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 شكر وتقدير
 

مكتب عمان التابع لمنظم  العمل  /من قبل المكتب اإلقليمي لمنظم  العمل العربي  ه الدراسةةةةةة  هذتم إعداد 
 .من قبل الحكوم  النرويجي  بمنح  كريم الدولي  في إطار مشروع للبحث والدعوة تم تمويله 

 
نظم  لدى ملالزمات في الدول العربي   اإلقليمي المستشارة  قطاع،شارك في إعداد هذا المنشور الدكتورة مها 

 .استشاري تحليل البيانات العربيات،، وعالء تقنيال، المسؤول نيميريديث بيرو .العمل الدولي 
 

ا 1111ويعود الفضةةل في كلب بشةةكل إاى إلث  كنر من   عطونا جزءا من ممن  من الجنسةةي  السةةوري  عامالا زراعيا
  إلضاف باعمل من  صحاب  (33)تعاوني  و زراعي  جمعي   (11)ةةةل يضا  شكرالو ه الدراس ،هذمقابالت  إلجراءوقتهم 

 .في الوصول إلث هؤالء العمال ساعدتهمومبنظرتهم علث تزويدنا وسطاء العمل من  (11)لة
 

 بو دامس ومحمد الزبون و حمد الخوالدة ونسرين  يومرسل مصطفث وإسراء السرحان اإلث  م شكر  إيرةكلم  
 .لم يكن بإمكاننا تقديم هذه الدراس دون دعمهم والذي من ر يراغب وعبد الحميد الناصاليش  بو حبط
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 ملخص تنفيذي

م  اصددة  البسدد ة ألشرر حددراجت المقرما فور ا  وعغ  الر و ُيوفر قطاع الزراعة في األردن مصدددر ا اسدداسددي ا لسدد و الخي  والد و 
الخمو وظروف  رحغيو الخماوعمغيات ق في األدلة الرقري ية الري رور   ا  بوص إال ابه هباكمن مسروى األهمية البس ية لهذا الوطاع  

األدلة و من اصددحاا الخمو وما يسددم   الحدداوي  في حين ان مباقحددات مقموعات الررشيز الصددغير    ردنفي قطاع الزراعة في األ
دعم هذه ر الريهباك الوغيو من ال يابات  عغ  الر م من ان المالجمةالمرباقغة رحددددير إل  الطا ا  ير الرسددددمي وظروف الخمو  ير 

 .1عامو سوري 2211ُيودم هذا الرحغيو لمحة  اولية  عن  صاجص الخمالة في قطاع الزراعة من وقهة بظر و   االد عاءات

 .من مقموع الووى الخامغة في المزارع المدرقة في هذا االسرطالع ٪07يحغو السوريون ما يورا من  .1
 ٪57من الخماو السدددددددددوريين في الوطاع امرالشهم رصدددددددددريت عمو  يبما سدددددددددقغت الخامالت مخدالت اقو  غغت  ٪51 افاد .2

 .٪50مواربة  الرقاو 
 الخمو. حووق  حماية سمت ابه ٪41.5 وحخر الخمو فرص من المزيد وف ر الخمو رصريت ان من الخماو ٪95 يخرود .3
لغخرور عغ  عمو.  2عمالي ا  ير رسدددددمي ُيخرف  اسدددددم الحددددداوي  من الخماو السدددددوريين اب هم اسدددددر دموا وسددددديط ا ٪94 افاد .4

 من اصحاا الخمو الحاوي  لغمساعد  في الخرور عغ  الخماو.  ٪07واسر دم 
من قميا الخماو ابهم يخمغون  ٪48 دبابير في اليوم الواحد وافاد 5من الخماو السددددوريين ابهم يحصددددغون عغ   ٪11افاد  .5

 ساعات.  4لفررات ر غغ 
من اصدددددددحاا الخمو الذين رمت  ٪01من الخماو إل  ان مشان عمغهم لم يسددددددد ق ان زاره مفر  عمو وافاد  ٪04احدددددددار  .6

 ابه لم يس ق ان زارهم مفر  عمو. موا غرهم
 من اصحاا الخمو الذين رمت موا غرهم الردريا او مخدات السالمة والصحة المهبية لخمالهم. ٪07لم ُيودم  .7
إضددددافية  ير مرنشدين إذا شان الضددددمان  ٪ 27.1من المسددددرقي ين وهباك بسدددد ة  ٪48.1ال يغطي الضددددمان االقرماعي  .8

 يغطيهم ام ال.
 .مزارعهم في يخمغون عحددر  ال امسددة سددن دون األطفاو  نن موا الت مخهم اقريت الذين الخمو اصددحاا من ٪01 افاد .9

   المحار إليها. الحاالت من ٪07 من يورا فيماالخمو  موا و األطفاو اقور دفا رمو 
  واحددار .الزراعية الحووو في مخهم يخمغون عحددر  ال امسددة سددن دون األطفاو ان السددوريين الزراعة عماو من ٪17 افاد .11

 .  ارهممقرمخ فيقري ة  مدارس روقد ال ابه خماوال من ٪17 افادو . المدرسة في اطفالهم لديهم يشن لم هممب 01٪

 
                                                           

 ( من الخماو شان لديهم رصاريت عمو.%95السوريين الذين يحمغون رصاريت عمو سارية  )اسرهدفت الدراسة الخماو 1 
 دام ما يسم وقد رم اسر لغخمو اليومي. مبذ ظهور األزمة في سوريا  ظهرت ح شات  ير رسمية من وسطاء الخمو في األردن لر ط الخماو الرا  ين في الخمو ما المزارعين المحراقين  2 
س يا الش ير  من الخماو السوريين  ير الرسميين الذين ي حرون عن د و والطغا الش ير باالعداد ولشن رم رصديره مبذ ذلك الحين إل  األردن لالسرفاد  من  ل بان حاوي " في المزارع في ال"

وفرون لغخماو الضخفاء مصدر د و ضروري قدا . في حين ان الخمو  ير مبظم إل  حد شما ي  سرعة يمأل حاوي  حاقة ار اا الخمو إل  إيقاد عمو و عغ  الخمالة اليومية في المزارع. 
الت رساجو وارساا  وهم في شرير من الحاوساجو االرصاو ومبها الحاوي  يقما فخغيا  مقموعات ش ير  من الخماو من  الو و  واألمان ش ير وال يوفر حماية لألقور والضمان االقرماعي 

 في المقرما. يرمرخون  سمخة طي ة
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 مقدمة

  ورُودر ور ا ف المقرما حدددراجت ألشرر  البسددد ة  اصدددة والد و الخي  لسددد و اسددداسدددي ا مصددددر ا األردن في الزراعة قطاع ُيوفر
 في اإلقمالية الوطاع مسددداهمات ان حين في. 3د و عغ  لغحصدددوو الوطاع هذا عغ  رخرمد الفوير  األسدددر من ٪11 ان الحشومة
  ال مس السددددبوات مدى عغ  المحغي البارج إقمالي من حصددددره الوطاع ضدددداعف فود  (٪9) مرواضددددخة اإلقمالي المحغي البارج

  فود كذل وما. وال ضددروات لغفواشه  البسدد ة  اصددة   ش ير   حددشو البمو دفا إل  المحغي الطغا وادى  4% (9-1) من الماضددية
 لمساهمةا الخوامو من األقب ية الخمالة ورخر ر. الماضي الخود في الوطاع هذا في األردبية الخمالة من اإلقمالية الحصة اب فضت
 .الصدد هذا في الرجيسية

 في ألزمةا ق و وحر . األصو في  الرحديات المغيء الخمو سوق عغ  إضافي   ضغط   إل  األردن في السوريين وقود ادى
  ادى  1728 عام من وا رداء  .  5روديري  حددشو األردن في الوظاجف قميا بصددف بحو ُيمر و الرسددمي  ير االقرصدداد شان سددوريا 
  و دون. الرسددمي الخمو سددوق في قغيغة فرص سددوى لهم رراح ال الذين الخماو من قديد  ط وة رحددشيو إل  لغسددوريين الش ير الردفق
  .لالجوةا  ير الخمو وظروف المب فضة األقور رسرمر حيث الرسمي  ير االقرصاد في الخمو إل  الشريرون لقن افضو   يار

 عغ  ةسدددددوريالاألزمة صددددديا ة في إعاد   6الدعمإلعالن  1727ها في مؤرمر لبدن غيع االرفاقسددددداعدت الم ادي الري رم 
فرصة لربمية المبطوة. وهي ردعم زياد  الفرص االقرصادية لالقجين السوريين والمقرمخات المضيفة من  الو رخزيز الوصوو  ابها

ر .   عغ  رغيير الوضددددا عغ   7األردبي  الو ميراق الخمو  وافوت حشومة األردن من و الموا وإل  الرقار  والرمويو  حددددروط ميسدددد 
 المسروى الشغي إليقاد فرص عمو في ال الد. 

يسغط ميراق الخمو األردبي الضوء عغ  الوطاعات الري ررمرا  إمشابات البمو حيث روقد حالي ا مخدالت مب فضة لمحارشة الووى 
مشابيات  8والزراعة وال دمات.ومن  ين الوطاعات الرجيسية بقد ال باء   الخامغة األردبية ويرطغا الرحشم في رشوين فرص الخمو وا 

 الروظيف في الوطاع إصالحات  رقخو الوطاع اشرر قاذ ية لغخماو المحغيين واألقابا. 

غة مظ حدددددمغهمرن  هؤالء الخماو ال احيث   في زراعة المحاصددددديوالخامغين  حدددددريحة واسدددددخة منال رط ق قوابين الخمو األردبية عغ  
 رسدددددداهم وال لهم حددددددامغةالرغطية الال ُيوفر  إال ابهلغخماو  إلصددددددا ات الخمو  اص  ر رنمينيروف شنولشن رم  الضددددددمان االقرماعي

 الضمان االقرماعي الوطبي. مبظومةي المدفوعات ف
                                                           

 .األردن في الزراعة قطاع روييم. الدولي والرخاون الر طيط وزار 3
http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/63/smid/420/ArticleCategory/216/Assessment-of-the-Agricultural-Sector-in-
Jordan 

 (.2022-2018مقغس السياسات االقرصادية   طة الرحفيز البمو االقرصادي ) 4
http://www.ssif.gov.jo/UploadFiles/JEGProgramEnglish.pdf?lang=ar  

 .األردبي االقرصاد في الرسمي  ير الوطاع. الدولي والرخاون الر طيط وزار 5
http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/34/The-Informal-Sector-in-the-Jordanian-Economy  

 .2116 سوريا مؤرمر دعم: ال ريطابي الوطبي األرحيف 6
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https://www.supportingsyria2016.com/ 

 .السوريين الالقجين ازمة ما لغرخامو الدولي والمقرما الهاحمية األردبية الممغشة  ين يدقد حامو بهج: األردبي الميراق( 2116) األردبية الحشومة 7
https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and  

 ( الميراق األردبي: بهج حامو قديد  ين الممغشة األردبية الهاحمية والمقرما الدولي لغرخامو ما ازمة الالقجين السوريين.2116) يةحشومة األردبال 8

http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/63/smid/420/ArticleCategory/216/Assessment-of-the-Agricultural-Sector-in-Jordan
http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/63/smid/420/ArticleCategory/216/Assessment-of-the-Agricultural-Sector-in-Jordan
http://www.ssif.gov.jo/UploadFiles/JEGProgramEnglish.pdf?lang=ar
http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/34/The-Informal-Sector-in-the-Jordanian-Economy
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-new-holistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
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  رحتخمو الو  األقور ضددخفو  المشرفة الخمو ط يخة  سدد ا قذاا  ير إبهويخزى  األردبيين الخماو قذا في الزراعي الخمو حددوف
ا إليها سهوله  الوصوو يمشنال و  المدن عن  خيد  الخمو اماشن رشون ما  ال  ا  و سيجة عمو ظروف   لحافالتا طريق عنإال  اساس 
  مواقا إل  واولالبر اسرخداد عغ  هم لذينالخماو  الموسميةالخمو  ط يخة ررطغاو   الدفا ر اعية السيارات او الحاحبات او الصغير 
  مسدددداشنقاد إلي عاجالت  لديهم الذين لغخماو  البسدددد ة رحدي ا هذا يمروو . الذرو  الحصدددداد مواسددددم م رغف من الطغا لرغ ية م رغفة
 .المدرسي والرخغيم األطفاو  ورعاية صحية  ورعاية مسرور  

مخظم األدلة الموقود  فيما يرخغق  رحفظات الخماو حوو الخمالة في الزراعة ادلة حدددددددددددددفوية وا غ ها قاء من وقهات بظر  رخر ر
  ورحددددغيو الخما رقاه الخمو اصددددحاا آراء وشذلك الخماو  آراء حوو  حددددشو ممبهج ال يابات قما عمغية في بوص وهباك الخماو 
الرا خة لمبظمة الخمو الدولية و الرحددددددارك ما رخاوبيات الزراعة المحغية  يووم  دمات الرحددددددغيو  من  الو مراشزو . الخمو وظروف

 هذا الرحغيو  روييم آراء الخماو الزراعيين السوريين واصحاا الخمو  حيث يضا األساس لأل حاث المسرو غية.

ر د المفرق محافظري في قمخها رم الري ال يابات إل  الرحغيو هذا يسربد   الحقم  س ا اتهذه المحافظ ا ريار رم   وقداألردن في وا 
  قميا منإر د  في ٪13 يخمو في هذه المقرمخات المسدددرضددديفة  حيث الخامغين واألردبيين السدددوريين وعدد الزراعة لوطاع البسددد ي
 .المفرق في ٪19  غغ حين في الزراعة  في رسمي  حشو الخامغين السوريين الخماو

 9 والمفرق إربد في القطاعاتفي مختلف  العاملين السوريين نسبة. 1 الجدول
 

 المفرق إربد القطاع
 %13 %19 الصناعة
 %26 %21 التشييد

 %14 %18 تجارة الجملة والتجزئة، وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
 %5 %10 اإلقامة وخدمات الطعام

 %1 %1 التعليم، الصحة، العمل االجتماعي
 %24 %13 الزراعة والتعدين

 %1 %3 اإلدارة والخدمات المساندة
 %14 %12 خدمات أخرى

 %2 %3 أخرى
 %100 %100 المجموع

 

 

                                                           
 (2118) الوادم اإلصدار لأل حاث  فافو مؤسسة 9
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 المنهجية

رم اسددر دام طرق االسددرطالعات إليقاد  يابات شمية عن الخمو الالجق وارقاهات الخمالة في قطاع الزراعة  في حين ان مباقحددات 
حاا لشو من الخماو واصدددددددددددددومن وقهري البظر الم رغفة بوعية إلرراء البراجج الشمية.  ابرقت  ياباتمقموعات الررشيز الالحوة 

 لروديم وقهة بظر مروازبة حوو فرص ورحديات سوق الخمو.ا وذلك قاءت الدراسة لغمزج  يبهمالخمو 

سؤاال  مرخدد اال ريارات.  رم اقر اس اسجغة االسرطالع من دراسة اقررها مبظمة  91وحمو االسرطالع المسر دم في هذا الرحغيو 
وحارشت االسرطالعات   10ما اصحاا الخمو والخامغين في قطاعات الزراعة وال باء والرصبيا وال دمات. 1720الخمو الدولية عام 

في الهدف  غية رحسين فهم ظروف الخمو عغ  المسروى الوطاعي من وقهة بظر الخماو   1720الري اسُر دمت لروقيه دراسة عام 
ر د إلعطاء ادلة اشرر قو . وشذلك من وقهة بظر اصحاا الخمو. يقما الرحغيو ال يابات   من مفرق وا 

حيث  لرسمية ا الروظيف  دمات و دون  "الحاوي "  دور يرخغق فيما مرشرر موضوع ظهر البوعية  لغ يابات األولي الرحغيو  خد
 الوقت يوف  عمو عغ  الخرور في لمساعدرهم الرسميين  ير الخمو وسطاء عغ  العرماد ا السوريون الخمو عن ال احرون يووم

  الو سيما ال الخماو  عغ  الخرور في لمساعدرهم ابفسهم الخماليين الوسطاء هؤالء عغ  اعرمادهم عن الخمو اصحاا ا غغ بفسه 
 يشن لم لشنو  الوطاع  هذا في السوريين رحغيو لرسهيو مهمين حاوي " "  اسم المخروفين السماسر   هؤالء شان  الحصاد مواسم
 ار ا اءإقر   عمان في الدولية الخمو مبظمة موظفو قام .يودموبها الري ال دمات او يديروبها الري الح شات عن الشرير ُيخرف

 األوو حقالمغ في لغمباقحات شامو مغ ص يوقد. دورهم فهم رحسين  هدف الخمو سماسر  ما مرشز  لمقموعات لغمرا خة مباقحات
  الدراسة. هذه من

 استطالع العمال

عامو زراعي سوري  2977رم روزيا اسرطالعات عغ  
ون سوري في محافظري إر د والمفرق   ما في ذلك عماو

اسرهدف االسرطالع الخماو و  من م يم الزعرري لالقجين
 ضمنرقد . و سارية السوريين الذين لديهم رصاريت عمو

سؤاال  فيما ي ص الراريخ الوظيفي لغخماو  91  ابةاالسر
  11ظروفه وررري اره.ورصاريت الخمو و 

  

 المحافظة حسب المسح في المشاركين توزيع. 2 جدول

 المجموع مخيم الزعتري المفرق إربد المحافظة

 %100.0 %13.2 %37.4 %49.4 نسبة المستجيبين

                                                           
 .( تصاريح العمل وتشغيل الالجئين السوريين في األردن: نحو إضفاء الطابع الرسمي على عمل الالجئين السوريين7102منظمة العمل الدولية )10 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_559151.pdf  
 ى أسئلة االستطالع.انظر الملحق األول للعثور عل 11

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_559151.pdf
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المفرق  وذلك إر د و  رحغيو محافظرياشز ن مر م  اباتسرإقراء عمغية رخ جة االفي مبظمة الخمو الدولية  موظفو مراشز الرحغيوادار 
 و دعم شادر مبظمة الدعم الدولية من عم ان. في المحافظات المسرهدفة )إر د والمفرق( ة المحغيةيرخاوبيات الزراعال الرخاون ما 

 مراشز اقررها الريحوو حووق الخمو والصحة والسالمة المهبية  الردري ات بهاية في الدراسة في لغمحارشة السوريون الخماو رم دعو 
 يف الرا  ين المحارشين عغ  االسر ابة اسجغة الدولية الخمو مبظمة موظفووعرض  12.الدولية الخمو لمبظمة الرا خة دمات الرحغيو 

 .الشرا ة او/و الوراء  عغ  قادرين  ير مشان مخظمه حيث المحارشة 

 اسرطالع رم روزيخها في بهاية الردري ات.  2977اسرطالع من  ين  2211ُاعيد 

 استطالع أصحاب العمل

 بظمةمالروعية في مرشز الرحغيو الرا خة ل موظفو ادارها الري االسرطالعات  الو من الخمو ار اا من الشمية ال يابات تقمخ
ر د المفرق في لغروعية الدولية الخمو  مخهم موا الت واقروا الخمو اصحاا من 88 مزارع الروعية موظفي من ار خة زار   حيثوا 

 الخماو نم عيبة فيها عمغت الري المزارع بفس هي المزارع هذه شابت  من الخماو األش ر لغقزء  البس ة. 13االسر ابة اسجغة  اسر دام
 .السوريين

 قام. اتال غدي مسروى عغ  المزارعين من مقموعات رمرو والري المحغية  الزراعية الرخاوبيات  الو من الخمو اصحاا رحديد رم
 :مخايير رالرة اسروفوا الذين الخمو اصحاا  ا ريار الدولية الخمو مبظمة في الروعية موظفو

 يمرغشون مزارع رقارية (1
 يد عامغة محغية واقب ية.  يحغغون (2
 .يزرعون مخظم اراضيهم في محافظري المفرق او إر د (3

 

                                                           
 توىمسررر لرفع الزراعة قطاع في السررروريين العمال فااسرررت د، حيث تم محلية زراعية تعاونية جمعية ثمانية عشررررة خالل من التدريب الدولية العمل منظمة طلقتأ12 

 .محلية زراعية تعاونية عشر ثمانية خالل من المشاركين استقطاب تم. العملبقانون  وتحسين االلتزام الم نية والصحة السالمة حول الوعي
 .االستطالع أسئلة على للعثور األول الملحق انظر 13 
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 بيانات ديموغرافية .0

 الجنس والعمر .2.2

  ء.شاركوا في هذه الدراسة من النسا من العمال السوريين الذين ٪11كانت نسبة 

 

 ( سبة  وشان اش ر ررشيز 91 – 21رراوحت اعمار قميا المسرقي ين لالسر ابة عغ  حد سواء من الذشور واالباث  ين )
 ( سبة.19 – 21في حريحة )

 

 ري ما بس ة اعغ  قغيال  من الخامالت الغوامرحا هة الروزيا الخمري  ين الخماو السوريين من اإلباث والذشور ابماط  ار ا
 . ( سبة89- 11)ال امسة واألر خين وبس ة اقو  ين سن سن رقاوزن 

 

 توزيع الفئات العمرية حسب الجنس للمستجيبين. 4 الجدول

 النسبة اإلجمالية اجمالي  غير محدد ذكور إناث العمر

15-24 44 222 16 282 25% 

25-34 38 223 9 270 24% 

35-44 44 157 18 219 19.5% 

45-54 43 121 10 174 15.5% 

55+ 13 52 6 71 6.3% 

 %9.7 109 30 65 14 ال استجابة

Total 196 840 89 1125 100% 

 
 المستجيبين لدى والجنس العمر توزيع. 1 البياني الرسم
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 هيكلية األسر .1.2
 ر ات األسر.هن من ( ٪9اسرهم  حيث شابت اقغية صغير  ) ار ااالمحارشين في المست شابوا  ين ال ية السوري 
 .شابت رابي مقموعة هم من ازواج ار اا األسر 
  من المسرقي ين  نبهم شابوا األفراد الوحيدين في اسرهم الذين يخمغون. (٪97)افاد 
  ( مبهم يخمغون ايضا في قطاع الزراعة.%78خامغين في اسرهم  شان )الفراد لأل البس ة 

 

 العالقة مع رب األسرة. 5 الجدول

 النسبة المئوية مجموع ذكور إناث العالقة مع رب االسرة

 %47 533 462 45 نفسه

 %34 380 224 116 زوج / زوجة

 %9 104 87 15 ابن

 %2 21 13 6 أخ / أخت

 %1 8 5 2 14أخرى

 %7 79 49 12 ال إجابة

 %100 1125 840 196 المجموع

 

 استنتاجات رئيسية .1
 مكونات القوة العاملة .1.2

 من إقمالي الووى الخامغة في المزارع الري  ضخت لغدراسة ٪07حشو الخماو السوريون حوالي 

ب ية عغ  الخمالة األق رهيمنفي األردن    من ذوي المهارات المردبية ةفي الغالا عمال ويحغغه  دبيا   الخمو الزراعي قهدا  يرطغا 
باك ه لشن اآلن اص ت األوو مصريين في الموام المهاقرين الخماو من الشان هؤالء الخماو وقد هذا الوطاع ق و األزمة في سوريا  

 .يحرغغون في هذا الوطاعالذين  سوريينالعدد ش ير من الخماو 

هشرار. ويشون اإلبراج مويَّد ا  المساحة والماء وروافر الموارد  8.1ُرزرع  ال ية المزارع في األردن عغ  اراض  ال ررقاوز مساحرها 
عامال  من قبسيات م رغفة. واعرمدوا  1928ما مقموعه  روظيف  88ال الغ عددهم المسرقي ين و صحاا الخمو قد قام او   األ رى

 م الخامغة. اهقميخهم عغ  الخمالة األقب ية لرفد  ال ية قو 

 ( من األيدي الخامغة لديهم هي من القبسية السورية%07قدر اصحاا الخمو ان حوالي )

  في حين قام اش رهم عامال  09عدد الخماو في المزرعة هو من  ين اصحاا الخمو الذين حمغهم االسرطالع  شان مروسط
 فوط. عماو عامال  وقام اصغرهم  رحغيو  مسة  101 رحغيو 

                                                           
 .المنزلية والمساعدة األخ، وأبناء والبنات، الزوج، أبناء شملت" ىأخر14 
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 قبسيات من عامال   1928 مقموعه ي غغ ما مخ ا الدراسة هذه في حارشوا الذين والرالرون الرالرة الخمو اصحاا وظف 
  .م رغفة

 07 من يورا ما يمرغون السوريون شان حين في الخماو  قميا اعداد من ٪ 27 من يورا ما األردبيون حشو الخماو ٪ 
 .مبها

 اصحاا الخمو من الذين رمت موا غرهم ممن لم يس ق لهم روظيف اي سوري في  غغت بس ة   ق و األزمة في سوريا
 . ٪91مزرعرهم 

 و ير السوريين  ير الخماو من ٪17 حوالي مقموعة  بس ة اش ر الخمالة المصرية حشغت الوافدين  الخماو  ين من 
 .الخماو قميا من ٪21و األردبيين 

 قوة العمل حسب الجنسية. 6 الجدول

 النسبة المئوية عدد العمال العاملجنسية 
 %68.50 1653 السورية
 %15.13 365 المصرية
 %10.44 252 األردنية

 %3.52 85 الباكستانية
 %1.78 43 جنسيات غير محددة

 %0.37 9 هندية
 %0.25 6 يمنية

 %100.00 2413 المجموع

  عغ  اليد الخامغة  ين اصحاا الخمو حسا الموسم. شابت ذرو  موسم الحصاد حيث شان الطغا األش ر ي رغف الطغا
 عغ  الخمالة  ين حهري آذار/ مارس وبيسان/مايو.

. عدد العمال السوريين العاملين خالل مواسم ذروة الحصاد2الرسم البياني   

  177قدر   ال ية اصحاا الخمو ابهم وظ فوا ما  ين 
سوري  الو مواسم الحصاد. ال يوقد  عامو 155و

 رودير لخدد الخماو  ير السوريين. 

 

 

 معدالت التوظيف .1.1

 1فعليا   يعملون أنهم االستطالع شملهم الذين السوريين العمال من ٪3.16 أفاد البيانات٬ جمع وقت في

 10 قدرها إضدددافية بسددد ة ذشرت. 15فخغي ا يخمغون ابهم السدددوريين المحدددارشين من ٪72.8 افاد ال يابات  قما وقت في٪ 
 16.يخمغون ال ابهم

                                                           
 .ستبياناال فيه وزع الذي الش ر خالل القطاع هذا في العمل عن أبلغوا إذا فعليا يعملون أن م المشاركون عتبرا 15 

 مشارك عدم الرد على هذا السؤال. 134اختار 16 
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  ق و مقيجهم إل   ( من الخامغين في قطاع الزراعة سا و ا٪71) سرقي ينحالي ا  شابت  ال ية المالفخالين من  ين الخامغين
 .األردن

 
القطاعات السابقة للعاملين قبل المجيء لألردن. 3الرسم البياني   

 

 
 

 ال دمات ذلك في  ما الزراعة   ير ا رى قطاعات في لغخمو السوريات البساء من ميال   اشرر السوريون الرقاو شان 
 .وال باء والرصبيا

 : أعداد العمال الذين عملوا سابقا حسب القطاع7الجدول 
 

 إناث ذكور القطاع
 1 14 تشييد

 2 17 خدمات
 118 561 زراعة
 2 30 صناعة
 12 69 أخرى

 الحالية اعمالهم في الردريا مبهم ٪18 من يورا ما رغو  االسرطالع  في حارشوا الذين السوريين الخماو  ين من. 
 المهبية والسالمة الصحة عغ  الردريا يغيهم  17الخمو ارباء ردريا عغ  مبهم ٪98 حصو ردري هم  رم الذين  ين من 

 (.٪17.1) الخماو حووق عغ  والردريا( 17.1٪)
  عن األمر الذي سيخزز حيارهم المهبية اشرر من  يرهم  احاروا إل  ان رحسين األقور عبدما ُسجو المحارشون السوريون

 والسشن سيشون له اش ر ارر.

 

                                                           
ل حالي للعامل. ُتقدم هذه التدريبات عادة في مكان العمل حيث يتعلم العمابالعمل ُيشير التدريب أثناء العمل إلى التدريب العملي للكفاءات المحددة خصيًصا والمتعلقة 17 

 من خالل الممارسة.

0

20

40

60

80

100

الزراعة التشييد الخدمات الصناعة قطاعات أخرى

القطاعات السابقة للعاملين قبل المجيء لألردن

ذكور إناث



 

 15 

 

 في العمل )اختيار كل ما ينطبق(: مجاالت التحسين 8الجدول 
 

 نسبة المستجيبين المجاالت
 %27.3 األجور

 %20.0 اإلقامة والسكن
 %14.3 ساعات العمل

 %8.6 المهنية الصحة والسالمة
 %7.5 تصريح العمل

 %7.0 النقل
 %6.2 الحصول على العمل

 %5.2 فرص التدريب
 %3 ال يوجد
 %9. أخرى

 

 

 ظروف المعيشة .1.8
 بخيمة يعيشون أنهم به يقيمون الذي السكن نوع نع بسؤالهم السوريون من (%16) أفاد

 .مرشرر  حشو إقامرهماماشن  ويغيرون الخمالة  عغ  موسمي ا طغ  ا الزراعيون الخماو ير ا ما  ال  ا

ير ا الخماو الزراعيون  ال  ا الطغا الموسمي عغ  اليد  
ووو رشون الحو   إقامرهم  حشو مرشرر اماشن مغة  ويغيرونالخا

  غداتعن ال ال  ا  خيد  الزراعية الري رزرع فيها المحاصيو 
المدارس  ورعاية شساسية األ دمات الوالمدن حيث روقد 

ُيوفر و    يارات اإلسشان اإلضافة إل  األطفاو  والمسرحفيات  
مو رع سهولة الوصوو إل  الخاز مالسشن في ال يام الوري ة من ال

.  في حين ان  ال يام والسشن عغيهم ويحد  من رشاليف البوو
رري ات ررحشم روقد مخايير ال و المؤقت قد يوفران حال  سريخ ا  

  .هذه السشن
 مبهم يخي   ٪4و حوة في يخيحون ابهم فوط ٪22 افاد في حين  يمة في يخيحون ابهم السوريين الخماو من ٪72 افاد

 .مسروو مبزو في
 لمد  المغادر   لهم السماح من الر م عغ  الم يم  في يخيحون ابهملالقجين  الزعرري م يم من السوريين الخماو قميا افاد 

 .المفخوو ساري عمو رصريت  حرط وقود ما واحد حهر إل  رصو
 الخمو اصحااق و  من مقابية إقامة عغ من الخماو  ٪11 حصو المسرقي ين   ين من. 
 الشهر اء موا و يدفا الخمو صاحا ان إل  ٪81 احار. 
 وسيارات البوو حاحبات رغيها  ٪94 الحافالت  بس ة هي السوريين الخماو ق و من اسر داما   األشرر البوو وساجو شابت 

 .٪85  بس ة الر اعي الدفا

بيت مستقل
8% شفة سكنية

11%

خيمة
61%

إقامة داخل مخيم 
اللجوء
16%

ال يوجد رد
4%

نوع السكن

( أنواع السكن4الرسم البياني )  
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 تصاريح العمل، اإلجراءات والتكاليف .1.9
 عغ  رصاريت عمو من  الو الرخاوبيات الزراعية.  االسر يانحصغت  ال ية الخماو السوريين المحمولين 

 لهم متيس مما المحغية  الزراعية الرخاوبيات  الو من عمو رصريت عغ  الحصوو السوريين لغخماو يمشن الزراعي  الوطاع في
 ررطغا موالخ رصاريت شابت ال يابات  قما وقت في. واحد عمو  صاحا عمغهم وضا ر ط من  دال   الخمو اصحاا  ين  الربوو
 .الرخاوبيات عمو لدعم دبابير 8ورسم  دبابير 27 إصدار مودارها رسوم

  ( ٪57في الوطاع امرالشهم رصريت عمو  يبما سقغت الخامالت مخدالت اقو  غغت )من الخماو السوريين  ٪51افاد
 .18(٪50مواربة  الرقاو )

 

 

 

 

 
 احارو  ( ٪51) الزراعية الرخاوبيات  الو من الخمو رصريت عغ من الخماو  االسرطالع في المحارشين  ال ية حصو 

 .واحد عمو صاحا  الو من الرصريت عغ  حصغوا ابهممبهم  فوط 1٪
 

  إل  ان من السهو  %78.1وفي مخرض سؤالهم عن سهولة الحصوو عغ  رصريت عمو  احار  ال ية الخماو السوريون
 .19الحصوو عغ  رصريت الخمو

 
 يف رفضها رم قد لهم عمو رصريت عغ  الحصوو  همطغ ار انمن الخماو  ٪24.1 ذشر سوريا   محارشا   2211  ين من 

 .الماضي
 

 اريت اصدار رص الرسوم دفا في ير  ون ال المذشورين األح اص مخظم فإن الرفض  س ا إل  احاروا الذين اولجك من
 .الخمو

                                                           
 من م لم يردوا على السؤال. 22"ال" عندما سئلوا عما إذا كان لدي م تصريح عمل، على الرغم من أن  لم يجب أي من المشاركين الذكور بإجابة18 

 .للغاية س ل (5واإلجابة ) جًدا بصع هي (1اإلجابة ) نقاط، 5 من مكون مقياس على 5 تقييم تم19 

نعم

97%

ال

0%
ال يوجد رد

3%

الذكور وتصاريح العمل

:تصاريح العمل للذكور5الرسم البياني  : تصاريح العمل لإلناث6الرسم البياني 

نعم

90%

ال

4%
ال يوجد رد

6%

االناث وتصاريح العمل
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 العمل تصريح كلفة

  من المسرقي ين  نبهم يدفخون رسوم  ٪04افاد
 ٪22.8رصريت الخمو  نبفسهم. واحارت بس ة 

إضافية إل  ان الرخاوبية الزراعية دفخت رمن 
 الخمو من ق و وسيط  ٪ 8الرصريت. ورم دفا 

 .الحاوي المخروف  اسم 

 

 : المسؤول عن دفع رسم تصريح العمل9جدول 
 

 النسبة 20العدد المسؤول عن دفع رسم تصريح العمل

 %77.9 872 أنا
 %11.3 126 التعاونيات الزراعية

 %2.8 31 الشاويش
 %1.6 18 صاحب العمل

 %6.4 72 ال يوجد رد
 %100 1119 مجموع

 من غيهع الحصوو رمالذي  خموال ريتارصرسوم ل الصحيحة الشغفة يخرفون السوريين المسرقي ين من ٪77.9 يشن لم 
 .الدراسة إقراء عبد ديبار 28وال الغ  الزراعية الرخاوبيات  الو

  21.سؤالهم عبد الصحيحة الرشغفة إل  ٪11.7احارت  

  اشرر %87ديبار  فيما يدفا  28 نبهم يدفخون اقو من رشغفة الرصريت ال الغة  ٪0.41من  ين قميا المسرقي ين  افاد 
 .من قيمة الرصريت الفخغية

 : المغرفة بقيمة رسوم التصاريح01جدول 
 

 الجئينال بين ومن ٬ريحهماتص تجديد أو عمل تصريح على للحصول التقدم يعتزمون السوريين العمال من 5.38٪

 ٪ 8.35 النسبة هذه كانت الزعتري٬ مخيم في يعيشون الذين

  غهم. رصريت عم او رقديدلغحصوو عغ  رصريت عمو ودم الرالسوريين في من الخماو من المسرقي ين  ٪48.1ر ا 
 طغا الرودم او رقديده يخرزم ٪58.4 شان حيث لالقجين  الزعرري م يم من السوريين الخماو  ين اعغ  المخدو هذا شان  

 .22الم يم  ارجالربوو إل   الم يم لسشان  البس ةالخمو  رصاريت رسمت  حيث عمو رصريت عغ  لغحصوو

                                                           
 لعمالا نقابات تحادا لكن تصريح م، على للحصول رسوًما دفعوا العمال لنقابات العام االتحاد أن إلى االستطالع في المشاركين من 6 أشار ،هذا العدد إلى باإلضافة20 

 .صالحة غير الردود هذهواعتبرت . الزراعة في العمل تصاريح إصدار في يساعد ال
 انظر الملحق الثاني،   21

 .للخروج )تصريح خروج( المخيم إدارة من إضافية موافقة على الحصول يلزمباإلضافة إلى انه المخيم،  لمغادرة أساسًيا شرًطا العمل تصريح يعتبر22 

 النسبة المعرفة دقة
 %66.4 غير دقيق

 %25.6 دقيق
 %8 ال استجابة

 %111011 المجموع

معلومة دقيقة

26%

معلومة غير دقيقة

66%

ال يوجد رد

8%

حيحةبس ة الخماو الذين لديهم مخغومة دقيوة حوو رسوم الرصريت الص
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 شابت( ٪44) ش ير  ا غ ية فإن  هم  ال اصة الخمو رصاريت رقديد يخرزمون شابوا الذين السوريين الخماو قميا  ين من 
 .الزراعية الرخاوبيات  الو من الرودم او الرقديد إل  رهدف

 عمو  رصريت عغ  لغحصوو الرودم رريد فوط ٪22.2 بس ة شابت  مس وا رصاريت عغ  يحصغوا لم الذين لغخماو  البس ة 
ا يمغشون ال ممن السوريين الخماو من ٪71.0 اعرا الموا و  في  غ ع لغحصوو  طغا الروديم في ر  رهم عن رصريح 

 .211723روييم لمبظمة الخمو الدولية لغخام  في واحد
 عغ  لغغاية مررفخة شابت الرصريت رشغفة ان( ٪41.5) األش ر الررشيز افاد رصاريت يمغشون ال الذين السوريين الخماو  ين 

 (.اعاله 11 القدوو ابظر) لغرصريت الصحيحة الرشغفة يخرفوا لم( ٪77.9) المسرقي ين من ش ير ا عدد ا ان من الر م
 

 في حالتهمل إضافية شرعية توفر العمل تصاريح أن االستطالع شملهم الذين السوريين العمال نصف من أكثر اعتقد 

 1العمل فرص من المزيد قدمت أنها ٪94و األردن٬

 مشابيةو  حرشرهم من رحد ان حنبها من رصاريت الخمو ان من قغوهم عن رصاريت يحمغون ال الذين السوريون الخماو افاد  ا 
 .د و عغ  حصولهم

 رصريت دون عمغوا إذا الماو من المزيد شسا يمشبهم ابه ٪17 حوالي اعرود.  
 لحالرهم إضافية حرعية يوفر ان رصريت الخمو إل هم مب ٪14 احار رصريت  عغ  حصغوا الذين السوريين الخماو  ين من 

 .الحرطة او مناال اوقفهم إذا السالمةيوفر لهم و  ردناأل في
 الخماو حووق يحمي ابه ٪92.1 وحخر الخمو فرص من المزيد وفر عمو رصريت انمن الخماو  ٪95 اعرود. 
 الذين الخماو عدد في زياد  هباك  24السوريين الخماو ما 1720 خامغل الدولية الخمو مبظمة روييم براجج مواربة عبد 

 فوط ٪25  د مواربة 1724الخام  في ٪92.1 حيث  غغت بس رهم الخمالية حووقهم رحمي الخمو رصاريت  نن يحخرون
 (.11 القدوو ابظر) 1720 عام

 براجج ما  المواربة اش ر عمو فرص رمبحهم الخمو رصاريت ان يخرودون السوريين الخماو من بس يا اش ر عددا   ان ي دو 
 (.11 القدوو ابظر) 1720 عام في ٪28 ما مواربة  1724 في ٪82.8حيث  غغت البس ة  2117عام 

 
 : الفوائد الملموسة من تصاريح العمل00جدول

                                                           
 .السوريين الالجئين عمل على الرسمي الطابع إضفاء نحو: األردن في السوريين لالجئين والتوظيف العمل تصاريح(. 2112) الدولية العمل منظمة23 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_559151.pdf  
 .والخدمات والزراعة والتصنيع البناء في يعملون السوريون المستجيبون كان. عمل تصريح لدي م يكن لم من م 225 سوري، عامل 451 من عينة على بناء نتائجال

  والخدمات والزراعة البناء) القطاعات مختلف من سروريين عمال 2112 عام تقييم يتضرمن. ن ائية اسرتنتاجات السرتخال  الدراسرتين هاتين نتائج اسرتخدام يمكن ال24 

 .الزراعة في العمال باستقصاء فقط التقييم هذا يقوم بينما( والتصنيع

 2018 2017 فوائد تصريح العمل
 %58 %48 السالمة واألمن
 %49 %19 فرص عمل أكثر

 %41.5 %19 حماية الحقوق العمالية
 %31.3 %16 المزيد من االستقرار الوظيفي

 %4.3 ال ينطبق ليس له فوائد

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_559151.pdf
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 دراسة يف  األ رى الوطاعات في  الرصاريت مواربة عام  حشو الخمو رصاريت عغ  الحصوو السهو من الزراعة  قطاع في
 رصريت عغ  الحصوو حيث من األسهو ابه عغ  الوطاع هذا السوريون الخماو صب ف  1720 عام الدولية الخمو مبظمة اقررها
 .الخمو

  ان إل  موا الت مخهم اقريت الذين الخمو اصحاا من ٪10 احار  الخمو رصاريت عغ  الحصوو سهولة من الر م عغ 
 وقدي ال ابه إل  الخمو اصحاا من اربان احار  في حين عمو رصاريتيحمغون  لديهم األقابا الخامغين بصف من اقو

 .25عمو رصريت لديه عامو
 الخمو يترصار  الزراعية لرسهيو حصوو عمالهم عغ  الرخاوبيات عغ  الخمو اصحاا اعرمد روري ا   الحاالت قميا في 

 .الخمو اصحاا من ٪50 حيث  غغت بس رهم

 : عدد العمال الذين يحملون تصاريح عمل01الجدول 
 

 نسبة أصحاب العمل تصاريح عمل يملكون األجانب الذين العمال نسبة

 %27.27 أقل من النصف

 %3.03 نصف العمال

 %27.27 أكثر من النصف

 %21.21 جميع العمال

 %6.06 ال أحد من العمال

 %15.15 ال اعرف

 %100.0 المجموع

 

 والربط الوظيفي التشغيل .1.1
 كانوا أنهم العمل أصحاب من ٪07 وأفاد عمل فرصة على للعثور شاويشال استخدموا بأنهم السوريين العمال نصف أفاد

 1عمال على للعثور شاويش على يعتمدون

 عينالمزار  ما السوريين الخماو لر ط األردن في الخمو وسطاء من رسمية  ير ح شات ظهرت سوريا  في األزمة ظهور مبذ
 يخرف رسمي  ير عمالي وسيط  اسر دام االسرطالع حمغهم الذين الخمو ااصحا من ٪07 افاد حيث .اليومي لغخمو المحراقين

 يف الخماويوومون  روفير  الذين الوسطاء من ح شة حاوي ال لدى شان الحاالت   خض في  26عماو عغ  لغخرور حاوي ال  اسم
 .27ا رى رسوم اي وقما الخماو اقورحيث يووموا  رنمين  الخمو  مواقا

  •ذشروا لذينا اولجك روري ا   يخادو ما وهو عمو  عغ  لغخرور الحاوي  يسر دمون  نبهم السوريين الخماو من ٪47.3 افاد 
 (.٪47.9) يفخغوا لم ابهم

 اصحاا ان ي دو الخماو  عغ  لغخرور حاوي  عغ  يخرمدون شابوا ممن ٪71 ال الغة الخمو اصحاا بس ة ما المواربة عبد 
 عمو غ ع الخرور األسهو من ابه الخماو يقد قد حين في و اخمال عغ  لغخرور الوسطاء عغ  ش ير  حشو اعرمدوا الخمو

  . نبفسهم
                                                           

 .تصاريح يحملون الذين السوريين وغير السوريين األجانب العمال عدد بين للتمييز البيانات جمع يتم لم25 

 2112 مايو، 11-16 األردن، والمفرق، اربد األردن، وادي. شاويش مع مركزة جماعية مناقشة. 1 الملحق انظر26 

 .والرسوم األجور حول التفاصيل من لمزيد األول المرفق انظر27 



 

 20 

 

 : عمال يستعينون بالشاويش للحصول على فرصة عمل01الجدول 
 

 النسبة العدد االستعانة بالشاويش

 %47.91 539 ال

 %47.38 533 نعم

 %4.71 53 ال يوجد رد

 %100.00 1125 المجموع 

 ان ر م إيقاد فرصة عمو لهم  بظير م احر  الحاوي  اي م الغإل   السوريون الخماو يدفا لم الحاالت  من ٪07 في 
 .حاوي ال ح شة من شقزء يخمو إل  وسيط دفخوا  نبهم افادوا مبهم 17٪

  من اصحاا الخمو هذه الرسوم من اقور  ٪29 صم في حين خمو ابهم دفخوا لغحاوي  م احر   من اصحاا ال ٪42افاد
 . الخماو

 : مدفوعات العمال للشاويش مقابل خدماته04الجدول 
 

 النسبة العدد خدماته؟ مقابل الشاويش إلى مبلًغا دفعت هل
 %14.84 167 نعم
 %76 855 ال

 %9.16 103 ال يوجد رد
 %100 1124 المجموع

 

 سواء  خماوال عغ  لغخرور الرسمية  ير الح شات عغ  ش ير  حشو يخرمدون الخمو اصحاا ان إل  المست براجج رحير 
 خرمدوني الخمو اصحاا فإنوعغيه  الحاوي    الو من او الذين شابوا يخمغون لديهم السا وين الخماو ذلك من  الو شان
 .الخماو عغ  لغخرور االقرماعية االرصاالتح شة  عغ 

 افراد او اآل رين المزارعين من اإلحاالت عغ  ال اقي واعرمد. الخمو اصحاا من ٪41 ق و من حاوي ال اسر دام رم 
 .السا وين الموظفين او األسر 

 رهمما د موا ولهم  دفا ٪96 روري ا قميخهم  28الحاوي   اسر دام افادوا الذين الخمو اصحاا من. 
 ( مبها  افاد اصحاا الخمو  نبهم دفخوا موا و  دمات %81في مخظم الحاالت ) الحاوي   نبفسهم ولم يرم اسريفاء اقور

الحاوي  من اقور الخماو بفسها  عغ  اية حاو  رالرة من اصحاا الخمو افادوا  نبهم اقرطخوا موا و  دمات الحاوي  
 من اقور الخماو.

                                                           
 دام ما يسم وقد رم اسر لغخمو اليومي. مبذ ظهور األزمة في سوريا  ظهرت ح شات  ير رسمية من وسطاء الخمو في األردن لر ط الخماو الرا  ين في الخمو ما المزارعين المحراقين 28 
س يا الش ير  من الخماو السوريين  ير الرسميين الذين ي حرون عن د و والطغا الش ير باالعداد ولشن رم رصديره مبذ ذلك الحين إل  األردن لالسرفاد  من  ن ل باحاوي " في المزارع في ال"

د و ضروري قدا . في حين ان الخمو  ير مبظم إل  حد  شما يوفرون لغخماو الضخفاء مصدر  سرعة يمأل حاوي  حاقة ار اا الخمو إل  إيقاد عمو و عغ  الخمالة اليومية في المزارع. 
الت رساجو وارساا  وهم في شرير من الحاوساجو االرصاو ومبها الحاوي  يقما فخغيا  مقموعات ش ير  من الخماو من  الو و  واألمان ش ير وال يوفر حماية لألقور والضمان االقرماعي 

 يرمرخون  سمخة طي ة في المقرما.
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 31   في حين افادق و منلديهم  عمغوا الذين الخماو  خض األقو عغ  وظفوا مبهم ٪94 عمو  صاحا 33  ين من٪ 
 .الماضي في مخهم عمغواهم ممن  الحاليين عمالهم قميا ان إل  مبهم

  نفس صاحب العمل دالعائدين للعمل عنالعمال  ة: نسب05الجدول 

 نسبة أصحاب العمل نسبة العمال العائدين

 %42.42 أقل من النصف

 %6.06 نصف العمال

 %15.15 أكثر من نصفهم

 %30.30 جميع العمال

 %6.06 العمالال أحد من 

 و ةصخ اشرر وقدوه والذين الخماو عغ  الخرور السهو من ابه وقدوا الذين اولجك ق و من الخمو اصحاا روسيم رم. 

 : سهولة إيجاد العمال 6الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

Yes
96%

Unspecified
4%

هل استعنت بالشاويش

81%

14%

5%

شإذا كان كذلك، ما هي طريقة الدفع للشاوي

دفعت للشاويش 

%(81)مباشرة 

اقتطعت من أجور 

%(14)العمل 

%(5)غير محدد 

 سهل

سهل جدا  (36%) 

(24%) 

 صعب جدا

 (21%) 

 

 

 صعب

(15%) 

 

 محايد

(3%) 
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 الرجيسي  االس هو الشافية الروعية إل  االفروار شان الخماو  عغ  الخرور في صخو ة وقدوا الذين اصحاا الخمو  ين من 
 الخماو لقذا يشفي  ما عالية اقور دفا غ ع قدرره دمع مبهم (٪24)وا دى  ( ٪12) بس ة  الخماو عغ  الخرور لخدم

 .المر و ة الخمو ساعات روفير( مبهم شان  ير قادر عغ  %18 اإلضافة إل  )
 عاجالرهم. ما الخمو ُيفضغون ابهم إل  ٪94 بس ة احارت السوريين  من الخامغة الووى  ين 

 كل ما ينطبق( اختيار: أسباب صعوبة إيجاد العمال )16الجدول

 النسبة الصعوبة
 %17.9 األجور

 %17.9 ساعات العمل
 %21.4  الحشد

 %10.7 تصاريح العمل
 %7.1 االقامة

 %17.9 العمل مع عائالتهم
 %7.1 أخرى

 %100.0 المجموع

 

 29العملظروف  .1.7

 ىعل ُأبرمت العقود هذه معظم ولكن الحالية لوظائفهم عمل دوعق السوريين العمال من العظمى الغالبية لدى كان

 1 شفهي أساس

 ممن الخمو اصحاا من ٪87 بس ة ما  المواربة الحالية لوظاجفهم عود  وقود ٪04 الخماو من الخظم  الغال ية افادت 
 حفهي عود  موقا يخمغون روري  ا ٪88 شان عوود  لديهم شان الذين الخماو  ين ومن  موظفيهم ما عوود  وقود افادوا
 .مشرواعمو  عود ٪ 27هم مب اقوعدد  لدى شان  يبما

 مبها ٪17 مد  الروظيف في ديحديرم ر لم  عمو لغمزارعين عوود روفير فيها رم الري الحاالت في. 
 ين منو   إال ابه الحهرية الخوود اساس عغ  الخمو من  دال يومي الخمو ال اساس عغ  يخمغون  نبهم الخماو  ال ية افادت  

  .احهر 8 عن رووعمو  فرر  رغطي اعوود مرغكي مبهم %17 شان  عمو حهرية عوود لديهم الذين اولجك
 ( ٪52) البصف عن قغيال   يزيد ما ما احهر  سرة عن روو مد  يخمغون لديهم ظغوا الخماو ان الخمو اصحاا من ٪75 افاد

 .احهر 3-1ا غغوا ان الخماو  ووا يخمغون لفرر  ما  ين  الذين

 : أنواع عقود العمل في حال وجودها07الجدول 
  

 النسبة نوع العقد في حال وجوده النسبة وجود عقد عمل

 %78.9 نعم

 %88.06 شف ي

 %9.57 مكتوب

 %1.24 شف ي ومكتوب

 %1.13 ال يوجد رد

 - - %16.6 ال

 - - %4.5 ال يوجد رد

 %100 - %100 المجموع

                                                           
 تطلبوي ،الفصول ينب لالعم الدوران الوظيفي الزراعية(، الحقول) العمل ألماكن البعيد الموقع بناء على القطاع هذا في العمل ظروف ومراقبة تقييم الصعب من29 

 ملعمعظم فر  العمل التي يوفرها القطاع هي من فر   والبذر. والحرث االنتقاء ذلك من ا الموسمي العمل في االختالفات مع التكيف يمكن ا متنقلة عاملة قوة القطاع
 لسالمةا وتدابير االجتماعي، الضمان توفير يشمل وهذا محددة، غير و مسؤولياتغير واضحة مع العمل أ عالقات يعني مما اليومي،بشكل  العمل وأ القصير المدى على

 .التعويض وآليات الم نية والصحة
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 1أقل أو ساعات 8 عمل ومعظمهم الواحد اليوم في دنانير 8 مقدارها أجورا العمال نصف تلقى

عة األقور المدفو  عغ  األحيان من شرير في الخماو يخمو حيث الوطاع  في السبوية او الحهرية األقور حساا الصخا من
 احرساا يرم  2557لسبة  4 رقم الخمو لوابون ووفوا  لموسملط يخة ا وفوا رروغا مدا يغهم حيث ان  ساعة شو حر  او يومي حشو 
 راحة يوم في الخماو حق عغ  ايضا   الوابون يبصو   3130 مودار  الحهرية األقور روسيم طريق عن  الساعة لألقور األدب  الحد
 .31الحهر في مدفوع عمو يوم 17 سوى يررك ال ما وهو قمخة  يوم شو

  البس ة   يبما و 32لغخماو األردبيين حهر لشو اردبي ديبار 117 قدره لألقور ادب  حد عغ  األردن في ال اص الوطاع وافق
 يومي اساس عغ  الوافدين لغخماو يحقادب  لألقور   شحد ديبارا   217 رحديدرم  السوريون  فيهم  من األردبيين   ير لغخماو

 .يومال في ا  ديبار  0.8 األردبيون ي غغ  يبماالواحد  يومفي ال دبابير 1 عن يوو ال ما عغ  الحصوو

 المزيد وقدي حيث األقور  رررفا قد الحصاد  مواسم  ففي  الساعة األقر ومخدو غوقتشبريقة ل األقور رحرسا الزراعة  في
 غ ع اإلقمالي الطغا واب فاض اقو عمو فرص يخشسما   قغيغة األقور رشون قد الحراء  فصو  الو ولشن. المراح الخمو من

 حاااص ان المروسط وردية عمو  حيث شان في او ساعة شو يدفخون لغخماو عن هماب الخمو اصحاا قميا افاد  و ةامغالخااليدي 
 .33الساعة في ديبار 1-2  ين خمالهمل ااقور  يدفخون الخمو

  دبابير في اليوم الواحد 1من الخماو السوريون ابهم يحصغون عغ   %11افاد. 
  34ديبار في الساعة 2-1من اصحاا الخمو ابهم يدفخون لغخامو ما  ين  %79ذشر. 
 غراش رحصو ان المرقت من. والبساء الرقاو من المسرقي ون ذشرها الري األقور في ش ير  ا رالفات هباك رشن لم 

 .يومي ا دبابير 4 عغ  القبسين لشال مقموعة اش ر رابي حصوو ما يومي ا  دبابير 1 عغ  المقموعرين
 : أجور العمال السوريون08الجدول 

 

 العمال الذين عملوا في آخر شهر جميع العمال األجر اليومي
 %48.84 %49.78 دنانير 5

 %23.19 %21.07 دنانير 8

 %13.33 %11.56 دنانير 01

 %1.16 %1.69 دينار 05

 %0.72 %0.62 دينار 05أكثر من 
 %10.58 %10.76 استجابةال 

 %2.17 %4.53 العمل بدون أجور
 %100.00 %100.00 المجموع

 األردبيين  ير لغخماو لألقور األدب  الحد يخرفونالسوريين  الخماومن  ٪72 حوالي. 
 18٪ الزراعة في  ه يوومون الذي الخمو إل  إضافةا رى  وظاجف في يخمغون السوريين الخماو من. 

                                                           
 من الحد األدنى لألجر الش ري 03إلى  1وفقا لقانون العمل، يحسب الحد األدنى ألجور العاملين في الواحد على انه  30 
 1990( لسنة 8من قانون العمل رقم ) 03المادة  31 
ديناًرا أردنًيا ش رًيا لجميع  223ا أردنًيا إلى دينارً  193الحد األدنى لألجور من  5/2/2312. رفع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1990( لسنة 8قانون العمل رقم ) 32 

 العمال األردنيين المشمولين بقانون العمل.
 أنظر العمل الالئق وقطاع الزراعة في األردن: دليل من مسوحات أصحاب العمل 33 
كن التوصل إلى استنتاجات حول التناقض بين أصحاب العمل ساعات، ولذلك ال يم 8لم يكن في االستبانة خيار يسمح للعمال باإلبالغ عن المناوبات التي تقل عن  34 

 والعمال في الوقت الحالي. هناك حاجة إلى متابعة البيانات.
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 أجور العمال السوريون حسب الجنس :7الرسم البياني

 

 في أيام 8و ساعات 5 مدتها عمل نوبات عن سواء٬ حد على واإلناث الذكور من السوريين٬ العمال غالبية أفاد

 1 األسبوع

 في ايام 1مد  لو  ساعات  8 مدرها عمو  بو ات سواء حد عغ  واإلباث الذشور من السوريين الخماو من (%48) يخمو 
 (.٪15.9) األس وع

 رحديد الصخا من يقخو مما  في اليوم ساعات 4 من اقو يخمغون الذين الخماو عدد عن  يابات قما في الدراسة فحغت 
 2 ي غغ الذي لألقور األدب  الحد من اقو اقور عغ  يحصغون اليوم في دبابير 1 عغ  يحصغون الذين الخماو شان إذا ما

 في الساعة. ديبار
 ساعات 1 يخمغون الذين اولجك فإن السوريين  الزراعيين الخماو لمخظم اليومياألقر  يمرو اردبي بابيرد 1ت الدددشاب إذا 

 .35ساعةفي  ديبار 2 ال الغ  الساعة لألقور األدب  الحد مخدو عغ  يحصغون اليوم في
 لألقور األدب  الحد من اقو وهو الحهر  في ديبار 217-277 رخادو اليوم في اردبي ربابيد 1 م غغ فإن ذلك  وما 

 .اردبي ا ديبار ا 217 ال الغو 
 من اشرر الرقاو يخمو ان احرماو ما  في اليوم الواحد ساعات 4 من اشرر يخمغون ابهم روري  ا المسرقي ين من ٪20 افاد 

 .36لغخمو ساعات 4
 : ساعات العمل في كل مناوبة09الجدول 

 37النسبة الكلية نسبة الذكور نسبة اإلناث ساعات العمل / مناوبة

8 90% 82% 84% 

10 7% 12 11% 

12 2% 5% 4% 

12+ 1% 1% 1% 

 

 14٪ الرقاو من ٪14 ان حين في األس وع  في ايام 1 من شررافدن  نبهن يخمغن أل االسرطالع حمغهن الغواري البساء من 
 . ذلك افادوا

                                                           
 .بعد تطبيق ا يتم لم ولكن ،الزراعة مالع ةتغطيل داخليةتعليمات  تطويره، تم حكامأ معظمفي  الزراعيين العمال 2 رقم العمللم يشمل قانون  35 

 يقرب وما ساعات، 2 من أكثر عملوا الرجال من ٪ 1203. )النتائج تحيز إلى يؤدي قد مما السؤال، هذا على اإلجابة عدم لإلجابات المستجيبات من أكبر عدد اختار 36 

 (النساء من ٪ 11 من

 .رجاًل  22وامرأة  52مشارًكا اختاروا عدم الرد على هذا السؤال من م  141كان هناك 37 
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ذكور إناث
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  ايام في األس وع يخمغون في المزارع  ومن  ير المخروف ما  1من اصحاا الخمو  نن الخماو قضوا اقو من  %97افاد
 إذا شان الخماو يقمخون  ين يوم الخمو في المزارع او الوظاجف األ رى.

 عمل المزارعين في المزارع حسب الجنس أيام: معدل 7الرسم البياني 

 

 سيوزع  دوره الذي لغحاوي  مبهم ٪91 دفا  يبما م احر   حشو بود ا عمالهماقور ( ٪14) الخمو اصحاا ا غ ية دفخت 
 .لخمالهم الد و

 لغخماو إضافية مزايا  روديم  ابرظام االسرطالع حمغهم الذين الخمو اصحاا من ٪77 من يورا ما افاد األقور   ارج 
  (٪0) إقامة وروديم (٪10) المحصوو وقزء من ( ٪19) والغذاء الخمو(  اصحاا من ٪11) بوو وساجو حشو عغ 

 .إضافية بودية حوافز اي عن اإل الغ يرم لمو  (٪21) بس ة  والشهر اء المياه اإلضافة إل  

 : ما يدفعه صاحب العمل للعامل بالساعة11الجدول 

 النسبة األجر بالدينار 
0.5 – 1 27% 

1 – 2 64% 
 %6 أكثر المحدد
 %3 غير محدد
 %100.0 المجموع

 ل  من لبوغهم ر اعي دفا سيارات او صغير  حاحبات عغ  الخماو مخظم اعرمد  الري ا  روري  الحاالت بصف في الخمو وا 
 .الخمو ااحمن اص (٪12) ق و من المواصالت روفير  يبما رم السوريون  الخماو عبها ا غغ

 في مسجلين كانوا إذا متأكدين غير أو مسجلين غير إما كانوا االستطالع شملهم الذين السوريين العمال غالبية

 1االجتماعي الضمان

 48٪ ال ام مسقغين شابوا إذا مرنشدين  يرمبهم  ٪27و االقرماعي  الضمان في مسقغين يشوبوا لم المسرقي ين من. 
 38االقرماعي الضمان في السوريين عماله  رسقيو عمو صاحا اي يوم لم. 
  السالمة عن مخغومات اي رغوي  خدم( ٪70) الخماو  ال ية افادت الوطاع  في ال طر  الخمو احشاو من الر م عغ 

  .عمغهم قهة من المهبية والصحة
 39شافية احرياطات روفر عدم الخماو من %47 بس ة افادت عمغهم  موقا في السالمة احرياطات عن سؤالهم عبد.  

                                                           
 العاملين ميعلج بذلك للقيام العمل أصحابعلى  يجب يتم حيث األخرى القطاعات عن يختلف هذا، االجتماعي الضمان في التسجيلب الزراعة عمال يلزم ال األردن، في 38 

 لدي م

 لسالمةا اتفاقية وهي الدولية، العمل معايير مع االستجابات هذه مقارنة وتمت. باستخدام ا المتعلقة والتعليمات تلقوها التي السالمة معدات عن المشاركون سئل 39 

 2111 الزراعة في والصحة

51%

35%

14%

51%

23% 26%

40%
34%

26%

أيام5اقل من  أيام5 أيام5أكثر من 

ذكور إناث غير محدد
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 المهبية والصحة السالمة مخدات او ردريا روديم  خدم االسرطالع حمغهم الذين الخمو اصحاا من ٪07 بس ة افادت 
 .لخمالهم

 اصحاا من ٪01 وان الخمو وزار  مفرحي ق و من احد يزره لم عمغهم مشان ان إل  السوريين الخماو من ٪04 احار 
 .ذلك اشدوا الخمو

 من اشرر زارهم عمو مفر  ان إل ( ٪12) بصفهم من اشرر احار الخمو مفرحي  زيار  عن ا غغوا الذين الخماو  ين من 
 .ال ام عمو رصاريت لديهم الخماو شون من إال يرحوق ولم الحهر في مر 

 سواء حد عغ  الخمو ورصاريت ظروف من   رحوووا المفرحين ان الخمو اصحاا من ٪ 53 افاد.  

 ٪27 وأن الزراعية الحقول في معهم يعملون كانوا عام ا 0. سن دون األطفال أن السوريين العمال من ٪05 أفاد

 1مزارعهم في عشر الخامسة سن دون أطفال بوجود أفادوا العمل أصحاب من

 روديرات ان ر م قيدا   مخروف  ير األردن في األطفاو عمو حقم إن 
 .40ازدياد في ابها إل  رحير لألطفاو الوطبي الخمو مست

 ووالوص عغ  الوادرين  ير األطفاو يضطر قد الحاالت   خض في
 ذههمرو  وفي  لغخمو والديهم مرافوة إل  األطفاو رعاية او المدرسة إل 

 .لألطفاو عمالة الخمو في األطفاو وقود يحشو ال قدالظروف 

 وا المدرسة  ارج األطفاواالهو  ُي وي قد ا رى  حاالت وفيولشن 
 حمولينالم السوريون الخماو يفضو  و د و شسا  وصد لغخموهم ُيقغ وب

 تالحاال في عمو  ال القغوس من  دال   اطفالهم يخمو ان المست هذا في
 . فيها المدارس إل  الوصوو يمشن ال الري

 مسوحاتال براجج رحيرو   األطفاو عمالة من بس ة اعغ  رحهد الري الوطاعات  ين من الزراعة رخد الخالمي  المسروى عغ 
   .41ألردنإل  هذا يبط ق ايضا عغ  ا السا وة

 ال امسة سن دون األطفاو  نن افادوا حيث الوطاع هذا في األطفاو عمالة ابرحار( ٪ 82.3) الخمو اصحااا غا  اش د 
  .مزارعهم في اسرهم ما يخمغون عحر 

                                                           
 .ضعفين بمقدار 2112 عام منذ يعملون الذين األطفال عدد في زيادة عن 2116 لعام األطفال عمالة بشأن المسح أفادت 40 

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_510520/lang--en/index.htm  
 .السوريين الالجئين عمل على الرسمي الطابع إضفاء نحو: األردن في السوريين لالجئين والتوظيف العمل تصاريح(. 2112) الدولية العمل منظمة 41 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_510520.pdf  
 

الحوووفيعحر ال امسةسندوناألطفاويخموهو
فيها؟رخموالري

%(49.8)نعم 

%(50.1)ال 

: عمالة األطفال8الرسم البياني   

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_510520/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_510520.pdf
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 ا 21 سن دون األطفاو ان المسرقي ين من ٪17 فادا  شابوا عام 
 .الزراعية الحووو في مخهم يخمغون

  من ٪45 وافق األطفاو  عمو حاالت شرر  من الر م عغ 
 .يخمغوا ان األطفاو عغ  يب غي الابه  عغ  السوريين المسرقي ين

  الم غ غ الحاالت من ٪07  بس ة عمغهم لواء اقور ا األطفاو رغو 
 رم ما حسا يومي ا دبابير 1 ي غغ ما األطفاو مخظم رغو  حيث عبها

  .عبه اإل الغ
  5الحاالت الم غغ عبها  شان األطفاو يخمغون من من  %44في 

 ايام في األس وع او اقو.
 المست فيه اقري الذي الدراسي الخام  الو  المدرسة يغرحووا لم( الحاالت من ٪75) األطفاو مخظم. 
 (.الحاالت من الماجة في 51) المدرسة إل  الذهاا عغ  قدا صغارا األطفاو من ش ير  بس ة شابت 
 الطفو  ها ُاصيا إعاقة عن بارقة المدرسة عن الرغيا حاالت من ٪ 47 بس ة شابت السن  و رحييد عام. 
 في مدرسددة هباك شابت إذا ولشن  سددؤالهم عما قد ا عن اماشن سددشبها  خيد  المدرسددة ان إل  الحاالت من ٪12.9 ذشرت 

 .مدرسة  الورا مبهم  وقود المسرقي ين بصف افاد مقرمخهم 

 

 

هل لديك أطفال دون سن الخامسة عشرة يعملون مع 

أسرهم في مزرعتك

Yes

No

: عمل أطفال دون الخامسة عشرة9الرسم البياني   
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 االستنتاجات
الزراعة  وطاعلحامغة  براجج السر الص اسر دامها يمشن وال بس ي ا صغير عيبة حقم عغ  الرحغيو هذا في البراجج اعرمدت

مت دراسرها في حاو ر وسرشون مفيد  اشرر قالرحو من مزيد ا ررطغا الري المباطق إل  المخغومات هذه رحير ذلك  من  دال   ششو 
 :البواط هذه ورحمو. ومرا خرها  حشو مخمق

 دور الشاويش 

 بصف نا حين في الخماو  عغ  لغخرور الحاوي   اسر دام االسرطالع حمغهم الذين الخمو صحااا من ش ير  بس ة افادت
 عغ  األقور لروزيا عغيه يخرمدون الحاو  يسر دمون الذين الخمو اصحاا من ٪91 فإن  يهعغ وعالو . ذلك اشدوا قد الخماو
 .دماتال   ها يودمون الري الظروف ذلك في  ما حاوي   يوفرها الريالوساطة األ رى   دمات عن الشرير يخرف وال  الخماو

 

 حوادث عمالة األطفال وعمل األسر 

 ر و  قد( فاواألط رعايةو  البوو ش) المسابد  لألمور  البس ة  اسرهم افراد ما الخمو رفضيو إل  السوريين الخماو من ٪94 احار
 اطفالهم نيقغ و  اآل اء ان إل  المروية من ق و الخماو األدلة رحيرو   عمو إيقادحين ل اإلقمالية الرشغفة لر فيض مخ ا الخاجالت

 فضغوا هماب إل  السوريون الخماو احارام ال  حيث   الفخو يخمغون األطفاو شان إذا ما الواضت منلم يشن  ولشن  مزرعةال إل  مخهم
 اعر رو  .المدرسة إل  الوصوو فيها يمشن ال الري الحاالت في المبزو في عمو  ال القغوس من  دال   الخمو عغ  اطفالهمإحضار 

 غونيخم شابوا األطفاو ان إل  احاروا المست هذا في موا غرهم رمت الذين الخمو ار اا من ٪01 و ين .ابه عمالة اطفاو ا القيا هذا
 .ممرغشارهم عغ  األمر واقا في

 

  على العملالعمل الالئق والتفتيش 

 قزجيا( ةالزراعي الحووو) الخمو مواقا  ين رفسر المسافةلهم   الخمو مفر  زيار  عن ا دا ي غغوا لم الخمو اصحاا من 01٪
 .البريقة هذه

 لخامغينا ولغمفرحين. لخمالهم المهبية السالمة مخدات او المهبية السالمة مخغومات يودموا لم ابهم الخمو اصحاا من ٪07 ا غغو 
 مزيد إل  اقةح هباكو . والصحة المهبية لغخماو السالمةإقراءات  ربفيذ عغ  الخمو اصحاا ومساعد  المخايير لرط يق يغخ وبه دور
 هذه دعم والخم لمفرحي يمشن وشيف الخمو اصحاا ير ذها الري الفخغية المهبية والصحة السالمة ردا ير لفهم المخغومات من
 .قو  اشرر ردا يرال
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 التوصيات

اوي   وروييم حالالبظر في الدور الذي يغخ ه وسطاء الخمو  ير الرسميين  المخروفين  اسم  التشغيللمقدمي خدمات يمشن  .1
 إسهامارهم الممشبة في الروعية المقرمخية والحوار  ين الخماو واصحاا الخمو  حنن الحد األدب  لألقور وظروف الخمو.

 

 ما ن واألردبيي المهاقرين الخماو من لشو الزراعةلغخامغين في قطاع  في لألقور األدب  الحد رحديد العمل لوزارة يمشن .2
 .الموسمي الخمالة عغ  لطغاوالرغيير في ا األقور االعر ار  خين األ ذ

 

 ردا ير عغ   الرفري ذلك في  ما الزراعة  قطاع في الخمو عغ  الرفري  عمغيات ورشرار بطاقزياد   الخمو لمفرحي يمشن .3
 .المهبية والصحة السالمة

 

 عمو فحةلمشا الهادفة الرد الت دعم التعليم،التربية و  ووزارة االجتماعية التنمية وزارة مع بالتعاون العمل، لوزارة يمشن .4
 .األطفاو عمو م اطر  حنن الوعي وبحر األطفاو رعاية ومرافق مربوغة مدارس إبحاء ذلك في  ما األطفاو 

 

 يحميو  المهبية والصحة السالمة يخشس حيث الزراعة قطاع في لغخمو لالمرراو بموذج وضا ردعم ان العمل لوزارة يمشن .5
 .الصغة ذات الدولية الخمو ومخايير األقور

 

 لحالة افضو فهم اقو من ال حوث من مزيد إقراء في الحروع المتحدة األمم ووكاالت الحكومية غير للمنظمات يمشن .6
 .والمخيحة لغمنوى مالجمة ررري ات روفير  هدف الزراعيين  الخماو  ين المخيحيةالحالة 
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 الملحق األول. ملخص مناقشات مجموعة التركيز مع وسطاء العمل غير الرسميين
 العمل الالئق ووسطاء العمل في قطاع الزراعة: أدلة من مناقشات مجموعات التركيز في غور األردن

 الملخص التنفيذي (2
  ير عمو وسيط عحر سرة ما ررشيز مقموعاتقغسات بواحية ل ار ا ُعودت  2118بيسان 19و 16  ين الواقخة الفرر  في
ر د األردن وادي حماو في الواقخة المباطق  رغطية الخمو وسطاء وقام.  42"الحاوي "  اسم يخرفون رسمي   امواق. والمفرق والرمرا وا 

 . موع فرص إل  يحراقون الذين السوريين  الخماو الزراعي الوطاع في الخمو اصحاا ر ط عغ   المساعد  األوو الموام في

  ال ا ة سغ ي داللة له شان حيث  "حاوي ال" اسم رفضواحيث   الخمو لوسطاء دقيوة صور  ظهرت المباقحات  هذه  الو من
 .الخمو واصحاا الخماو لصالت يخمغون ابهم ذلك من  دال   المحارشون وراى  الوسري والخمو  الطغيان ررر ط ما

 الخماوو  الخمو صحااا من شو ما  الرحاور الخمو  وررري ات األقور عغ  رفاوض ال الخمو  وسيط او الحاوي " "يووم  .1
 .السوريين

 

 موا و ورهماق غو ير ذلك  من و دال    الخماو ق و من شون قد رغووا امواال او اقوراي ان "الحاوي " الخماو سماسر  قميا بف  .2
 .الخمو اصحاا من  دمارهم

 

 ييوم حشو افاد مخظمهم عن رغويهم الدفخات  اردبي  ديبار 177-277  ين الخمو لسماسر  الحهري األقر مروسط رراوحي .3
 لواء شو عامو يحارك في الخمو.

 

 اشرر وريينالس اص ت الخماو حيث رراقا  في ابها عغ  الرسميين  ير الخمالة وسطاء يودمها الري ال دمات إل  البظر رم .4
 رحغيغهم. لرسهيو رالث طرف إل   حاقة يخودوا ولم المحغية الخمو  نسواق دراية

 

 ُيدرك مخظم وسطاء الخماو الطغا عغ  عمو األطفاو في مهام مخيبة   ما في ذلك حصاد الرمار.  .5
 

 م. ابفسه الخماووال يخشس سوى وقهات البظر الري ع ر عبها وسطاء  ص سرد ا لمباقحات مقموعة الررشيزُيودم هذا المغ 

 

  

                                                           
يمنة واالستبداد ال يعتقدون ان ا تنطوي على معنى و ،عسكرية وهي رتبة الرقيب بةرتباللغة العامية لسمية ت  ا م باسم "شاويش" ألنلم ُيحبذ الحاضرون أن يشار إلي 42 

 م بظروف العمل واحتياجات العمال.وعدم االهتما
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 معلومات عامة عن خدمات الوساطة العمالية (1

 في سا وا   ساعدوا قد المحارشين مخظم وشان  2113 عام في السورية األزمة  داية إل  األردن في" الحاوي " مهبة راريخ يخود
 .خموحصولهم عغ  ال رسهيو ق و السوريين الالقجين اسرضافة

 لوظاجفا لرحديد  اصةو  الضخفاء  خماوال مقموعة رمريويووم  ل ما لح ص حاقةان هباك  راوا السوريين  اسرضافة سياق في
 لمحغيةا الخمو  سوق دراية عغ  السوريون الخماو يشن لم في دفا اقورهم  حيث رن راألقور والحرص عغ  عدم ال دفا وضمان

 .مقرمخارهم في السوريين الالقجين و  رات  مهارات  خد عغم عغ  الخمو اصحاا يشن ولمفي األردن 

ألن الوطاع شان في طور البمو وشان حيث وقدوا ان اصحاا الخمو مرساوون  الحاقات من باحية احرياقهم لممرو عبهم ايضا  
 الشرير مبهم  حاقة إل  عمالة إضافية. 

  ين حاقات الخامو وحاقات صاحا الخمو.دم الفقو  عغ  ر وسيط الخماو وقود ساعد 

 عغ  موالخ اصحاااص ت و  المحغيين الخمو  نصحاا قيد  دراية عغ  السوريون الخماو اص ت األ ير   السبوات في ذلك  وما
   .ارراق في الخمو وسطاء يودمها الري ال دمات فإن األس اا  لهذه .السوريون يمرغشها الري والمؤهالت  المهارات دراية

 :الخدمات (8
 . الخدمات التي يقدمونها ألصحاب العملرم افرراح المباقحة  سؤاو المحارشين عن 

 مد ( 2)  لغويام  الخمو الالزمين الخماو داعدا( 1) لرحديد الخمو صاحا فاوض الر الخماو رحغيو ق ويووم سماسر  الخمو 
 .البوو ررري ات( 4)و لغخماو دفاسر الري األقور( 3)  (إلخ حهور  ايام  ساعات ) الخمو

 الخدمات المقدمة ألصحاب العمل

 رم رحديد ال دمات الري رودم لصاحا الخمو  ما يغي:
 اليومية.شافية من الخمالة  األعداد ال اصحاا الخمورزويد  .1
 لغخماو. رصاووارقام االنسماء  حفظ سقالت  .2
 الخماو. االحرفاظ  سقالت لساعات عمو .3
 ما اصحاا الخمو. والحهريةالرفاوض عغ  مخدالت األقور اليومية  .4
 و.الخمارغوي األقور من اصحاا الخمو وروزيخها عغ   .5

 للعمال المقدمة الخدمات

 رم رحديد ال دمات الري رودم لصاحا الخمو  ما يغي:

 اسرهم(؛ ما الخمو مرو) ورفضيالرهم الخامغين مهارات مراعا  ما السوريين  لغخماو يومية عمو فرص روفير .1
 المحدد. الوقت في ألقورهم الخماو رغوي ضمان .2
  األقور. الخمو ساعات  سقالت االحرفاظ .3
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ل   من الخماو بوو ررريا .4  .43الخمو اصحاا حسااوعغ   الخمو  مشانوا 
 .الخماو اقور من األحيان  خض في اقرطاعها يرم والري لغخماو  وق ات ررريا .5

 شان صا ات إ فيها حدرت الري الحاالت في. الخمو ارباء الخمو إصا ات لمخالقة الشافية ال  ر  وقود عدم عغ  الخمو وسطاء ارفق
  دمات روقد ال حيث الحاالت   خض وفي. الوري ة المسرحفيات او الصحية المراشز إل  المصاا الخامو ين ذون الخمو وسطاء
 . المدبي  الدفاع ارصغوا او لغمساعدات مرشز اقرا إل  المصا ين الخماو المحارشون ا ذ قري ة  صحية

 رحت واضتال من يشن لم حيث المصاا الخامو عن بيا ة ال الخمو إصا ات دفخات  خض  رغطية الخماو سماسر  افاد المفرق  في
 . ذلك الويام رم ظرف اي

 األجور (9
 حيث افادوا. لغمدفوعات رغويهم شيفية وعن لهم دفا عمن وُسجغوا  دمارهم  بظير لهم المدفوعة الم الغ عن الخمو وسطاء ُسجو

 . الخمو صاحا ما عغيه الرفاوض رم ما اساس عغ  ر رغف ابها وي دو م رغفة ررري ات عن

  م غغ ماسرال عغ  وافووا ا رى حاالت وفي  عامو شو لواء الخمو اصحاا من يومي ا اقر ا يرواضون شابوا الحاالت   خض في
 ما يشسدد ون ابهم األردن و ور إر د في المحددارشون قد ر. يومي ا دبابير 27 حوالي يشون ما عاد  والذي الخمو اصددحاا ما موطوع

  اردبي ديبار 177-877  ين يرراوح الم غغ شانالمفرق ف فياما  الموسم حسا يرفاوت ما وهو الحهر  في ديبارا   117-277  ين
 .  الحهر في

 .بود ا شابت المدفوعات قميا ان وورد

 االتصاالت (1
  لخموا فرص حوو لوقه وقها   الرواصو يقخو مما المحغية  مقرمخارهم في يخيحون الخماو مخظم ان إل  الخمو سماسر  احار

 .سهال   امرا  
و   عن بيا ة خموال في المحدارشة  ررريا يووم األسدر  افراد احد شان ولذلك عاجالرهم ما الخمو السدوريين الخماو من الخديد فضد 

 .  اسرهم افراد
  حوو حرركم ارفاق إل  ويروصغون مودم ا الخماو ما الخمو سماسر  يرحاور عمو  يوم من اشرر فيها يرطغا الري الحاالت في
 (إلخ البوو   الخمو ساعات  األقور) الخمو ررري ات

 شبكة العمال -أ
  سددؤولينم يشوبوا لغمقموعات" قاد " رخيين رمحيث . الخمو ربظيم عغ  لمسدداعدرهم الخماو من حدد شات الخماو وسددطاء اسددر دم

 ماع مسؤوال   الواحد  المقموعة قاجد يشون قد الحصاد  مواسم  الو. الم احر  مقرمخارهم في عامال   17-4 إل  الخمو ررري ات عن
 .عامو 277 إل  يصو

                                                           
في حال ما ونقاط اصطحاب مشتركة عندمن خالل تحميل وتنزيل تم الترتيب كان السكن، يعتمد على المسافة بين مكان العمل وميتم توفير النقل لمعظم العمال، لكنه  43 

 .نقلالفي معظم الحاالت يوفر أصحاب العمل وسيلة النقل أو يدفعون بدل إال أنه و كان العمال يعيشون بالقرب من بعض م البعض
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ل  من همبوغ وضمان عغيه  المرفق الخمو يوم في الخماو رقميا عن مسؤولين المقموعة قاد  شان  .الخمو موقا وا 
  قاجد 77 من حدد شة واحد عمالي وسدديطحيث شون  الخمو  سددماسددر  من اقو عدد هباك شان حيث لالقجين  الزعرري م يم في

 .مبهم لشو عامو 17-27 عن مسؤوو مبهمواحد  شو مقموعة 
 .البوواقور  من حصة ذلك في  ما الخمو  فرص إل   اإلضافة فواجد المقموعة قاد  رغو 

 العملشبكة أصحاب  -ب
 مزارعين.  4-1 ما ذشر شو وسيط عمو ابه يخمو

 شبكة وسطاء العمل -ج
 والخما ومقموعات المزارعين من اقو عدد ما الخمو فضغواحيث  اآل رين الخمو وسطاء ما إر د في الخمو وسطاء يخمو لم
 .الالزم من اشرر  حشو ح شارهم بحر لرقبا وذلك

  اشرر عمو فرص او الخمو فرص من اشرر عماو لديهم يشون عبدما ال خض   خضهم احياب ا الخمو سماسر  يرصو المفرق  في
 .الخماو من

 األطفال عمال (7
  ارباء اواألطف رعاية مسدددؤوليات روسددديم يسدددرطيخون ألبهم عاجالرهم ما الخمو فضدددغوا السدددوريين الخماو ان الخمو وسدددطاء وقد
 .الغر اء ما الخمو عموم ا يرفضن الغواري الخامالت عغ   اص  حشو هذا ويبط ق.  األمان  اإلضافة لحخورهم الخمو

   رونيخر السددوريين ان الخمو وسددطاء وقد   وقدعحددر ال امسددة سددن دون لألطفاو عمو عموما   الخاجغي الخمو ررري ات حددمغت
  ال الري تالحاال في عمو  ال القغوس من  دال   مخهم اطفالهم يخمو ان السوريون يفضوحيث   د غهم لزياد  فرصة الحصاد موسم
 .فيها المدارس إل  الوصوو يمشن

  والمهام الفاشهة قطف رمار ا ريار ويفضددددددددغون اطفاال   عاد  يخر رون ال عام ا 24و 28  ين اعمارهم ررراوح الذين األطفاو
 .صغير  اماشنو  رحاقة ررطغا الري األ رى

 حقوق العمال (0
حوهم و  فيه مر وا  ير ابه وقدوا إذا الخمو ووقف الخمو  عروض رفض في الحق لهم الخماو ان عغ  الخمو سددماسددر  ارفق
 .رفسير دون الخمو موقا في ررك
 .اتالروقيه ار اع رفضوا عبدمالديهم  الخماو عوود م ابهوابه ن الخمو وسطاء افاد المفرق  في ذلك  وما
  واإل الغ الوطاع في افضددو  حددشو الخمو مخايير رط يق من يرمشبوا حر  رسددمي ا  دورهم يشون ان الخمو سددماسددر  قميا طغا

 .االبرهاشات عن
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 الملحق الثاني: استبانة الدراسة
 

 

 

 
 

هذا استتتتبيان خاص لتحديد ءراء العمالة الستتتورية فيما يتعلق 

 .ببيئة وظروف العمل في األردن

 () لذا من فضلك عزيزي العامل/ـتتتتتتة٬ ضع/ـتتتتتتي إشارة

تحت ما تجده/ تجديه يتناستتب مع رأيك وما هو موجود فعال  

  .في حياتك العملية

شتتكرا  لمنحك جزءا  من وقتك لاجابة على االستتتبيان لما لها 

ن ظروف وبيئة العمل للعمالة الستتتورية٬ من دور في تحستتتي

علما بأن اإلجابات ستتتتتتعامل بستتتتترية تامة وألغراض بحثية 

 .فقط
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 الجنس: 2
 

  ابر    ذشر 
 

 

 األسرة رب مع تكعالقما هي  2

 

  ادم  األ ت او األخ ا ن   اخ / ا ت   بفسه  
 

 قريا  الزوقة او الزوج ا ن   بسيا / بسي ة   زوج / زوقة  
 

 ال يبط ق  بسيا \ مسن والد   حفيد  \ حفيد   ا ن / ا به  
 

 

 العمر: 8
 

 فنشرر 55  45-54   35-44   25-34   24 -15 
 

 

 هل عملت خالل الشهر الماضي؟ 9
 

  ال   نعم 
 

 

 :المحافظة 1
 

 أ
  قضههههيت أين التالية، االشهههههر خالل
 عمل؟ فترة أكثر

   حزيران-نيسان  1   آذار-كانون ثاني  2
 

   األول كانون-األول  تشرين 9   أيلول –تموز  8
 

 

 ب
  قضههههيت أين التالية، االشهههههر خالل
 العمل؟ أوقات خارج فترة أكثر

 

   حزيران-نيسان  1   آذار-كانون ثاني  2
 

   األول كانون-األول  تشرين 9   أيلول –تموز  8
 

 

 عملك؟ تصريح على حصلت كيف 7
 

 ا رى   صاحا الخمو بفسه   الحاوي    مشرا الرحغيو 
 

 

0 
  للحصههول الشههاويش مع تعاملت هل

 عمل فرصة على

 

 ال   بخم 
 

 

4 
  من عمل على حصههههلت قد كنت إذا

 أي منك طلب هل الشهههاويش، خالل
 رسوم؟

 

 ال    بخم 
 

 

5 
  أين الماضهههههههية، السهههههههنة خالل في

 الوقت؟ أغلب سكنت

 

 م يم   مبزو مسروو   حوة    يمة 
 

 

27 
  أو شهههههههههفوي عمل عقد لديك هل

 الحالي عملك في مكتوب

 

 شالهها  حفوي  مشروا  بخم )يرق  اال ريار( 
 

 ال 
 

 

 (باألشهر) العمل؟ عقد مدة هي ما 22

 

    6-4   3-1   حهر من اقو 
 

    اعغم ال   11-12   7-9 
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12 
  اقتصههههههادية أنشههههههطة بأي تقوم هل

  وظيفتهههك إلى بهههاإلضههههههههههههافهههة أخرى
 الرئيسية

 

 بخم )في اي قطاع( 
 

 ا رى   الصباعة   االبحاءات   الزراعة 
 

 ال 
 

 

13 
هل يقوم أي من أفراد األسرة 

 بأنشطة اقتصادية؟
 

 

 بخم )في اي قطاع( 
 

 ا رى   الصباعة   االبحاءات   الزراعة 
 

 ال 
 

 

 هل لديك تصريح عمل 14
 

  ال   بخم 
 

 

15 
  على الحصهههههول سههههههولة تقيم كيف

  العمل؟ تصريح
 (األفضل ٥و األسوأ ١)

 

 1   2   3   4   5 
 

 

 العمل لتصريح بالتقديم قام من 16

 

    القمخية الرخاوبية   صاحا الخمو    
  

 ابا 
 

 الخماو لبوا ات الخام االرحاد   طرف رالث آ ر    
 

 

 من قام بالدفع لتصريح العمل 17

 

 صاحا الخمو  ابا 
 طرف رالث آ ر  
 الخماو لبوا ات الخام االرحاد  الرخاوبيةالقمخية  

 

 

 بالدينار لكم دفعت لتصريح العم 18
 

 13اشرر من    13   11    11 من اقو 
 

 

19 
  أو العمل لتصهههريح للتقديم تنوي هل

  انتهاء عند العمل تصهههههههريح تجديد
 صالحيته

 

 بخم )من سيووم  الرقديد( 
 

 لبوا ات الخماو الخام االرحاد   صاحا الخمو  
  ابا 
 طرف رالث آ ر   رخاوبية قمخية  
 

 

 (ط قب)ا رر ما يال  
 

 الربوو حرية من سيحد  قدا   مشغف 
 

 ال روقد فواجد شافية  مخود  اإلقراءات 
 

 فضغك من حدد ا رى   يريد ال الخمو صاحا 
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  تصهههههههههريح فوائد هي ما باعتقادك 21
 (ينطبق ما كل اختر) العمل؟

 

 (الحرطة او األمن ق و من روقيفي يرم ال) األمان  اشرر عمو فرص 
 

 الخمو حووق   
 

 فواجد روقد ال  الوظيفي االسرورار 
 

 

باعتقادك ما هي سهههههلبيات تصهههههريح  21
 (العمل؟ )اختر كل ما ينطبق

 

 الربوو من والحد مروبة اقو  الخمو صاحا من اسرغالو 
 

 سغ يات روقد ال  اقو اقور 
 

 

  تصههههريح على وأن قدمت سههههبق هل 22
 وُرِفض إصدارها؟ عمل

 

   ال 
 

   (؟ )ا رر شو ما يبط قلماذابخم   
 

 (التجاري السجل) قانونيا   مسجل غير العمل صاحب  ليس لدي ضمان اقرماعي 
 

 (لغسوريين) مغغوة المهبة  (الدا غية وزار  من) امبية  طاقة لدي ليس 
 

 الس ا اعرف ال  دبابير ٠١ رسوم دفا اريد ال 
 

 فضغك من حدد ا رى    اإلقراءات الخمو صاحا يوم لم 
 

 

  صههههههاحب مع جيدة عالقة لديك له 23
 العمل؟

 

 ال روقد عالقة   ال   بخم 
 

 

  الضههههههههمان في اشههههههههتراك لديك هل 24
 االجتماعي

 

 ال اعرف   ال   بخم 
 

 

  في لألجور األدنى الحهههههد هو مههههها 25
 األردن

 

 ا رى   ديبار ٢٢١   ديبار ٠٩١   ديبار ٠٥١ 
 

 

26 
  اليومي أجرك مقدار كان كم تقريبا  
  عملك في الماضهههههي الشههههههر خالل

 األساسي؟

 

    دبابير 8   دبابير 5   اقر  دون 
 

  اشرر من ذلك   دبابير 15   دبابير 11 
 

 

الشههههفت كم عدد سههههاعات العمل في  27
 الواحد

 
 

  اشرر من ذلك  ساعة 12   ساعات 11   ساعات 8 
 

 

28 
خالل الشههههر الماضهههي بشهههكل عام، 

يام التي عملت بها خالل كم عدد األ
 األسبوع

 

  ايام 4  ايام 3   يوم 2   يوم 1 
 

    ايام 7   ايام 6   ايام 5 
 

 
 
 
 
 
 

  من إضههههههههافية مبالغ أي تتلقى هل 29
 الرئيسية؟ وظيفتك

 

  ال 
 

 (خم  )ا رر شو ما يبط قب 
 

 فضغك من حدد ا رى    مشافآت   عموالت   إلضافيا الخمو اقر 
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 أجورك؟ تتلقى كيف 87
 

 ا رى حدد .............   طرف رالث    من صاحا الخمو 
 

 

 أجورك من نسبة تدفع هل 82
 للشاويش؟

 

       ال   بخم 
 

 

 مادية غير مميزات أي تتلقى هل 81
 الرئيسية؟ وظيفتك من

 

 بخم 
 

 مقابي او مدعومبوو    شهر اء   مال س او احذية   سشن مقابي  
 

 ال 
 

 

 مجموعة؟ مع أو لوحدك تعمل هل 88

 

 لوحدي 
 

 ما مقموعة  
 

 عماو ا رون    افراد عاجغرك 
 

 

هل لديك أطفال في بيتك من عمر  89
 أو أقل يعملون معك؟ 21

 

 (39-35ال )ر ط  األسجغة   نعم  )كم؟ .............( 
 

 

هل يتلقى هؤالء األطفال أجور أو  81
 عموالت أو دفعات من أي نوع؟

 
 

 (38-36ال )ر ط  األسجغة    نعم  
 

 

 

إذا أجبت بنعم، ما هو معدل األجور  87
 اليومي

 

 8    5   بدون أجر 
 

 أكثر     15 
 

 

80 

عم، مههههها هي عهههههدد  ن ب جبهههههت  إذا أ
السهههههههههههاعهههات اليوميهههة التي يعملههها 

أو أقههههل؟  21األطفههههال في سهههههههههن 
)كموظف، أو عههامههل مسهههههههههتقههل، أو 

حب عمل، أو عامل ألسهرة بدون صها
 أجر(

 

 12أكثر من     12   13   8 

 

 

84 

  األيام عدد هو ما بنعم، أجبت إذا
 يف األطفال يعمل التي األسهههبوع في

  أو كموظف،) أقل؟ أو 21 سهههههههههن
  أو عمل، صههاحب أو مسههتقل، عامل
 ؟(أجر بدون ألسرة عامل

 
 
 

 1    2  3 
 

 4    5  6 
 

 7  
 

 
 

 إلى عائلتك في األطفال يذهب هل
  السهههنة خالل المدرسهههة أو الروضهههة
 الدراسية

 

    ال  بخم  ا-39
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 ا-39

 ما منهم، بعضا   أو بال أجبت إذا
 ذهابهم؟ لعدم األسباب أهم أحد هي

 (ينطبق ما كل اختر)

   ذوي إعاقة / مرض    صغيرين في السن 
 \ مدرسة روقد ال

  خيد  المدرسة
 

 
 رحمو  اإلمشان ليس
 الدراسة بفوات

  
 رسمت ال الخاجغة

 المدرسة إل   الذهاا
  

 مهرمين  ير
  المدرسة

 

 لغخمو الردريا   آمبة  ير المدرسة   مهمة  ير الدراسة 
 

   اقر موا و الخمو 
 موا و  دون الخمو
 الخاجغة حغو ضمن

  
 المبزو في المساعد 

 المبزو احغاو ضمن
 

 ا رى  حدد من فضغك 
 

 في منك قريبة مدارس هناك هل 97
 مجتمعك؟

 

     ال   بخم 
 

 

 سن في األطفال أن باعتقادك هل 92
 العمل؟ عليهم أقل أو 21

 

     ال   بخم 
 

 

 للعمل؟ آلخر مكان من تتنقل كيف 91

 

 سيارري ال اصة   رشسي    اص 
 

 ا رى حدد من فضغك    ما عماو ا رين 
 

 

98 
  بتبليغك العمل صههههههههههاحب قام هل

 في السالمة إجراءات عن بمعلومات
 العمل

 

 

 ال    بخم 
 

 

ما هي معدات السهههههههههالمة التي قام  99
 صاحب العمل بتوفيرها لك

 
 

 شافية مؤحرات إل  اإلقا ة رحير ال   شافية مؤحرات إل  اإلقا ة رحير 
 

 

91 
  على تحصهههههل/حصهههههلت قد كنت إذا

  تقوم/قمت هل السهههههههههالمة، معدات
 باستخدامها

 
 
 

 ال    بخم 
 

 

97 
  مكان بزيارة عمل مفتش قام هل

نة خالل عملك ية السههههههههه  الماضههههههههه
 مرة؟ كم ؟(1720)

 

 الماضية السبة  الو مررين    ا دا   
 

 الماضية السبة  الو مرات ٤-٣    الحهر في مر  من اشرر 
 

 الماضية السبة  الو اشرر او مرات ٥    الماضية السبة  الو مر  
 

 

  من بالتحقق العمل مفتش قام هل 90
 التالي

 

 اوضاع الخمو    رصاريت الخمو 
 

 ا رى )حدد(.....................    شالهما  
 

 ؟الوظيفية السابقة خلفيتكما هي  94

 

 الزراعة    الرحييد 
 

 ال دمات    الصباعة 
 

     .)يرق  رحديدها( .............. ا رى 
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  يفتكبوظ يتعلق أي تدريب تلقيت هل 95
 الحالية؟

 

     ( شو ما يبط ق ا رربخم ) 
 

 حووق وواق ات الخماو    السالمة والصحة المهبة 
 

 ردريا دا و الخمو    روعية   صوص عمالة األطفاو  
 

     الحالي ردريا ال يرخغق  خمغك 
 

     ال 
 

 

17 
 

تحسينات على وظيفتك الأين ترغب ب
 ؟الحالية

 (شو ما يبط ق ا رر)

 

 األقور    إقراءات الحصوو عغ  رصريت الخمو 
 

 الربوالت    ساعات الخمو 
 

 فرص الردريا    المخيحة واإلقامة 
 

 السالمة والصحة المهبية    إقراءات الحصوو عغ  الخمو 
 

 ال يوقد    .ا رى )يرق  رحديدها( ............. 
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 :االتصال الرجاء المعلومات٬ من لمزيد

 الدولية العمل منظمة

 العربية للدول اإلقليمي المكتب

 القنطاري - جوستنيان شارع - سنتر أريسكو

 ٠٠١١ – ٨٠١١ الصلح رياض ٠٠ – ٨١٢٢. ب.ص

  لبنان – بيروت

 + ١٦٠ ٠ ١١٨ ٨١١ :هاتف

 + ١٦٠ ٠ ١١٨ ٨١١ :فاكس

  beirut@ilo.org :إلكتروني بريد

 : ilo.org/arabstates إلكتروني موقع

  : iloarabstates@تويتر
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