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 نبذة عن الباحثة

زميلة بحث  ،  واألفريقية الشرقية الدراسات كلية من التنمية دراسات في الدكتوراه شهادة على حاصلة عروب العابد

 
ً
في مرحلة ما بعد الدكتوراه في معهد األبحاث البريطانية في بالد الشام )منحة من األكاديمية البريطانية(، تعمل حاليا

مات غير استشارات لهيئات تابعة لألمم املتحتعمل على تقديم في املعهد البريطاني في عّمان.
ّ
دة، والبنك الدولي، ومنظ

فات في مجاالت االقتصاد السياس ي للتنمية والهجرة القسرية، ال سّيما في ما يتعلق بالالجئين ها . لحكومية دولية
ّ
مؤل

 الفلسطينيين في الشرق األوسط.  

 شكر وتقدير

 مدينة عماناملدرك تماما لدور امانة عمان في جعل  بلتاجي عقل السيد االسبق عّمان أمين ملعالي بالشكرالجزيل اتقدم

الدكتور  عمان امانة لجنة رئيس معالي اشكر كما. قادرة على استيعاب واستضافة هذا العدد الكبير من الالجئين

 ، السياق هذا في موهاديق التي الكبيرة الجهود على اللوزي عمراملهندس  املدينة مدير وعطوفةابراهيم الشواربة 

 بالذكر أخصو  لتقريرا اهذ اتمام في املقدمة املساعدة على وفنيين مدراء من عمان امانة لفريق بالشكر اتقدمو 

 بالشكر اخصو . البركاتي أسماء واملهندسة قعقاع، نانس ي واملهندسة األعرج، نسرين املهندسة عمان أمين شارةمست

  ، الحضري  املرصد دائرة فريق
ً
 الدكتور  البيانات تحليلقسم  ورئيس خريسات أكرم املهندس الدائرة بمدير متمثال

عروب العابد، الدكتورة مساعدة الخبيرة في شؤون الالجئين عمل على شكر الفريق الذي اأن  يوال يفوتن .قنديل نصر

  .هذا التقريرمعدة 

العداد هذا  املعلومات والبيانات الالزمةتزويد الباحثة بجميع عن  نكّل التقدير للهيئات املحلية والدولية التي لم تتوا

 التقرير.

، و 
ً
 قائمة باملراجع املختارة ساعد في إعدادالذي في جامعة كالرك، اجستير املشكر السيد ماثيو واليزر، طالب اأخيرا

  (. 3)امللحق  بالالجئين تهتم التي تشمل مقاالٍت أكاديمية وتقارير عن السياسات والتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ICMPD) الدولي لتطوير سياسات الهجرةاملركز 

 العنوان: 

Gonzagagasse 1 

A-1010 Vienna 

Austria 

www.icmpd.org 

 املوئل(.  -، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )االمم املتحدة(UCLG)، املدن املتحدة والحكومات املحلية (ICMPD) املركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة 

 

أم آلية، بما في ذلك جميع الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج أّي جزء من هذا الكتاب، أو  نسخه، أو نقله، بأي شكل وبأّي وسيلة، سواء بطريقة إلكترونية 

ق التأليف والنشر  ]املركز الدولي االستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل، أو استخدام أّي نظام من نظم تخزين املعلومات واسترجاعها، إال بإذن من أصحاب حقو 

 لتطوير سياسات الهجرة مع شركاء املشروع، املدن املتحدة والحكومات املحلية، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية[. 

 

فون وحدهمتّم إصدار هذا الكتاب بمساعدة االتحاد األوروبي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
ّ
مسؤولية مضمون هذا الكتاب، وال يمكن  . يتحّمل املؤل

 االعتبار بأّي شكل من األشكال أنه يعكس آراء االتحاد األوروبي أو الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
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   الصةالخ

 

 لبيانات دائرة  4.1ما يقارب  2016بلغ عدد سكان مدينة عمان في العام 
ً
مليون نسمة وفقا

% من سكان اململكة االردنية الهاشمية يعيشون في مدينة عمان 42ومن هنا فان ، االحصاءات العامة

 . 
َ
  ثلثأن الى وتشير االحصاءات ايضا

ً
ان العاصمة تقريبا

ّ
غير األردنيين، يندرجون بشكٍل هم من سك

 عام ضمن فئة املهاجرين 
ً
الزيادة الديموغرافية فقد أدت في هذا اإلطار،  .الوافدة والعمالة قسرا

  ظروفتحّسن  بسبب عّمانمدينة املتسارعة في 
ً
 يإيجاباملعيشة في املدينة، انعكاسا

ً
 حياةعلى  ا

ان، لكّنها 
ّ
منذ  . اآلمن الذفيها امل التمسو ا الذين الالجئين من كبير عدد تدفقالى  ايضا ادتالسك

خذت سنوات
ّ
 ملواطنينا لعدد املتسارعة الزيادة آثار نمتدابير عّدة للتخفيف  الحكومة االردنية، ات

ففي خطة االستجابة لألزمات الناتجة عن وما يواجهونه من صعوبات. سواء  حد على والالجئين

والحوكمة الرشيدة املنعة األولوية لتعزيز الحكومة ، أعطت وتدفق املهاجرين  ثورات الربيع العربي

زمات الحالية والقيود الوطنية وبالتالي إدارة األ  ألصول ا دعمعند التعامل مع الوضع القائم، بهدف 

 املالية بشكٍل أفضل. 

ة االست
ّ
ة على كّل من البيئة، التخفيف من أثر األزم، 2015جابة األردنية، منذ العام حاولت خط

وهدفت الخطة في الوقت عينه إلى وسوق العمل وسبل العيش، وتأمين املأوى والنقل والطاقة. 

، على املستويين الوطني واملحلي، من أجل للوزارات والدوائر الرسمية ساسية تحسين القدرات األ 

 . املختلفةتلبية االحتياجات بشكٍل أفضل من خالل التخطيط االستراتيجي والتنسيق بين القطاعات 

عنى كّل وزارة  فقد تم
ُ
إشراك الوزارات األساسية في تكريس الطابع االستراتيجي للخطة، بحيث ت

ملرحلة بالرغم من دورها لهذه اتصاصها، غير أّن أمانة عّمان لم تشارك في التخطيط بمجال اخ

 . على حد سواء الجئينللمواطنين وال املركزي في  توفير الخدمات البلدية 

وفي الوقت نفسه الجدد، لالجئين  املتزايدة لية ودولية في تلبية االحتياجاتتشارك عّدة هيئات مح

  للمواطنين الجّيدة  ذات النوعية استدامة الخدمات تحرص على
ً
 كل أن إلىهنا  اإلشارة تجدر. أيضا

 لهذه تبادل يوجد وال برصدها قامت التي واملعلومات بالبيانات تحتفظ الهيئات هذه من هيئه

 اكبر بشكل التواصل على قادره فهيأما أمانة عّمان، بطاقم عملها الكبير، . ابينه فيما املعلومات

 االهداف يخدم بما الالجئين عن بيانات قاعدة وإنشاء العالقه ذات الجهات جميع مع وفاعل

، مثل واألنشطة البيئية واالجتماعية والثقافية، مع التركيز على تحسين نوعية أدق بشكل والغايات

انها، بغّض النظر عن أصلهم أو جنسيتهم. 
ّ
 الحياة وفرص كسب املعيشة لسك

عن الجهات الفاعلة في عّمان، وواقع  البيانات واملعلوماتسعى هذا التقرير، من خالل جمع 

الوصول إلى حقوقهم األساسية، إلى تسليط الضوء على الدور الذي يمكن في املهاجرين ومدى قدرتهم 

يز منعة الخطة االستراتيجية لتعز اعداد أن تؤديه أمانة عّمان الكبرى إذا ُمنحت فرصة املشاركة في 

 لالحتياجات 
ً
 أساسيا

ً
من خالل مرافق قطاع ، في املدينةاملختلفة املدينة. فلما كانت األمانة مزّودا

عّمان، فإّنها قادرة على مدينة مرفق في مختلف أنحاء  (200التنمية املجتمعية والبالغ عددها )
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التعاون الوثيق مع الوزارات األساسية و هيئات املجتمع املدني، من أجل توسيع نطاق تواصلها مع 

 دينة. املفي  املواطنين واملقيمينكافة 

ه ال  1951على اتفاقية العام توقع األردن لم  بما أّن 
ّ
دمج الالجئين  يتمالخاصة بوضع الالجئين، فإن

 
ً
رة التفاهمال يمنحهم كامل الحقوبالتالي محليا

ّ
 وق املنصوص عليها في االتفاقية، لكن بموجب مذك

يحصل الالجئون يمكن أن  هأنيذكر هنا  .مع مفوضية األمم املّتحدة العليا لشؤون الالجئين املبرمة

الدولية املختصة بشؤون عند تسجلهم لدى وزارة الداخلية والهيئات  حقوقهم االساسيةعلى 

ر في عّمان. ومع أّن أ الالجئين
ّ
السكن، و  التعليم والصحة مثل:  األساسية املتطلبات مانة عّمان ال توف

 عن ذلك، يمكن ل. املواطنين وجودة الخدمات املقدمة لهم إال أنها تحافظ على رفاه 
ً
لمرصد فضال

، بفضل موقعه املركزي بين سائر الوزارات وهو احد دوائر امانة عمان  الحضري ألمانة عّمان

الوصول إلى وبالتالي فان ذلك سيحسن  ، تسهيل الوصول إلى البيانات املتعلقة باملدينة. املختّصة

 والهيئات الدولية.  املختّصةاملعلومات املحّدثة إلى الوزارات باالضافة الى توجيه  بيانات عن املدينة، 
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1. Background  

1.1 Project Information 

 

Internal and international migration movements in the greater Mediterranean 

region have a direct and long-lasting impact on the development of urban areas 

in the region, as these are often the actual destinations of migrant populations. 

In order to maximise the social and economic development potential of these 

migrant populations cities need effective migration governance capacities, 

particularly in view of the provision of access to human rights and services.  

In this context, the Mediterranean City-to-City Migration Project aims at 

contributing to improved migration governance at city level in a network of cities 

in Europe and in the Southern Mediterranean region. The project is 

implemented by a consortium led by the International Centre for Migration Policy 

Development (ICMPD) in partnership with the United Cities and Local 

Governments Network (UCLG) and the United Nations Human Settlements 

Programme (UN-HABITAT) and with the United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) as associate partner, in the framework of the Dialogue on 

Mediterranean Transit Migration (MTM). The city network is composed of the 

cities Amman, Beirut, Lisbon, Lyon, Madrid, Tangiers, Turin, Tunis and 

Vienna.  

Project activities are grouped in a dialogue component, which facilitates the 

exchange of experiences and policy options among the cities, a research 

component, which takes stock of the migration situation in the participating 

cities, and an action-oriented component, which produces a toolkit compiling 

policy options for migration governance at local level, and offers pilot projects in 

the Southern cities participating in the project.  

City Migration Profiles will provide a sound evidence base on migration in the 

participating cities by providing an overview on i) the migration situation and 

current developments ii) Immigrants’ enjoyment of human rights and access to 

services iii) integration and inclusion policies and initiatives and iv) an overview 

of relevant actors in the cities.  
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 مدينة عمانملحة عن  .2

 

 معلومات عن املدينة

 مدينة عمان           مساحة 

 قياس(ال)كلم مرّبع( )سنة 
1كلم مرّبع 800

 

 اإلطار السياس ي واإلداري 

  )بلدية بمختلف النواحي(،  هيئةمنطقة إدارية. وهي بمثابة  22تضّم أمانة عّمان الكبرى  
ً
وطنية مستقلة ماليا

، بمن فيهم أمين عّمان الكبرى )رئيس املجلس(. ويعتبر  42يديرها مجلس أمانة عّمان الكبرى الذي يضّم 
ً
عضوا

  2.يهامجلس األمانة أعلى سلطة ف

من  العاصمةنسبة سكان 

عدد سكان املناطق الحضرية 

 في اململكة

45.24%
3

 

 

ان  غير االردنييننسبة 
ّ
من سك

 محافظة العاصمة
ان واملساكن بحسب % )36.25

ّ
 دائرة اإلحصاءات العامة( - 2015التعداد العام للسك

نسبة األجانب في األردن 

 العاصمةن في محافظة ياملقيم
ان واملساكن بحسب ) 49.77%

ّ
 دائرة اإلحصاءات العامة( - 2015التعداد العام للسك

 العربية اللغات

 

 املصدر السنة / النسبة القيمة العاصمةمحافظة 

ية
راف

وغ
يم

لد
ة ا

ني
لب

 ا

ان
ّ
 2015 4007526 إجمالي عدد السك

التعداد العام 

ان واملساكن 
ّ
للسك

دائرة  - 2015

4اإلحصاءات العامة
 

 

سنوات 9و 0نسبة السكان بين   21.41% 2015 

 2015 %29.56 سنة 24و 10نسبة السكان بين 

 2015 %30.65 سنة 44و 25نسبة السكان بين 

 2015 %14.17 سنة 64و 45نسبة السكان بين 

                                                        
 ثة جوانب من الحدود اإلدارية، وسيستند هذا التقرير على األول منها: تضّم عّمان ثال 1

 كلم مرّبع 680منطقة إدارية؛ مساحتها  22أمانة عّمان الكبرى: تضّم  .1

 كلم مرّبع 800ألوية )المركزية: سحاب، ناعور، الجيزة، املوقر، أم الرصاص(؛ مساحتها  5منطقة إدارية زائد  22مدينة عّمان: تضّم  .2

% 10كلم مرّبع، منها  7579وأم الرصاص(؛ مساحتها  الالهون ألوية، زائد قريتين ) 5منطقة إدارية، زائد  22العاصمة عّمان أو محافظة عّمان: تضّم  .3

 لهذه املساحة. 
ً
 فقط مأهولة بالسكان. وقد أجريت إحصاءات دائرة اإلحصاءات العامة وفقا

2 http://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/about.asp  
3   

ً
ان محافظة عّمان الحضر  دائرة الذي أجرته  2015لتعداد وفقا

ّ
ان األردن الحضر 3895991اإلحصاءات العامة، يبلغ عدد سك

ّ
 .  8611323، وعدد سك

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.4.pdf   
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.4.pdf 4ص.  4 

http://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/about.asp
http://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/about.asp
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.4.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.4.pdf
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 2015 %4.20 سنة وما فوق  65بين نسبة السكان 

رة
هج

 ال

اننسبة 
ّ
 2015 %36.25 األجانب من السك

اننسبة 
ّ
ر  املولودين في الخارج  من السك

ّ
   ةغير متوف

 سوق العمل

 2015 %11.06 البطالةمعّدل 
التعداد العام 

ان واملساكن 
ّ
للسك

دائرة  - 2015

5اإلحصاءات العامة
 

 

ان 
ّ
 النشيطون   السك

ً
 اقتصاديا

47.97% 

2015 

 األساسيةاالقتصاد قطاعات النشاط 

 2015 %(23.1التجارة وإصالح السيارات )

التعداد العام 

ان واملساكن 
ّ
للسك

دائرة  - 2015

6العامةاإلحصاءات 
 

اإلدارة، الدفاع، والخدمات 

 %(13.2االجتماعية )
2015 

 2015 %(12.1الصناعة )

 2015 %(8.7التعليم )

شة
عي

امل
ف 

و ر
ظ

 

 معّدل اإليجار السنوي للسكن لكّل متر مرّبع
 -123.51دينار أردني/ 100-149

 يورو 184.03
  تعداد 2015

التعداد العام 

ان واملساكن 
ّ
للسك

دائرة  - 2015

7اإلحصاءات العامة
 

8نامبيو 2017 يورو 1195.88دينار أردني/ 909.44 سعر املتر املرّبع لشراء شقة في وسط املدينة  

9نامبيو 2017 يورو 767.39دينار أردني/  583.58 سعر املتر املرّبع لشراء شقة خارج وسط املدينة  

 الدخل السنوي لألسرنسب األسر ضمن تصنيفات 

 2366.94دينار أردني/  1800 أقل من

 
ً
التعداد العام  %39.80 يورو سنويا

ان واملساكن 
ّ
للسك

دائرة  - 2015

اإلحصاءات العامة
10

 
 -2366.94دينار أردني/  2400 -1800

3155.92  
ً
 يورو سنويا

35.80% 

                                                        
 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/WorkForce/WorkingForce_5.8.pdf 4ص.  5 

 .2017مارس/آذار  29قاعدة بيانات دائرة اإلحصاءات العامة، تّمت زيارة املوقع في   6

 7 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/HousingUnits/Housing_2.10.pdf 
: شقة )غرفة نوم واحدة( خارج وسط املدينة: 

ً
غرف  3يورو، شقة ) 259.89دينار أردني/ 197.59تعتبر األرقام الصادرة عن إحدى الشركات الخاصة أكثر تفصيال

يورو،  486.10دينار أردني/  369.67غرف نوم( خارج وسط املدينة:  3يورو، شقة ) 778.37دينار أردني/ 591.93وم( في وسط املدينة: ن

investment/in/Amman-https://www.numbeo.com/property (2017أبريل/نيسان  19املوقع في ، )تّمت زيارة 
8
 املرجع نفسه  

9
 املرجع نفسه  

 2017مارس/آذار  29قاعدة بيانات دائرة اإلحصاءات العامة، تّمت زيارة املوقع في   10

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/WorkForce/WorkingForce_5.8.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/HousingUnits/Housing_2.10.pdf
https://www.numbeo.com/property-investment/in/Amman
https://www.numbeo.com/property-investment/in/Amman
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 دينار أردني 3000 -2400

3155.92- 3944.90  
ً
 يورو سنويا

31.20% 

 

 أردنيدينار  3600 -3000

3944.90- 4733.88  
ً
 يورو سنويا

37.60% 

 دينار أردني 4200 -3600

4733.88- 5522.86  
ً
 يورو سنويا

40.40% 

 دينار أردني 4800 -4200

5522.86- 6311.84  
ً
 يورو سنويا

38.40% 

 دينار أردني 5400 -4800

6311.84- 7100.82  
ً
 يورو سنويا

34.80% 

 أردنيدينار  6000 -5400

7100.82- 7889.80  
ً
 يورو سنويا

34.60% 

 دينار أردني7000 -6000

 يورو 9204.76 -7889.80
38.80% 

 دينار أردني 8000 -7000

9204.76- 10519.73  
ً
 يورو سنويا

35.80% 

 دينار أردني 9000 -8000

10519.73- 11834.69  
ً
 يورو سنويا

39.90% 

 دينار أردني 10000 -9000

11834.68- 13149.66  
ً
 يورو سنويا

44.20% 

 دينار أردني 12000 -10000

13149.66- 15.78  
ً
 يورو سنويا

42.40% 

 دينار أردني 14000 -12000

15.78- 18.41  
ً
 يورو سنويا

44% 

 18.41دينار أردني/  14000أكثر من 

 يورو
53.80% 

 2009 متر مرّبع 13.3  السكنمساحة من  نصيب الفرد

ا الربعي  املسح

لدائرة اإلحصاءات 

 11العامة

 2010 %11.40 األشخاص املعّرضون للفقر واإلقصاء االجتماعي

االربعي  املسح

لدائرة اإلحصاءات 

12العامة
 

                                                        
  2017مارس/آذار  29قاعدة بيانات دائرة اإلحصاءات العامة، تّمت زيارة املوقع في   11
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أسرة، مع  100األسر التي تضّم أحد الوالدين فقط، عن كّل 

 سنة 17و 0أطفال بين 
رة

ّ
   غير متوف

يم
عل

لت
 ا

 التعليم في سّنٍ مبكرةاملنقطعون عن 

 

 %3.6   تعليم األساس ي:ال

2015 
وزارة التربية 

 والتعليم
 %20.94  تعليم الثانوي:ال

 الطالب في مرحلة التعليم العالينسبة 

15.24% 2015 

التعداد العام 

ان واملساكن 
ّ
للسك

دائرة  - 2015

اإلحصاءات 

13العامة
 

 

ان في سّن 
ّ
امللتحقين غير  فوق  الخامسة عشرة ومانسبة السك

 وما فوق  متوسطدبلوم  /في مؤسسات تعليمية 

26.41% 2015 

التعداد العام 

ان واملساكن 
ّ
للسك

دائرة  - 2015

اإلحصاءات 

14العامة
 

 

  

                                                                                                                                                                             
 املرجع نفسه.   12
  5دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عال، ماجستير، دكتوراه، ص.   13

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Education/Education_4.2.pdf 

 )الفئة الخامسة( 2.5الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة، الجدول  2015، التعداد العام للسكان واملساكن 27 ص.  14

ensus2015/Education/Education_4.9.pdfhttp://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/c 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Education/Education_4.2.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Education/Education_4.2.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Education/Education_4.9.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Education/Education_4.9.pdf


 

11 

 

 اإلطار الوطني .3

 ملحة عن أنماط الهجرة في األردن 1.3 

 

 اململكة األردنية الهاشمية بمو تتمّتع 
ً
 أساسيا

ً
ل هذا األمر عامال

ّ
قٍع استراتيجي في قلب منطقة الشرق األوسط، وقد شك

مارة شرق األردن "كانت املمّر الرئيس ي شخاص املتنّقلين عبر املنطقة. منذ نشوء إلجذب األعلى مدى القرون املاضية 

 من شبه الجزيرة العربية إلى دمشق، وم الدول واملدنالذي يربط 
ً
 وعموديا

ً
ن بغداد وآسيا إلى البحر املتوسط؛ أفقيا

 لطريق غّزة
ً
باعا

ّ
 ، دول في املنطقة بين عّدة املميز  بفضل هذا املوقع  16السلط". -نابلس -أو حيفا 15الكرك -الخليل -ات

ان، وازدهرت املدن األردنية نتيجة املسارات التجارية، والدينية، والرعوية لألشخاص املتنّقلين فقد 
ّ
ازداد عدد السك

ه بصلة ارتبطوا ب، أو هناك الفتتاح مشاريعهم التجارية ،بين أبرز مدن املشرق العربي الذين حطوا رحالهم في األردن

كان الشعب األردني فان ، هناأشخاص من مختلف شعوب املنطقة. من نتيجة انتشار رابط املصاهرة بين الزواج 

 على األشخاص 
ً
 عوامل متنّوعة في فترات السلم والحرب.  تأثير منب ،من املنطقةالوافدين طيلة قرون منفتحا

في األردن كثاني أكبر بلد  ،2017عام املّتحدة العليا لشؤون الالجئين، في صادر عن مفوضية األمم  جديٌد صّنف تقريٌر 

انه. من حيث الالجئينفي استضافة   العالم 
ّ
 لهذا التقرير، و  17عدد سك

ً
من  فرد 1000من أصل كّل يتبّين أنه وفقا

ان في األردن، هناك 
ّ
، 89السك

ً
وهو عدٌد كبير بالنسبة لهذا البلد املتوسط الدخل الذي يتحّمل أعباًء اقتصادية  18الجئا

ان.  الكبيرةنتيجة الزيادة 
ّ
ان واملساكن الذي أجرته دائرة اإلحصاءات ولعّل في عدد السك

ّ
التعداد العام األخير للسك

د هذا األمر 2015العامة عام 
ّ
 حيث يكشف أرقام ،يؤك

ً
 بشأن تغّير الديموغرافية األردنية،  ا

ً
"فمن أصل أكثر تفصيال

ان األردن ]الذين أصبح[ عددهم 
ّ
، في حين أّن عدد غير  6.6مليون،يبلغ عدد األردنيين  9.5مجموع سك

ً
مليون تقريبا

ل  2.9األردنيين املقيمين في البالد يقارب الـ
ّ
ان."% من إجمالي 30.6مليون، أي ما يمث

ّ
 19عدد السك

 األردن: مالذ آمن 1.1.3
 

ر األمن واالستقرار في األردن ال  مر السنوات على 
ّ
 فحسب، بل لجميع األشخاص اآلخرين الذين  يللمواطن االردن ، توف

 عن مالذ آمنلجؤو 
ً
، ثالث تدفقات كبيرة من تأسيسه . وكان األردن قد استقبل، منذ من بقية دول املنطقة بحثا

                                                        
 في دراسة عن قبيلة املجالي في الكرك، وأصلها من الخليل:   15

Gubser Peter, 1973 Politics and change in Al-Karak: A study of a small Arab town and its district, Oxford: Oxford 
University Press. 
16  Amawi in Radi Lamia 1997, L’Elite Palestinienne: Stratégies de Survie et Modes d’Influence (1967-1997), PhD 

thesis, at L’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Unpublished manuscript, p.78. 

  html-june-trends-year-http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid.2016، 2016 منتصف العام توّجهات 17 

june-trends-year-http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid-، 13، ص. 2016 منتصف العام توّجهات 18 

2016.html 
 2016يناير/كانون الثاني  30املدير العام قاسم الزعبي، جوردن تايمز،  19

guests-million-29-including-million-95-around-stands-http://www.jordantimes.com/news/local/population 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid-year-trends-june-2016.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid-year-trends-june-2016.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid-year-trends-june-2016.html
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/58aa8f247/mid-year-trends-june-2016.html
http://www.jordantimes.com/news/local/population-stands-around-95-million-including-29-million-guests
http://www.jordantimes.com/news/local/population-stands-around-95-million-including-29-million-guests
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ين لدى وكالة األونروا في املنطقة، يعيش أوالها ، هجرة الشعب الفلسطيني ،الهجرة. 
ّ
فمن بين الفلسطينيين املسجل

  450يتوّزع الالجئون الـحيث % منهم في األردن. 42
ً
  240، والـ1948عام الذين وصلوا  20ألفا

ً
في املدن  1967عام  21ألفا

 ثالثة عشرة واملخيمات والبالغ عددها 
ً
كالة األمم املّتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في تديرها و مخيما

الذين اضطروا ملغادرة وطنهم منذ بداية التسعينيات، نتيجة الالجئين العراقيين ثانيها ،  22.)األونروا( الشرق األدنى

فت  5458624و 200823ألف عام  500العوامل االقتصادية والنزاعات السياسية، فقد تراوح عددهم بين 
ّ
بعدما توق

 لسجالت موقع اإلغاثة اإلنسانية و . 2010في العاممن العراقيين إلى بلدهم  كبيرٌ قسٌم  عادحيث املعارك األهلية 
ً
وفقا

(، يبلغ عدد العراقيين املسّجلين لدى مفوضية شؤون الالجئين في األردن 2017)فبراير/شباط  25التابع لألمم املّتحدة

61405 .
ً
  26عراقيا

 من الالجئين. تلقى االردنحيث ، 2013في العام ثالث تلك الهجرات حدثت 
ً
 جديدة

ً
الربيع  ثورات فبسبب موجة

  وصلت تدفقاٌت العربي، 
ً
  من الليبيين واليمنيين الذين التمسوا مالذا

ً
بالسالم  بالدهم بانتظار أن تنعم في األردنآمنا

 عن ذلك، وصل عددٌ 
ً
  من جديد. فضال

ٌ
  من الصوماليين والسودانيين بسيط

ً
. لكّن التدفقات السورية كانت اليها ايضا

 للقلق بسبب العدد 
ً
ر على العّمال املوسميين/الباحثين عن مالذ آمنمنهم و الكبير األكثر مدعاة

ّ
العمالة . فقد تعذ

الزموا مكانهم دهم، وبالتالي عي العمل أن يعودوا إلى بال من سوريا الذين كانوا ينتقلون بين األردن وسوريا بدا الوافدة

 كالجئين. رغمفي األردن، 
ً
كبيرة من السوريين إلى األردن عبر الحدود  دخلت أعدادٌ  كما 27أّنهم لم يتسّجلوا جميعا

، في حين أظهر  660015لالجئين بلغ عدد السوريين املسّجلين لدى مفوضية شؤون افالرسمية وغير الرسمية. 
ً
 شخصا

% من إجمالي 13.2مليون، أي  1.265أّن عدد السوريين املسّجلين لدى األمم املّتحدة قد وصل إلى  2015تعداد العام 

ان.
ّ
التباين في طريقة تسجيل الى الحكومة األردنية و مفوضية شؤون الالجئين بين رقام األ  في ويعود الفرق  28عدد السك

 الالجئين السوريين. فلم يتسّجل جميع السوريي
ً
 وأّن عددا

ً
ن املقيمين في األردن لدى مفوضية شؤون الالجئين، خاّصة

 م
ً
 من العمالة الوافدة نهم كان كبيرا

ً
حيث كانت هذه العمالة تعيش في ، في سوريا قبل اندالع النزاع في االردن جزءا

                                                        
20  Brand, Laurie 1988 Palestinians in the Arab World, institution building and the search for state, New York: 

Columbia University Press, p 150. 
21

 للوزارة األردنية لألراض ي املحتلة، دعا   
ً
، "الالجئون 1995، 74ألف شخص الدعوة )في العدد  240األشخاص إلى تسجيل أسمائهم، فلبى  سجل النازحينوفقا

resources/expert-http://www.forcedmigration.org/research-(. راجع: 3، بديل، ص. 13يون في األردن"، املجلد الفلسطين

jordan/fmo025.pdf-in-refugees-guides/palestinian  
 من قبل األونروا )في عمان: مخّيم عمان الجديدة/الوحدات، الطالبية/زيزيا، جبل الحسين. في  22

ً
البلقاء: مخيم  هناك عشرة مخّيمات رسمية معترف بها رسميا

الحكومة األردنية )مخّيم مادبا،  البقعة . في إربد: مخّيم الحصن/عزمي املفتي ومخّيم إربد. في جرش: مخّيم غزة/جرش ومخّيم سوف( وثالثة مخّيمات أخرى أنشأتها

 .work/jordan-we-https://www.unrwa.org/whereحّي األمير حسن في منطقة النصر/عّمان والسخنة/الزرقاء(. 

 (Fafoبيانات دائرة اإلحصاءات العامة ومعهد البحث النرويجي )  23

http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Iraqis%20in%20Jordan.pdf 
24 http://reliefweb.int/report/jordan/registered-iraqis-jordan-31-march-2016 

25
مم املّتحدة لتنسيق موقع اإلغاثة هو املصدر األساس ي للمعلومات اإلنسانية املتعلقة باألزمات والكوارث العاملية. هي خدمة رقمية متخّصصة تابعة ملكتب األ   

 الشؤون اإلنسانية.  
26

  http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-unhcr-operational-update-february-2017 
27

نهم الدخول إلى اليوجد تقدير دقيق لعدد هؤالء العّمال، بما أّن األكثرية كانت تعمل دونما حاجة إلى تقديم طلب للحصول على تصريح عمل. فقد كان بإمكا  

 األردن واإلقامة فيه من دون أّي قيود. 
28 http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Refugees/Refugees_7.2.pdf 

  .2017يونيو/حزيران  30تّمت زيارة املوقع في  

http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/palestinian-refugees-in-jordan/fmo025.pdf
http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/palestinian-refugees-in-jordan/fmo025.pdf
http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/palestinian-refugees-in-jordan/fmo025.pdf
https://www.unrwa.org/where-we-work/jordan
http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Iraqis%20in%20Jordan.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Iraqis%20in%20Jordan.pdf
http://reliefweb.int/report/jordan/registered-iraqis-jordan-31-march-2016
http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-unhcr-operational-update-february-2017
http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-unhcr-operational-update-february-2017
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Refugees/Refugees_7.2.pdf
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دفع هذا األمر بعدد ال بأس به من السوريين إلى كسب معيشتهم دونما تسجيل أسمائهم وقد . االردن هي وعائالتها

 لدى مفوضية شؤون الالجئين. 

  1.4العدد إلى هذا ، ازداد 2017في العام 
ً
 لألرقام املحّدثة الصادرة عن مديرية شؤون الالجئين مليونا

ً
وفقا

داخل املخّيمات: يقيمون % من الالجئين السوريين 21.5نحو  أنوتشير هذه االرقام الى  29السوريين/وزارة الداخلية.

، 80051حيث يستضيف مخّيم الزعتري 
ً
 تقريبا

ً
، واملخّيم اإلماراتي األردني )مريجب 5375731ومخّيم األزرق  30الجئا

 .34035، ومخّيم سايبر سيتي 67034ومخّيم حدائق امللك عبد هللا  4747033ومخّيم الزرقاء  741032الفهود( 

 صحيفة هنشر التي قامت بو  2015اإلحصاءات األخيرة التي كشفها التعداد العام في االردن لسنة أدناه  يظهر الشكل

 ." تايمز جوردن"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 . 2017يونيو/حزيران  28تصريح شفهي للمالزم عماد عبد الدايم، خالل ورشة عمل ملناقشة ملف الهجرة الخاص باألردن، في   29

 2017يونيو/حزيران  30تّمت زيارة املوقع في   30

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&country=107&region=77 
 2017يونيو/حزيران  30تّمت زيارة املوقع في   31

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=251&country=107&region=73 
 2017يونيو/حزيران  30تّمت زيارة املوقع في   32

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=224&country=107&region=73 
 2017يونيو/حزيران  30تّمت زيارة املوقع في   33

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=172&country=107&region=73 
 2017يونيو/حزيران  30املوقع في تّمت زيارة   34

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=207&country=107&region=74 
 2017يونيو/حزيران  30تّمت زيارة املوقع في   35

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=208&country=107&region=74 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=176&country=107&region=77
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=251&country=107&region=73
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=224&country=107&region=73
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=172&country=107&region=73
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=207&country=107&region=74
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/settlement.php?id=208&country=107&region=74
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ان األردن على امتداد العقدين  هذه األحداث األخيرة،لنتيجة و 
ّ
، مما ألقى بضغوطات على االخيرينتضاعف عدد سك

 ، وجعلها املياهمصادر 
ً
 من ذي قبل. فاألردن يحتّل املركز الرابع في العالم من حيث البلدان  أكثر ندرة

ً
في  االكثر فقرا

 املائي هموارد
ً
ه ُيعّد دولة

ّ
من الشريحة العليا للدخل املتوسط، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي  ة. ومع أن

 ،  36دوالر 5160اإلجمالي 
ً
ه يملك موارد طبيعية محدودة. ويعتبر البوتاس والفوسفات من أبرز صادراته، سنويا

ّ
في فإن

 نحو الخدمات،  ظل توفر اراض محدودة صالحة للزراعة
ً
 موّجها

ً
الخدمات حيث تستهلك . من هنا، أصبح األردن بلدا

 38لوظائف.% من ا75من يعمل في قطاع الخدمات أكثر و  ، 37% من إجمالي الناتج املحلي70أكثر من 

الجزء وإقليم الوسط، وإقليم الجنوب. ولعّل ، إقليم الشمال: محافظة موّزعة على ثالثة أقاليم 12دن إلى ُيقّسم األر 

في وسط عّمان، والسلط،  ة والخدمات اإلدارية في البالد هو ذلك املتمركز بالفرص االقتصادي الناشط الحافل

 في السنوات 
ً
 ملحوظا

ً
والزرقاء، ومادبا. كذلك، شهدت إربد واملفرق )في الشمال والشمال الشرقي على التوالي( تطّورا

 املاضية نتيجة انتشار الالجئين السوريين املقيمين بالقرب من الحدود مع سوريا.  ةالخمس

لت استجابة
ّ
ر املأكل، واملأوى، وبعض بئين ملوجات الالجاملجتمع الدولي  تمث

ّ
اعتماد مقاربٍة إنسانية تقليدية توف

 
ً
 مهّما

ً
 عن ذلك، اعُتبرت مساعدات املجتمع الدولي وبلدان الخليج جزءا

ً
في الخدمات في مخّيمات الالجئين. فضال

نفسه، في إثبات دن األر  نجحدولة ذات موارد محدودة. مع ذلك، لامليزانية األردنية، مما عكس أهمية تقاسم األعباء 

خطة التنمية االستراتيجية لتوليد إيرادات للموازنة، مار في رأسماله البشري، ضمن إطار كمثال ناجح قادر على االستث

 
ً
 وأّن األردن يضّم شريحة

ً
ان. فأكثر من واسعة خاّصة

ّ
 من السك

ً
ان هم ما دون الثالثين70شابة

ّ
 ،من العمر % من السك

ل 
ّ
ان، مجموع % من 22سنة  24و 15ا بين مالسكان  في حين يشك

ّ
 من اإلملام وتلك الفئات لديها السك

ً
 عالية

ً
نسبة

 لبيانات اليونيسكو )99.25 تبلغبالقراءة والكتابة 
ً
  39(.2015% وفقا

 املغتربون األردنيون والحواالت 2.1.3
 

 لو ُيقّدر عدد املغتربين األردنيين بمليون شخص، 
ً
وهؤالء املغتربون : 2016السنوي لجمعية تمكين لعام  لتقريرفقا

% من األردنيين في بلدان الخليج 79.5يعيش حيث دولة كما هو مبّين في إحصائيات وزارة الخارجية:  70"يتوّزعون في 

 ألف 800و 600أي ما يتراوح بين العربي 
ً
% في البلدان العربية 3% في أوروبا، و4.3% في أميركا وكندا، و11، وا

ل  40ألخرى."ا
ّ
ردني، التأثير اإليجابي لالغتراب على االقتصاد، ال قتصاد أفي االخبير وهو ، الفانك فهدفي هذا اإلطار، حل

                                                        
36 https://en.actualitix.com/country/jor/jordan-gross-national-income-per-capita.php  

 ( البنك الدولي2013دوالر أميركي ) 5124.20الناتج املحلي هو إجمالي   37
38 http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html 

39 http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/jordan/ 
مة غير حكومية تهدف إلى تعزيز  ممارسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع شرائح   40

ّ
 غير  منشور بعد. تمكين للدعم واملساندة هي منظ

ً
املجتمع، خاّصة

 تفاقيات الوطنية والدولية. للفئات املهّمشة كاألطفال، والنساء، والالجئين، والعّمال، واألشخاص ذو ي اإلعاقة، وغيرهم بما يتوافق مع املعاهدات واال

https://en.actualitix.com/country/jor/jordan-gross-national-income-per-capita.php
https://en.actualitix.com/country/jor/jordan-gross-national-income-per-capita.php
http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/countryinfo.html
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/jordan/
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" :
ً
قّدر قائال

ُ
% من 10تشكل ما نسبته  مليار دوالر .  3.8مليار دينار أردني أو  2.7السنوية بـحواالت املغتربين االردنيين  ت

األخرى مثل القروض األجنبية، وإيرادات  االيرادات، وهو مصدر يفوق كّل مصادر االردني إجمالي الناتج املحلي 

  41."السياحة، وتدفقات االستثمارات األجنبية الواردة، والصادرات الوطنية
ً
جديٌر بالذكر أّن تأثير الحواالت كان إيجابيا

 على األردن؛ "
ً
أو االستثمارات في قطاع العقارات، لكّن الجزء جزٌء من الحواالت في حسابات التوفير حيث يصّب جدا

 لحوالى 
ً
 منتظما

ً
ل مدخوال

ّ
في الثمانينيات، خالل فترة ازدهار الصناعة النفطية في و  42ألف أسرة". 350األكبر منه يشك

قّدر بأكثر من مليار دوالر أميركي،العربي الخليج
ُ
، وبحلول ياملحل أي ما قيمته ثلث إجمالي الناتج  43، كانت الحواالت ت

ت هذه الحواالت الثالثة مليارات دوالر.1989العام 
ّ
  44، تخط

ً
ف هذا النمّو االقتصادي أثرا

ّ
 فخل

ً
على مختلف ايجابيا

 عن ذلك، بفضل النمّو الذي شهدته 
ً
عّمان في قطاعي الخدمات والبناء، أصبح مدينة طبقات املجتمع األردني. فضال

ن لحسابهم الشخص ي في القطاع غير يالقطاعات، بمن فيهم العاملمختلف من املمكن لألشخاص العاملين في 

ف هذا األمر بكّل تأكيد تأثيره على عملية التغيير االجتماعي، ال سّيما  45النظامي، أن يستفيدوا من هذا النمّو.
ّ
وقد خل

 46نزعة االستهالكية والتوّسع الحضري، وساهم في نمّو "البيروقراطية" وتمكين التكنوقراطيين.ال

 

 في األردن العمالة الوافدة 3.1.3

 

مون عن الوظائف التي تدرّ في فترة 
ّ
  االزدهار االقتصادي بين الستينيات والثمانينيات، بحث األردنيون املتعل

ً
 جّيدا

ً
دخال

 من وقد  .في بلدان الخليج أو عن وظائف جديدة ضمن القطاعين العام والخاص في األردنمن خالل عملهم 
ٌ
كانت قلة

ب
ّ
 آنذاك بالوظائف التي ال تتطل

ً
املصريين الوافدين املجال أمام . فأفسح هذا األمر شهادة اكاديمية األردنيين مهتّمة

 لسجالت وزارة  تصريح الوافدين الذين يملكون شغل هذا النوع من األعمال. اليوم، ُيقّدر عدد ل
ً
عمل في األردن، وفقا

  315016العمل، 
ً
قّدر  نسبتهم ال الوافدينالعم. من أصل هؤالء وافدا

ُ
 متقّدمة، حيث ت

ً
، يحتّل املصريون مكانة

، يليهم العمال املنزليون من جنوب شرق آسيا، مثل بنغالدش، والفيليبين، العمالة الوافدة% من إجمالي 61.6بـ

                                                        
"، جوردن تايمز،   41

ً
 إيجابيا

ً
 .2016مايو/أيار  15الفانك، "حواالت املغتربين تظهر نمّوا

http://www.jordantimes.com/opinion/fahed-fanek/expatriates’-remittances-show-positive-growth 
 املرجع نفسه.  42

43 Fathi, Schirin H., 1994 Jordan- an invested nation? Tribe-state dynamics and the formation of national identity, 

Deutsches Orient-Institut: Hamburg, p.170.  

: راجع 
ً
 أيضا

Brand Laurie, 2006, “Jordan: unwilling citizens, problematic expatriates “ in Citizens abroad : emigration and the 
state in the Middle East and North Africa, Cambridge University Press .  
44 Fathi, Schirin H., 1994 Jordan- an invested nation? Tribe-state dynamics and the formation of national identity, 

Deutsches Orient-Institut: Hamburg, p.170, Baylouny Anne Marie, 2008 ‘Militarizing Welfare: Neo-liberalism and 
Jordanian Policy in Middle East Journal, Vol 62, No 2, Knowles Warwick, 2005 Jordan since 1989, A study in 
Political economy, London, I.B Tauris, p.285. 
45 Doan Rebecca Miles,1992 “Class Differentiation and the Informal Sector in Amman, Jordan”, International 

Journal of Middle East Studies, Vol. 24, No. 1, p. 2. 
46 Fathi 1994, p.170. 

http://www.jordantimes.com/opinion/fahed-fanek/expatriates’-remittances-show-positive-growth
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ألف  800ّن "هناك ة العمل أوزار بينت وقد  47في املناطق الصناعية املؤهلة.الذين يعملون والهند، والعّمال اآلسيويون 

يصل إلى هذا العدد وفق تمكين غير أّن  48".الف ال يملكون تصاريح سارية املفعول  300أجنبي في األردن، منهم عامل 

600 .
ً
ر معلومات 49ألف تقريبا

ّ
 عن ذلك، ال تتوف

ً
 عن ظروف معيشة هؤالء العّمال املهاجرين، أوكافية  فضال

 . م املختلفةومشاكلهخصائصهم واحتياجاتهم املحّددة 

 

 الوطنية ةسياسة الهجر  2.3
 

ع األردن على اتفاقية 
ّ
عن اعتماد سياسة الباب املفتوح في  مع ذلك، لم يتواَن  لالجئين.بوضع ا املتعلقة  1951لم يوق

 
ً
  وضعفعلى غرار معظم البلدان العربية، لم يكن تشريع الساعين إلى مالذ آمن.  ،وجه املهاجرين قسرا

ً
املهاجرين قسرا

 بالحلول الدائمةكانت هناك خشية من دمج قضية الالجئين الفلسطينيين يحتّل األولوية في القوانين املحلية، بل 

يؤدي إلى إعادة التوطين. كما ساد اعتقاد بأّن املجتمع الدولي مسؤوٌل عن قد ، مما 1951املطروحة في اتفاقية 

 50حرمان الفلسطينيين من أرضهم.

ع على اتفاقية العام ّن األردن مع أو 
ّ
، إال أنه اعتمد بعض السياسات واملمارسات اإليجابية تجاه الالجئين. 1951لم يوق

 وهي اللجنة التي، 2006فاألردن عضٌو في اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املّتحدة العليا لشؤون الالجئين منذ العام 

 و " 51ع برامج املفوضية وغير ذلك.تقّدم املشورة بشأن الحماية الدولية وتراج
ً
إصدار ، من مهامها األكثر تأثيرا

إلى تشجيع الدول على تعزيز من خاللها تسعى والتي العاملية،  استنتاجات منتظمة بشأن قوانين وسياسات اللجوء

 في اللجنة التنفيذية،  االردنممارساتها السليمة. وملا كان 
ً
 بأهمية فهو  عضوا

ً
 ضمنيا

ٌ
مفوضية شؤون الالجئين معترف

 52وقوانين وسياسات اللجوء بشكٍل عام."

 
ً
الغربية تين الضف االرتباط بينالجنسية األردنية بعد في األردن قد نالوا معظم الالجئين الفلسطينيين املسّجلين تقريبا

ا خال بعض ، بهدف حماية ما تبقى من فلسطين بعد احتالل فلسطين التاريخية. لكن في م1948الشرقية عام  و 

                                                        
بعد توقيع اتفاقية السالم بين األردن وإسرائيل. تهدف هذه املناطق إلى توفير فرص  1996املناطق الصناعية املؤهلة هي مدٌن صناعية أنشئت منذ العام  47

يشتمل على مساهمة من إسرائيل، إلى الواليات املّتحدة، مع  اقتصادية للسكان األردنيين املحليين لتمكينهم من جني ثمار السالم. فيتّم تصدير اإلنتاج، طاملا أنه

فاقية التجارة الحرة التي تّم توقيعها كهدية إلى كّل من األردن وإسرائيل بعد توقيعهما على اتفاقية ال
ّ
سالم وتطبيع العالقات بين إعفائه من الضرائب، بموجب ات

 البلدين. للمزيد من املعلومات، راجع:

http://web.ita.doc.gov/tacgi/fta.nsf/7a9d3143265673ee85257a0700667a6f/196ed79f4f79ac0085257a070066961d  
48 http://www.mol.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Annual%20reports/2015.pdf 
49 Tamkeen, 2016, Walled in by Alienation, Working and Living conditions of Migrants Workers in Jordan, Annual 

report 2016, p.13 http://tamkeen-jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf 
50 Viorst 1984, UNRWA and Peace in the Middle East, The Middle East Institute, Washington, D.C, pp. 38-9. 

 أّن املجتمع الدولي ساهم في إنشاء إسرائيل، وبا
ً
لتالي ينبغي أن يتحّمل مسؤولية اعتبرت البلدان العربية أّن مشكلة الالجئين الفلسطينيين هي مسؤولية دولية، معتبرة

 معاناة الالجئين إلى حين إيجاد حّل. 

ر ة عبر املوقع: مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئين، صفحة اللجنة التنفي  51
ّ
 [2014مايو/أيار  5] www.unhcr.orgذية. متوف

52 Stevens, Dallal. “The Case of Iraqi ‘Refugees’ in Jordan.” Int J Refugee Law (2013) 25 (1): 1-38 

http://web.ita.doc.gov/tacgi/fta.nsf/7a9d3143265673ee85257a0700667a6f/196ed79f4f79ac0085257a070066961d
http://www.mol.gov.jo/Echobusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/Annual%20reports/2015.pdf
http://tamkeen-jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf
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افتقرت الدولة إلى هيكلية فقد الالجئين الفلسطينيين حقوقهم في األردن،  اغلبيةاملسّوغات الخاصة التي منحت 

 21على سبيل املثال، تنّص املادة فقانونية واضحة على املستوى الداخلي لتنظيم شؤون الالجئين وملتمس ي اللجوء. 

م الالجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية."( من الدستور األردني على أنه "ال 1)
ّ
 53ُيسل

م وضع الالجئين، بمن فيهم من يلتمس اللجوء ألسباب سياسية. في 
ّ
مع ذلك، ال يبدو أّن األردن قد سّن أّي تشريع ينظ

د املحامي أيمن 
ّ
يع خاص ُيعنى بتنظيم وضع غياب تشر ، أحد مؤلفاته في مجال القانون ، في 54هلسةهذا اإلطار، يؤك

  الالجئين وملتمس ي اللجوء أو صياغة تعريف واضح لهم، حيث تكون هذه التشريعات والتعريفات
ً
مدمجة بتلك  عادة

  55املطّبقة على املهاجرين.

رة تفاهم عام 
ّ
 بين 1998بعد التدفق األول لالجئين العراقيين إلى األردن نتيجة حرب الخليج األولى، تّم توقيع مذك

 ألنشطة املفوضية في األردن. 
ً
رة فقد حّددت مفوضية شؤون الالجئين والحكومة األردنية، لتكون بذلك أساسا

ّ
املذك

 وسمحت لالجئين املشمولين بحماية املفوضية اإلقامة تمس ي اللجوء، لمعالم التعاون حول توفير الحماية واملساعدة مل

 56إلى حّل دائم.خالل ذلك التوّصل  على أن يتّم لستة أشهر كحّدٍ أقص ى بعد االعتراف بوضعهم كالجئين، في االردن 

 30و 21مع تمديد فترة معالجة طلبات الجئي املفوضية من فترٍة تتراوح بين " 2014لكن جرى تعديل هذا األمر في 

، وتمديد "صالحية بطاقة هوية الالجئ إلى
ً
" إلى تسعين يوما

ً
 عن ستة أشهر." يوما

ً
 57سنة واحدة عوضا

رة التفاهم مفوضية شؤون الالجئين حّق تحديد مركز الالجئ 
ّ
ي اللجوء املتواجدين في األردن. بالنسبة مللتمس تمنح مذك

 إلى اتفاقية الالجئين لعام و 
ً
رة التفاهم  1951استنادا

ّ
بناًء على األسس  "الالجئ"والبروتوكول امللحق بها، تعّرف مذك

 بحدود زمانية أو جغرافية معّينة: يتعّرض بموجبها لالضطهاد، من دون حصر التعريفالتي 

فئة  ى، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلمن وُجدكل 
يرغب في حماية ذلك ، وال يستطيع، أو ال البالد التي يحمل جنسيتهااجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج 

، أو كّل من ال جنسية له وهو خارج بلد إقامته السابقة وال يستطيع أو ال يرغب بسبب ذلك الخوف هذابسبب  البلد
  .الخوف في العودة إلى ذلك البلد

                                                        
https://perma.cc/4D2K- محفوظ في أرشيف)بالعربية(،  http://www.parliament.jo/node/137، بصيغته املعّدلةدستور اململكة األردنية الهاشمية،  53 

CYDL. 

54 Halaseh, Ayman (2006) ‘The legislations for non-Palestinian refugees’, in Mota Journal for research and 

studies, Vol 21. 
املتعلق باإلقامة وشؤون األجانب. ُيطّبق هذا القانون على جميع األجانب من دون تمييز بين  1973لسنة  24يخضع الالجئون في األردن ألحكام القانون رقم   55

اضيها لكي ُيسمح له بالدخول إلى أراض ي إلى ضرورة حيازة الالجئ على تذكرة مرور  تمنحها الدول لالجئين املقيمين على أر  4الالجئين وغير الالجئين. فتشير املادة 

 لالهتمام بشكٍل خاّص، حيث أنها تمنح وزير الداخلية، بتنسيٍب من مدير األمن العام، سلطة إصدار أشكال وأوضاع وثائق السفر الت 10اململكة. وتعتبر املادة 
ً
ي مثيرة

 ظر في شروط قبول هؤالء الالجئين إلى البالد.يمكن لألردن أن يمنحها لالجئين ضمن حدوده، رغم عدم وجود أّي قانون ين

 law/jordan.php-https://www.loc.gov/law/help/refugee 
56 http://www.unhcr.org/528a0a2c13.pdf  
57 http://www.jordantimes.com/news/local/gov’t-unhcr-sign-amendments-cooperation-memo 

 
ً
 للجمهور. 2014ي لالجئين، ليس تعديل العام لتقرير  أصدره املركز االستشاري الدولي لحقوق اإلنسان واملجلس النرويج وفقا

ً
 متاحا

https://perma.cc/4D2K-CYDL
https://perma.cc/4D2K-CYDL
https://perma.cc/4D2K-CYDL
https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/jordan.php
http://www.unhcr.org/528a0a2c13.pdf
http://www.unhcr.org/528a0a2c13.pdf
http://www.jordantimes.com/news/local/gov’t-unhcr-sign-amendments-cooperation-memo
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رة مبدأ عدم اإلعادة القسرية الذي يمنع بلد اللجوء األ 
ّ
ول من رّد ملتمس اللجوء واألهّم من ذلك، كّرست هذه املذك

إلى وطنه، حيث تكون حياته أو حرياته معّرضة للخطر بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية 

كما أشارت إلى الحقوق الدينية وحرية  معّينة، أو آرائه السياسية )مبادئ القبول الخاصة بمفوضية شؤون الالجئين(.

 عن ذلك، يوافق األردن على تلقي ملتمس ي اللجوء والالجئين العالج الوصول إلى املحاكم 
ً
واملساعدة القانونية. فضال

 :
ً
 للمعايير املقبولة دوليا

ً
 وفقا

: الحقوق واالمتيازات التالية لالجئين وملتمس ي اللجوء"يوافق األردن ومفوضية شؤون الالجئين على احترام 

( حرية ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية ألوالدهم وينبغي أال يكون هناك تمييز من حيث العرق أو 1)

( 2على أال تكون هذه الشعائر مخالفة للقوانين واألنظمة املرعية اإلجراء واآلداب العامة؛ )الدين أو الجنسية 

لتمّتع بهذه املعاملة يكون حّق التقاض ي واملعونة حرية التقاض ي أمام كافة املحاكم القائمة، وفي سبيل ا

 وفق نفس املعاملة التي يتمّتع بها املواطن؛)
ً
( اإلعفاء من غرامات تجاوز 3القضائية كل ما كان ذلك ممكنا

 58اإلقامة وضريبة املغادرة."

 عن ذلك، ُيسمح ملفوضية شؤون الالجئين إجراء مقابالت مع ملتمس ي اللجوء الذين يدخل
ً
ون إلى األردن بشكٍل فضال

تدعو فيها الحاجة إلى التي ستننائية اال حاالت السبعة أيام. في أقصاها غير قانوني، تحّدد على إثرها وضعهم في مهلة 

إجراء من نوع آخر، ينبغي أال تتخطى فترة تحديد وضع الالجئ الشهر الواحد. في الوقت الحالي، يعتبر إعادة التوطين 

ألكثرية الالجئين، حيث أّن الظروف القائمة في العراق وسوريا ال تسمح بإعادتهم إلى بالدهم الحّل املمكن الوحيد 

 في األردن.
ً
  59بأعداد كبيرة، كذلك ليست فرص الدمج املحلي متاحة

من ناحيٍة أخرى، وفي ما يتعلق بالعمالة الوافدة، فإّن عدم وجود مستند قانونّي ينّص على ضرورة تطبيق القوانين 

    60عل هذه العمالة عرضة لسوء املعاملة أو االستغالل.جقد 

 إطار العمل املؤسس ي 3.3
 

                                                        
58 http://www.unhcr.org/528a0a2c13.pdf 

رة التفاهم باالتفاقات واالتفاقيات   59
ّ
ق عّدة جوانب من مذك

ّ
طرح على مجلس النواب. تتعل

ُ
، لكنها ال "رغم نشرها في الجريدة الرسمية، إال أنها لم ت

ً
عة مسبقا

ّ
املوق

 بحّد ذاتها" 
ً
 قانونيا

ً
 ملزما

ً
 تعتبر اتفاقا

Halaseh, Ayman (2006) ‘The legislations for non-Palestinian refugees’, in Mota Journal for research and studies, 

Vol 21. 

 للنظام التشريعي األردني وعدد القوانين واللوائح املنصوص عليها في ال  60
ً
 واسعة

ً
دستور التي تحّدد يقّدم تقرير جمعية تمكين بشأن حقوق املهاجرين مراجعة

دة منها. يشمل ذلك املساواة وعدم التمييز بين الزمالء، والحريات الشخصية، وحّق التقاض ي، والوصول إلى الحقوق والحريات التي يمكن للعّمال املهاجرين االستفا

. أما أهّم األدوات التشريعية، فهي: jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf-http://tamkeenاملحاكم وتشريعات أخرى. 

، وقانون إبطال الرق، القانون املدني، قانون العمل، قانون الضمان االجتماعي، قانون العقوبات، قانون مكافحة اإلتجار بالبشر، قانون اإلقامة وشؤون األجانب

 عن قو 
ً
 من األحكام القانو فضال

ً
ر الحماية الجزئية أو القطاعية للعّمال املهاجرين في بعض املجاالت. تشمل القوانين املذكورة عددا

ّ
نية املطّبقة على انين أخرى توف

 املهاجرين النظاميين وغير النظاميين على السواء. 

http://www.unhcr.org/528a0a2c13.pdf
http://tamkeen-jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf
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نظام . ينّص دستور األردن على أّن 1952يناير/كانون الثاني  8الدستور الصادر في  بموجبملكية دستورية  األردن

اتهم، كما يتضّمن األردنيين وواجبالحكم هو نيابي ملكي وراثي. يحّدد الدستور وظائف الدولة وسلطاتها، وحقوق 

الدستور، وشروط إلجراء التعديالت الدستورية. وهو ينّص على فصل السلطات التنفيذية  توجيهات لتفسير 

 
ً
والتشريعية والقضائية للحكومة، ويوجز طريقة تنظيم شؤون الحكومة املالية، وكيفية إنفاذ القوانين وإلغائها. فضال

ى وجه التحديد حقوق املواطنين األردنيين، بما في ذلك حرية التعبير ، وحرية الصحافة، عن ذلك، يضمن الدستور عل

لين 
ّ
على  وحرية تشكيل الجمعيات، والحرية األكاديمية، واألحزاب السياسية، وحرية املعتقد، وحرية انتخاب ممث

 61.املستويين النيابي والبلدي

 

 من أهم الجهات الفاعلة التي تقوم بصياغة السياسات ذات الصلة في األردن، وتطبيقها، ومراقبتها: 

 

 الحكومة املركزية

 وصف االختصاصات الجهة الفاعلة مجال االختصاص

 الحدود واإلقامة

 وزارة الداخلية

 مديرية اإلقامة والحدود 

 مديرية األمن العام 

  مديرية شؤون الالجئين السوريين 

  شؤون الالجئينمكتب تنسيق 

 

م دخول األجانب إلى أراض ي 
ّ
 62ملكة  ومغادرتهم لها.املتنظ

رة التفاهم مع مفوضية 1998منذ العام 
ّ
، بعد توقيع مذك

شؤون الالجئين، أنش ئ مكتب تنسيق شؤون الالجئين 

ليكون صلة وصل بين أجندة األمم املّتحدة والحكومة 

 األردنية.

، أنشأت وزارة الداخلية مديرية شؤون 2014في العام 

الالجئين السوريين، وهي الهيئة الحكومية األساسية 

 املسؤولة عن تنسيق قضايا الالجئين في البالد.

العدل والشؤون 

 القانونية

 العدل: وزارة 

 األردنية القضاة رؤساء مديرية 

يضـّم النظـام القضــاألي األردنـي محـاكم مدنيــة ودينيـة. يشــمل 

اختصاص املحكمة الدينية جميع املسائل املتعلقة باألحوال 

الشخصـــية، فيمـــا يشـــمل اختصـــاص املحكمـــة املدنيـــة جميـــع 

 املسائل األخرى. 

طّبق العديد من املبادرات من أجل تحسين مستوى تقديم 
ُ
ت

الخدمات القضائية إلى األردنيين والالجئين ، من قبل عّدة 

مة النهضة 
ّ
مات مثل البنك الدولي، واألوكسفام، ومنظ

ّ
منظ

  العربية للديمقراطية والتنمية.   

 املدنية األحوال دائرة 

 

وبطاقات  العائلةدفاتر تسّجل جميع املواطنين وتصدر 

عنى بتسجيل املقيمين في األردن. الهوية للمواطنين
ُ
 ، كما ت

                                                        
61 http://www.petra.gov.jo/public/English.aspx?Lang=2&Page_Id=1126&Menu_ID=44&Site_ID=1   
62  http://www.ttf.gov.jo/ttf/lang/en/Public_Security_Directorate_Borders_Residence_Department.aspx 

http://www.petra.gov.jo/public/English.aspx?Lang=2&Page_Id=1126&Menu_ID=44&Site_ID=1
http://www.petra.gov.jo/public/English.aspx?Lang=2&Page_Id=1126&Menu_ID=44&Site_ID=1
http://www.ttf.gov.jo/ttf/lang/en/Public_Security_Directorate_Borders_Residence_Department.aspx
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الجانب االجتماعي 

 واالقتصادي

 الصحة وزارة 

 والتعليم التربية وزارة  

 العالي التعليم وزارة 

 العمل وزارة 

 االجتماعي التنمية وزارة 

 واإلسكان العامة األشغال وزارة 

الحقوق األساسية  و الخدمات تعمل على توفير هي وزارات 

للمواطنين واملقيمين في األردن. تشرف كّل وزارة على الفروع 

 بخدمة 
ً
عنى مباشرة

ُ
، كاملدارس، املواطنين واألقسام التي ت

واملراكز الصحية، ومراكز العمل والتوظيف، واإلغاثة 

 النقدية. واملساعدات االجتماعية، 

 التخطيط االستراتيجي

 الدولي والتعاون  التخطيط وزارة 

واملانحين، وتوّجه  املختّصةق بين الوزارات يتنّس تقوم بال

ط لها.
ّ
تضع كما أنها  األموال بناًء على املشاريع املخط

 .للتنمية في االردنالخطط االستراتيجية 

 الوزراء رئاسة 
تشرف على عمل مجلس الوزراء وتضع الخطط 

 االستراتيجية لتطبيق املشاريع الكبرى.

 الحوكمة

 تهدف الوزارة إلى توسيع مشاركة املواطنين في الحياة  والبرملانية السياسية الشؤون وزارة

مات املجتمع املدني، السياسية
ّ
، وترسيخ لغة الحوار مع منظ

من خالل تطبيق برنامج إلعادة إعمار النظام الحكومي، بناًء 

 على قدر عال من النزاهة والحوكمة السليمة.

األردني على هذا األمر، من خالل  املظالمديوان يرتكز 

تحسين نسبة الشفافية والنزاهة، واملساءلة، ويتّم ذلك من 

 خالل نسج شراكات مع مختلف شرائح املجتمع. 

 األردني املظالم ديوان 

 

 

مات غير الحكومية 
ّ
 63امللكية/املنظ

 وصف االختصاصات الجهة الفاعلة

نهر األردن، الصندوق األردني 

الهاشمي للتنمية البشرية، 

 مؤسسة امللك حسين

مات غير الحكومية امللكية أفرادٌ 
ّ
ن املجتمع، ال  يرأس املنظ

ّ
مات غير ربحية، تمك

ّ
من العائلة امللكية، وهي منظ

إلى تحسين  تهدف   مجتمعية محلية سّيما النساء واألطفال، وتعّزز الحّس املجتمعي من خالل إنشاء مراكز 

 نوعية الحياة، من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع األردنيين. 

مركز امللكة رانيا للريادة )تابع 

لجامعة األميرة سمّية 

 للتكنولوجيا(

يهدف مركز امللكة رانيا للريادة إلى إيجاد و في تطوير مجال ريادة األعمال التكنولوجية في األردن. املركز يساعد 

  االردن منظومة بيئية لتطوير ريادة األعمال وتوفير الدعم الالزم في 

  لالمتياز في مجال ريادة األعمال.  دور املركز الوطني ويؤدي املركز تابع لجامعة األميرة سمّية للتكنولوجيا،وهذا 

 

 

 التعاون اإلقليمي والدولي 4.3
 

 املصدر تاريخ املصادقة تاريخ التوقيع االتفاقيات واملعاهدات الدولية

                                                        
 ال بأس بها من املساعدات األجنبية في األردن عبر هذه  63

ٌ
مات غير الحكومية فرٌد من العائلة املالكة. وتمّر نسبة

ّ
مات.يرأس جميع هذه املنظ

ّ
 املنظ
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 مصادق عليها غير  الخاصة بوضع الالجئين 1951اتفاقية 
، اإلنكليزية)العربية، 

 (الفرنسيةاإلسبانية، 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

1965 
ر غير 

ّ
 1974 متوف

، اإلنكليزية)العربية، 

 اإلسبانية، الفرنسية(

 1975 1972 1966العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، 
 ،اإلنكليزية)العربية، 

 اإلسبانية، الفرنسية(

 1992 1980 1981اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة 
، اإلنكليزية)العربية، 

 اإلسبانية، الفرنسية(

 1991 1990 1989اتفاقية حقوق الطفل 
، اإلنكليزية)العربية، 

 اإلسبانية، الفرنسية(

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العّمال املهاجرين 

 1990وأفراد أسرهم 
64مصادق عليها غير 

 
، اإلنكليزية)العربية، 

 اإلسبانية، الفرنسية(

 مصادق عليها غير  (2001بالتنّوع الثقافي )املتعلق اإلعالن العالمي 
، اإلنكليزية)العربية، 

 اإلسبانية، الفرنسية(

 

 1949االتفاقية املتعلقة بالهجرة من أجل العمالة )منّقحة( 

 (097)االتفاقية رقم 

 مصادق عليها غير 

)العربية، اإلنكليزية، 

 الفرنسية(اإلسبانية، 

ر غير  (105)االتفاقية رقم  1957االتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة 
ّ
 1958مارس/آذار  31 متوف

، اإلنكليزية، العربية)

 (الفرنسية، اإلسبانية

)االتفاقية  1975اتفاقية العمال املهاجرين )أحكام تكميلية( 

 (143رقم 
 مصادق عليها غير 

 ،اإلنكليزية، العربية)

 (الفرنسية، اإلسبانية

)االتفاقية رقم  2011اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليين 

189) 
 مصادق عليها غير 

، اإلنكليزية، العربية)

 (الفرنسية، يةاإلسبان

 

مة العمل الدولية، كونه صادق على 
ّ
 في منظ

ً
  دوليةعمل اتفاقية  24األردن ملزم باحترام إعالن املبادئ بصفته عضوا

مةخاصة بامل
ّ
شرت في الجريدة الرسمية. اربعة عشر ، منها نظ

ُ
إلى أّن األردن لم يصادق على  هنا  تجدر اإلشارة فقط ن

مة العمل الدولية املهّمة في مجال حماية العّمال املهاجرين، وهي: االتفاقية رقم 
ّ
للحرية  087عدٍد من اتفاقيات منظ

، 1969بشأن تفتيش العمل )الزراعة( لعام  129، واالتفاقية رقم 1948النقابية والحّق في التنظيم النقابي لعام 

                                                        
  الئحة بجميع القوانين واالتفاقيات التي لم تتّم املصادقة عليها:   64

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103201 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html#_ga=1.190483951.514363866.1454936737
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
file://///icmpd.local/public/ICMPDNET/Southern_Dimension/MTM/Projects_and_Activities/Ongoing/C2C/Implementation/Research/Templates_City_Migration_Profile/Review/-%09Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20All%20Forms%20of%20Discrimination%20Against%20Women%20(CEDAW)
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c105_ar.pdf/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312250,en:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312250,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312250,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312250,fr:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ar.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312288:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312288,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312288,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312288,fr:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:2551460,es:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:2551460,fr:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:103201
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املتعلقة بالهجرة من أجل  097، واالتفاقية رقم 1997بشأن وكاالت االستخدام الخاصة لعام  181واالتفاقية رقم 

 2011التي اعتمدت عام  العمل الالئق للعمال املنزليينبشأن  189العمالة. كذلك، لم ينضّم األردن إلى االتفاقية رقم 

 .(2016، أو معزولون  "Walled in Alienation ")التقرير السنوي لجمعية تمكين، عّمان، بعنوان 
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 لمدينةل اإلطار العام .4

 

 ملحة عن أنماط الهجرة في املدينة 1.4
 

املهاجرين منذ أواخر  أمام، أبوابها اململكة االردنية الهاشمية  التي أصبحت في ما بعد عاصمة  ،عّمانمدينة فتحت 

نتهم من كسب رزقهم  القرن التاسع عشر،
ّ
واراض مساحات خضراء وجبال بما توفره املدينة من كما رّحبت بهم ومك

 عن مالٍذ آمنهاجروا  أّول من والشيشان كان الشركسوقد . خصبة
ً
 من 1878العام وذلك في  ،إليها بحثا

ً
، هربا

املياه وفي الحقول الخضراء في وادي مصادر االضطهاد الديني ووحشية الروس وحروب البلقان. فحطوا رحالهم حول 

 رأس العين في عّمان، واستثمروا في الزراعة والبنى التحتية.  

مين، تفتقر شرق األردن في تلك اآلونة امارة كان 
ّ
على  ولحل هذه املشكلة فقد اعتمدتإلى ما يكفي من األشخاص املتعل

من أجل تحسين الطابع اإلداري،  65الفلسطينييننانيين، والسوريين، و الشيشان، والشركس، والعراقيين، واللب

الذي نعمت به املدينة قد جذب إليها  االستقرار واملعماري، واملنهي للعاصمة عّمان. ولعّل األهّم من ذلك هو أّن هذا 

ر في اإلدارات وقطاع بدأت أشخاص من املناطق الريفية لالستقرار واالستفادة من الفرص االقتصادية التي 
ّ
تتوف

 عن التجارة وسوق الوظائف التقنية.الدف
ً
 اع والجيش، فضال

ان عّمان 
ّ
من الضعف. ألكثر  في الخمسينيات والستينيات، ونتيجة الحروب اإلسرائيلية الفلسطينية، ازداد عدد سك

ن  وبدأ عدٌد أكبر من
ّ
الالجئون األردنيين ينتقلون من بلداتهم الريفية إلى العاصمة لالنخراط في سوق العمل، كما تمك

الفلسطينيون، بفضل اكتساب الجنسية األردنية، من نيل حقوقهم كافة في مجال التعليم والصحة والعمل. ولم 

النازحون الذين وصلوا من غّزة بعد العام -هم الالجئون و ، على الجنسية  يحصل قسٌم صغير فقط من الفلسطينيين

 . سيةاألساخدمات ال، ؛ غير أنهم نالوا حقوق اإلقامة و 1967

 

 نمّو املدينة 1.1.4

 

في االردنية االزدهار االقتصادي بين الستينيات والثمانينيات، بفضل الطلب على اليد العاملة من فترة نعمت البالد ب

وأّدى ال املهرة وغير املهرة. أثناء الطفرة النفطية، فُفتحت أسواق العمل أمام املحترفين، والعّم العربي بلدان الخليج 

 لشراء  قاموا بارسال الحواالت النقدية التي ذلك إلى هجرة عدٍد كبير من املواطنين الذين 
ً
كانت تستخدم غالبا

 
ً
 على اإلطالقعّمان. في تلك السنوات، أصبحت األعمال في مدينة العقارات في األردن، خاّصة

ً
ب مهارة

ّ
 التي ال تتطل

 املصالوافدين بمتناول 
ً
دت الفورة في قطاع البناء، بتأثيٍر من النمّو االقتصادي،من املنطقة، خاّصة

ّ
 ريون منهم. فول

 في املدن الكبيرة. 
ً
 من الفرص االقتصادية بالنسبة لهم، خاّصة

ً
 مزيدا

                                                        
 أشخاٌص ذوو مهارات   65

ً
كان هؤالء محترفين حاملي شهادات جامعية، كاملهندسين واألطباء والسياسيين. كما ُدعي إلى املنطقة أيضا

 .Radi 1997, p.80عالية. املصدر: 
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وظائفهم في الخليج الكثير من االردنيين فقدان الى  1990 عام ساهم االندالع املباغت لحرب الخليج األولى في صيف

 خالل سعيهم إليجاد فرص اقتصادية جديدة في األردن، استثمر عدٌد كبيٌر ردن خاليي الوفاض. لكن ودتهم إلى األ وع

مّدخراته في مشاريع جديدة، مما ساعد في نشوء أحياء جديدة في غرب عّمان )مثل شارع الحدائق، والصويفية،  منهم

ر بدوره (. فازدهر قطاع البناء وخلداوعبدون، 
ّ
املواطنين ال املصريين والسوريين باإلضافة إلى فرص عمل )للعّم الذي وف

 في، وعمل على تنشيط االقتصاد  أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد السكان و املحليين(، 
ً
إنشاء املزيد من  مساهما

 عن ذلك، توّسع شرق عّمان وتّم توفر  األعمال الحّرة، وارتفاع الطلب على العقارات، و 
ً
العّمال املهرة وغير املهرة. فضال

  نادي السباق، والبنيات، واملنارة.مثل منطقة بناء مجّمعات سكنية جديدة لتلبية حاجة الطبقة الوسطى 

ان 
ّ
ان في املناطق األخرى، وأصبحوا مدينة بمرور الوقت، نما عدد سك

ّ
متعون يتعّمان حتى بات غير متناسب مع السك

 كلم في حدود محافظة عّمان )نصفها  30من الوصول إلى الخدمات. كذلك، ُسّجَل توّسٌع بمقدار  بمستوًى جّيد

 لتشمل املطار، وزاد بالتالي 2011و 2007أمانة عّمان الكبرى( بين تشرف عليها 
ً
، مما جعل األمانة تتوّسع أكثر جنوبا

ان عّمان. في هذا اإلطار، استمّرت
ّ
، وأصبحت عّمان الى املناطق الحضرية املناطق الريفية من  رة الهج من عدد سك

ّدر  عددهم في تعداد العام  -ية األكبر من حيث عدد السكاناملنطقة الحضر  تستضيف
ُ
 -نسمة 3598600ب 2015ق

ذب وتجدر اإلشارة إلى أّن عّمان مركز جا 66نسمة. 3701600 آالف نسمة، أي ما مجموعه 103تضّم ومنطقة ريفية 

 . وخدماتية بفضل ما تقّدمه من فرص اقتصادية 

 67منطقة إدارية: 22 واملوزعة على  2017لعام  مناطق أمانة عمان  يمثل الشكل التالي 

                                                        
http://web.dos.gov.jo/wp-من سجالت التعداد العام للسكان واملساكن الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة:  66 

content/uploads/2017/01/2015.pdf 
 املهندسة ريما عودةمن إطالع  أمانة عّمان الكبرى،  67

http://web.dos.gov.jo/wp-content/uploads/2017/01/2015.pdf
http://web.dos.gov.jo/wp-content/uploads/2017/01/2015.pdf
http://web.dos.gov.jo/wp-content/uploads/2017/01/2015.pdf
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 الوافدين الجدد استيعاب 2.1.4

 

ان 
ّ
فنتيجة األحداث في العراق منذ  بشكٍل ملحوظ على مدى السنوات العشر املاضية.مدينة عمان ازداد عدد سك

 ملسٍح أجراه معهد البحث النرويجي، تبّين أّن  68، أصبحت عّمان مدينة عبور بالنسبة للعراقيين.2003العام 
ً
ووفقا

% من األسر العراقية قد استقّرت في عّمان. وكانت مفوضية شؤون الالجئين قد سّجلت العراقيين الذين 80

، كان 2010لوصول إلى الخدمات األساسية أثناء تواجدهم في األردن. بحلول العام حصلوابموجب ذلك، على حقوق ا

نوا من العودة إلى العراق، في حين أعيد توطين أعداد أخر 
ّ
، ى من العراقيين في بلد لجوء ثالثبعض العراقيين قد تمك

بعض  كما أنه حصل على  ة فقد كانت له أعمال مزدهر  فيها  إثر ذلك إلى مغادرة األردن. أما من بقي اضطروا 

 . والعيش فيها املحّفزات للبقاء 

رت األزمة السورية على األردن منذ العام 
ّ
ان في معظم املدن في إقليَمي الشمال 2013أث

ّ
، وأّدت إلى تزايد أعداد السك

 للتعداد األخير، بلغ عدد السوريين املقيمين في عّمان 
ً
 )أي  435578والوسط. وفقا

ً
% من الالجئين 27.2سوريا

% من الالجئين السوريين املسّجلين 51.5مفوضية شؤون الالجئين أّن السوريين املوجودين في األردن(. وتفيد تقديرات 

                                                        
 و 160تراوح عددهم بين  68

ً
 لدراسة معهد البحث النرويجي/دائرة اإلحصاءات  500ألفا

ً
 العامةألف وفقا

http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Iraqis%20in%20Jordan.pdf 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Iraqis%20in%20Jordan.pdf


 

26 

 

هم ما دون السابعة عشرة من العمر، مما يلقي بضغوطات هائلة على البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وفرص 

 69العمل.

انية عالية من السوريين: مناطقالتالي الشكل   يظهر 
ّ
 سك

ً
 70عّمان التي تستضيف كثافة

 

 

 

 

 

 

 
ً
ل املناطق ذات الكثافة السللشكل السابق وفقا

ّ
انية السورية العالية بمنطقة ب، تتمث

ّ
التي  عمانسمان في شرق ك

،  44045تضّم، 
ً
، وبدر في وسط عّمان التي  37318في شمال عّمان التي تستضيف  منطقة صويلح و الجئا

ً
الجئا

. 31236تستضيف 
ً
 الجئا

عن الالجئين الوافدين من البلدان املجاورة فقط، بل تعّداه إلى دول بعيدة عن في االردن لم ينجم هذا الضغط 

 بنسبة 
ً
. فقد أوردت مفوضية شؤون الالجئين زيادة

ً
 في الالجئين غي140منطقة الشرق األوسط أيضا

ً
ر % تقريبا

من السودانيين غير العرب الهاربين من العنف اغلبهم  باملقارنة مع العام السابق،  2013السوريين وغير العراقيين في 

. فوصل بضعة 2013ألف شخص من دارفور عام  400تشّرد أكثر من  فقد  71والوضع اإلنساني املتأزم في دارفور.

داداب في كينيا  واجه الالجئون الصوماليون املقيمون في مخّيم آالف من السودانيين إلى األردن. في غضون ذلك الوقت

                                                        
69 Jordan Times, Aug 7, 2016, http://www.jordantimes.com/news/local/over-half-syrian-refugees-jordan-are-

children’  
 لالنقسامات اإلدارية، والكثافة  2015التعداد العام للسكان واملساكن  70

ً
الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة، الفصل السادس، التوزع السكاني وفقا

 الديموغرافية، والجنسية )نسخة ورقية(. 

71 http://reliefweb.int/report/jordan/jordans-other-refugees-feel-forgotten 
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 اعداد الالجئين السوريين في مناطق امانة عمان

http://www.jordantimes.com/news/local/over-half-syrian-refugees-jordan-are-children’
http://www.jordantimes.com/news/local/over-half-syrian-refugees-jordan-are-children’
http://reliefweb.int/report/jordan/jordans-other-refugees-feel-forgotten
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ألف شخص  150ضغوطات للعودة إلى الصومال، مع دعوة الحكومة الكينية إلى تقليص عدد الالجئين في املخّيم بـ

  عشرين. لكّن 2016بحلول العام 
ً
 فقط عادألفا

ً
 صوماليا

ً
 كثرية إلى إلى الصومال من داداب، في حين هربت األ واالجئا

 عن ظروٍف معيشية أفضل.أماكن 
ً
فوصلت بضع مئات من األسر إلى عّمان. يعيش بعض الصوماليين  72أخرى بحثا

. ُيعرف الصوماليون  ،الدوار الثانيبالقرب من منطقة 
ً
وهي منطقة في وسط عّمان معروفة بأسعارها الرخيصة نسبيا

  بمجتمعاتهم املترابطة واملحافظة. كذلك، يقيم الالجئون السودانيون 
ً
في شرق عّمان، رغم أّن بعضهم يعيش في  غاليا

 أّن الالجئين الصوما
ً
ليين والسودانيين من أكثر الالجئين الزرقاء وإربد واملفرق. تدرك معظم الجهات اإلنسانية جيّدا

 على املستويات القانونية واالجتماعية واالقتصادية: فاحتياجاتهم اليومية 
ً
ملّحة على نحٍو استنناألي؛ "وتزيد هذه ضعفا

ومع أنهم مسّجلون  73االحتياجات احتمال انخراط الصوماليين والسودانيين في أعمال غير قانونية بدافٍع من اليأس".

وضية شؤون الالجئين، على نحٍو يمنحهم حّق الوصول إلى خدمات التعليم والصحة في األردن، إال أّن فرصة لدى مف

 .
ً
 تلقيهم اإلغاثة واملساعدات السكنية محدودة جدا

بشكٍل فّعال وبفضل ما تؤّمنه من خدمات بلدية، االحتياجات الناجمة عن التغييرات  لّبت أمانة عّمان الكبرى 

على سبيل املثال، كانت زيادة حمولة فوالزيادة في أعباء الخدمات التي شهدتها السنوات األخيرة.  الديموغرافية

بضغوطاٍت إضافية على ألقى هذا األمر فالنفايات من أبرز املؤشرات التي عكست ازدياد البنية الديموغرافية لعّمان. 

 دينار  29988932ازدادت كلفة جمع النفايات في عّمان منامليزانية. و 
ً
 أردني ا

ً
 دينار  35277408 إلى 2010عام  ا

ً
عام  ا

 لدراسة معهد طالل أبو غزاله 6، أي بزيادٍة سنوية معّدلها 2015
ً
 وفقا

ً
بالتعاون مع املهندس باسم الطراونه / % سنويا

زت على امانة عمان و في  نائب مدير املدينة لقطاع البيئة و املناطق
ّ
 ، يئيالبالجانب التي رك

املهندس السابق سمان ب مدير منطقة أشار فقد؛ متوفرة للجميع ارة إلى أّن خدمات أمانة عّمان الكبرى تجدر اإلش

 عن جنسيتهم عندما يطرقون بابنا
ً
ليطلبوا االستفادة من إحدى خدماتنا.  الخوالدة: "ال نسأل األشخاص أبدا

رة للجميع".
ّ
واملراكز املراكز الرياضية وال يقتصر هذا األمر على الخدمات فحسب، بل يتعّداه إلى  74فخدماتنا متوف

 75مديرة املراكز االجتماعية، املهندسة جمانة عطيات. حسب ما أفادت به لجميع ، املتوفرة ل الثقافية واملجتمعية 

 سياسة الهجرة املحلية 2.4
 

 هائلة من املهاجرين الوافدين من املنطقة املحيطة، 
ً
منهم و لطاملا استقبلت عّمان التي تنعم بالسالم واالستقرار أعدادا

 الباحثو املهاجرون قسر 
ً
ن عن مالٍذ آمن، والعمالة الوافدة الباحثة عن وظائف وفرص اقتصادية في االقتصاد األردني ا

نزاعات في البلدان املجاورة، كان األردن يعتمد سياسة الحدود املفتوحة عند املزدهر. حتى اآلونة األخيرة، وبسبب ال

استقبال املهاجرين. ومنذ استقبال الالجئين الفلسطينيين، تلتهم أعداد كبيرة من العراقيين والسوريين، فبعض 

                                                        
72 https://globalnyt.dk/content/ti-lande-huser-halvdelen-af-alle-flygtninge  
73 http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf 

 2017مارس/آذار  25النصر،  منطقةاجتماع باملهندس متعب الخوالدة، مدير   74
 2017مارس/آذار  25اجتماع باملهندسة عطيات، مديرة املراكز االجتماعية في األمانة،   75

https://globalnyt.dk/content/ti-lande-huser-halvdelen-af-alle-flygtninge
http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf
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لت األولوية 
ّ
هذه االعداد كي تكون بخدمة  البنية التحتيةبتحسين اليمنيين، والليبيين، والصوماليين، والسودانيين، تمث

. كما ُصّممت مشاريع للتنمية االقتصادية من أجل تلبية احتياجات الوافدين الجدد، مع ضمان الكبيرة من السكان

توفير الخدمات األساسية لكّل مواطن. فجعل هذا األمر من رأس املال البشري نقطة قّوة تؤّمن التطّور االستراتيجي 

 لألردن. 

من الالجئين املتواجدين على  لعدد الكبير ل، إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية 2015األردن، منذ العام في حكومة السعت 

روا باألزمة. 
ّ
انها األردنيين الذين تأث

ّ
نظام تقديم الخدمات وفعاليته في مجاالت  منعةتعزيز فعملت على  أراضيها ولسك

وجاء ذلك  التعليم، والطاقة، والصحة، والعدل، والخدمات البلدية، والحماية االجتماعية، واملياه، والصرف الصحي. 

البيئة، وسوق العمل التي حاولت التخفيف من أثر األزمة على  201876-2016 خطة االستجابة األردنيةمن خالل 

 األساسيةهدفت هذه الخطة في الوقت عينه إلى تطوير القدرات وقد تأمين املأوى والنقل والطاقة. وسبل العيش، و 

للسلطات الرسمية، على املستويين الوطني واملحلي، من أجل تلبية االحتياجات بشكٍل أفضل، عن طريق التخطيط 

األردنية آلية شراكة استراتيجية بين اليوم، تعتبر خطة االستجابة  77االستراتيجي والتنسيق بين القطاعات كافة.

مات غير الحكومية من أجل إعداد آلية متكاملة
ّ
 لالجئين الحكومة األردنية، واملانحين، ووكاالت األمم املّتحدة، واملنظ

لت هذه الخطة، كما  تعزيز املنعة والتنميةل
ّ
وزير  يصفهابهدف االستجابة آلثار األزمة السورية على األردن. مث

 على 
ً
 بارزا

ً
 في طريقة االستجابة للتحديات اإلنسانية والتنموية املمتّدة. فهي تجّسد مثاال

ً
 أساسيا

ً
التخطيط، تحّوال

 لتحسين حياة األردنيين والسوريين.
ً
، عن طريق العمل معا

ً
 الشراكة بين املؤسسات املضيفة واملجتمع الدولي عمليا

 إلى نجاحات 
ً
ل األولىاملرحلة استنادا

ّ
 إلى  201978-2017خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية ، تشك

ً
تعزيز دعوة

لالستجابة  ،العمل الجماعي من أجل االستجابة لألزمة، وهي ترتكز على اعتماد نهج تحّولي وقائم على تعزيز املنعة

ط الضوء على وضع قد  2016دن بشكٍل استباقي للتحديات اإلنسانية والتنموية املمتّدة. جديٌر بالذكر أّن مؤتمر لن
ّ
سل

 لذلك، تحّولت الرؤيا من أجل األردن نحو نهٍج بشكل عام اللجوء 
ً
ع إيجاد الحلول في العقدين املقبلين. نتيجة

ّ
، وتوق

 من 
ً
 إضافية لإلنتاج، ونقطة قوة يجب االستثمار فيها وجعلها جزءا

ً
 قيمة

ً
ل فيه املهاجرون قسرا

ّ
، يشك

ً
أكثر  تنموية

 جتماعي املحلي.النسيج اال 

 
ُ
 إلى املزمة هذه األ آلية االستجابة لآلثار املتعّددة األوجه ل 2019-2017خطة االستجابة األردنية راجع ت

ً
عّقدة، ساعية

تحسين القدرات األساسية للسلطات املركزية واإلقليمية واملحلية، والتخفيف من الضغوطات على املجتمعات األردنية 

على املستوى الوطني، والبنى التحتية في املناطق التي  البلديةنظام تقديم الخدمات، والخدمات  منعةاملضيفة، وتعزيز 

 
ً
 ديموغرافيا

ً
  تعاني ضغطا

ً
 إلى تلبية احتياجات الالجئين السوريين داخل املخّيمات كبيرا

ً
. وتهدف هذه الخطة أيضا

لالجئين العيش  توسيع نطاق فرص العمل وكسب  كذلكأهدافها،وخارجها، واألردنيين ااملتأثرين باألزمة السورية. ومن 

السوريين واألردنيين، وضمان وصول جميع األطفال السوريين إلى التعليم، ودعم موازنة الحكومة كي تتأقلم مع األعباء 

 79املالية اإلضافية.

                                                        
، انتقلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى تطبيق خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، من خالل االستناد بشكٍل أساس ي إلى 2014سبتمبر/أيلول  1في   76

 من
ً
 ملعالجة آثار األزمة على املجتمعات املضيفة األردنية. 2013أنشئت في سبتمبر/أيلول  -ّصة دعم املجتمعات املضيفة املوجودة مسبقا

 final+draft.pdf-ttp://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JRP16_18_Documenthخطة االستجابة األردنية: 77 

78https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/58b815e64402436b7461a3e1/148845928

0006/JRP+17-19+Full+Plan+%28march+2+-+web%29.pdf  
79 http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-donors-endorse-new-refugee-response-plan 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/JRP16_18_Document-final+draft.pdf
https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/58b815e64402436b7461a3e1/1488459280006/JRP+17-19+Full+Plan+%28march+2+-+web%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/58b815e64402436b7461a3e1/1488459280006/JRP+17-19+Full+Plan+%28march+2+-+web%29.pdf
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-donors-endorse-new-refugee-response-plan
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قع ضمن اختصاصها.  لم تشارك أمانة عّمان الكبرى بعد في خطة االستجابة األردنية رغم أّن عّدة مواضيع عمل ت

في أنشطة االستجابة لألزمة. مع ولعّل ترتيبها الهرمي بين وزارة الشؤون البلدية ورئاسة الوزراء قد حّد من مشاركتها 

ان املقيمين ضمن 
ّ
ر خدمات أمانة عّمان لجميع السك

ّ
ده مناطقهاذلك، تتوف

ّ
مدراء املناطق و الدوائر في . فوفق ما أك

 جميع من يقيم في املدينة. تشمل الخدمات فان ،  االمانة

زت خطط االستجابة األردنية على أزمة اللجوء السورية ، وأعبائها امللقاة على عاتق 
ّ
قطاع الخدمات واالقتصاد رك

 أولئك األشّد  األردني.
ً
، وخاّصة

ً
 بالغا

ً
 ولم تلَق مجتمعات املهاجرين الصغيرة األخرى اهتماما

ً
لى في مدينة عّمان. فع فقرا

% من هذه العمالة 90% من الوظائف املتوافرة في األردن. ويشغل 63سبيل املثال، تشغل العمالة الوافدة "أكثر من 

 
َ

مة العمل الدولية". وظائف
ّ
 ملنظ

ً
ب مهاراٍت متدنية، وفقا

ّ
  80تتطل

ً
ورغم تعّرض هذه الفئة الستغالل بالغ، وتلقيها أجورا

 متدنية القيمة، مما يضاعف بالتالي من هامش ربح صاحب العمل، بخسة، ال سّيما بالنسبة ملن يزاول أنشط
ً
فان ة

 تعمل على لم الدولة 
ً
تطبيق إجراءات صارمة أو سياسة تهدف إلى وضع حّدٍ لالستغالل. أما مجتمعات املهاجرين قسرا

األخرى، مثل الفلسطينيين، والعراقيين، واليمنيين، والليبيين، والصوماليين، والسودانيين، فلم تمنحهم خطة 

ر حقوق أساسية فاالستجابة األردنية األولوية. 
ّ
مثل الحّق في التعليم األساس ي لهم بسيطة بالنسبة لهذه الفئات، تتوف

رة لها ال تسمح باالندماج 
ّ
والصحة، من خالل التسجيل لدى هيئة تابعة لألمم املّتحدة. لكّن حقوق العمل املتوف

نها من كسب معيشتها بطريقة مستدامة. 
ّ
ن من تأمين مدخول يمك

ّ
 بسهولة، وبالتالي ال تتمك

ً
 اقتصاديا

 

  وسياسات حقوق املهاجرينالدمج والتنّوع  1.2.4
 

  تصل وكاالت املساعدة اإلنسانيةفي بداية كّل أزمة، 
ً
وقد ساهم هذا لتشارك البلد املضيف في تحّمل األعباء.  عادة

نه من إدارة األزمات املتعّددة الزخم ل
ّ
توفير "املساعدات" من قبل املجتمع الدولي في دعم موارد األردن املحدودة، ومك

بحكمة خالل العقود األخيرة. في خّضم األزمة السورية، كانت املقاربة اإلنسانية مهّمة في بداية األمر، بينما كان األردن 

حّل  في غياب وجود لكن ما إن ازداد عدد السوريين، الجديد من الالجئين.  يبلور استراتيجيته املّتبعة تجاه التدفق

املقاربة من العمل اإلنساني إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية وتطوير البنى  لالزمة السورية، تحولت واضح في األفق

ان املحليين، مع تو 
ّ
سيع نطاق الخدمات ليطال كلتا التحتية. وهدف هذا األمر إلى تلبية احتياجات الالجئين والسك

( 
ً
-2016الفئتين بالتساوي. وقد انعكست هذه املقاربة التنموية الشاملة في خطة االستجابة األردنية املذكورة آنفا

18/2017-19 .) 

آلية االستجابة لالجئين وآلية تعزيز املنعة في خطة واحدة لكّل قطاع، وهي تضع تقوم خطة االستجابة األردنية بدمج 

ر الخطة رؤيا محّددة لضمان دمج التدابير  منعةعزيز ت
ّ
األنظمة واملؤسسات الوطنية في صلب استجابتها. كما توف

خذ األردن 
ّ
 عن ذلك، ات

ً
اإلنسانية األساسية والتدخالت على املدى املتوسط، وترتيبها، واستكمالها بشكٍل أفضل. فضال

، من أجل تحويل االستجابة لألزمة السورية 2016في مؤتمر لندن عّدة خطوات، منها توقيع "وثيقة العقد مع األردن" 

 لتحقيق رؤية األردن 
ً
 . 2025إلى فرصة لتطوير البالد سعيا

رها، إلى ضمان التماسك االجتماعي بينما 
ّ
على املستوى املحلي، تسعى أمانة عّمان الكبرى، من خالل الخدمات التي توف

مرفق تابع لها، بما فيها املراكز  200فمن خالل تنفيذ أنشطة الباب املفتوح في تعمل على تطوير هوية شاملة للمدينة. 

                                                        
مة العمل الدولية.2015مها قطاع، "الحماية االجتماعية والتوظيف لالجئين السوريين في األردن"، مؤتمر تنظيم شبكات العمل الالئق،  80

ّ
 ، منظ
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ر أمانة عّمان الكبرى خدماتها واماكن الترفيه و  واملكتبات، واملراكز الثقافية، االجتماعية، 
ّ
املساحات الخضراء، توف

ر األمانة خدماٍت ملموسة  مناطقها.لجميع من يعيش في 
ّ
والجوانب  بنظافة املدينة  متعلقة باإلضافة إلى ذلك، توف

 البنى التحتية الحضرية. تجهيز بالبيئة، وتأمين رخص البناء، واألسواق الشعبية، والتفتيش الصحي، و  املرتبطة

من خالل توفير  ء، والشباب، واألطفال، واملسّنينالنسا 81تستهدف البرامج االجتماعية في أمانة عّمان الفئات التالية:

  50تضّم البرامج مدّربين وأكثر من و التدريب )على املهارات الشخصية والتدريب املنهي(، والترفيه، والتوعية. 
ً
عامال

 يتفاعلون بشكٍل وثيق مع املجتمعات املحلية. 
ً
  133وتتّم التوعية بشأن هذه البرامج بمساعدة اجتماعيا

ً
 شريكا

مات غير حكومية(، بهدف تلبية احتياجات الفئات  املختّصةات القطاع العام )بمن فيهم وزار عمان في موزعين 
ّ
ومنظ

 املراكز االجتماعية والثقافية و املرافق الرياضيةن خالل ماملستهدفة. أما أنشطة هذه البرامج االجتماعية، فتتّم 

في نطاق التنمية املجتمعية من وذلك ضمن خطط االمانة الفئات ، ويشارك فيها الالجئون من مختلف التابعة لالمانة

 . خالل برامج موجهة
ً
 بجماعات املهاجرين في عّمان.  ةخاص ةمحّددبانه ال تتوفر انشطة  علما

 

 أنشطة البرامج االجتماعية:الجدول التالي يبين مراكز و 

 الفئات املستهدفة اسم املركز مناطق أمانة عمان

 واألطفال واملسّنون الشباب  مركز اليوبيل االجتماعي العبدلي

 األطفال والنساء صويلح مكتبة  صويلح

 األطفال والنساء مكتبة وادي السير وادي السير

 = مكتبة طبربور  طارق 

 = مرج الحمام مرج الحمام

 = املكتبة املركزية رأس العين

 األطفال والنساء واملسّنون  مكتبة الجويدة خريبة السوق 

 والنساءاألطفال  بدر/نزال بدر/نزال

 األطفال والنساء واملسّنون  مكتبة الراية الهاشمية الجبيهة

 الشباب واملسّنون  مكتبة الراية بسمان

 األطفال مكتبة أم املؤمنين رأس العين

 األطفال مكتبة حسن القويسمة

 الشباب والنساء قتيبة التكنولوجيمركز  بسمان

 الشباب مكتبة املقابلين املقابلين

 الشباب مكتبة أبو نصير أبو نصير

 الشباب مكتبة األميرة إيمان اليرموك

 النساء مكتبة بدر بدر )الجديدة(

                                                        
 .2016مارس/آذار  14ية في أمانة عّمان، نانس ي أبو حيانة، اجتماع مع مدير ة دائرة البرامج االجتماع  81



 

31 

 

 النساء مكتبة املقابلين املقابلين

 النساء مكتبة حمزة ماركا

 النساء مكتبة األميرة سلمى أبو نصير

 املسّنون  مكتبة األميرة بديعة القويسمة

 = باب الواد بسمان

 املسّنون  شؤون املرأةمكتبة  طارق 

 

منها تضّم حدائق مرورية لتوعية األطفال بشأن عشرة منطقة،  20في  82تتوّزع املراكز االجتماعية ألمانة عّمان

العامة. وهي تستضيف بازارات النشاطات . تلّبي هذه املراكز احتياجات املجتمعات املحلية إلى املرورأخالقيات حركة 

ملنتوجات الالجئات اللواتي يبحثَن عن مكاٍن لتسويق منتوجاتهّن. تندرج هذه األنشطة و ( للتسويق )للمنتوجات املحلية

 بغّض النظر عن األصل أو الجنسية
ً
ان على العمل معا

ّ
 السك

ّ
في  ضمن إطار املبادرات املحلية التي أطلقت بهدف حث

وحمالت  املدارس لتنظيم أيام لنشر التوعية، . وتتعاون املراكز معاطار خطط االمانة ضمن قطاع التنمية املجتمعية

 إلى طالب املدارس  طبّية، ويوم للبيئة، كما تستضيف 
ً
تعاوٍن وثيق مع وجود في أنشطتها التطوعية. تجدر اإلشارة أيضا

بّد واإلرهاب، وغيرها من املسائل املقلقة في املجتمع. ال  وات توعوية حول مخاطر املخّدرات،الشرطة من أجل تنظيم ند

مة خيرية  الهاللكذلك من تسجيل التعاون مع 
ّ
األحمر األردني لتوفير الخدمات لالجئين، ومع تكية أم علي )وهي منظ

 . التي تحتاج الى رعاية خاصةلتوفير الغذاء للفقراء، أّسستها األميرة هيا( لتوفير الخدمات للفقراء والفئات 

 اسم املركز املنطقة النطاق

 حديقة الراية جبل النزهة أ

 حديقة فاطمة الزهراء ماركا

 حديقة األمير هاشم الهاشمي الشمالي

 حديقة اليرموك جبل التاج

 حديقة امللكة نور  الهاشمي الجنوبي

 حديقة أبو درويش األشرفية ب

 حديقة أبو بكر خريبة السوق 

 حديقة األسرة جاوا

 الظاهر بيبرس جبل الحسين

 القضاةمحمود  النصر

 حديقة الشهداء عبدون  ج

                                                        
  2017فبراير/شباط  25اجتماع بجمانة عطيات، مديرة املراكز االجتماعية في األمانة،   82
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 حديقة الديار عبدون 

 الوحدة حديقة  الجندويل

 أسماء بنت أبي بكر رأس العين

 حديقة صرح الشهيد الجبيهة الحدائق املرورية

 حديقة عمر الفيصل ماركا

 حديقة تالع العلي تالع العلي

 حديقة الجويدة الجويدة

  مخّيم عمان منتزه غمدان 

 بيت الرّواد رأس العين 

 املراكز االجتماعية التابعة ألمانة عّمانجدول يبين 

ان املحليين 
ّ
مات غير حكومية، بمستويات مختلفة، إلى تكريس التماسك االجتماعي والتفاهم بين السك

ّ
تسعى عّدة منظ

  83النزهة/عّمانوالوافدين الجدد. في هذا اإلطار، عرض املجلس الدانماركي لالجئين في جبل 
ً
عن كيفية قيام هذه  مثاال

لت في املنطقة وتدّربت على تعزيز 
ّ
مات غير الحكومية بتعزيز التماسك االجتماعي من خالل لجان محلية تشك

ّ
املنظ

في املجتمع املحلي، مع تشجيعها في الوقت عينه على التفاهم بين الالجئين واملجتمعات الفقيرة التواصل مع الفئات 

ة لالجئين وبناء التماسك االجتماعي. بشكٍل عام، تلّبي مشاريع املجلس الدانماركي لالجئين االحتياجات املشتركاملضيفة 

ر الدعم النفس ي االجتماعي والقانوني )أو اإلحاالت(، والتعليم، والدعم في مجال تنفيذ : فتالفقراء واألردنيين 
ّ
وف

 إلى أّن األنشطة املجتمعية املنّفذة املشاريع، وكذلك في مجال الصحة، والصحة اإلنجابي
ً
ة، واملأوى. تجدر اإلشارة أيضا

، لنسج شبكة اجتماعية جديدة تجمعهم، 
ً
 وتضمن مرافق جبل النزهة تسعى إلى جمع األشخاص معا

ً
ل شبكة

ّ
شك

 لهم في هذا املكان الجديد. 
ً
 داعمة

 

 املحلي دمج الهجرة في التخطيط 2.2.4
 

 على املستوى الحكومي:

بشكٍل خاّص  املختّصةخطة االستجابة األردنية لدمج الهجرة في الخطط املحلية وتنفيذها من قبل الوزارات أعدت 

 ، فهي:حسب الخطة أما أبرز الجهات الفاعلة

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

                                                        
 أجريت الزيارة ضمن إطار هذا املشروع.   83
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األردنية،  تتولى وحدة تنسيق املساعدات اإلنسانية التابعة للوزارة تنسيق عملية تطبيق خطة االستجابة

من أجل جمع وتصنيف معلومات عن املساعدات بالتنفيذ والتعاون مع الوزارة واملانحين والجهات القائمة 

 وتطبيق املشروع. 

 وزارة الداخلية 

املتابعة الحثيثة لشؤون الوزارات تشرف الوزارة، من خالل مكتب تنسيق شؤون الالجئين التابع لها، على 

مات غير الحكومية في هذا املضمار. 
ّ
املساعدات اإلنسانية واألجندة  على املكتبهذا  يشرفاألساسية واملنظ

 لإلقامة والحدود تصدر 
ً
 عن ذلك، تضّم وزارة الداخلية إدارة

ً
التنموية من خالل خطة إدارة واضحة. فضال

مديرية شؤون الالجئين السوريين التي تدير كافة وتضم األردن،  الجئين فيبال خاصةشخصية بطاقات 

 الشؤون املتعلقة بالسوريين. 

 وزارة التربية والتعليم 

هي مسؤولة عن توفير التعليم األساس ي من خالل مدارسها املنتشرة في مختلف أنحاء البالد. كما تضّم 

 .
ً
هي الهيئة األساسية التي تعترف بامتحانات املدارس الثانوية وتمّهد الطريق للمرحلة و مدارس مهنية أيضا

أصبح ، وبالتعاون مع مفوضية شؤون الالجئين، 2008التعليمية التالية. منذ اندالع أزمة اللجوء في العام 

لالجئين السوريين،  نتيجة التدفقات الكبيرةو  .الحكوميةأطفال الالجئين املسّجلين ارتياد املدارس  بإمكان

 الستيعاب األعداد الكبيرة للتالميذ بالرغم من محدودية عدد الفترتين  أعيد العمل بنظام 
ً
في املدارس، سعيا

مين واملرافق التعليمية. 
ّ
 املعل

 وزارة الصحة 

هي مسؤولة عن املستشفيات الحكومية في العاصمة ومستوصفات الرعاية الصحية األولية واملتكاملة في 

دينة. بالتعاون مع مفوضية شؤون الالجئين، أعطي الالجئون حّق االستفادة من خدمات وزارة الصحة. امل

 لكن يجب أن تكون بحوزتهم بطاقة التسجيل الصادرة عن وزارة الداخلية.  

  دائرة قاض ي القضاة ووزارة العدل 

ين لدى وزارة الداخلية والحاصلين تسّهل تخليص جميع الوثائق القانونية والقضائية. يجوز لالجئين املسّجل

 على البطاقة أن يستفيدوا من خدمات الوزارة. 

 وزارة العمل 

  الذين يتوّسطون تشمل العمالء و لها أقسام خاّصة ملعالجة كافة املسائل املتعلقة بالعمالة الوافدة في األردن )

 وقسم لالجئين السوريين.(، الستقدامهم الى األردن

 تأمين نسخة عن جواز السفر، وشهادة سالمة صحية طبّية، وعقد 
ً
تصدر الوزارة تصاريح عمل، مشترطة

في مؤتمر لندن، فقد مع األردن عمل، وتسديد الرسوم. بالنسبة لالجئين السوريين، وبعد توقيع وثيقة العقد 

تصاريح العمل الزراعية من تّم إعفاؤهم من دفع الرسوم وإبراز الشهادة الصحية. وأصبح باإلمكان قبول 

 بالنسبة للعّمال. 
ً
 خالل كفالة جمعية زراعية، مما جعل ظروف العمل أقل حّدة
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  ل دوره بتوفير معلومات محّدثة للمجتمع
ّ
 بشؤون الالجئين. يتمث

ً
 خاّصا

ً
وزارة الخارجية: تضّم بدورها منّسقا

ضوء التدفق  فيمن خالل السفراء، ومناقشة األعباء التي يتحّملها األردن وذلك   الالجئين وضع عن الدولي

 البطيء للمساعدات. 

 : يالحكومالبيني على املستوى 

 لدمج الهجرة في عملية التخطيط املحلي، حاولت الحكومة، عبر خطة االستجابة األردنية، أن تراجع املشاريع 
ً
سعيا

املطروحة، ملراقبة مدى توافق هذه املشاريع مع رؤياها، وضمان أنها تندرج ضمن إطار خطة "املنعة" ودمج الالجئين، 

تحميل املشاريع املقترحة عبر بوابة  تبدأ االجراءات من خاللو كما هو منصوص عليه في خطة االستجابة األردنية. 

رسل إلى ، 84إلكترونية
ُ
، قبل أن ت

ً
بعد ذلك تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مراجعتها واملوافقة عليها إلكترونيا

رات )ملراجعة املشاريع مجلس الوزراء )ملراجعة املشاريع املتعلقة بتعزيز املنعة( أو لجنة التنسيق املشتركة بين الوزا

ثم تقوم  وزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة تنسيق املساعدات اإلنسانية للموافقة عليها.  في  املتعلقة بالالجئين(

 عبر البريد اإللكتروني في حال دعت  بمراجعتها املشاريع تلك  التي اقترحت الجهات 
ً
عبر اإلنترنت، وهي تتلقى إشعارا

 85املزيد من املعلومات.الحاجة إلى 

تّم إنشاء فرق عمل للقطاعات التالية: التعليم، الطاقة، البيئة، الصحة، العدل، سبل  الستمرارية العمل فقد 

املعيشة واألمن الغذاألي،الحوكمة املحلية والخدمات البلدية، املأوى، الحماية االجتماعية، والنقل، وبرامج املياه 

، بادارة االعمال قطاعالاملسؤولة عن  املختّصةالوزارة من فريق عمل  ويقوم  حية. والصرف الصحي والنظافة الص

مات غير الحكومية ذات املشاركة هو يضّم ممثلين عن الحكومة، ومنظو 
ّ
مة األمم املّتحدة، ومجتمع املانحين، واملنظ

مم املّتحدة فرق عمل مشتركة بين بهدف ضمان مراقبة العمل بشكٍل وثيق أنشأت األ  من هنا و  الهامة في ذلك القطاع. 

القطاعات، بقيادة وكاالت متخّصصة تابعة لألمم املّتحدة، من أجل متابعة العمليات اليومية، وتسهيل تطبيق 

بعد لم تشارك أمانة عّمان من الجدير ذكره ان استجابة الالجئين بالتعاون مع الجهات األساسية العاملة في امليدان. 

86:الشكل التالي يمثل املخطط التنظيمي والعالقة بين القطاعاتفي هذه القطاعات. 
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85https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/58a41b9ce58c623a22793405/148715001

5045/JRP+2017-2019+-+Final+Draft+-+150217.pdf 
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 ى مستوى املجتمع املحلي:عل

مة غير  تأوكل
ّ
إلى الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية مهّمة تنسيق عمل هيئات املجتمع املدني. والهيئة الخيرية هي منظ

 حكومية، غير ربحية، مسّجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية في األردن، مهّمتها تنسيق الجهود اإلنسانية، وإدارة 

طنيين ودوليين، وإنشاء آلية دعم لوجستي مناسبة لنقل املساعدات من مانحين و املساعدات التي يحصل عليها االردن 

 اإلنسانية إلى املناطق املتضّررة أينما كان في العالم.  

مات محلية وإقليمية ودولية بهدف تقديم إلى تعزيز شراكاتها والعمل مع الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية سعت 
ّ
منظ

 لالجئين و املساعدات بشكٍل أكثر فعالية. 
ً
مع اندالع األزمة السورية، أدارت الهيئة عمليات اإلغاثة األولى خدمة

مات غير الحكومية.  املختّصةالسوريين في مخّيم الزعتري وفي املدن، بالشراكة مع الوزارات 
ّ
لهيئة تعمل كجهة فا واملنظ

ل صلة وصل بينه
ّ
مات اإلعانة الدولية العاملة في األردن، لتشك

ّ
ا وبين الحكومة األردنية، وتدمج الالجئين في منّسقة ملنظ

  املشاريع املنّفذة. 

 املمارسات السليمة 3.2.4
 

مات من 
ّ
بعها منظ

ّ
خريطة الخدمات التي تظهر مواقع مرافق القطاع هي اإلنسانية االغاثة املمارسات السليمة التي تت

مات غير الحكومية املحلية والدولية، واملرا
ّ
كز االجتماعية التي تقّدم خدماٍت في مختلف مناطق العام، ومراكز املنظ

رة لالجئين، مع إضافة معلومات 
ّ
املدن األردنية. فبمساعدة خرائط "غوغل"، تّم تحديد موقع كافة الخدمات املتوف

 للخريطة التي يتّم إعدادها بالتعاون مع الجهات الفاعلة األساسية، هناتصال وكافة التفاصيل الجغرافية. اال
ً
 )كوفقا

مة غير حكومية حتى اآلن تخدم مناطق  (77
ّ
 عن جميع هيئات األمم املّتحدة املعنّية. لالطالع أمانة  منظ

ً
عّمان، فضال

رها الجهات الفاعلة املحلية والدولية، 
ّ
   التالي: يمكنك زيارة املوقع االلكتروني على الخدمات التي توف

http://jordan.servicesadvisor.org/#/?hideOthers=false 

http://jordan.servicesadvisor.org/#/?hideOthers=false
http://jordan.servicesadvisor.org/#/?hideOthers=false
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تشمل خدمات القطاع العام األساسية، بما في والتي تملك أمانة عّمان خريطتها الخاصة لنظام املعلومات الجغرافية، 

 املراكز الثقافية والرياضية واالجتماعية ومراكز لصحية، ذلك املدارس، واملراكز ا
ً
الشرطة. كما تضّم الخريطة أيضا

واملجتمعية في مختلف مناطق أمانة عّمان الكبرى. تستند هذه الخريطة بدورها إلى الخريطة السابقة التي أعّدتها األمم 

 /http://www.ammancitygis.gov.jo/ammancitygis/pagesاملّتحدة. 

 
 
وف

ُ
فو على املستوى البلدي، ت

ّ
أمانة عّمان أّن  ار الخدمات لألشخاص بغّض النظر عن أصلهم أو جنسيتهم. ويؤمن موظ

ل بعلى املستوى البيئي واالجتماعي والثقافي  عملهم
ّ
. نة   وتقديم الخدمات لهمساكني املدي هيةرفااستدامة إنما يتمث

يعكس طابع املدينة املضيفة ، وهو ال يقتصر على تقديم الخدمات فحسب، بل  ألمانة عمان ولعّل الطابع املضياف 

 .
ً
في بسمان فلجميع. متاحة  ل االجتماعية والثقافية  فاملراكز  يقوم على إشراك الجميع في األنشطة املطّبقة أيضا

، حيث تعتبر كثافة الالجئين السوريين هي األعلى، يستخدم املجلس البريطاني مرافق املركز الثقافي التابع ألمانة 
ً
مثال

 87لالجئين.االنجليزية  دروس في اللغة لتقديم عّمان 

متنّوعة منّفذة ، عبر مشاريع السكاناالجتماعية، مع مجموعة واسعة من  من خالل برامجهاوذلك تتواصل األمانة، 

مات املجتمع املدني. في هذا اإلطار، أثبت برملان األطفال الذي انطلق كفكرة من  املختّصةبالتنسيق مع الوزارات 
ّ
ومنظ

مدينة هدفت هذه املبادرة إلى جعل مدينة عّمان وقد ، نجاحه على مّر السنوات. 2004عام  أعضاء املجلس في عّمان

 احتياجات جميع الفئات االجتماعية في االعتباركما انها ساعد لألطفالمناسبة 
ً
. تهم كي يحلموا باملدينة املثالية، آخذة

ّفذت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يشار هنا الى ان هذه املبادرة 
ُ
وفي هذه واملدارس املشمولة باملشروع. قد ن

لونها أمام املبادرة ايضا 
ّ
ل األطفال املنَتخبون مجلسهم البلدّي في األمانة، كي يعّبروا عن احتياجات الفئة التي يمث

ّ
شك

مناطق. وسرعان ما توّسعت  4، وأجريت االنتخابات في 2004مجلس النّواب الرسمي. أطلقت املبادرة األولى في العام 

 عامانة مناطق، وهي اليوم تغطي مناطق  9بعد ذلك لتشمل 
ً
 في سنوات ثالث كّل  االنتخاباتهذه  تجري ، و  ّمان كافة

وفي هذه االنتخابات يختار . 2014 الثاني تشرين/نوفمبر في األخيرة االنتخابات انعقدت وقد. الثاني تشرين/نوفمبر شهر

  520 بين منستة اطفال 
ً
تسعى هذه ، و أقرانهم  احتياجات عن التعبير في مهامهمليقوموا ب املناطق، مختلف منطفال

ل طالب  العملية إلى إشراك 
ّ
من املدارس الرسمية )الحكومية، العسكرية( ومدارس األونروا من أجل اختيار ممث

في فان الالجئين يشاركون الطفل،  جنسية يتحّدث باسم األطفال عن احتياجاتهم. وملا كانت شروط االختيار ال تشمل 

 لهذه ا2013العام  هذه العملية منذ 
ً
عراقّي. ومن من اصل نائب الرئيس هو اليوم فان لسياسة الدامجة، . نتيجة

. األطفالأعضاء برملان 
ً
  88الحالي تالميذ مصريون وسودانيون أيضا

                                                        
 . 2016مارس/آذار  -فبراير/شباط 25فريق البحث مع املديرة امليدانية للمجلس الدانماركي لالجئين، رانيا العالم، خالل الزيارة امليدانية، مقابلة  87

 املرجع نفسه.  88

http://www.ammancitygis.gov.jo/ammancitygis/pages/
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 إطار العمل املؤسس ي 3.4

ف، وهي تقّدم خدماٍت بلدية تأخذ في االعتبار األبعاد البيئية والصحية  23أمانة عّمان الكبرى أكثر من تضّم 
ّ
ألف موظ

تحقيق التنمية املجتمعية األمانة  والبنى التحتية، مع الحفاظ على هوية عّمان وإرثها الثقافي. من خالل ذلك، تحاول 

 89الشراكات مع الهيئات املعنّية.من خالل االستثمار في رأسمالها البشري ونسج 

نتخب مجالس بلدية عّمان الكبرى الـ
ُ
، هم مواطنون من عّمان، لعضوية  22 ُينتخب و  كّل أربع سنوات. 22ت

ً
شخصا

آخرين من بين كبار الشخصيات الرسمية والتجارية واالقتصادية  20، في حين تعّين الحكومة مجلس أمانة عّمان

والذي يقوم بدوره بتعيين وغيرها من أقسام الخدمات في املدينة. يتّم تعيين أمين عّمان الكبرى بموجب قرار ملكّي 

 للمدينة
ً
 .مديرا

نون البلديات فيطبق على البلديات تخضع امانة عمان لقانون البلديات مع العلم بانها ال تتبع وزارة البلديات أما قا

على  فتشرفوفيما يتعلق بوزارة البلديات . من خالل وزارة البلديات ويطبق على امانة عمان من خالل رئاسة الوزراء

، وبالتحديد على صعيد توفير الخدمات وإدارة كافة للمجالس البلديةكافة األنشطة املتعلقة باملسائل اإلدارية املحلية 

 عن تطبيق املشاريع التنموية املحلية، وتنسيق األنشطة والخطط لهذه املجالس بحيث املسائل ا
ً
لتنظيمية، فضال

باإلضافة إلى ذلك، تعتبر الوزارة بمثابة املستشار التقني واملالي  90تكون متوافقة مع القضايا التنموية في اململكة.

مات املحلية،  ري لجميع املجالس البلدية، كما تشرفواإلدا
ّ
أن تكون أعمالها من أجل  على عمل املجالس واملنظ

 متوافقة مع القوانين واألنظمة. 

من أجل خدمة  املدينةالستدامة تقّدم أمانة عّمان الكبرى خدماٍت بلدية تشمل البيئة والصحة والبنية التحتية، 

انها بشكٍل أفضل.
ّ
 ، بل تكّمل بعضها. املختّصةت وال تتداخل خدمات األمانة مع خدمات الوزارا 91سك

  :عدة قطاعات ، هيتتكون أمانة عمان من 

 .اإلعمار رقابة املناطق،مديرية البيئه،مديرية مديريةيتكون من املناطق والبيئة: قطاع  -

 املرافق واملرور،مديرية النقل الهندسة،مديرية الطرق،مديرية األسطول،مديرية مديرية: األشغال قطاع -

 ة.العام

 األسواق  الصحية،مديرية الرقابة والحراج،مديرية الزراعة مديرية:والصحة الزراعة قطاع -

 الشؤون قطاع التنمية املجتمعية: مديرية الخدمات الثقافية، مديرية الخدمات االجتماعية، مديرية -

 يةة والترفيهيالرياض

 ة التنمية االقتصادية: مديرية التخطيط، مديرية الرخص، مديريوالتنمية االقتصادية قطاع التخطيط  -

 ، مديرية الشؤون اإلداريةوسلسلة التزويدالقطاع اإلداري واملالي: مديرية الشؤون املالية، مديرية االستثمار  -

ر الخدمات للجميع، 
ّ
وال يتم اعداد برامج خاصة لالجئين بشكٍل خاص.  فانه ال توجد برامج موجهة بالرغم من توف

مات محلية أو وزارات يطلب ذلك الحتياجات الالجئين إال عندما 
ّ
عنى بالبيئة، وخدمات مختّصةمن منظ

ُ
، كتلك التي ت

                                                        
89 http://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/about.asp  
90https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/Ministry/Ministry%20of%20Municipal%20Af

fairs?nameEntity=Ministry%20of%20Municipal%20Affairs&entityType=ministry  
 عبر اإلنترنت بكافة خدماتها لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات.  91

ً
ر أمانة عّمان الكبرى دليال

ّ
 توف

http://www.ammancity.gov.jo/site_doc/GAMDirectoryofServices.pdf 

http://www.ammancity.gov.jo/ar/gam/about.asp
https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/Ministry/Ministry%20of%20Municipal%20Affairs?nameEntity=Ministry%20of%20Municipal%20Affairs&entityType=ministry
https://jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/Ministry/Ministry%20of%20Municipal%20Affairs?nameEntity=Ministry%20of%20Municipal%20Affairs&entityType=ministry
http://www.ammancity.gov.jo/site_doc/GAMDirectoryofServices.pdf
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مع كافة الجهات املعنية سواء داخلية أو خارجية تنسق  عمان ةأمان والبرامج االجتماعية كما ان  ذوي اإلعاقة، واملراكز 

 .لرفع سوية الخدمات املقدمة لالجئين

 : ألمانة عمان الكبرى الشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي 
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 مناطق ودوائر امانة عمانمهام بعض  

 املهام  القطاع / الدائرة

 . كما يشرف على املهام البيئية فيهامنطقة  22يشرف على جميع مناطق أمانة عمان والبالغ عددها   قطاع املناطق والبيئة

 مديرية البرامج االجتماعية
مات غير مع  كما تتعاون تنّسق املديرية مع املكتبات العامة التابعة لألمانة التي تفتح أبوابها للجميع، 

ّ
منظ

 لتطبيق برامج متنّوعة لجميع فئات املجتمع. مختّصةومنظمات ودولية حكومية محلية ووزارات 

 مديرية املراكز املجتمعية
املراكز مع أي منظمة تسعى إلى تنظيم أنشطة للجمهور تلك . تتعاون راكز بـعشرين مركزا يقدر عدد تلك امل 

 .
ً
 أو لفئة معّينة من املجتمع، كالالجئين مثال

 املرصد الحضري 

 لعدة اجندات عاملية  ، حيث تبين تلك  
ً
يعمل املرصد الحضري على انتاج املؤشرات الحضرية وفقا

املؤشرات حالة املدينة ومدى التقدم الحضري فيها .يجدر بالذكر هنا ان دائرة االحصاءات العامة هي شريك 

  .مهم لدائرة املرصد الحضري 

 

 

مات 
ّ
مات املهاجرين(  مدينة عمانالناشطة في والهيئات  املنظ

ّ
 في مجال الهجرة والدمج )تشمل منظ

 املهام املنظمة / الهيئة

العربية للديمقراطية  النهضة

 والتنمية )العون القانوني(

https://ardd-jo.org  

ن الفئات املستضعفة وتساعدهم في الحصول على حقوقهم والتمّتع بحرياتهم
ّ
بتمثيل احتياجاتهم أمام  ،تمك

أصحاب القرار ولدى الجهات املسؤولة والتأكيد على ضرورة االلتزام بحقوق اإلنسان، والحكم الرشيد، 

 وسيادة القانون.

 

مركز  -مؤسسة امللك حسين

 املعلومات والبحوث

www.irckhf.org 

البيانات واملعلومات الالزمة  من أجل تحسين رفاهية األطفال والشباب واألسر من خالل توفير املركز عمل ي

 ويرفع توصيات 
ً
خاذ القرارات. كما يجري املركز بحوثا

ّ
لتمكين التخطيط االجتماعي واالقتصادي الفعال وات

 في األردن والشرق األوسط. القرار  االختصاص وصّناع اصحاب  إلى 

 

 الخيرية األردنية الهاشميةالهيئة 

www.jhco.org.jo  

ر الهيئة الخيرية اليوم 
ّ
مؤسسة متعّددة الوظائف تقّدم املساعدات اإلنسانية وأعمال اإلغاثة. توف

 والكوارث الطبيعية.  املساعدات اإلنسانية املباشرة إلى البلدان املتضررة خالل و/أو بعد النزاع

مع اندالع األزمة السورية، حّولت الهيئة الخيرية اهتمامها نحو الداخل، وساهمت بشكٍل ملحوظ في أعمال 

مات 
ّ
ّفذت ملساعدة الالجئين السوريين. وهي تواصل العمل كمنّسق بين منظ

ُ
االغاثة  اإلغاثة األولى التي ن

 الدولية العاملة في األردن والحكومة األردنية. 

 -معهد العناية بصحة األسرة

 مؤسسة نور الحسين

http://www.institute.org/ab
out-us/mission/  

التي و يهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية األولية، العالية الجودة واملرتكزة على املريض، 

ل مراكز املعهد الخدمات الطبية. يطّور تعاني من نقص في تستهدف احتياجات املجتمعات املحلية التي 
ّ
ويشغ

ة، وطّب األسنان، والخدمات تؤّمن الرعاية األولية، والصحة السلوكيوالتي مجتمعية للرعاية الصحية 

يدّرب  العاملين في مجال الرعاية الصحية على توفير رعاية أولية مرتكزة على املريض،  كما أنه  االجتماعية

 إلى نموذج طّب األسرة. 
ً
يعالج العوائق التي تحول دون تحقيق اإلنصاف في املجال الصحي، من أجل استنادا

 ا يتعلق بالنواتج الصحية.إزالة التباين العرقي واإلثني في م

 

https://ardd-jo.org/
http://www.irckhf.org/
mailto:info@jhco.org.jo
http://www.institute.org/about-us/mission/
http://www.institute.org/about-us/mission/
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مات املهاجرين( 
ّ
مات  والهيئات الناشطة في املدينة في مجال الهجرة والدمج )تشمل منظ

ّ
 املنظ

 املهام  املنظمة / الهيئة 

 مدرستي -مؤّسسة امللكة رانيا

http://www.qrf.org/initiative
/madrasati 

م املادية 
ّ
مات لتحسين بيئات التعل

ّ
تعمل مدرستي على حشد املوارد من األفراد والشركات الخاصة واملنظ

 والتربوية للمدارس الحكومية.

 

 جمعية العون الصحي األردنية

https://jhas-
international.org/?portfolio
=medical-mobile-unit-mmu 

 ذات نوعية عالية في أيام السلم والحرب، بالتعاون مع 
ً
ر جمعية العون الصحي األردنية خدمات صحية

ّ
توف

 منها بأّن نسج الروابط هو الطريق إلى السالم. شركاء ذوي كفاءا
ً
 ت عالية في املنطقة، إيمانا

 من خالل وحدة 2011تأّسست منذ ديسمبر/كانون األول 
ً
ر خدمات الرعاية الصحية األولية مجانا

ّ
، وهي توف

. تزور هذه الوحدة 2011مارس/آذار  15طبّية متنّقلة لجميع النازحين السوريين الذين عبروا الحدود منذ 

ر الخدمات للنازحين السوريين الطبّية منازل مختلفة في املنطقة، في الرمثا، واملفرق ومدٍن في الجن
ّ
وب. فتوف

ر خدمات الرعاية الصحية املجانية. كما تحيل أّي مريض بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية 
ّ
هناك وتوف

 من الدرجة الثانية أو الثالثة إلى مستشفى حكومي، بموجب اتفاق بينها وبين مستشفيات وزارة الصحة.  

 

 جمعية املركز اإلسالمي الخيرية

http://www.islamicc.org/      

تساهم في تقديم الخدمات االجتماعية في األردن. تدير مراكز طبّية، ومؤسسات تربوية، ومراكز لأليتام 

 والفقراء في مختلف أنحاء البالد. 

ان املحليين األردنيين. 
ّ
 مع اليونيسف على مشروع مكاني لخدمة الالجئين والسك

ً
 تعمل حاليا

 

تمكين للدعم واملساندة )للعمال 

 املهاجرين(

http://tamkeen-jo.org/  

ر للفئات امل
ّ
هّمشة وضحايا انتهاكات حقوق تسعى تمكين إلى تحسين مستوى الحماية االجتماعية املتوف

اإلنسان، بغّض النظر عن األصل االجتماعي، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو أّي وضع 

ل الهدف األساس ي بمكافحة جميع أشكال التمييز، واإلتجار 
ّ
 ، والتعذيب، وسوء املعاملة. بالبشر آخر. يتمث

 مؤسسة نور الحسين 

http://www.nooralhusseinf
oundation.org  

إيجاد الفرص  عبر قصها الخدمات تهدف إلى تسهيل تحقيق التغيير الدائم في املجتمعات املحلية التي تن

االقتصادية، وبناء القدرات لتمكينها من االعتماد على الذات، وتحسين سبل املعيشة من خالل البرامج التي 

 الصغير تشّجع على تخفيف وطأة الفقر وإيجاد فرص عمل، وتأمين الوصول إلى التمويل 
ً
. كما تهدف أيضا

 لتحقيق التنمية املستدامة على مستوى إلى ضمان إنشاء الشركات املدّرة للدخل على املستوى امل
ً
حلي، سعيا

 املجتمعات املحلية.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qrf.org/initiative/madrasati
http://www.qrf.org/initiative/madrasati
https://jhas-international.org/?portfolio=medical-mobile-unit-mmu
https://jhas-international.org/?portfolio=medical-mobile-unit-mmu
https://jhas-international.org/?portfolio=medical-mobile-unit-mmu
http://www.islamicc.org/
http://tamkeen-jo.org/
http://www.nooralhusseinfoundation.org/
http://www.nooralhusseinfoundation.org/
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92  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/partnerlist.php 

مات غير الحكومية الدولية الناشطة في املدينة في مجال الهجرة والدمج
ّ
 92املنظ

 القطاعات املنظمة غير الحكومية
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  X   X X X X X  X X X مفوضية شؤون الالجئين

صندوق األمم املتحدة 

 للسكان
X       X  X    

        X      األغذية العالميبرنامج 

مكتب األمم املتحدة 

 لخدمات املشاريع
   X          

         X     اليونسكو

    X   X  X     اليونيسف

         X    X األونروا

هيئة األممم املّتحدة 

 للمرأة
       X      

         X     املنظمة الدولية لإلغاثة

  X     X    X  X أنقذوا األطفال

            X  مركز ضحايا التعذيب

   X X        X X الهيئة الطبية الدولية

   X  X     X   X إيطاليا -أرض اإلنسان

   X   X        لوزان -أرض اإلنسان

رابطة الجمعيات الخيرية 

 املسيحية األرثوذكسية
X   X  X X X     X 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/partnerlist.php
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مات غير الحكومية الدولية الناشطة في املدينة في مجال الهجرة والدمج 
ّ
 املنظ

 القطاعات االسم

 

حة
ص

ال
 

ي 
س 

نف
 ال

عم
لد

 وا
ية

قل
لع

ة ا
صح

ال

عي
ما

جت
اال

و
ية 
جاب

إلن
ة ا

صح
ال

 

ى  و
ملأ

ا
يم 

عل
الت

ألي 
ذا

لغ
ن ا

ألم
ا

 

ية
س

سا
األ

ة 
غاث

اإل
ّد 

وا
م

 

ية
ما

لح
ا

 

حي
ص

 ال
ف

صر
وال

ء 
ملا

ا
 

ع 
نو

ى 
عل

م 
قائ

 ال
ف

عن
ال

س
جن

ال
 

فل
ط

 ال
ية

ما
ح

ية 
مع

جت
امل

ت 
ما

خد
ال

ية 
قد

الن
ت 

دا
اع

س
امل

 

مة الدولية للهجرة
ّ
             X املنظ

 X  X     X  X X  X لجنة اإلنقاذ الدولية

مة الدولية لإلغاثة والتنمية
ّ
  X    X  X X X X X X املنظ

       X   X  X X منظمة اإلغاثة اإلسالمية العاملية

             X أطّباء العالم

مة الدولية للمعونة اإلنسانية )ميدير(
ّ
 X   X         X املنظ

          X    وكالة السبتيين للتنمية واإلغاثة

 X  X X     X     جمعية متطوعي الخدمة الدولية )آفس ي(

 X   X X     X    املجلس الدانماركي لالجئين

          X    إنترسوس–منظمة املعونة اإلنسانية 

      X    X    االتحاد اللوثري العالمي

      X   X X    فيلق الرحمة

 X             أوكسفام

 X         X    منظمة األولوية امللحة

       X   X    جمعية شيلتر بوكس

وكالة املساعدة في مجال التعاون الدولي 

 والتنمية
        X     

         X     كاريتاس

         KNK     X–أطفال بال حدود 

   X      X     املنظمة الفنلندية للمعونة الكنسية

         X     مؤسسة كويست سكوب

 X      X       منظمة كير الدولية

            X  الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئين

     X         منظمة العمل على مكافحة الجوع

     X  X       جن -الطوارئ اليابانيةمنظمة 

         X     البرنامج التحضيري الجامعي

         X     املنظمة الدولية للرؤية العاملية
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 التنسيق والتعاون على مستوى املدينة 1.3.4
 

 كجزٍء من السياسة املحلية للهجرة املعتمدة للتعامل مع األزمة من خالل التنسيق على املستوى املحلي  ان
ً
ضروريا

 لخطة االستجابة األردنية. في هذا اإلطار، 
ً
إشراك القوى الفاعلة املحلية، والهيئات الدولية، في معالجة األزمة وفقا

نسيق بين كافة الجهات الناشطة في دأبت الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية ومكتب تنسيق شؤون الالجئين على الت

 هذا املجال.  

الفاعلة مع ذلك، تستضيف الدولية كما هو مبّين في األقسام السابقة، ليست أمانة عّمان الكبرى بنظير للهيئات 

أيٌّ من هذه الهيئات بشكٍل وثيق مع األمانة. تعمل ال الجدير بالذكر فانه املدينة أحد أكبر تجّمعات الالجئين في األردن. 

 حضور أمانة عّمان  ما زالضوء العالقة غير الواضحة مع وزارة الشؤون البلدية،  وفي
ً
ه تتّم حاليا

ّ
. صحيٌح أن

ً
محدودا

 أمام رئاسة 
ً
صياغة قانون داخلي يضمن ألمانة عّمان استقالليتها كقوة فاعلة أساسية، إال أنها ستبقى مسؤولة

. الو 
ً
 زراء، بينما تتبع وزارة الشؤون البلدية إداريا

 

 التنسيق والتعاون على املستوى اإلقليمي والوطني 2.3.4

 في 
ً
 لها في معالجة أزمة الهجرة ضمن جدول أعمالها. فلم تكن ناشطة

ً
لم تّتخذ أمانة عمان الكبرى بعد دورا

ة االستجابة األر 
ّ
في اجتماعات فرق العمل التي يتم اشراكها دنية ولم اجتماعات التنسيق التي أّدت إلى صياغة خط

 وهيئات األمم املّتحدة.  املختّصةاستضافتها الوزارات 

 

 التعاون الدولي 4.4 
 

 ثالثة مشاريع قائمة في 
ً
في األمانة. مناطق هناك حاليا

ّ
 ملوظ

ً
ق بالالجئين وسبل املعيشة، وفقا

ّ
 أمانة عّمان الكبرى تتعل

( الذي يمّوله االتحاد األوروبي وتشارك في تمويله الوكالة 1.1)راجع مشروع هجرة املدن املتوسطية  -

املساهمة في تحسين حوكمة الهجرة على مستوى املدينة والذي يهدف الى السويسرية للتنمية والتعاون. 

د تّمت صياغة الكبرى. وقضمن شبكٍة من املدن في أوروبا ومنطقة جنوب املتوسط، بما فيها أمانة عّمان 

 املتعلق
ّ

93بأمانة عّمان ضمن إطار هذا املشروع. هذا امللف
 

 

  الدمج من أجل املنعة عّمان: تتولى تطبيق مشروعَ مدينة منعة استراتيجية  -
ُ
، منيعةمدينة  100 منظمة

ل ولجنة اإلنقاذ الدولية، والتحالف العالمي لألزمات الحضرية، واملعهد الدولي للبيئة والتنم
ّ
ية. وهو يمث

 
ً
 من نوعها لربط جهود االستجابة لالجئين ضمن املدينة باألهداف والخطوات الطويلة األمد  فرصة

ً
فريدة

 بصياغة، ةولجنة اإلنقاذ الدوليمنيعة  مدينة  100أمانة عّمان الكبرى، بالشراكة مع وتقوم  لتعزيز املنعة. 

استجابة منّسقة ألزمة الالجئين، بحيث تساهم في تحقيق استراتيجية منعة عّمان، والتطبيق الناجح لخطة 

                                                        
 city/-to-dialogues/mtm/city-work/migration-https://www.icmpd.org/ourللمزيد من املعلومات، راجع: 93 

https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/mtm/city-to-city/
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 . في مدينة عمان االستجابة األردنية 

 

مشاريع الوكالة األملانية للتعاون الدولي للبنى التحتية الخضراء في األردن: يسعى املشروع إلى دعم األردنيين  -

من خالل تزويدهم بفرص عمل في الحدائق العامة التي تديرها األمانة: ويشمل املشروع  املحرومين والالجئين

املساحات العامة وإدارتها )الساحات الصغيرة، املساحات الترفيهية، ممّرات املشاة، العمل على انشاء  

 األدراج، الزراعة في املناطق الحضرية(. 
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 عّمانمدينة وضع الهجرة في  .5

 امةملحة ع 1.5 

 

ان األردن، البالغ عددهم 
ّ
مليون نسمة، في حين  6.6، يبلغ عدد األردنيين نسمة  مليون  9.5من أصل إجمالي عدد سك

ان. 30.6مليون، أي ما يمثل  2.9يبلغ عدد غير األردنيين املقيمين في البالد 
ّ
 % من إجمالي عدد السك

عدد غير األردنيين في ومن هنا فان . 94العاصمة في محافظة االردن غير األردنيين املقيمين في من %( 49.77يعيش )

ان عّمان البالغ عددهم 36.25مليون، أو  1.4هو  عمان
ّ
 95ماليين. 4% من سك

ر تعداد السكان واملساكن لسنة 
ّ
و يعكس . وهالعاصمة معلومات عن توّزع األردنيين واملهاجرين في محافظة  2015يوف

 الهجرة هذا، و لألردنيين والسوريين والجنسيات األخرى. التجمع الديمغرافي 
ّ

تّمت زيارة منطقة فقد أثناء إعداد ملف

انية ال سّيما بين للوقوف على سبب النصر وبسمان منطقتي ماركا للتعّرف إلى األنشطة املنّفذة في 
ّ
ارتفاع الكثافة السك

رة للجميع على قدم املساواة، يشّددا على أّن خدمات منطقتقد  يذكر هنا ان مدراء هذه املناطق  السوريين. 
ّ
هما متوف

 . أصولهمبغّض النظر عن 

 األسر % جنسيات أخرى  % السوريون  األردنيون  املجموع املنطقة الفرعية املنطقة

 عّمان

 القصبة

 188,194 29.31 250,900 11.49 98,343 506,712 855,955 عّمان

 202,417 19.25 184,085 10.58 101,156 670,863 956,104 ماركا ماركا

 117,598 20.52 119,589 7.90 46,017 417,053 582,659 القويسمة القويسمة

 174,764 33.00 245,507 12.59 93,695 404,778 743,980 الجامعة الجامعة

 86,516 29.36 107,878 11.29 41,466 218,026 367,370 وادي السير وادي السير

 32,222 28.81 48,808 16.70 28,292 92,334 169,434 سحاب سحاب

 18,110 32.86 34,233 8.49 8845 61,087 104,165 الجيزة الجيزة

 2547 7.00 969 0.92 128 12,742 13,839 أم الرصاص الجيزة

ر
ّ
ر املوق

ّ
 8692 14.90 7113 11.39 5441 35,199 47,753 املوق

ر
ّ
 7054 12.97 4750 11.70 4285 27,582 36,617 رجم الشامي املوق

                                                        
ألوية  5ن، باإلضافة إلى التابعة ألمانة عّما 22تختلف محافظة عّمان عن أمانة عّمان الكبرى. فتضّم املحافظة املناطق اإلدارية الـ  94

ر البيانات املتعلقة بأمانة عّمان. 
ّ
 وقريتين )الالهون وأم الرصاص(.  وال تتوف

.  2015التعداد العام للسكان واملساكن الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة لسنة   95
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.4.pdf 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.4.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Persons/Persons_3.4.pdf


 

47 

 

 16,954 11.03 8715 7.42 5863 64,414 78,992 ناعور  ناعور 

 3878 11.73 2289 5.15 1006 16,222 19,517 أم البساتين ناعور 

 6393 7.02 2186 3.34 1041 27,914 31,141 حسبان ناعور 

 865,339 25.38 1,017,022 10.87 435,578 2,554,926 4,007,526 مجموع املحافظة

 يبين اعداد األردنيين واملهاجرين في محافظة  العاصمةجدول 
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 السكان املهاجرون 2.5
 

ان في األردن 
ّ
 السك

أمانة عّمان الكبرى مناطق   

96توّجهات الهجرة القطاعات/النشاط الوضع القانوني ان  
ّ
 السك

 (2015)تعداد 
% 

الفلسطينيون 

)الضفة 

 الغربية/قطاع غّزة(

)تعداد سنة   634,182

2015) 

 

300,000  6% 
وثيقة سفر أردنية )غير 

  مواطنين(

 التعليم

 قطاع األعمال

 البناء

 الخدمات البلدية

ر 
ّ
 ةغير متوف

الفلسطينيون من 

 سوريا

 )األونروا(  18,000

 
ر

ّ
 غير متوف

غير 

رة
ّ
 متوف

 بطاقة اإلغاثة من األونروا

 ال يحّق لهم العمل

م في مدارس 
ّ
يمكنهم التعل

 األونروا

ر 
ّ
 ةغير متوف

 الالجئون السوريون 

)تعداد سنة   1.265,000

2015) 

مفوضية شؤون ) 660,170

 حزيران-/يونيوالالجئين

2017)97 

 % إناث50.7

 :الفئات العمرية 

176,419 28% 

بطاقة وزارة الداخلية 

والتسجيل لدى مفوضية 

 شؤون الالجئين

% عمال حرفيون 53

 وعمال آخرون في التجارة

% عمال في قطاع 24

 الخدمات واملبيعات 

 % في الصناعة12

% في السكن وصناعة 8

 الخدمات الغذائية

ر 
ّ
 ةغير متوف

                                                        
 فبراير/شباط 20، تّمت زيارة املوقع في http://reporting.unhcr.org/node/2549محور التركيز العالمي، 96 

 فبراير/شباط 20، تّمت زيارة املوقع في http://reporting.unhcr.org/node/2549. محور التركيز العالمي: 9493% وفوق الستين: 22.7: 59و 18؛ الذكور بين 13253% وفوق الستين: 25.6: 59و 18النساء بين  97 

http://reporting.unhcr.org/node/2549
http://reporting.unhcr.org/node/2549
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0-5 :16.4% 

5-17 :35.3%  

 الالجئون العراقيون 
)تعداد سنة   130,911

2015) 

ر
ّ
 غير متوف

% من األسر 80

العراقية كانت حينها 

 مستقرة في عّمان

1.3% 

بطاقة وزارة الداخلية 

والتسجيل لدى مفوضية 

 شؤون الالجئين

 االستثمار واألعمال

باملقارنة  2015% في 250تراجعت نسبة العراقيين املسّجلين بـ

ع أن يستمّر معّدل 21538مقابل  9861) 2014مع 
ّ
(. من املتوق

رد والبالغ 
ّ
 في العام  821التسجيل املط

ً
 شهريا

ً
 . 2017شخصا

وال شّك في أّن شروط تأشيرة الدخول وضبط ومراقبة الحدود 

من املحتمل أن جدد. في تقليص عدد الوافدين ال ستستمرّ 

يقّرر العراقيون الذين دخلوا األردن في السنوات السابقة، من 

ان دون أن يتسّجلوا لدى مفوضية شؤون الالجئين، أن 

 .يقوموا بالتسجيل االن

 (2015)تعداد سنة   31,163 الالجئون اليمنيون 
ر

ّ
 غير متوف

 األكثرية في عّمان

0.33
% 

التسجيل لدى مفوضية 

 الالجئينشؤون 

عمال مهاجرون غير مهرة. 

 ال يحّق لهم العمل

  2015شهد العام 
ً
 ملحوظة

ً
في تسجيل اليمينيين  زيادة

، بمعّدل 
ً
 2014ضعف ما سّجله العام  14الوافدين حديثا

(. مع ذلك، ال 2015في  2983و 2014حالة تسجيل في  219)

ع مفوضية شؤون الالجئين أن يستمّر هذا التوّجه في 
ّ
تتوق

 وأّن 2016
ً
األردن قد بدأ بفرض تأشيرة دخول على  ، خاّصة

ع أن تشمل 
ّ
 عن ذلك، من املتوق

ً
اليمنيين في بداية العام. فضال

  معظم التسجيالت األشخاص الذين كانوا في األردن 
ً
 سابقا

والذين كانوا قد غادروا اليمن ألسباب ال تتعلق بالتماس 

 اللجوء.

 (2015)تعداد سنة   22,700 الالجئون الليبيون 
ر

ّ
 غير متوف

 األكثرية في عّمان 

0.24
% 

التسجيل لدى مفوضية 

ر شؤون الالجئين
ّ
رة غير متوف

ّ
 غير متوف

الالجئون 

 السودانيون 

 (2015)تعداد سنة   2,643

 
2.643 6% 

التسجيل لدى مفوضية 

عمل غير نظامي )ال يحّق  شؤون الالجئين

 لهم العمل(

 من 
ً
لوحظ انخفاٌض ملحوظ في عدد الوافدين حديثا

(. 644مقابل  1523) 2014باملقارنة مع  2015السودان عام 

ع أن يشهد عدد السودانيين الوافدين 
ّ
لكن من غير املتوق

 وأّن السلطات األردنية تفرض 
ً
، خاّصة

ً
 ملحوظا

ً
 نمّوا

ً
حديثا
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 أكثر صرامة على إصدار تأشيرات الدخول، وقد أ
ً
جرت قيودا

 من االعتقاالت في أواخر العام 
ً
ألشخاص سهلوا  2015عددا

 إصدار تأشيرات ملواطنين سودانيين.

الالجئون 

 الصوماليون 
 794 (2015)تعداد سنة   794

غير 

ر
ّ
 متوف

التسجيل لدى مفوضية 

 شؤون الالجئين

عمل غير نظامي )ال يحّق 

 لهم العمل(

 أو 
ً
فرصة لتوفر غادر البعض عّمان إليجاد سكن أرخص ثمنا

 عمل إما في مزارع خاصة أو في شركات خاّصة حيث يعملون 

98.كحراس
 

 جنسيات أخرى 
)تعداد سنة   197,385

2015) 
ر

ّ
2.07 غير متوف

% 

ر
ّ
ر غير متوف

ّ
 غير متوف

 

 99العمالة الوافدة

 مصريون 
)تعداد سنة  636,270

2015) 
ر

ّ
6.68 غير متوف

% 

ألف فقط  175يحمل 

تصريح عمل صادر عن وزارة 

 العمل

البناء، الزراعة، العمل غير 

 النظامي )غير القانوني(
 

1,233 أندونيسيون 
100 

ر
ّ
غير  غير متوف

ر
ّ
 متوف

  101منزليون  عاملون  تصريح عمل وتأشيرة دخول 

 فيليبينيون 
)وزارة العمل  17,000

2016) 

ر
ّ
غير  غير متوف

ر
ّ
 متوف

 وتأشيرة دخول تصريح عمل 
  عاملون منزليون 

)وزارة العمل    49,000 بنغالدشيون 
ر

ّ
غير  غير متوف

ر
ّ
 متوف

 تصريح عمل وتأشيرة دخول 
  عاملون منزليون 

                                                        
98 http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf 

نسمة. بحسب إحصاءات وزارة العمل لسنة  315016ألف )املصدر:  وزارة العمل( ومليون ومئتي ألف )تقديرات جمعية تمكين(. أما العمالة الوافدة التي تملك تصريح عمل، فعددها  800ألف/ 725ردن بين ، تراوح عدد العمالة الوافدة في األ 2016في   99

 . 2017مايو/أيار  9، 2016
100 http://www.jordantimes.com/news/local/646-female-guest-workers-jordan-are-domestic-helpers’ 

ل العامالت املنزليات   101
ّ
 عاملة منزلية.  76473% من سائر العامالت الزائرات في األردن، والبالغ عددهّن 64.6تشك

Sisterhood Is Global (SIGI). http://www.jordantimes.com/news/local/646-female-guest-workers-jordan-are-domestic-helpers’  

http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf
http://www.jordantimes.com/news/local/646-female-guest-workers-jordan-are-domestic-helpers
http://www.jordantimes.com/news/local/646-female-guest-workers-jordan-are-domestic-helpers
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2016) 

 هنود
)وزارة العمل    12,000

2016) 

ر
ّ
غير  غير متوف

ر
ّ
 متوف

عّمال في املناطق  تصريح عمل وتأشيرة دخول 

 الصناعية املؤهلة

 منزليون عاملون 

 

 (2016)وزارة العمل    770 عراقيون )غير الجئين(
ر

ّ
غير  غير متوف

ر
ّ
 متوف

 تصريح عمل وتأشيرة دخول 
  عمل غير نظامي

 سريلنكيون 

8572 

)عّمال في املناطق   4,830

 الصناعية املؤهلة(

)عاملون   3,742

 102منزليون(

ر
ّ
غير  غير متوف

ر
ّ
 متوف

 تصريح عمل وتأشيرة دخول 

املناطق عّمال في 

 الصناعية املؤهلة

 عاملون منزليون 

 

                                                        
102 http://www.jordantimes.com/news/local/646-female-guest-workers-jordan-are-domestic-helpers’ 

http://www.jordantimes.com/news/local/646-female-guest-workers-jordan-are-domestic-helpers
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ع املهاجرين بحقوق اإلنسان .6
ّ
الالئقة الخدمات  وحصولهم عل ى مدى تمت

 عمان مدينة في  الحكومة والواجبات املترتبة على 

 ملحة عامة 1.6
 

ل التدفق الهائل لالجئين تحّديات إضافية 
ّ
 الذين سّيما في ما يتعلق باستيعاب الوافدين الجدد، ال ملدينة عمان شك

 ألقوا بأعباء إضافية على املدينة التي تعاني 
ً
 في املياه،. في الواقع، تقتصر اصال

ً
 في معّدل البطالة، وشّحا

ً
ارتفاعا

ساسية، على املساحات العامة، كتنظيم مشكلة ازدحام السير والطرقات، وال تشمل تأمين الحقوق األ االمانة  خدمات 

ضمان نوعّية خدماتها، وتوفيرها ملن يحّق له  مختّصة. ويعود إلى كّل وزارة (التعليم أو الصحة أو السكن)مثل 

 املهاجرين املسّجلين لدى وزارة الداخلية(. كما 
ً
مسألة تتعامل مع ان تلك الوزارات الوصول إلى هذه الخدمات )خاّصة

 التغّير الديموغرافي الذي يغّير النسيج 
َ
ع الفقراء والالجئين الفقراء في املناطق الحضرية الذين وز  االجتماعي، وت

رون بالتالي على فرص كسب املعيشة. 
ّ
 يضاعفون الضغوطات امللقاة على عاتق العاصمة، ويؤث

ن من تأمين معيشة الئقة على املستوى لضروري أن يتمتّ ملن اانه 
ّ
ع املهاجر بوضع قانوني في البلد املضيف كي يتمك

على جميع الالجئين أن تشترط الحكومة األردنية و االجتماعي واالقتصادي، من خالل الوصول إلى الخدمات األساسية. 

 
ً
 شخصية يحملوا بطاقة

ً
ي يعيشون فيها. وتعتبر هذه البطاقة صادرة عن وزارة الداخلية، من املنطقة التتكون صالحة

 للوصول إلى الخدمات الحكومية الرسمية، ال سّيما في مجال الصحة والتعليم. الشخصية 
ً
 أساسيا

ً
إلزامية وشرطا

تتضّمن املعلومات الشخصية التعريفية )االسم، تاريخ الوالدة، والبيانات الشخصية بطاقة الجديٌر بالذكر أّن 

 ع
ً
نوا من البيومترية(. فضال

ّ
ن ذلك، يحتاج الالجئون إلى شهادة طالب لجوء من مفوضية شؤون الالجئين كي يتمك

رها الوكاالت اإلنسانية. 
ّ
يقيم في يجدر بكّل سورّي  كما أنهالوصول إلى العديد من الخدمات واملساعدات التي توف

 لدى الحكومة األردنية التي باشرت، في بداية العام
ً
، بإعادة تسجيل جميع السوريين في 2015 األردن أن يكون مسّجال

 من أكتوبر/تشرين األول 
ً
 .ببطاقات الخدمة لالجئين في املدن وهي تعرف، 2016البالد. فقد انطلقت هذه العملية بدءا

جديدة صادرة عن شخصية بطاقات  املجتمعات املضيفة خارج املخّيماتوبموجبها، يتلقى السوريون املقيمون في 

ان السوريين بشكٍل أوسع املقيمين في وزارة الداخلية. 
ّ
 عن السك

ً
زت هذه البطاقات على الالجئين املسّجلين، عوضا

ّ
رك

 الجديدة. والذين ال يحملون مثل تلك البطاقات األردن 

لداخلية. فنتيجة عدم وزارة االبطاقات الشخصية الجديدة الصادرة عن  الالجئون عّدة تحّديات للحصول على واجه 

وزارة كان من الصعب عليهم الحصول على وثائق قانونية من فقد حيازتهم وثائق األحوال الشخصية الالزمة، 

من تسجيل الوالدات الجديدة. وعندما ال فقد منعهم ذلك عدم وجود شهادة زواج الداخلية االردنية، فمثال نتيجة ل

 ، فهذا يعني أنه ال يحّق لهم الوصول إلى الخدمات. في الواقع، كان عددٌ يحصل األطفال على بطاقة وزارة الداخلية

  -الجديدة في املجتمعات املضيفةالشخصية بطاقة الكبير من السوريين غير مؤهلين للحصول على 
ً
ومرّد ذلك إجماال
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 إلى املخّيمات، وبالتالي فهم معّرضون لإل  -إلى أنهم قد غادروا مخّيمات الالجئين األردنية بدون إذٍن رسمي
ً
عادة قسرا

 رغم كونهم يفّضلون اإلقامة في املجتمعات املضيفة.

 اللغة 2.6
 

التدفقات األكبر من الالجئين إلى األردن من دول ناطقة باللغة  تالعربية. وصلاللغة اللغة الرسمية في األردن هي 

 بالنسبة لالجئين من العراق وسوريا. فالعربية،. وعليه، 
ً
ل اللغة عائقا

ّ
 لم تشك

أما الالجئون الصوماليون، فقد واجهوا بعض التحّديات الثقافية في األردن بسبب عائق اللغة، مما ضاعف معاناتهم 

العربية اللغة ال يتقن القسم األكبر من الصوماليين فاليومية بدرجٍة كبيرة، وجعلهم أكثر عرضة لالستغالل والتمييز. 

مون في معظم الحاالت لهجات صومالية مختلفة. لألسباب نفسها، يفّضلون في كّل مدينة 
ّ
أو اإلنكليزية، بل يتكل

 
ً
 103.ملساعدة بعضهم البعض التمركز  معا

 بالنسبة لالجئين السودانيين. فمعظمهم يجيدون اإلنكليزية، وبعضهمففي الوقت نفسه، 
ً
 جدا

ً
 ليس عائق اللغة كبيرا

م العربية. مع ذلك، يواجه عدد كبير من السودانيين صعوباٍت في ما يتعلق بإتقان كلتا اللغتين، وبالتالي ُيالحظ 
ّ
يتكل

  104وجود "مترجمين" في مجتمعاتهم املحلية، يتولون تنفيذ مجموعة متنّوعة من املهام اليومية.

 

 التعليم والتدريب املنهي 3.6
 

خذت وزارة التربية والتعليم بعض 2011عام منذ اندالع النزاع في سوريا 
ّ
، ووصول تدفقات الالجئين إلى األردن، ات

التربوية. فتّم منح جميع أطفال الالجئين حّق ارتياد املدارس الرسمية، شرط حيازتهم  همالتدابير الستيعاب احتياجات

مين جدد، والسماحتعيين شملت هذه التدابير وقد بطاقة وزارة الداخلية. 
ّ
لألطفال السوريين بارتياد املدارس  معل

، وتنظيم 
ً
  100ثانية في فترة دراسية الرسمية مجانا

ً
الطالب املزيد من وذلك من اجل استيعاب مدرسة ابتدائية تقريبا

 ألفن يتوفير خمس، سعت الوزارة إلى 2016في خريف وفي الصفوف. 
ً
الحكومية  في املدارس  ةجديدال عداقمن امل ا

طالب وطالبة تم ألف  250في حين فقد بلغ عدد الطالب السوريين الذين لم يلتحقوا بالتعليم ين، لألطفال السوري

  قبلوهم في
َ
ت إدارة

ّ
  "صفوف تكميلية" معتمدة. تول

ُ
مة

ّ
اليونيسف التي نسجت شراكات مع هيئات  هذا املشروع منظ

. وبهدف الحكومي تستطيع بلوغ عدد أكبر من األشخاص غير القادرين على الوصول إلى التعليم املجتمع املدني كي 

مدرسة  102ثانية في فترات تعليمية  ، افتتحت الوزارة 2017-2016تسجيل املزيد من األطفال السوريين في فترة 

 لذلك، تعهد املانحون بتوفير 
ً
 لألردن 700إضافية. نتيجة

ً
، بهدف أداء دوٍر وملدة ثالثة سنوات على  مليون دوالر سنويا

                                                        
103http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf 

 املرجع نفسه.  104

http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf
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ين في التعليم الرسمي من 
ّ
في توفير فرص تعليمية. فكانت النتيجة أن ازدادت نسبة أطفال الالجئين السوريين املسجل

 2016.105و 2012% بين 64إلى  12

يطّبق مكتب اليونيسكو في عّمان عّدة مشاريع الستدامة نوعية التعليم، وتعزيز فرصة تطوير املهارات لالجئين 

التدريب املنهي، فبعض تلك املشاريع مرتبطة باإلنسانية. من االزمة السوريين الشباب واألردنيين الشباب املتضّررين 

الوصول إلى مراكز معّينة، يضاف إلى ذلك تدريبات  تأمين من خالل فيما تعالج غيرها الوصول إلى املعلومات اإلدارية،

مخّصصة للنساء. وتهدف هذه املشاريع إلى معالجة التحديات الناجمة عن تصاعد تدفقات الالجئين السوريين، ال 

رة للنازحين التأثير ذلك على سّيما في ما يتعلق ب
ّ
سوريين الشباب في نوعية التعليم في األردن، وتعزيز فرص العمل املوف

 106املستقبل.

ع أن تساهم املشاريع املتعّددة التي 
ّ
 للمجتمعات املحلية ،عّدة أطراف )محلية ودولية(تنفذها  من املتوق

ً
في  ،خدمة

ان األردنيين املحليين ومجتمعات الالجئين في كّل منطقة. 
ّ
يشكل في بعض املشاريع، فتلبية احتياجات السك

% من السوريين أو العراقيين. على سبيل املثال، تعهد مشروع "مكاني" 70ألردنيين مقابل % من ا30املستفيدون بين 

الذي تمّوله اليونيسف في مجال التعليم غير النظامي، والذي يهدف إلى توسيع فرص التعليم لجميع األطفال غير  

سوريين % لالجئين ال50% لألردنيين و40بتوزيع االستفادة بين الحاصلين على أّي شكٍل من أشكال التعليم في األردن، 

 عامة  سعت مراكز مشروع "مكاني" املنتشرة في مختلف أنحاء األردنوفي ذات السياق فقد % لالجئين اآلخرين(. 10)و

املهاجرون. ، في املراكز االجتماعية الحالية، إلى سّد الفجوات التعليمية التي يواجهها هؤالء خاصة عّمانومدينة 

 في األردن. 48جمعية املركز اإلسالمي التي تملك بالتعاون مع 
ً
  107مركزا

ً
 شمولية

ً
 تزّود الفئات  يعتمد مكاني مقاربة

، والتدريب على املهارات الحياتية، وخدمات الدعم للحصول على التعليم   ةمن األطفال والشباب بفرصالفقيرة 

نهج التنموي إلى تحقيق الدمج بين أفراد سعت هذه املشاريع ذات الوقد النفس ي واالجتماعي، تحت سقف واحد. 

 الجميع دون تفضيل فئة معّينة على أخرى. ويستفيد من هذه املشاريع املجتمع املحلي، 

عدم حيازتهم الوثائق الثبوتية هو  ،املدارساطفال الالجئين السوريين من العوامل األساسية التي حالت دون ارتياد 

أصبح من فقد ، فيما يخص البطاقات الشخصية  بدء العمل بسياسة جديدة ، مع2014بعد يوليو/تموز الالزمة. ف

الحصول على هذه البطاقات بالنسبة لعشرات آالف السوريين الذين غادروا مخّيمات اللجوء من دون أن الصعب 

 مع اإلشارة إلى ضرورة أن ي -راجهم بنفسهيتولى كفيٌل إخ
ً
 أردنيا

ً
 من اكون هذا الكفيل مواطنا

ً
لدرجة األولى، ، قريبا

 أن يحصل جميع السوريين على بطاقات 2015سنة. منذ فبراير/شباط  35وأكبر من 
ً
، أصبح األردن يشترط أيضا

 و منذبالتسجيل من خالل استخدام البطاقات القديمة. للطالب  خدمات جديدة، رغم أّن املدارس بقيت تسمح 

                                                        
105 https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-

jordan  
106 http://www.unesco.org/new/en/amman/education/technical-vocational-education-training/emergency-

education-response-to-syrian-refugees-in-jordan/ 
 . 2017مارس/آذار  23تصريح شفهي، فواز مزرعاوي، مدير برامج التنمية االجتماعية في املركز اإلسالمي،   107

https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan
https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan
https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan
http://www.unesco.org/new/en/amman/education/technical-vocational-education-training/emergency-education-response-to-syrian-refugees-in-jordan/
http://www.unesco.org/new/en/amman/education/technical-vocational-education-training/emergency-education-response-to-syrian-refugees-in-jordan/
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خّيمات اللجوء قد حصلوا على البطاقات الجديدة بعد، ألف سورّي خارج م 200، لم يكن زهاء 2016أبريل/نيسان 

غير مؤهلين لتقديم طلب للحصول على هذه البطاقات الأّن الوكاالت اإلنسانية تقّدر عدد أولئك باالضافة الى 

 108بعشرات اآلالف من األشخاص.

ل بضرورة إبراز شهادات ووثائق إلزامية أخرى. 
ّ
 بعوائق أخرى تتمث

ً
 عن ذلك، يصطدم األطفال األكبر سّنا

ً
فضال

فيستحيل على العديد من األسر التي هربت من الحرب والنزاع من دون حمل أي وثائق أصلية أن تستوفي شروط 

الرسمية التي نالوها من مدارسهم في بلدهم، ليمية التعبإبراز الشهادات الطالب  بعض مدراء املدارس الذين يلزمون 

% من أطفال 40ال يملك ما يصل إلى  تجدر االشارة هنا الى أنهوالتي تثبت أنهم أتّموا املرحلة التعليمية السابقة. 

عدم حيازة  فان الالجئين السوريين شهادات ميالد، وهي مستند أساس ي للحصول على بطاقات الخدمات. وعليه، 

 ذه الشهادات سيحول دون تسّجل أعداد متزايدة من األطفال في املدارس حاملا يبلغون سّن الدراسة. همثل 

 من الظروف ، من جهة اخرى ، وفي حال امتالك الطالب مثل هذه الوثائق 
ً
ر في قدرة األسر الصعبة  فإّن عددا

ّ
تؤث

لعنف، أو  التهديد باستعمال العنف، والضيق الزواج املبكر، واومن هذه الظروف على إبقاء أطفالهم في املدارس، 

إذا كانت وهنا النفس ي، وحاالت اإلعاقة التي قد يعانيها األطفال، وقدرة األسرة على التنّقل، واملسافة نحو املدرسة. 

 األطفال في نهاية األمر إلىب فان ذلك سيؤدي  األسرة غير قادرة على تسديد ثمن املواصالت إلى املدارس البعيدة، 

  109التسّرب الدراس ي.

 

 التوظيف وريادة األعمال 4.6

 العمالة الوافدة 1.4.6

 في تنظيم شؤون العمالة الوافدة، ال سّيما في ما يتعلق بتنظيم عمل هؤالء األشخاص، 
ً
 بارزا

ً
تؤدي وزارة العمل دورا

عن تزويدهم بتصاريح  ومراقبة عملية استقدامهم، وحصولهم على تصاريح العمل. وتكون وزارة الداخلية مسؤولة

العمل واإلقامة. أما مديرية األمن العام، بمختلف أقسامها، فمسؤولة عن تطبيق القوانين واألنظمة الرسمية، 

 
ً
عن إصدار تصاريح العمل، في  ومساعدة السلطات الرسمية في أداء وظائفها أو واجباتها. وتكون وزارة العمل مسؤولة

للمسّجلين في السجل التجاري، بناًء على موافقة غرفة التجارة في عّمان،  ص املهنرخإصدار   أمانة عّمانحين تتولى 

ان عّمان. 
ّ
عند استيفاء شروط الوثائق املطلوبة وإثبات القدرة املالية، و بهدف دعم املبادرات الريادية التي يطلقها سك

املهن في أمانة عّمان الكبرى، أّن األمانة  رخصوقد كشف املهندس الحديدي من دائرة  110يتّم إصدار سجل تجاري.

 مهنيةآالف  7آالف و 6تصدر ما يتراوح بين 
ً
، وتجّدد حوالى  رخصة

ً
،  86سنويا

ً
بغض النظر عن  ألف رخصة سنويا

                                                        
108 https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-

jordan 
109 http://www.unhcr.org/innovation/5-challenges-to-accessing-education-for-syrian-refugee-children/ 

 http://www.ammanchamber.org.jo/node/?id=85&lang=enيمكن االطالع على تفاصيل أكثر عن السجل التجاري هنا:   110

https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan
https://www.hrw.org/report/2016/08/16/were-afraid-their-future/barriers-education-syrian-refugee-children-jordan
http://www.unhcr.org/innovation/5-challenges-to-accessing-education-for-syrian-refugee-children/
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السجل التجاري، بغّض النظر عن جنسية الشخص يشترط توفر ، رخص املهن. ففي دائرة جنسية صاحب الرخصة

طب   111املعنّي.
ُ
، بمن فيهم مقيمين أردنيين أم سواء كام قانون العمل األردني وحقوق العمل على كافة العّمال، ق أحوت

 كان أو أنثىال 1996لعام  8 عّرف قانون العملهذا اإلطار، يالعمال غير النظاميين. في 
ً
 عامل على أنه "كّل شخص ذكرا

 لصاحب العمل وتحت إمرته"
ً
 لقاء أجر، ويكون تابعا

ً
من قانون العمل  12واألهّم من ذلك أّن املادة . يؤدي عمال

م كافة املسائل املتعلقة بالعاملين غير األردنيين. األردني
ّ
  112تنظ

. فقد خّصصت وزارة العمل بعض معّينة ، تقّرر عدم السماح للعمالة الوافدة بمزاولة مهن2016في بداية العام 

في خضّم الضغوطات على سوق العمل  املحترفينالوظائف للعاملين األردنيين فقط، كطريقة ملنح األولوية للمواطنين 

والعمالة الوافدة. فشملت الئحة املهن املغلقة التي نشرتها وزارة العمل  2013نتيجة وصول الالجئين السوريين منذ 

، منها الطّب، والهندسة، والتعليم، ومعظم وظائف قطاع الخدمات )املبيعات، الخدمات، وظيفة على األقل 16

وأعمال املقاسم والهواتف، باإلضافة إلى وظائف السائقين، والحراس املكتبية  املهن ، و صالونات تصفيف الشعر(

   .ومهن الكهرباء( تصليح السياراتأعمال املستودعات و ) واملهن الصناعيةواملراسلين، 

م وضع اليد 
ّ
 في وجه اليد العاملة شبه املاهرة ومتدنية املهارة، وقد نظ

ً
يعتمد األردن سياسة الباب املفتوح نسبيا

لتنظيم الحكومة. وقد أبرم االجنبية  دام اليد العاملة مكاتب استخالعاملة األجنبية وطريقة استقدامها. فتخضع 

فاقات مع أبرز الدول التي ترسل ال
ّ
يد العاملة األجنبية، مثل مصر وأندونيسيا والفيليبين. بموجب هذه األردن ات

 إلى وزارة العمل، ويبرز 
ً
االتفاقات، يجدر بصاحب العمل الراغب في استقدام عمالٍة وافدٍة إلى األردن أن يقّدم طلبا

ذلك، يتّم عقد العمل، وضمانات مصرفية أو لدى كاتب العدل في حال عدم حصول العامل على مستحقاته. بعد 

عديدة في االردن بسبب  إصدار رخصة إقامة وتصريح عمل. مع ذلك، تتعّرض العمالة الوافدة بشكٍل خاص النتهاكات 

 .   الظروف االقتصادية الصعبة

 عن ذلك، يتعّرض العديد من العّمال في املناطق الصناعية املؤهلة لعدد من االنتهاكات 
ً
قتهافضال

ّ
جمعية  التي وث

 إلى الشكاوى التي تلقاها املركز  والزيارات امليدانية التي قام بها فريق العمل إلى املناطق الصناعية، ، تمكين
ً
استنادا

لت أبرز حاالت االستغالل بعدم دفع الرواتب، وعدم دفع مقابل ساعات 
ّ
واملقابالت مع العّمال على األرض. فتمث

ل على إجازة، والتعديل القسري لعقد العمل، واالستغالل العمل اإلضافية، وساعات العمل الطويلة، وعدم الحصو 

 50135الجسدي، والتحّرش الجنس ي. جديٌر بالذكر أّن إجمالي عدد العمالة الوافدة في املناطق الصناعية املؤهلة هو 

 منهم 
ً
 و 11499شخصا

ً
 يتوّزعون بين  11346امرأة، في حين يبلغ عدد العّمال األردنيين  27290رجال

ً
 4301شخصا

 و
ً
 113امرأة. 7944رجال

 

                                                        
 . 2017يوليو/تموز  12تصريح شفهي من املهندس علي الحديدي، دائرة تراخيص املهن،   111

112 http://tamkeen-jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf 
113 Walled in Alienation, Tamkeen pp 9-17  http://tamkeen-jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf 

http://tamkeen-jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf
http://tamkeen-jo.org/download/walled%20in%20by%20alienation.pdf
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 والعمل 2.4.6
ً
 املهاجرون قسرا

 

 
ً
ألف رخصة عمل لالجئين السوريين في  51لسجالت وزارة العمل/دائرة الالجئين السوريين، لم يتم إصدار إال  وفقا

 ال يملكون تصريح  2017.114األردن حتى مايو/أيار 
ً
فجميع الالجئين السوريين الذين يعملون خارج املخّيمات تقريبا

.بصورة غير نظامية عمل، وعليه فهم يعملون 
ً
  115، خارج نطاق قانون العمل األردني. ُيقّدر عددهم بمئتي ألف تقريبا

ت الحقوق األساسية، مثل: األجور ارتفاع خطر انتهاكاهذا العدد الكبير الى امكانية ، ويشير في االردن بشكل عام

 شروط وقوانين عمل رديئة تشمل عدم إبرام قوانين عمل مناسبة. و طول، األ عمل الساعات و املتدنية واملنخفضة، 

عطي الالجئون السوريون األولوية على حساب املواطنين األجانب اآلخرين، في ما يتعلق بتقديم 
ُ
 لوزارة العمل، ا

ً
وفقا

في  116األردنيين.فرص العمل للمواطنين تصاريح عمل في بداية األزمة، شرط أال ينافسون في طلبات للحصول على 

 لالجئين السوريين العاملين بدون رخص من الغرامات، حيث 2016أبريل/نيسان 
ً
، أصدرت وزارة العمل إعفاًء مؤقتا

 لفترة ثالثة أشهر. اعتمدت الوزارة "سياسة تفتيش مخّففة" أعفتهم بموجبها من رسوم تصاريح العمل 

ألف تصريح عمل للسوريين في القطاعات  50(، تعهد األردن بإصدار ما يصل إلى 1.2.4)راجع  2016بعد مؤتمر لندن 

ر  -ح "مناطق تنموية خاصة"تفتبأنه سي التي ال يتنافسون فيها مع األردنيين، كما وعد
ّ
 إلى مدى توف

ً
استنادا

ألف سوري تتوافر لديهم املهارات  200فرص عمل ملا يصل إلى  تؤّمن -االستثمارات ودعم املانحين في املستقبل

 إلى األسواق األوروبية. 
ً
املطلوبة )في الصناعات الحرفية واملنسوجات إلخ.( لتصنيع منتجات جاهزة للتصدير، خاّصة

إعفاء هذه املنتجات من الرسوم الجمركية، شرط مشاركة  2016ر مجلس االتحاد األوروبي في تموز/يوليو فقرّ 

 عن ذلك، تضّم عّمان 15السوريين في تصنيعها بنسبة 
ً
هذه املناطق الصناعية: منطقة  مثل  % على األقل. فضال

ر الصناعية، الجيزة الصناعية، القسطل، املنطقة الصناعية املؤهلة/سحاب، منطقة م
ّ
اركا الصناعية، منطقة املوق

   117مدينة امللك عبد هللا الصناعية في سحاب.

إلى تغيير شروط توافر الوظائف على املستوى الكلّي في البالد، من خالل إجراء تحسينات مؤتمر لندن  هدف كما 

لسوريين في سوق العمل. ومن جذرية في مجال التجارة واالستثمار، بهدف تعزيز فرص العمالة واستيعاب مشاركة ا

 إلى مستوى املهارة، ونوع 
ً
 على كّل قطاع، استنادا

ً
 مختلفا

ً
ف هذه التعديالت على املستوى الكلّي تأثيرا

ّ
ع أن تخل

ّ
املتوق

فين. تجدر اإلشارة إلى أّن أمانة عّمان 
ّ
فرض فيها كوتا معّينة على عدد األردنيين املوظ

ُ
الوظيفة، وفي الحاالت التي ت

                                                        
 . 2017مايو/أيار  9ارة العمل، حمدان يعقوب، اجتماع مع مدير دائرة الالجئين السوريين في وز   114

 املرجع نفسه.   115

عمل: تكون الرخصة صالحة لسنة واحدة. يجب على العّمال السوريين وأصحاب العمل أن يقّدموا  رخصةالوثائق املطلوبة عند تقديم طلب للحصول على   116

لعامل، إثبات بتسجيل صالحة للمكان املراد العمل فيه، نسخة عن جواز سفل ا ةمهنإلى مديرية العمل ما يلي: استمارة الطلب، نسختين عن عقد العمل، رخصة 

قة الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية، وشهادة خلّو من األمراض السارية. وقد أعفي السوريون فقط من تأمين هذه الشهادة. إذا ل في الضمان االجتماعي، بطاالعام

 للمرة األولى، ُيحال الطلب إلى لجنة في الوزارة كي توافق عليه. 
ً
بة على تأمين رخصة عمل؟كان العامل يقّدم طلبا ن األردني، يشترط بموجب القانو  ما هي الرسوم املترتّ

(. مع ذلك، هذه الرسوم عرضة للزيادة 522و 240دينار أردني )أي بين  370و 170على أصحاب العمل تسديد قيمة رخصة العمل. وتتراوح الرسوم بين 
ً
  ،دوالرا

ً
وفقا

(.  986دينار ) 700لوزارة العمل، حيث يمكن أن تبلغ في بعض الحاالت 
ً
 دوالرا

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_422478.pdf 
 .2017مايو/أيار  9لعمل، حمدان يعقوب، اجتماع مع مدير دائرة الالجئين السوريين في وزارة ا  117

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_422478.pdf
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ان  أكثر في حالى لم تشارك في هذه املسألة، إال أنها ستستفيد الكبر 
ّ
ر فرص اقتصادية أكثر لسك

ّ
تنظيم العمل، مع توف

 عّمان. 

ع التعّمق في فانه ضمن إطار هذا التحّول النوعي الجديد نحو  التنمية االقتصادية، 
ّ
فرص استثمار توفر من املتوق

ولعّل أحد العوامل األساسية لجذب األعمال وتحفيز النمّو االقتصادي هو تحسين الوصول إلى جديدة في األردن. 

 عن ذلك، 2016سوق االتحاد األوروبي، كما نوقش في مؤتمر لندن 
ً
حجم االستثمارات السورية املتراكمة  فان . فضال

في تقرير عن الحماية ومليون دوالر أميركي.  قارب املئتيقد في املناطق الحّرة في األردن منذ اندالع األزمة السورية 

مة العمل الدولية، كتبت الدكتورة مها 
ّ
أّن هذه االستثمارات السورية قطان االجتماعية والتوظيف، صادر عن منظ

 يملكها  385موّزعة على 
ً
 وصناعيا

ً
 تجاريا

ً
مستثمر سوري، في عدة قطاعات، أهّمها القطاعات الصناعية  500مرفقا

 وكانت لها مساهمة كبيرةساهمت هذه االستثمارات، بشكٍل ملحوظ، في تأمين فرص عمل لألردنيين،  118.والتجارية

 في زيادة قيمة الصادرات الوطنية. 
ً
تجدر اإلشارة إلى أّن الحكومة األردنية وافقت على تسهيل دخول املستثمرين أيضا

ثمار األردنية. كما ُمنح العاملون السوريون السوريين، وإصدار بطاقات هوية لهم عن طريق مؤسسة تشجيع االست

لوا ما بين 
ّ
% من اليد العاملة للمستثمرين في املناطق النائية واملدن الصناعية خارج 60% و30املهرة اإلذن ليشك

 إلى االحتياجات التنموية لاألقاليممراكز 
ً
أما القيمة الدنيا إلجراء  119ضمن ضوابط محّددة.و ألقاليم هذه ا، استنادا

توفيرها عّمان في ذلك، إال أّن امانة دور  غياب ومع  120ستثمار، فهي ألف دينار أردني، بالشراكة مع مستثمر أردني.ا

ذكر. للخدمات والطرق 
ُ
 ستضمن تنقالت سهلة من وإلى هذه املناطق الصناعية من دون صعوبات ت

 املمنوحة للسوريين ضمن الفئات التالية: وعددها احدى وخمسين حتى اليوم، يمكن تصنيف تصاريح العمل 
ً
 121ألفا

 

 

 

 

 

بة على ذلك، يعمل العدد األكبر من السوريين نتيجة و 
ّ
والالجئين اآلخرين صعوبة إصدار تصريح عمل، والتبعات املترت

من دون تصريح عمل. وتعتبر االنتهاكات التي يتعّرضون لها، كما هو مبّين في دراسة ميدانية أجرتها تمكين في العام 

  122:الشكل التالي من خالل ، 2016

                                                        
مة العمل الدولية.2015مها قطاع، "الحماية االجتماعية والتوظيف لالجئين السوريين في األردن"، مؤتمر تنظيم شبكات العمل الالئق،   118

ّ
 ، منظ

 املرجع نفسه.  119

 .2017مايو/أيار  9اجتماع مع مدير دائرة الالجئين السوريين في وزارة العمل، حمدان يعقوب،   120
 املرجع نفسه.  121

 تصاريح العملعدد  املهنة

 16,000 الزراعة

 9,800 الصناعة

 8,000 التجارة

 7,000 الخدمات الغذائية

 4,500 البناء
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 عدد الصوماليين أو السودانيين العاملين في القطاع غير النظامي، واملعّرضين للمخاطر نفسها في ذات السياق فان 

 
ً
 ملفوضية األمم في املنازل  . كذلك، تعمل الالجئات النساء في القطاع غير النظامي، ومعظمهّن غير معروفا

ً
. وفقا

. ضيفة لالجئين السوريينالف اسرة في البلدان امل 145تعتبر النساء هي املعيل االساس ي لاملّتحدة لشؤون الالجئين، 

مة "كير" الدولية أّن 
ّ
الالجئات الوافدات من سوريا يعملَن في الخياطة، % من 15وقد أظهرت دراسة أجرتها منظ

الت(، فيما تعمل 
ّ
 123% من هؤالء النساء كعامالت منزليات في األردن.35وتجهيز األغذية )الحلويات واملخل

 

 الصحة والشؤون االجتماعية 5.6

 
ُ
 ت

ً
كي يحصل املهاجرون على  عتبر الوثائق الرسمية وبطاقات الهوية الشخصية التي تصدرها وزارة الداخلية ضرورية

 معقولة للوصول إلى الخدمات الصحية في األردن. فالتكاليف 
ً
الخدمات األساسية في األردن. يدفع املهاجرون تكلفة

املؤمنين املتوّجبة على الالجئين السوريين حاملي الوثائق الثبوتية املناسبة هي نفسها تلك املفروضة على األردنيين غير ا

 ، وهي مدعومصحيا
ً
  ة من الحكومة األردنية. أما األسر التي تواجه مشاكل أو مضاعفات صحية، فتواجه أعباًء مالية

أخرى من أجل تأمين الرعاية الصحية املناسبة. صحيٌح أّن الرسوم املفروضة من وزارة الصحة  وضغوطاٍت كبيرة 

 ثمنهاالالجئين الذين يكافحون لتأمين لقمة العيش ألسرهم معظم  األردنية قد ال تبدو مرتفعة، لكن ال يمكن 

أّن الالجئين الذين غادروا مخّيمات اللجوء بصورٍة غير رسمية أو الذين دخلوا من جديد إلى األردن بعد  باالضافة الى 

هذه الخدمات أن كانوا قد عادوا إلى سوريا غير مؤهلين لتلقي هذه الوثائق، وبالتالي ال يستطيعون االستفادة من 

                                                                                                                                                                             
 2016تقرير تمكين السنوي لعام   122
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 124انحين من القطاع الخاص.على املالعامة، مما يجعلهم مّتكلين على املساعدات اإلنسانية أو 

 
ً
مات غير حكومية خدماتها في قطاع الصحة، أكانت محلية

ّ
  تقّدم عّدة منظ

ً
، فتنش ئ العيادات املتنقلة وتؤّمن أم دولية

ل الالجئون 
ّ
 مراكز للرعاية الصحية في املناطق حيث يشك

ً
انية

ّ
 سك

ً
ي هذه الخدمات الرعاية الصحية عالية.  كثافة

ّ
تغط

 احتياجات األشخاص ذوي االحتي
ً
الذين يعانون صدماٍت اجات الخاصة، أو ذوي اإلعاقة، أو األساسية، كما تلّبي أيضا

دعم ب تقوممن خالل وحدتها الخاصة بذوي اإلعاقة و مانة عّمان الكبرى، وفيما يتعلق بأنفسية. في هذا اإلطار، 

 155173% من الالجئين )24.5قد أورد تقرير لألمم املّتحدة أّن فاملجتمعات املحلية الواقعة في نطاق صالحياتها. 

 )
ً
خاّصة، كون بعض األشخاص كانت لديهم أكثر من حالة  205196، في حين تّم تحديد ذو احتياجات خاصةشخصا

 معّرضين للخطر، لديهم حاجة محّددة للحماية القانونية أو  خاّصة واحدة. حالة
ً
وتشمل أبرز االحتياجات أطفاال

، ونساًء معّرضات للخطر.
ً
 خطيرا

ً
 طبّيا

ً
 125الجسدية، أو ظرفا

 

 السكن 6.6

الصعيد على فان مدينة عمان  في خضّم التغّيرات السياسية واالقتصادية املتسارعة على املستويين املحلي واإلقليمي، 

 عبارة عن االجتماعي واالقتصادي والجغرافي
ً
: غرب عّمان وضواحيها، املتمّيزة بأحياء أصحاب الدخل املرتفع، افتراضيا

واملساحات املفتوحة، والبنى التحتية السليمة، وشرق عّمان املتمّيزة بأحياء أصحاب الدخل املتوسط واملنخفض، 

اني، والبنى التحتية 
ّ
  126.عيفةالضواالكتظاظ السك

تقع أربعة مخّيمات لالجئين الفلسطينيين ضمن مناطق أمانة عّمان الكبرى: الطالبية )الجيزة(، مخّيم حّي األمير حسن 

السنوات، وبسبب مر  )جبل النصر(، مخّيم عّمان الجديدة )الوحدات(، ومخّيم جبل الحسين )جبل الحسين(. على 

تعد هذه املخّيمات تقتصر على الالجئين الفلسطينيين الذين يتلقون  النمو االقتصادي والتغّيرات االجتماعية، لم

 من العمالة الوافدة )فقط خدمات من األونروا
ً
 كبيرا

ً
 جزءا

ً
كالعامالت املنزليات اآلسيويات ، بل أصبحت تضّم أيضا

 الباحثين عن سكن 
ً
كالعراقيين  ،باسعار رخيصة نوعا ما واملصريين(، والتدفقات الجديدة من املهاجرين قسرا

 إلمكانياتهم املالية، في شرق عّمان بالقرب من األسواق الرخيصة حيث واليمينيين والسوريين. 
ً
يقيم العراقيون، تبعا

ستوى تبعات املبمقدورهم تحّمل  والذين واملساكن املستأجرة بأسعار معقولة، فيما يقيم آخرون في غرب عّمان 

وماليون، فيقيمون في الوسط بشكٍل أساس ي، على مقربٍة من وسط املدينة . أما السودانيون والصاالفضل عيش ي امل

رة لالجئين في قلب املدينة.
ّ
 127وكافة الخدمات املتوف

 ما يكون  للعيش ضطرتالعديد من األسر السورية من جهة اخرة فان 
ً
في مساكن ما دون املستوى املطلوب، وغالبا

                                                        
124 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/jordan-syrian-refugees-blocked-from-accessing-critical-

health-services/ 
125 http://reporting.unhcr.org/node/2549 
126 Razzaz Omar, 1993 Contested Space: urban settlement around Amman, in Middle East Report, No 181, p.10  
127 http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/jordan-syrian-refugees-blocked-from-accessing-critical-health-services/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/jordan-syrian-refugees-blocked-from-accessing-critical-health-services/
http://reporting.unhcr.org/node/2549
http://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/ardd-la_-_putting_needs_over_nationality.pdf
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ال تملك األسر السورية التي ألكثرية آمنة أو غير رسمية. بالنسبة  ذلك في شقق غير مفروشة، مؤّجرة وفق عقود غير 

 أو مورد رزق آمن، 
ً
 ثابتا

ً
 فمدخوال

ً
  يعتبر تسديد اإليجار بشكٍل منتظم عبئا

ً
. في الوقت الحالي، تقّدم مفوضية كبيرا

 نقدية لالجئين واألردنيين الفقراء لتسديد ثمن اإليجار. لكن نتيجة 
ً
مات غير حكومية منحا

ّ
شؤون الالجئين وعّدة منظ

ارتفاع الطلب على الشقق الرخيصة الثمن بين الالجئين، ساهمت املنح املقّدمة إلى السوريين، عن غير قصد، في رفع 

ر للجميع. جديٌر بالذكر أّن مفوضية شؤون الالجئين تدير أكبر برنامج للمساعدات النقدية مقابل اإليجار، قيمة اإليجا

مات اإلنسانية والوزارات الحكومية التي تعمل باإليواءمجموعة العمل املعنية كما تدير 
ّ
، وهي هيئة تعاونية من املنظ

 على مسألة السكن.

مات غير الحكومية في 
ّ
ز املنظ

ّ
، كما هي محّددة في خطة العام املساعدات البلدات واملدن على خمسة أشكال من ترك

، بناء الوحدات الجديدة، إعداد البيوت الستقبال ت النقدية مقابل اإليجار، إجراء أعمال الترميم: املساعدا2015

وٌر في هذا املجال. في ما خال أمانة عّمان لم يكن لها دان الشتاء، والتوعية القانونية بشأن حقوق السكن وامللكية. 

مفوضية شؤون الالجئين، تعتبر اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة ورابطة كاريتاس من أبرز املوّزعين للمساعدات 

 النقدية مقابل اإليجار. جديٌر بالذكر أّن هذه البرامج لتأمين املساعدات السكنية ال تشمل العمالة الوافدة. 

 لبرنامج إسكان ميسور الكلفةاقترح برنامج األمم 
ً
، يشمل عّدة جوانب مبتكرة املتحدة للمستوطنات البشرية تصّورا

منها جمع املساعدات اإلنسانية بالتنموية، وتحديد حلول سكن أفضل لالجئين، وتخفيف كلفة الوحدات السكنية 

بنى بشكٍل تدريجّي ومن دون إعانات،
ُ
 ت

ً
فتكون بالتالي مستدامة وقابلة  من خالل تأمين أراٍض/مساكن أصغر حجما

مة، نجحت في إنشاء الروابط املطلوبة لتأمين التمويل وتسليم الوحدات 
ّ
للتوّسع. بفضل الدور التمكيني لهذه املنظ

 واملعقولة الكلفة لألسر األردنية والالجئين 
ً
. كما تّم تعزيز دور القطاع الخاّص وتمكينه الفقراءالسكنية األصغر حجما

ما زال في و ، 128برنامج توّجهه األسواق وبالتالي  فهو االحتياجات السكنية للفئات املتدنية الدخل والالجئين. من تلبية 

 .
ً
         مراحله األولى فعال

 

 التصّور العام تجاه الهجرة والدمج 7.6
 

 ترحيبية ال تصطدم بقيود. لكن سياسة الحدود املفتوحة، طيلة عقوٍد وحتى اندالع النزاعات األخيرة، عكست 
ً
سياسة

من املحتمل أن  مع تزايد الضغوطات على املدارس، واملراكز الصحية، والخدمات األساسية، واملوارد الطبيعية )املياه(،

ر بين املجتمعات املحلية، ال سّيما في املناطق التي 
ّ
ن ن يستنزفو يعتبر فيها األردنيون أّن الالجئين السوريييشتّد التوت

 لذلك، أعطت خطة االستجابة األردنية األولوية لتعزيز املنعة، بهدف تعزيز األصول الوطنية 
ً
املوارد الطبيعية. نتيجة

 وتمكينها من إدارة األزمات الحالية والقيود املالية بشكٍل أفضل. 

ة االستجابة األردنية قد عّززت اإلحساس بالقّوة والفاعلية بين ا
ّ
لسوريين، وطرق استفادة واألهم من ذلك أّن خط

، غّير وضع 
ً
املجتمع عندما يستثمر في هذه اإلمكانيات. ففي ظّل تضاؤل إمكانية عودة الالجئين إلى أوطانهم قريبا

                                                        
128 https://unhabitat.org/jordan/jordan-housing-and-slum-upgrading/ 

https://unhabitat.org/jordan/jordan-housing-and-slum-upgrading/
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الستفادة من األصول البشرية التي اللجوء املمتّد نموذج التنمية وحّسن آفاق التغيير إلى األفضل. هدف ذلك إلى ا

 للج
ً
ميع في البالد، مع الترحيب باملنافسة املحترفة التي ستعود بالفائدة على استراتيجية يمكن استثمارها خدمة

 التنمية األردنية. 

أّن الالجئ العربّي "اآلخر" أو العمالة الوافدة قد استولى على فرصه  يرى  بعض األشخاص  فمن هنا نقول أن

أّن األسعار قد ازدادت نتيجة ارتفاع فيرى خر، واملسكن. أما البعض اآل  والتنقل بالحصول على الوظيفة، واملاء، 

 
ٌ
أخرى أّن االقتصاد قد انتعش  الطلب على السلع االستهالكية، والسكن، والخدمات العامة. في املقابل، تعتبر فئة

 للتنّقل الكثيف لألشخاص و 
ً
 .االموالبتوافر الكثير من الفرص الجديدة نظرا

كومة األردنية، واألمم املّتحدة، وهيئات املجتمع املدني رؤيا طويلة املدى تعكس الجهود املستمّرة التي تبذلها الح

ان املحليين، والعمالة الوافدة، والالجئين 
ّ
بإنشاء مدٍن دامجة للجميع. وتسعى هذه الجهود إلى توفير الخدمات للسك

التي في الكثير من األنشطة املحلية  ائٌم قوفئات املهاجرين  املواطنيين هنا، تجدر اإلشارة إلى أّن الحوار بين  على السواء.

 وبناء تفاهم متبادل حول التحديات التي تواجهها كّل فئة.  ،إلى تعزيز رأس املال البشري  تهدف
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 االنعكاسات على بيانات الهجرة في عّمان .7

فهم الوضع في عّمان وطريقة إدارة أمانة عّمان الكبرى لتدفقات الهجرة. لذا، كان ال بّد من هدف هذا التقرير إلى 

. من 
ً
 تجاه العمالة الوافدة واملهاجرين قسرا

ً
مراجعة تاريخ الهجرة في األردن لشرح السياسة التي تعتمدها الدولة حاليا

 
ً
ة ألبرز الجهات الفاعلة العاملة على الهجرة، ومراجعة األساسي بالبيانات واملعلوماتهنا، أعّد هذا التقرير أرشيفا

 ملسائل الهجرة.  ملكتوبة عن األردن وطريقة معالجة الدولةشاملة ألبرز املقاالت والتقارير ا

الدور الذي يمكن أن تؤديه مختلف األقسام في أمانة والتعرف على من خالل زيارة بعض الجهات الفاعلة األساسية، 

 يمكنيحاول هذا التقرير العملّي املنحى فتح باب الحوار بين األطراف املعنّية، واكتشاف السبل التي  129عّمان الكبرى،

من خاللها تبادل الدعم من خالل املعارف واألبحاث، والخدمات املجتمعية واملشاريع التنموية. على ضوء ذلك، يسعى 

للهجرة على مستوى املدينة، مع إمكانية ربط فاعلة  ة هذا التقرير، بواسطة املواّد التي يعرضها، إلى اقتراح حوكم

 ذلك في املستقبل باملدن األخرى املشاركة في هذا املشروع. 

 : تحسين حالة الالجئين في مدينة عمانأن تؤدي  ينبغييستخلص هذا التقرير بعض النقاط األساسية التي 

1.  
ٌ
 حقيقية

ٌ
للمشاركة، مع فريقها، لدعم الخطة االستراتيجية اإلنسانية  أمام أمانة عّمان الكبرى فرصة

 والتنموية التي تطّبقه الحكومة من أجل إدارة أزمة الهجرة. 

 

، وأمانة عّمان الكبرى، واملجتمعات املحلية، على التنسيق في ما بينها عند املختّصةيجب تشجيع الوزارات  .2

هيئة تختلف عن األخرى، ويمكن ملجاالت االختصاص أن  تطبيق خططها التنموية. فال شّك في أّن خبرة كّل 

في هذا اإلطار، يمكن أن يّتخذ التنسيق بين تكّمل بعضها بطريقة بّناءة، لخدمة املستفيدين بشكٍل أفضل. 

الفنية و العملية من  الخبرات ، وأمانة عّمان الكبرى، واملجتمعات املحلية شكل تبادلاملختّصةالوزارات 

 . 130راء.خالل شبكة خب

 

الستفادة من األصول الحالية لكّل طرف في الشبكة. فتتمّتع أمانة عّمان بنقاط قّوة متعّددة من الضروري ا .3

 عن البرامج االجتماعي
ً
 ةتشمل الخدمات البيئية، والصحية، والثقافية، والرياضية، واملجتمعية، فضال

دينة ذات كثافة سكانية عالية ملكبرى، بصفتها أمانة المن هنا، يمكن ألمانة عّمان . الحضري والتخطيط 

 في تطبيق خطة االستجابة األردنية، املواطنين تضّم 
ً
، أن تؤدي دورا

ً
، والعمالة الوافدة، واملهاجرين قسرا

 ضمن حقل اختصاصها، وتساهم في 
ً
 قدرتها على تحّمل األزمة الحالية. فبعض املواضيع تندرج فعال

ً
مثبتة

 ضحة من أجل االستثمار في رأس املال البشري، ولتوسيع نطاق فهم التماسك االجتماعي. تكوين رؤيا وا

 

رة بحسب  .4
ّ
انها املحليين ومهاجريها متوف

ّ
أثناء إعداد هذا التقرير، لوحظ أّن البيانات املتعلقة بعّمان وسك

مات. من هنا، يمكن للمرصد الحضري التابع لألمانة أن ينش ىء قاعدة 
ّ
املوضوع في مختلف الهيئات واملنظ

                                                        
 . 2راجع امللحق   129

130 http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-

and  

http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
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جَم 
ُ
حفظ فيها عبيانات ت

ُ
رة  وت

ّ
من شأن إعداد مثل هذا املكتب الخاص عن عّمان. فكافة املعلومات املتوف

 من 
ً
باملوارد، عن طريق استخدام املتغّيرات الحالية، أن يسمح بإجراء املزيد من األبحاث، تشمل ربما مزيدا

ان 
ّ
عّد مدينة العمل امليداني املعّمق والدراسات التحليلية لظروف معيشة سك

ُ
عّمان. بالفعل، إذا ما أ

الكم الكبير من هذه والباحثين لالستفادة من القرار  ساهم في تمكين صّناع األرشيف بطريقة محترفة، قد ي

رة عن عّمان، والتمّتع بمصداقية أكبر بفضل املعلومات التي يحصلون عليها.
ّ
 املعلومات املتوف



 

65 

 

 

 املواقع االلكترونية : 1امللحق 

حدة لشؤون الالجئين 
ّ
 قاعدة بيانات مفوضية األمم املت

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107 

 محور التركيز العاملي لعمليات مفوضية شؤون الالجئين

http://reporting.unhcr.org/node/2549 

 القوى الفاعلة في عّمان )مزّودي الخدمات( قاعدة بيانات

http://jordan.servicesadvisor.org/#/results?region=Amman%20Governorate&hideOthers=fals

e 

 مجموعة "الجئو العالم"

http://www.refworld.org/country/JOR.html 

 موقع شبكة اإلغاثة

http://reliefweb.int/country/jor 

 إحصاء "جوردن تايمز"

http://www.jordantimes.com/news/local/population-stands-around-95-million-including-29-

million-guests 

 خطة االستجابة األردنية

http://www.jrpsc.org 

 

  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
http://reporting.unhcr.org/node/2549
http://jordan.servicesadvisor.org/#/results?region=Amman%20Governorate&hideOthers=false
http://jordan.servicesadvisor.org/#/results?region=Amman%20Governorate&hideOthers=false
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مجموعة  ضمنمعلومات االتصال بالجهات الفاعلة األساسية املدعّوة للمشاركة : 2امللحق 

 الجهات التي تعمل في مجال الهجرة في مدينة عمان

 البريد اإللكتروني مسؤول االتصال الفاعلةالجهة 

 أقسام أمانة عّمان الكبرى 

نائب مدير املدينة لشؤون قطاع البيئة و 

 املناطق
  المهندس باسم الطراونه

   في عّمان 22مدراء املناطق اإلدارية الـ

  املهندس نضال مرجي دائرة نظم املعلومات الجغرافية

 االجتماعيةاملراكز 

 
  عطياتجمانة املهندسة 

  املهندسة نانس ي أبو حيانة االجتماعية البرامج

 املرصد الحضري 
 املهندس أكرم الخريسات

 نصر قنديل الدكتور د.

a.khraisat@gmail.com 

Nsr8060333@gmail.com 

 هيئات املجتمع املدني املحلية

 العربية للديمقراطية والتنميةالنهضة 
 سمر محارب

سة  املديرة واملؤّسِّ
s.mubareb@ardd-jo.org 

 تمكين
 ليندا كلش

 املديرة

linda@tamkeen.jo 

 

 e.barrishi@jrf.org.jo إنعام البريش ي مؤسسة نهر األردن

  روان دابنة مؤسسة نور الحسين

  محمد الكيالني الخيرية األردنية الهاشميةالهيئة 

خطة االستجابة األردنية/ وحدة تنسيق 

 املساعدات اإلنسانية
  

  يعرب العجلوني جمعية العون الصحي األردنية

  فواز مزرعاوي  جمعية املركز اإلسالمي

 السلطات املركزية

  إياد غريس وزارة التنمية االجتماعية

  د. فداء غرايبه والتعاون الدوليوزارة التخطيط 

  د. صالح الكيالني مديرية شؤون الالجئين السوريين

 وزارة العمل

 دائرة الالجئين السوريين
  حمدان يعقوب

mailto:Nsr8060333@gmail.com
mailto:linda@tamkeen.jo
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 املنظمات غير الحكومية الدولية

 املجلس الدانماركي لالجئين
 رانيا العالم

 نائب مدير البرنامج
Rania.alalem@drc-jordan.org 

 املجلس الدانماركي لالجئين
 سوسن عبابنه

 مسؤولة قسم سبل املعيشة

Sawsan.ababneh@drc-
jordan.org 

 املجلس النرويجي لالجئين
 مور رشيدة أوا

 مستشارة الحماية واملناصرة
rachida.aouameur@nrc.no 

مة كير الدولية
ّ
 Lina.Rabaia@care.org )مسؤولة املناصرة(ربايعةلينا  منظ

 شارميال )منّسقة املناصرة( أنقذوا األطفال
sharmila.shewprasad@savethec

hildren.org 

 مؤسسة كويست سكوب
 معاذ عميره

 ألكساندرا دومنغيز

m.amireh@questscope.org  
a.dominguez@questscope.org 

 dalmasri@mecinstitute.org دينا املصري  معهد الشرق األوسط للطفولة

حدة
ّ
 هيئات األمم املت

مجموعة العمل املعنّية بالصحة 

مة 
ّ
)مفوضية شؤون الالجئين ومنظ

 الصحة العاملية(

 burton@unhcr.org آن بورتون 

مة 
ّ
مجموعة العمل املعنّية بالتعليم )منظ

 أنقذوا األطفال واليونيسف(
 eha@unicef.org يوجين ها

 gaase@unicef.org ماريان آس ي مجموعة العمل املعنّية بحماية الطفل

 alawi@unhcr.org رمعة عالوي  مجموعة العمل بسبل املعيشة

الرئيسة  -مفوضية شؤون الالجئين

 الشريكة في تنسيق شؤون عّمان
 ALOMARIR@unhcr.org مساعدة برامج الحماية -روان العمري 

رئيس تنسيق شؤون الجنوب )جزء من 

131التنسيق املشترك بين الوكاالت(
 

 alani@unhcr.org محمد العاني

الرئيسة الشريكة في تنسيق شؤون عّمان 

 والجنوب

 كارمن عيس ى

 يق واإلحالةمديرة التنس
carmen.issa@drc-jordan.org 

 مها حمص ي التعليم -مكاني/ اليونيسف
 

mhomsi@unicef.org 

 a.night@unrwa.org أندرو نايت األونروا

                                                        
 الجتماع مارس/آذ 131

ً
، املشاركون هم: النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، بيت اللقاء، مركز ضحايا التعذيب، مؤسسة النهوض 2017فبراير/شباط  17ار، وفقا

مة الدولية للمعّوقين، الهيئة الطبية الدولية، جهد، مؤسسة نهر األردن، معهد
ّ
وسط للطفولة، حركة الشرق األ  االجتماعي بالثقافة، املجلس الدانماركي لالجئين، املنظ

مة األولوية امللحة MDFFالسالم ونزع السالح والحرية، 
ّ
، برنامج األغذية STCJاملساعدة الطبية الدولية،  -، أرض اإلنسان، املجلس النرويجي لالجئين، منظ

 العالمي، اليونيسف، الهالل األحمر األردني.
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Annex 3 Bibliography  

Preliminary bibliography  

 
Ababsa, M. (2010). The Evolution of Upgrading Policies in Amman. Presented at the Second 

International Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Amman, 

Jordan. 

This paper outlines increasing disparities between affluent West Amman and the 

more poverty-afflicted East Amman.  Ababsa discusses some of the neoliberal 

municipal policies that have been implemented in the last few decades and how they 

have affected the way the government sees its citizens, both refugees and native 

Jordanians.   

Ababsa, M. (2011a). Citizenship and Urban Issues in Jordan., 39–64. 

Ababsa considers how residents of Amman have come to see themselves as “global 

citizens,” and how the city facilitates a sense of community and national identity, 

which is something that is missing from most Jordanian towns that rely heavily on 

kinship affiliations. 

Ababsa, M. (2011b). Social Disparities and Public Policies in Amman. In Cities, Urban Practices 

and Nation Building in Jordan. 

This is a book section with more info related to the topic of the Evolution of Upgrading 

Policies in Amman. 

Arar, R. M. (2016). How political migrants’ networks differ from those of economic migrants: 

“strategic anonymity” among Iraqi refugees in Jordan. Journal of Ethnic and Migration 

Studies, 42(3), 519–535. 

Arar explains that many Iraqi political migrants in Jordan practice Strategic Anonymity 

in order to preserve their safety.  Because of their politicized status many Iraqi 

refugees in Jordan are reluctant to create more defined social networks, fearing that 

openly publicizing their identity and whereabouts may mean jeopardizing their safety 

in Jordan or that of their remaining family in Iraq.  With opportunities for aid and 

employment already severely diminished for Iraqis in Jordan, this strategic anonymity 

limits the agency of refugees to an even greater extent. 

Becker, D. F. (2013, May 8). The Past, Present and Future of Transnational Conflict in Jordan: A 

Study of Syrian Refugees in the Hashemite Kingdom. Illinois State University. Retrieved from 

http://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=cppg 

This article deals primarily with issues related to the possibilities of a spillover of the 

conflict in Syria into Jordan. It investigates, primarily through documents, whether the 

Syrian refugee population is likely to become more militarized and whether current 

policies toward refugees in the kingdom are exacerbating this effect.   Becker feels 

that NGO’s operating within Amman should be doing more to aid refugees in the city, 

http://ir.library.illinoisstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=cppg
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and that depriving Syrians of the ability to legally work in the country may have 

adverse effects resulting in a more militarized refugee population, or one that could 

be more vulnerable to Salafist elements operating in Jordan.      

Chatty, D., & Mansour, N. (2011). Unlocking Protracted Displacement: An Iraqi Case Study. 

Refugee Survey Quarterly, 30(4), 50–83. 

This article takes the position that the current frameworks set up to deal with 

displacement are outmoded, and that new paradigms that focus on how best to 

manage long term displacement should be developed and implemented to aid 

refugees caught in the situation of protracted displacement.   

Clifton, W. C. (2016). Multi Identity Conflict: A case study of Sudanese Refugees and Asylum 

Seekers in Jordan. SIT Graduate Institute. Retrieved from 

http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4003&context=capstones 

This paper looks at how Sudanese refugees in Jordan construct their identities as a 

displaced and minority community. 

Dahi, O. (2014). The refugee crisis in Lebanon and Jordan: the need for economic development 

spending. Forced Migration Review, (47), 11–13. 

Dahi argues that development spending is essential to alleviating the strain that 

refugee influxes have put upon developing economies in the Middle East.  He feels 

that the reluctance of governments to address the problems of access to aid, 

healthcare, education etc. will only prolong and aggravate the refugee crisis in the 

region.   

Dalal, Ayham. (2015). A Socio-economic Perspective on the Urbanization of Zaatari Camp in 

Jordan. Migration Letters, 12(3), 263–278. 

Dalal attempts to situate the current system of refugee camps in Jordan not as an 

enclosed system, but one tied to the informal Jordanian economy.  The idea that 

camps are temporary spaces for refugees has been challenged by years of ongoing 

violent conflict and protected displacement.  As this trend continues, refugees will 

continue to find ways to escape the managed confines of the camp system.   

De Bel-Air, F. (2009). Iraqis in Jordan since 2003: What Socio-Political Stakes? Retrieved from 

http://cadmus.eui.eu//handle/1814/11255 

This article gives a general overview of the Iraqi refugee population in Jordan, and 

elaborates upon potential opportunities and potential threats that their prolonged 

residence in the kingdom could produce. 

El-Abed O. (2014) ‘The discourse of Guesthood: Forced Migrants in Jordan’ in Fabos, Anita and 

Isotalo, Riina (eds) Managing Muslim Motilities, Religion and Global Migrations, Palgrave 

Macmillan. 

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/11255
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Eghdamian, K. (2016). Religious Identity and Experiences of Displacement:  An Examination into 

the Discursive Representations of Syrian Refugees and Their Effects on Religious Minorities 

Living in Jordan. Journal of Refugee Studies. 

Eghdamian suggests that overlooking religion in the aid process is harmful and 

impacts Syrian minority religious communities in Jordan negatively.  Removing the 

religious aspect of identity can thus lead to further discrimination and social seclusion. 

Fagen, P. W. (2009). Iraqi Refugees: Seeking Stability in Syria and Jordan (SSRN Scholarly 

Paper No. ID 2825853). Rochester, NY: Social Science Research Network. Retrieved from 

https://papers.ssrn.com/abstract=2825853 

This paper provides an analysis of the Iraqi refugee situation overall, and the ways in 

which regional governments are dealing with it.  It also describes that these regional 

governments have been slow to act and have not planned for the prolonged 

displacement of peoples, and have wavered on providing Iraqis opportunities for fear 

that their publics may seem to be doing more for the refugees than for native citizens.  

Fakih, A., & Ibrahim, M. (2016). The impact of Syrian refugees on the labor market in neighboring 

countries: empirical evidence from Jordan. Defence and Peace Economics, 27(1), 64–86. 

This paper discusses the impact that the protracted displacement of Syrian refugees 

in Jordan has had on the kingdom’s economy, and offers the view that the influx has 

not caused much change in Jordan’s formal economic sector.  The authors posit that 

this may be because of certain policies that the government has put into effect, 

namely the small amount of work permits the country issues.  This leads many 

Syrians to rely on informal employment.   

Farah, R. (2009). UNRWA: Through the Eyes of its Refugee Employees in Jordan. Refugee 

Survey Quarterly, 28(2), 389–411. 

This article positions Palestinian UNRWA workers relationship with the agency, as 

well as how the agency views its Palestinian workers, who help to run the 

organisation’s day-to-day activities. 

Frantz, E. (2013). Jordan’s Unfree Workforce:  State-Sponsored Bonded Labor in the Arab 

Region``. The Journal of Development Studies, 49(8), 1072–1087. 

This article details the continued trend of migrant labor in Jordan and the greater Arab 

world, and argues that international governments help to enable what is in effect de-

facto indentured servitude.  The study focuses on Sri Lankan domestic women 

workers in Jordan. 

Gibson, I. (2015). An analysis or Jordan’s 2013 policy regarding Iraqi Refugees. Social Identities, 

21(3), 199–210. 

This article details some of the issues that surround Jordan and its past policies 

regarding Iraqi refugees in the country.  It has been alleged that the Jordanian 

government over-estimated Iraqi population in the country in order to receive greater 

https://papers.ssrn.com/abstract=2825853
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aid disbursements from international governments and development agencies.  

Gibson also views that the approach taken by the UNHCR, which sees this crisis as 

primarily a humanitarian one, is masking the political roots of the issue.   

 

Hughes, G. F. (2016). The Proliferation of Men: Markets, Property, and Seizure in Jordan. 

Anthropological Quarterly, 89(4), 1081–1108. https://doi.org/10.1353/anq.2016.0069 

Although not explicitly about Amman, this article presents a very interesting aspect of 

Jordanian culture and the idea of property, and how it has changed over time. It also 

explains how specific neoliberal policies under the auspices of the World Bank have 

coupled with the act of seizure on behalf of the Jordanian government to create a 

fluid interplay between landowners, municipalities, and low income migrant and 

refugee squatters.     

Ireland, P. (2011). Female Migrant Domestic Workers in Southern Europe and the 

Levant:  Towards an Expanded Mediterranean Model? Mediterranean Politics, 16(3), 343–

363. 

This article traces how globalization has influenced the large volume of labor migrants 

that travel to the Mediterranean in search of work.  Jordan, which has a large 

population of labor migrants, is featured in the article.  

Kelberer, V. (2015). Seeking Shelter in Jordan’s Cities. Middle East Report. Retrieved from 

http://www.merip.org/mero/mero110515 

Kelberer stresses that housing is the most basic, and most dire need for refugees, 

especially for those who settle in urban areas, out of the purview of the camp system.  

She describes Jordan’s failed attempts to establish low-income housing.  More 

recently, politics and corruption have held back efforts to establish new housing 

development projects, which could be a great benefit to the Jordanian economy.  The 

Jordanian government however feels that undertaking such projects will be viewed as 

giving a permanence to the temporary status of refugees in the country, something it 

does not want to portray. 

Leenders, R. (2009). Refugee Warriors or War Refugees?  Iraqi Refugees’ Predicament in Syria 

Jordan and Lebanon. Mediterranean Politics, 14(3), 343–363. 

Macdougall, S. (n.d.). Refugees from Inside the System:  Iraqi Divorcees in Jordan. Refuge, 

28(1), 37–48. 

This article describes difficulties that divorced Iraqi women encounter as refugees in 

Jordan.  These women are thus doubly stigmatized because of their refugee status 

and the negative cultural connotations surrounding divorced women.  These women’s 

opportunities to contribute to society through work, education, raising children etc. are 

thus seriously diminished. 

http://www.merip.org/mero/mero110515
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Mason, V. (2011). The Im/mobilities of Iraqi Refugees in Jordan:  Pan-Arabism, “Hospitality” and 

the Figure of the “Refugee.” Mobilities, 6(3), 353–373. 

This article examines the contrast between the cultural phenomenon known as 

“Arab,” which may offer refugees increased opportunities and refuge, and explain 

how this norm is translated through the frameworks of the international refugee 

regime, which positions refugees as the “other.” 

Nusair, I. (2013). Permanent Transients: Iraqi Women Refugees in Jordan. Middle East Report, 

(266), 20–25. 

 Nusair describes the pressures placed upon Iraq women refugees in Jordan.  

Specifically, she highlights that displaced Iraqi women often feel more alienated, and 

they are much more likely to be harassed and exploited than men. Because of 

cultural norms, it is extremely difficult for these women to find steady employment or 

provide for their families.   Finally, Nusair explains that these women often feel stuck 

in an infinite void,  no longer holding much prospect of returning to their homeland, 

and feeling that they will never be able to assimilate to life in Jordan. 

Philips, M. (2016, Spring). The effects of Syrian refugees on Jordan’s economy: A critical case 

study. American University of Cairo Dept. of Public Policy and Administration, Cairo, Egypt. 

Retrieved from http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/4649 

Philips suggests that Syrian refugees have had wide ranging effects on the Jordanian 

economy, seeing them as mainly being a benefit to Jordan 

Rosenberg, J. (n.d.). “This group is essential to our survival”: urban refugees and community-

based protection. Forced Migration Review, (53), 14–16. 

The emergence of the urban refugee paradigm has in many ways displaces the 

managerial camp system.  The “temporariness” of the camp system and the 

structures used to aid refugees does not transition smoothly to providing aid to 

refugees in a dispersed urban area such as Amman.  Aid and development agencies 

must therefore focus on new solutions to address issues facing urban refugees. 

Seeley, N. (2010). The Politics of Aid to Iraqi Refugees in Jordan | Middle East Research and 

Information Project [Online Print Journal]. Retrieved February 25, 2017, from 

http://www.merip.org/mer/mer256/politics-aid-iraqi-refugees-jordan 

Seeley describes how the Jordanian government allegedly over-estimated the 

population of Iraqi refugees within the kingdom, and how this brought more 

development aid into the country.  It also discusses to what extent the aid that was 

delivered was used to address issues specifically impacting Iraqi refugees in the 

country.  

Stevens, D. (2013). Legal Status, Labelling, and Protection: the Case of Iraqi “Refugees” in 

Jordan. International Journal or Refugee Law, 25(1), 1–38. 

http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/4649
http://www.merip.org/mer/mer256/politics-aid-iraqi-refugees-jordan
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New influxes of refugees in the Middle East have meant that refugee law in the 

region, which had before been based mostly upon Palestinian statelessness, is 

currently in transition.  Many new issues relating to what constitutes sanctuary, and 

what the definition of a refugee is are being debated between refugee advocates and 

states hosting refugees.  States are reluctant to host refugees for a protracted 

amount of time and are thus likely to deny refugees basic protections.   

Stevens, M. (2016). The Collapse of social networks among Syrian refugees in urban Jordan. 

Contemporary Levant, 1(1), 51–63. 

Steven’s research focuses on the social networks of Syrian refugees in Irbid, Jordan. 

He determines that protracted displacement, stress, and financial woes all contribute 

to a weakened Syrian refugee social society, which limits traditional support 

structures usually constructed by refugee communities.  Steven’s sees this as a 

failure of the international community to provide basic assistance to Syrian refugees.   

  Tobin, S. A. (n.d.). Jordan’s Arab Spring:  The Middle Class and Anti-Revolution. 

Middle East Policy Council, XIX(1). Retrieved from http://www.mepc.org/journal/middle-

east-policy-archives/jordans-arab-spring-middle-class-and-anti-revolution?print 

This article provides interesting information regarding Jordan's middle class and how 

residents of Amman view themselves as citizens of Jordan and the wider Middle 

East.    

Wahba, J. (2012). Immigration, Emigration and the Labor Market in Jordan. Presented at the 

Economic Research Forum. 

This article details the disparities between Jordanian emigrant workers who earn as 

much as four times the current average Jordanian wage, and low skilled migrants in 

Jordan who earn less than the average wage and have few protections. 

Ward, P. (2014). Refugee Cities: Reflections on the Development and Impact of UNHCR Refugee 

Policy in the Middle East. Refugee Survey Quarterly, 33(1), 77–93. 

  Ward explains that much of the UN’s amended refugee frameworks that address 

urban refugees are contradicted in the field, where refugee initiatives are still 

assumed to be solving temporary statelessness. The protracted conflicts currently 

consuming the region however, are meaning that displacement will be protracted, and 

that the UN must account and implement new strategies to address these issues.  

 

Williams, A. (2016, February 4). Why Jordan is Deporting Darfurian Refugees [Foreign Affairs 

Journal]. Retrieved February 25, 2016, from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/sudan/2016-02-04/why-jordan-deporting-darfurian-

refugees 

This article describes the Jordanian government’s handling of East-African refugees, 

and their deportation of over 900 Sudanese refugees early in 2016.   

http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/jordans-arab-spring-middle-class-and-anti-revolution?print
http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/jordans-arab-spring-middle-class-and-anti-revolution?print
https://www.foreignaffairs.com/articles/sudan/2016-02-04/why-jordan-deporting-darfurian-refugees
https://www.foreignaffairs.com/articles/sudan/2016-02-04/why-jordan-deporting-darfurian-refugees
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noted is the fact that Jordan relies on a large number of foreign workers. This 

includes Palestinian refugees (many of whom are recognized as Jordanian citizens), 
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