اؼبقابالت مع عدد من اؼبختصني ،وعامالت سوريات ،وأصحاب عمل.
 .3ربليل كافة اؼبقابالت والوقوؼ على خصائصها ،ومعرفة تفاصيل العمل فيها.
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ملخص تنفيذي

يتضمن ىذا التقرير االستشرايف ربليالً موسعاً لظروؼ اؼبرأة السورية "الالجئة" العاملة يف سوؽ العمل األردين ،فهي
قضية تستحق البحث والدراسة ،لل تعرؼ على حجمها والوصوؿ إىل اغبقائق اؼبتعلقة هبا ،ومن مث وضع اآلليات
اؼبناسبة للتعامل معها ،يف ظل وجود ما يقارب الػ %51من اإلناث من ؾبموع عدد الالجئني السوريني يف االردف،
 % 15منهم يعملن يف مهن عدة مثل اػبياطة وصناعة اغبلويات ،وعمل اؼبخلالت.
وتعاين اؼبرأة السورية من ظروؼ اغبرب القاسية اليت أجربهتا على اللجوء إىل األردف؛ إىل جانب وفقداف أحد أفراد
األسرة ،وغياب اؼبعيل واؼبنزؿ ،وأمل مضاعف يف إدارة أمور ما تبقى من أسرهتا ،فبا دفعها لاللتحاؽ يف سوؽ العمل
األردين لتكوف اؼبعيل األوؿ لعائلتها ،رغم ظروؼ العمل غري الالئقة ،اليت قد ترتقي يف غالبية األحياف إىل العمل
اعبربي.
وتشري دراسات إىل أف  %28من العائالت السورية الالجئة تقودىا امرأة ،منها  %35تعمل فيها ربة األسرة غالبا
يف األعماؿ اؼبنزلية يف منازؿ عائالت أردنية ،1فيما تظهر تقارير للمفوضية السامية لشؤوف الالجئني أف أكثر من
 145ألف امرأة سورية يف بلداف اللجوء يدرف أمور بيوهتن.2
ويف ظل ظروؼ اللجوء تتعرض اؼبرأة السورية الباحثة عن العمل يف السوؽ األردين ؼبا تتعرض ؽبا مثيالهتا األردنيات من
انتهاكات ،إال أ ّف ظروؼ عبوئها واستغالؿ حاجتها للعمل يزيد من حاالت اإلساءة ،وتتمثل االنتهاكات بعدـ دفع
األجور ،أو الطرد من العمل بعد عدة أياـ من دوف دفع األجر ،ويف القليل من اغباالت يتعرضن للتحرش من قبل رب
العمل.
معاناة اللجوء قد تنتهي مع الوقت إال إ ّف اإلساءة اإلنسانية تبقى األشد ثقال على الالجئة السورية اليت تريد كسب
ٍ
رزؽ حيميها من سؤاؿ الناس.
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دراسة ؼبنظمة "كري" العاؼبية

 2اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئني
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ولغايات التقرير قابل فريق عمل مركز سبكني للدعم واؼبساندة  150عاملة حيملن اعبنسية السورية ويعملن يف قطاعي
الغزؿ والنسيج واػبدمات ،عبأف إىل العمل يف قطاع العمل غري النظامي يف مهن بسيطة من أجل زبطي التصاريح
النظامية وما يستتبعو ذلك من رسوـ مالية مكلفة وجوازات سفر سارية اؼبفعوؿ.
عدد من اغباالت اليت جرى مقابلتها؛ أكدف حاجتهن للعمل يف ضوء عدـ كفاية اؼبساعدات اؼبقدمة ؽبن وألسرىن
الستمرار معيشتهم ،وتتقاضى العامالت اليت جرى مقابلتهن ما بني  100إىل  300ديناراً أردنياً ،مقابل عملهم
لساعات طويلة ،من دوف إعطائه ن مقابل مادي عن عملهن اإلضايف ،أو مشوؽبم دبظلة الضماف االجتماعي ،أو حىت
توفري أي حق من اغبقوؽ العمالية حبجة توفري مكاف عمل ؽبن وأف عملهم غري رظبي ،إضافة أف ىنالك عامالت
يعملن بأجر يعتمد على النسبة حيث حيصلن على أجورىن وفقا ؼبا يقمن ببيعو من مالبس قمن خبياطتها أو من
خالؿ بيعهن للمخلالت واألطعمة الشعبية اليت يصنعنها بأنفسهن.
ويتقاضى  %60من أفراد العينة أجورىم ما بني  150 – 100ديناراً أردنيا ،فيما يتقاضى  %23أجوراً تًتاوح بني
 200 – 151ديناراً ،أما ما نسبتو  %10فإنو يتقاضوف أجوراً تبلغ ما بني  300-200ديناراً أردنيا ،فيما
يتقاضى  %7من أفراد العينة أجورا تتجاوز الػ 300ديناراً أردنياً.
وفيما يتعلق بالضماف االجتماعي فإف ما نسبتو  % 71من أفراد العينة غري مشمولني دبظلة الضماف االجتماعي وىذا
يعد ـبالفة لنص الفقرة (ج) من اؼبادة ( )20من قانوف الضماف.
وحوؿ ساعات العمل فإف  %59من أفراد العينة يعملن ما بني  15 – 12ساعة يومياً من دوف اغبصوؿ على بدؿ
إضايف ـبالفني بذلك نص اؼبادة ( )59من قانوف العمل األردين.
فيما أكد  %70من أفراد العينة أهنم ال حيصلوف على اجازات أي كاف نوعها سنوية أو مرضية أو رظبية.
وأفادت  %25من أفراد العينة أ هنن تعرضن للتهديد بالفصل من العمل أو اػبصم من األجور يف حاؿ مطالبتهن حبقوقهن العمالية،
أو يف حاؿ رفضهن قرارا يعترب ـبالفة غبقهن ،فيما أفادت ما نسبتو  %75منهن بأهنن مل يتعرضن ألي نوع من أنواع التهديد
اؼبباشر ،إال أهنن قد يتعرضن لتهديدات غري مباشرة.
ويغيب مستوى تطبيق شروط ومعايري الصحة والسالمة اؼبهنية رغم خطورة وحساسية اؼبهاـ اليت يقمن فيها العامالت ،حيث أف
 %100من العامالت أكدف عدـ وجود معايري الصحة والسالمة اؼبهنية يف أماكن عملهن.
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ويوصي التقرير بتفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن االنتهاكات اليت تتعرض ؽبا اؼبرأة السورية "الالجئة" العاملة يف سوؽ
العمل األردين ،وتفعيل دور مفتشي اؼبؤسسة العامة للضماف االجتماعي لضماف اشًتاؾ صبيع العامالت يف الضماف االجتماعي.
إضافة إىل ذلك العمل على تطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل صبيع العامالت السوريات "الالجئات" وقطاعات عملهن ،وتوسيع
مظلة التأمينات االجتماعية الواردة يف قانوف الضماف االجتماعي ليشمل التأمني الصحي عبميع اؼبشًتكني يف الضماف ،والنص يف
قانوف العقوبات األردين أو القوانني اعبزائية األخرى بشكل صريح على ذبرًن العمل القسري.

عمل الالجئين السوريين والقانون اإلنساني الدولي
رغم أف األردف مل يوقع على اتفاقية عاـ  1951اػباصة حبقوؽ الالجئني ،إال أنو مثل العديد من الدوؿ ملتزـ بتطبيق اؼببادئ العامة
الواردة يف االتفاقيات الدولية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف ومنها االتفاقية اؼبذكورة ،خاصة أف األردف صادؽ على العهدين الدوليني اػباصني
باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية واغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وىذا يعزز التزامو باحًتاـ اغبقوؽ األساسية لالجئني يف اطار
اجملاالت اليت نصت عليها تلك االتفاقيات يف اجملاالت اؼبدنية واالقتصادية واالجتماعية ،واستنادا إىل ىذه األسس استقبل األردف
ـبتلف موجات عبوء السوريني على مدار اػبمس سنوات اؼباضية.
ويف عاـ  1997وقع األردف مذكرة تفاىم مع اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئني تسمح بتمكني اؼبفوضية من مباشرة أنشطتها اؼبتعلقة
باغبماية الدولية واؼبساعدة اإلنسانية لصاحل الالجئني ما عدا الالجئني الفلسطينيني لشموؽبم برعاية األونروا ،كما تنص االتفاقية على
منع طرد أي الجئ جيري قبولو من قبل اؼبفوضية كطالب عبوء ،مع ضرورة التزاـ الالجئني بالقوانني واألنظمة يف اؼبملكة ،وتضمنت
االتفاقية مواد تتعلق حبقوؽ الالجئ الدينية والعرقية وحق العمل غبسابو اػباص يف اؼبهن اغبرة ،وبإعفاء الالجئني من غرامات ذباوز
اإلقامة ،كما تتضمن االتفاقية على أف يستمر مكتب اؼبفوضية يف توفري تكاليف اؼبعيشة من سكن ومأكل وملبس وعالج وفقا
لألسس اؼبعموؿ هبا يف اؼبفوضية ،وأوضحت االتفاقية اغباالت اليت جيري فيها تدفق كبري لالجئني إىل األردف ،التزاـ الطرفني (األردف
واؼبفوضية) ،بالتعاوف الكامل لالستجابة السريعة غباالت الطوارئ ووضع آلية مشًتكة للتعامل مع متطلبات توفري الغذاء واؼبياه والصرؼ
الصحي وخدمات اإليواء واػبدمات الصحية وامن وضباية الالجئني.
ويف ىذا االطار ينطبق على العاملني/ات من الالجئني والالجئات من اعبنسية السورية يف األردف ما ينطبق على األجانب العاملني يف
األردف من ـبتلف اعبنسيات األخرى ،من حيث ضرورة حصوؽبم على تصاريح عمل حسب األصوؿ اؼبتبعة يف األردف ،ويف اطار اؼبهن
اؼبسموح لألجانب العمل هبا ،ودبا تسمح بو القوانني واألنظمة والتعليمات األردنية ،وألف السوريني اؼبقيمني يف األردف سواء كانوا
الجئني أ ـ غري الجئني خيضعوف لوالية الدولة األردنية ،فإهنم يتمتعوف بكامل اغبقوؽ الواردة يف العهدين الدوليني غبقوؽ اإلنساف
واغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية ،يف اطار التعاوف مع اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئني.
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اإلطار التشريعي والقانوني لعمل المرأة في األردن بما فيها المرأة السورية:
وقع األردف على  24اتفاقية دولية من أصل  188اتفاقية و  198توصية ؽبا عالقة بالعمل والعماؿ ذكورا واناثا ،وصادؽ على
االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة لعاـ  ،2000كما ساوى الدستور األردين بني النساء والرجاؿ يف اغبقوؽ
والواجبات ،حيث نصت الفقرة  1من اؼبادة ( )6من الدستور االردين بأف األردنيوف أماـ القانوف سواء ال سبييز بينهم يف اغبقوؽ
والواجبات وإف اختلفوا يف العرؽ أو اللغة أو الدين ،كما نصت الفقرة  2من ذات اؼبادة على أف الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن
حدود امكانياهتا وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص عبميع االردنيني.
كما نصت اؼبادة  13من الدستور على أنو ال يفرض التشغيل االلزامي على أحد غري أنو جيوز دبقتضى القانوف فرض شغل أو خدمة
على أي شخص اال يف حالة اضطرارية كحالة اغبرب ،أو عند وقوع خطر عاـ ،أو حريق ،او طوفاف ،أو ؾباعة ،أو زلزاؿ أو مرض
وبائي شديد لإلنساف أو اغبيواف ،أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو يف أية ظروؼ اخرى قد تعرض
سالمة صبيع السكاف أو بعضهم اىل خطر.
فيما نصت اؼبادة  23من الدستور على أف العمل حق عبميع اؼبواطنني وعلى الدولة أف توفره لألردنيني بتوجيو االقتصاد الوطين
والنهوض بو ،وعليو فإف نصوص الدستور مل سبيز بني اؼبراة والرجل فيما يتعلق باغبقوؽ والواجبات خاصة حق العمل.
غري أف ىناؾ العديد من التشريعات اؼبتعلقة بالعمل اليت ربمل سبييزا ضد اؼبرأة  ،فقانوف العمل لعاـ  2010ال يتضمن نصوصا صرحية
ربظر التمييز يف االستخداـ واؼبهنة و توجب اؼبساواة يف األجور بني الرجاؿ والنساء عن العمل ذي القيمة اؼبتساوية كما يفتقر القانوف
لنصوص واضحة ربمي اؼبرأة من كل أشكاؿ التحرش واؼبضايقات يف أماكن العمل.
تًتكز الغالبية الساحقة من النساء العامالت يف األردف ( )95باؼبائة يف ثالثة قطاعات اقتصادية من أصل ( )13قطاع اقتصادي،
وىذه القطاعات الثالثة تتمثل يف االدارة العامة والتعليم والصحة والعمل االجتماعي.
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واقع المرأة في سوق العمل األردني:
يوصف سوؽ العمل األردين بأنو بيئة غري صديقة للمرأة ،فال يزاؿ معدؿ مشاركة اؼبرأة يف سوؽ العمل األردنية من أدىن اؼبعدالت
عاؼبيا بنسبة ( %14للمرأة مقابل  %66للرجل) ،وصنف تقرير اؼبنتدى اإلقتصادي العاؼبي حوؿ النوع اإلجتماعي لعاـ 2014
األردف باؼبرتبة  140من أصل 142دولة ،3وترتفع نسب البطالة بني النساء يف األردف بشكل كبري حيث تصل إىل  ،%22فيما
ترتفع يف اؼبناطق الفقرية إىل . %40
من جانب آخر فإف أحدث األرقاـ الصادرة عن اؼبؤسسة العامة للضماف االجتماعي خالؿ العاـ  2015تشري إىل أف نسبة النساء
اؼبشًتكات يف اؼبؤسسة تقارب  %26.0من ؾبمل اؼبشًتكني يف اؼبؤسسة.4
كما تعاين اؼبرأة العاملة يف األردف من التمييز يف األجور لصاحل الذكور ،فحسب مؤشرات صادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة فإف
متوسط أجور العاملني الشهري يف القطاع العاـ يبلغ ( )412دينارا ،ويف القطاع اػباص ( )338دينارا ،بفجوة لصاحل الذكور قدرىا
(  )63دينارا و ( )69دينارا شهريا على التوايل.5
وتشري العديد من التقارير العمالية واغبقوقية أف النساء العامالت دبن فيهم العامالت السوريات يف القطاع اػباص يتعرضن للعديد من
االنتهاكات ،وذباوزات ـبالفة لنصوص قانوف العمل األردين ،فأعداد كبرية منهن يعملن لساعات أكثر من  8ساعات يوميا،
وؿبرومات من أي شكل من أشكاؿ اغبماية االجتماعية والضماف االجتماعي ،كذلك ىنالك أعداد كبرية منهن حيصلن على أجور
تقل كثريا عن اغبد األدىن لألجور وال يتمتعن باالستقرار الوظيفي وغريىا من شروط العمل الالئق.
تفاصيل عينة التقرير:
قابل فريق مركز سبكني للدعم واؼبساندة  150عاملة من اعبنسية السورية والاليت عبأف إىل األردف على فًتات ـبتلفة من بدء األزمة،
تًتواح فئتهن العمرية بني  18و 47عاماً ،وىن معيالت لعائالهتن ،و %33منهن متعلمات وحيملن شهادات ـبتلفة تتنوع بني
الدبلوـ والبكالوريوس ،و %67منهن غري متعلمات ودرسن فقط للصفوؼ األوىل ،ومنهن من مل يلتحق بالتعليم بأي من مراحلو.
وحوؿ قطاعات عمل العينة اليت جرى استطالع ظروؼ عملها فإف  %44منهن يعملن يف قطاع الغزؿ والنسيج ،فيما تعمل %38
من العامالت يف قطاع الطبخ وصنع اؼبخلالت ،وما نسبتو  %18من أفراد العينة يعملن يف قطاع العمل اؼبنزيل.

3تقرير اؼبنتدى اإلقتصادي العاؼبي حوؿ النوع اإلجتماعي عاـ 2014
4اؼبؤسسة العامة للضماف االجتماعي
5دائرة االحصاءات العامة
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ومن خالؿ التقرير االستشرايف سنوضح ظروؼ العمل اليت تعمل فيها الالجئات السوريات وفقاً الجابتهن على األسئلة اليت جرى
طرحها ؽبن.
ظروف العمل
يف ىذا القسم من التقرير االستشرايف اؼبصغر سنستعرض ظروؼ عمل اؼبرأة السورية "الالجئة" العاملة يف األردف ،حيث تتعرض
للعديد من االنتهاكات اليت تندرج ربت بند العمل اعبربي ،حيث أجرى فريق التقرير مقابالت مع  150عاملة يف ؿبافظات عدة ىي
عماف واربد واؼبفرؽ والكرؾ ،حيث تعمل الجئات سوريات باألردف يف مهن ـبتلفة لتوفري اغبد األدىن من متطلبات أسرىن ،بعدما
دفعتهن الظروؼ االقتصادية السيئة يف الدوؿ اؼبضيفة للتوجو إىل سوؽ العمل ،ربت ظروؼ صعبة وانتهاكات وظروؼ عمل سيئة،
بعد أف فقدف أزواجهن وآبائهن يف اغبرب.
عمل الالجئات السوريات
خيضع الالجئوف السورييوف يف عملهم يف األردف إىل قانوف العمل األردين عدا عن األنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة
العمل األردنية ،فعمل الالجئ السوري مرتبط باؼبادة ( )12من قانوف العمل اؼبعدؿ رقم ( )26لعاـ 2010؛ اليت تنص على اتباع
وتنفيذ آليات وشروط استقداـ العماؿ اؼبهاجرين ضمن تعليمات تصدرىا وزارة العمل وتغرًن من خيالف ىذه التعليمات دببلغ ال يقل
عن  200ديناراً وال يزيد عن  500ديناراً ،مع امكانية زيادهتا يف حاؿ تكررت اؼبخالفة ،عدا عن رسوـ تصاريح العمل اليت تًتاوح من
( 60دينار وحىت  825دينار).
أما فيما يتعلق باالتفاقيات الدولية اليت ربكم عمل الالجئني يف األردف؛ فهو ملتزـ بالعهود واؼبواثيق الدولية وخباصة العهد الدويل
اػبا ص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية ،إضافة إىل العهد الدويل اػباص باغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية دبا يتعلق بالالجئني
ربديداً ،إال أنو من غري اؼبوقعني على اتفاقية األمم اؼبتحدة لعاـ  1951وبروتوكوؿ  1967اػباصني بوضع الالجئني ،وتربطو فقط
اتفاقية بني اغبكومة ومفوضية شؤوف الالجئني.
وينص العهد الدويل اػباص باغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اعبزء الثالث (اؼبادة  )7بأنو لكل شخص من حق يف التمتع
بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على اػبصوص :مكافأة توفر عبميع العماؿ ،كحد أدىن ،وأجر منصفا ،ومكافأة متساوية لدى
تساوى قيمة العمل من دوف أي سبييز ،على أف يضمن للمرأة خصوصا سبتعها بشروط عمل ال تكوف أدىن من تلك اليت يتمتع هبا
الرجل ،وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل لدى تساوي العمل ،وعيشا كرديا ؽبم وألسرىم طبقا ألحكاـ ىذا العهد ،وظروؼ عمل
تكفل السالمة والصحة ،وتساوى اعبميع يف فرص الًتقية ،داخل عملهم ،إىل مرتبة أعلى مالئمة ،من دوف إخضاع ذلك إال العتباري
األقدمية والكفاءة ،واالسًتاحة وأوقات الفراغ ،والتحديد اؼبعقوؿ لساعات العمل ،واالجازات الدورية اؼبدفوعة األجر ،وكذلك اؼبكافأة
عن أياـ العطل الرظبية.
9

وفقاً لقرار وزارة العمل الصادر بداية العاـ اعباري؛ تقرر إغالؽ عدة مهن أماـ العماؿ اؼبهاجرين وىو ما يسري أيضاً على العماؿ
السوريني ،مع عدـ السماح باشغاؽبا إال من قبل العماؿ األردنيني ،وكاف وزير العمل آنذاؾ نضاؿ القطامني قد أكد أف استحداث
فرص العمل للسوريني يف األردف سيكوف من خالؿ االستثمارات ،حبيث تكوف األولويّة فيها للعماؿ األردنيني ،مشدداً على أنو لن
جيري السماح باؼبساس بالعماؿ األردنيني ،حبيث تبقى اؼبهن والوظائف اؼبغلقة لألردنيني فقط ،وعدا ىذه اؼبهن فيخضع أي عامل
سوري إىل قانوف العمل األردين الذي يتطلب عدة بيانات وتعليمات قبل العمل يف السوؽ األردين لعل أمهها استصدار تصريح عمل
من قبل صاحب العمل.

ظروف العمل:
 الرواتب واألجورمن التحديات اؽبامة اليت تواجو اؼبرأة السورية العاملة يف األردف اؼبستوى اؼبتدين ؼبعدالت أجور غالبيتهم ،وعلى الرغم من تفاوت
األجور تبعاً للمهارة ،ووفقا للعينة اليت جرى مقابلتها وعددىا  150عاملة سورية فإف غالبية األجور كانت أقل من  150ديناراً أردنيا
وبنسبة  %60من أفراد العينة ،فيما بلغت أجور  %23من أفراد العينة بني  200-151ديناراً أردنيا ،أما ما نسبتو  %10من أفراد
العينة فتبلغ أجورىم ما بني  300-200مع مالحظة أف العاملني السوريني الذين ديتلكوف مهارة عالية تزيد عن  300دينارا شهريا
وبنسبة  %7من أفراد العينة.

آيه التي لم تتجاوز  32من عمرها تعيل أسرتها المكونة من  5أفراد ،حيث تعمل في أحد المصانع براتب ال يتجاوز
الـ 071ديناراً أردنياً ،ولساعات عمل تتجاوز الـ  01ساعة يومياً.
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جدول يوضح األجور التي تتلقاها العامالت السوريات وفقاً ألفراد العينة
العدد

النسبة المئوية

األجور بالدينار
150 - 100

90

60%

200 - 151

35

23%

300 - 200

15

10%

اكثر من 211

10

7%

150

100

المجموع
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 االشتراك في الضمان االجتماعي والتأمين الصحي:على الرغم من إلزامية مشوؿ العاملني يف مظلة الضماف االجتماعي ،إال أف العديد من العامالت السوريات اللوايت جرى مقابلتهن مل
جيري اشراكهن يف مظلة الضماف وبنسبة  ،%71وىذا يعد ـبالفة لنص الفقرة (ج) من اؼبادة ( )20من قانوف الضماف االجتماعي،
فيما جرى مشوؿ  %29من أفراد العينة يف مظلة الضماف االجتماعي.

سارة تعمل في محل لأللبسة براتب شهري يقدر بـ 011دينار وساعات عمل تتجاوز الـ 03ساعة يومياً من
دون ضمان اجتماعي أو بدل عمل إضافي ،لكنها مضطرة للعمل لتعيل أبنائها وتوفير الطعام لهم.

أما فيما يتعلق بالتأمني الصحي ،فإف كافة العامالت اللوايت جرى مقابلتهن ال يتمتعن بالتأمني الصحي.

جدول يوضح نسبة المشتركات بالضمان االجتماعي من أفراد العينة
العدد

النسبة المئوية

الضمان االجتماعي
مشمولين في الضمان

44

29%

غير مشمولين

106

71%

150

100%

المجموع
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 اإلجازات والعطل الرسمية:وفيما يتعلق باإلجازات والعطل الرظبية ،فإف غالبية العامالت ال حيصلن عليها وبنسبة  ،%70وىذا يعد ـبالفة لنص الفقرة (أ) من
اؼبادة ( )61من قانوف العمل اليت تنص على إجازة ( )14يوماً سنوياً ،أو ( )21يوما للذين يعملوف يف ذات اؼبؤسسة طبس سنوات
فأكثر ،ونشري ىنا أ ّف ما نسبتو  %30فقط من أفراد العينة حيصلوف على إجازات سنوية.

أم راشد قتل زوجها وابنها في الحرب الدائرة في بلدها سوريا ،دفعتها الحاجة إلى العمل في مشغل لصناعة
الصابون ،براتب ال يتجاوز  311ديناراً أردنياً ،ومن دون ضمان اجتماعي أو بدل عمل إضافي ،أو إجازة أكانت
سنوية أو مرضية أو في العطل والمناسبات الرسمية أو أي حقوق عمالية أخرى.

وفيما يتعلق باإلجازات اؼبرضية ،فإف غالبية العامالت جيري حرماهنن من حق اإلجازة اؼبرضية ،اليت تصل إىل ( )14يوماً ،سنويا ويف
ظروؼ مرضية خاصة تصل إىل ( )28يوما ،األمر الذي يعد انتهاكاً صرحيا لنص اؼبادة ( )65من قانوف العمل الذي يشري إىل أف
13

"لكل عامل اغبق يف إجازة مرضية مدهتا أربعة عشر يوماً خالؿ السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب اؼبعتمد من قبل
اؼبؤسسة ،وجيوز ذبديدىا ؼبدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كاف نزيل أحد اؼبستشفيات أو بناء على تقرير عبنة طبية تعتمدىا
اؼبؤسسة".
إىل جانب ذلك تتعرض العامالت السوريات للعديد من االنتهاكات إىل جانب ما ذكر ومنها :حرماهنم من بدؿ العمل اإلضايف،
وتعرضهم لالنتهاكات اللفظية ،وعدـ استصدار تصاريح عمل وأذوف إقامة ؽبم.

جدول يوضح حق الحصول على اإلجازات وفقاً ألفراد العينة
العدد

النسبة المئوية

االجازات
يحصلون على اجازات

45

30%

ال يحصلون على اجازات

105

70%

150

100%

المجموع
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طول ساعات العمل
حدد قانوف األردين رقم  8لسنة  1996وتعديالتو ،ساعات العمل اليومية بثماين ساعات أو  48ساعة أسبوعية ،إال أف الغالبية
العظمى من أصحاب العمل اؼبشغلني لعامالت سوريات ال يلتزموف بساعات العمل اؼبنصوص عليها يف القانوف.
حيث أف  %59من أفراد العينة يعملن من  15-12ساعة يومياً ،فيما تعمل  %23من أفراد العينة أكثر من  15ساعة يومياً،
ونشري ىنا أف العامالت ال حيصلن على بدؿ العمل اإلضايف ،وتعمل  %18من أفراد العينة بني  11-8ساعة يومياً يتخللها ساعة
اسًتاحة لتناوؿ الغداء أو للصالة أوغريىا من القضايا اليت ترغب العاملة بعملها.
وتنص اؼبادة ( )57من الفصل الثامن من قانوف العمل األردين على أنو جيوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل
اليومية 8 -ساعات -أو األسبوعية  -48 -ذلك يف اغباالت التالية على أف يتقاضى العامل يف أي من ىذه اغباالت األجر اإلضايف
اؼبنصوص عليو يف القانوف اغبالة األوىل ىي القياـ بأعماؿ اعبرد السنوي للمؤسسة وإعداد اؼبيزانية واغبسابات اػبتامية واالستعداد للبيع
بأشباف ـبفضة بشرط أف ال يزيد عدد األياـ اليت تنطبق عليها أحكاـ ىذه الفقرة على ثالثني يوما يف السنة وأف ال تزيد ساعات العمل
الفعلية على عشر ساعات يف كل يوـ منها .أما اغبالة الثانية فهي من أجل تاليف وقوع خسارة يف البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض
للتلف أو لتجنب ـباطر عمل فين أو من أجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلها.
كما تنص اؼبادة ( )59من القانوف اؼبادة ( أ ) بأنو جيوز تشغيل العامل دبوافقتو أكثر من ساعات العمل اليومية أو األسبوعية على أف
يتقاضى العامل عن ساعة العمل اإلضافية أجرا ال يقل عن  %125من أجره اؼبعتاد.

جدول يوضح ساعات العمل وفقاً ألفراد العينة
العدد

النسبة المئوية

ساعات العمل
8 - 11ساعة

27

18%

12-15ساعة

88

59%

أكثر من 05

35

23%

150

100%

المجموع
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الصحة والسالمة المهنية
ومن اؼبشاكل بالغة األمهية اليت تواجهها العامالت السوريات غياب أدوات ومعايري السالمة اؼبهنية ،حيث أهنن معرضات أحيانا ػبطر
اإلصابة ،وزبتلف خطورة العمل وفقاً الختالؼ قطاع العمل ،حيث أف ىنالك عامالت يعملن يف اؼبصانع ،ومنهن من يعمل يف
اػبياطة ،ومنهن من يعملن يف بيع مواد التنظيف وغريىا من األعماؿ.
وحبسب أفراد العينة وغيب مستوى تطبيق شروط ومعايري الصحة والسالمة اؼبهنية رغم خطورة وحساسية اؼبهاـ اليت يقمن فيها
العامالت ،حيث أف  %100العامالت أكدف عدـ وجود معايري الصحة والسالمة اؼبهنية يف أماكن عملهن.
ىذا وتنص اؼبادة ( )78من قانوف العمل على انو يتوجب على صاحب العمل توفري االحتياطات والتدابري الالزمة غبماية العماؿ من
األخطار واألمراض اليت قد تنجم عن العمل وعن اآلالت اؼبستعملة فيو ،كما جيب على صاحب العمل توفري اغبماية الشخصية

16

والوقاية للعاملني من أخطار العمل وأمراض اؼبهنة كاؼبالبس والنظارات والقفازات واألحذية وغريىا وإرشادىم إىل طريقة استعماؽبا
واحملافظة عليها وعلى نظافتها.
كما تنص اؼبادة على أنو يتوجب على صاحب العمل إحاطة العامل قبل اشتغالو دبخاطر مهنتو وسبل الوقاية الواجب عليو ازباذىا
وأف يعلق دبكاف ظاىر تعليمات وإرشادات توضح فيها ـباطر اؼبهنة ووسائل الوقاية منها وفق األنظمة والقرارات اليت تصدر هبذا
الشأف ،وتوفري وسائل وأجهزة اإلسعاؼ الطيب للعماؿ يف اؼبؤسسة وفقا للمستويات اليت ربدد بقرار من الوزير بعد استطالع آراء
اعبهات الرظبية اؼبختصة.

حقوق مختلفة
وأفادت  %25من أفراد العينة أ هنن تعرضن للتهديد بالفصل من العمل أو اػبصم من األجور يف حاؿ مطالبتهن حبقوقهن العمالية،
أو يف حاؿ رفضهن قرارا يعترب ـبالفة غبقهن ،فيما أفادت ما نسبتو  %75منهن بأهنن مل يتعرضن ألي نوع من أنواع التهديد
اؼبباشر ،إال أهنن قد يتعرضن لتهديدات غري مباشرة.
إضافة إىل ذلك ومن وجهة نظر العامالت السوريات ،فإف األعماؿ اليت يقمن هبا غري مستقرة ،فبعض أصحاب العمل قد يستغنوف
عن العامالت بكل سهولة ومن دوف مربرات.
تصاريح العمل
بالرغم من قياـ وزارة العمل باستصدار  34ألف تصريح عمل ساري اؼبفعوؿ للسوريني خالؿ العاـ  ،2016وإصدار قرار بإعفاء
أصحاب العمل من رسوـ استصدار تصاريح عمل للعاملني لديهم من ضبلة اعبنسية السورية ،إال أف إقباؿ اؼبرأة العاملة السورية ومن
يقوـ بتشغيلها الستصدار تصريح عمل ضعيف جداً حيث أف نسبة من استصدر تصريح عمل من أفراد العينة مل يتجاوز الػ%29
فقط ،حيث تًتدد العامالت السوريات باستصدار تصاريح عمل ،لتخوفهن من فقداف حقوقهم كالجئني ،خباصة من ناحية توقف
تقاضيهم ؼبساعدات مالية وعينية من اؼبفوضية السامية لشؤوف الالجئني وغريىا ،كذلك لتخوفهن من فقداف حقهم بالتوطني يف بلد
ثالث ،ؼبن تقدموا بطلب عبوء ،رغم أف وزارة العمل األردنية أكدت أف إصدار التصاريح لن يؤثر على مساعدات "اؼبفوضية" غبملتها
السوريني ،معتربة ذلك إجراء تنظيمي غبماية حقوؽ العاملني من ضبلة اعبنسية السورية ،فالتصاريح تصدر وفقاً ألحكاـ قانوف العمل.
إضافة إىل ذلك إف بعض أصحاب العمل يرفضوف استصدار تصاريح عمل ؽبن وجعلهن يعملن بشكل قانوين وإعطائهن صبيع
حقوقهن فبا سريفع التكلفة عليهم يف ظل أف سبب تشغيل العماؿ السوريني بالنسبة ؽبم أف أجورىم متدنية ،أو ألهنن يعملن أساساً يف
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مهن مغلقة أو بشكل ـبالف أو يعملن يف منازؽبن أو يف صبعيات خريية أو يف تنظيف اؼبنازؿ وصناعة األطعمة واؼبخلالت ،وال يرغنب
باستصدار تصريح عمل.
أصحاب العمل وتشغيل العامالت السوريات
يلجأ بعض أصحاب منشآت األعماؿ إىل تشغيل العامالت السوريات ،بسبب اخنفاض أجورىا واستعدادىا للعمل لساعات أطوؿ
من دوف إعطائهن بدؿ العمل اإلضايف.
وأظهرت نتائج استطالع رأي نفذه فريق مركز سبكني للدعم واؼبساندة ،من خالؿ مقابلة  50من أصحاب العمل الذين يشغلوف
عامالت سوريات أف  %70أي  35صاحب عمل ،أبدو موافقتهم أف العاملة السورية تقبل بأجر أقل من نظرياهتا العامالت
األردنيات.
وأكد ما نسبتو  %30من أصحاب العمل أي  15صاحب عمل من عدد عينة االستطالع أف العامالت السوريات ال يقبلن بأجور
متدنية بسبب امتالكهن مهارات حرفية مرتفعة.
وفيما يتعلق بساعات العمل الطويلة أكد ما نسبتو  %85من أصحاب العمل اؼبستطلعة آرائهم أف العامالت السوريات يقبلن بالعمل
لساعات طويلة من دوف أي اعًتاض كاف ،فيما أشار  %15من أفراد العينة أف العاملة السورية ترفض العمل ألكثر من  11ساعة
يومياً تشملها ساعة اإلسًتاحة ،لتعود ؼبنزؽبا وتعتين بأطفاؽبا.
وأبدى أصحاب العمل الذين جرى مقابلتهم أهنم يفضلوف تشغيل العامالت السوريات بسبب مهارهتن يف العمل ،واتقانو بشكل
حريف وصبيل عند عملهن باػبياطة والتطريز ،ويصنعن طعاماً وـبلالت ذات نكهة متميزة يف حاؿ عملهن يف ؾباؿ الطبخ وغريىا من
األمور ذات العالقة.
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التوصيات
.1تفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن االنتهاكات اليت تتعرض ؽبا اؼبرأة السورية "الالجئة" العاملة يف سوؽ
العمل األردين.
 .2تفعيل دور مفتشي اؼبؤسسة العامة للضماف االجتماعي لضماف اشًتاؾ صبيع العامالت يف الضماف االجتماعي.
 .3تطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل صبيع العامالت السوريات "الالجئات" وقطاعات عملهن.
 .4توسيع مظلة التأمينات االجتماعية الواردة يف قانوف الضماف االجتماعي ليشمل التأمني الصحي عبميع اؼبشًتكني
يف الضماف.
 .5النص يف قانوف العقوبات األردين أو القوانني اعبزائية األخرى بشكل صريح على ذبرًن العمل القسري.
 .6إجراء دراسات مسحية لتحليل واقع عمل اؼبرأة السورية العاملة ،والصعوبات اليت يواجهنها أثناء عملهن ،والوقوؼ على مؤشرات
حقيقية حوؿ أعدادىن وتوزيعهم اعبغرايف.
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المصغر بدعم مالي من االتحاد األوروبي ،ويُعتبر كال من مركز تمكين للدعم والمساندة ومنظمة
أُعد هذا التقرير االستشرافي ُ
أركس مسؤولين عن محتوياتها ،وال يُمكن بأي ظرف من الظروف اعتبار محتويات هذا التقرير انعكاسا لموقف االتحاد
األوروبي.
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