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 تمكين للمساعدة القانونية وحقوق االنسان



تــم إنتــاج هــذا التقريــر بدعــم مــن الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعــاون وال يعكــس بالضــرورة موقــف أو رأي الوكالــة السويســرية 
للتنميــة والتعــاون.



المقدمة

اتخــذ األردن العديــد مــن الخطــوات المهمــة عــام 2021 للســير نحــو تنظيــم ســوق العمــل 
ــر علــى  ــم إصــدار عــدد مــن األنظمــة والقــرارات التــي مــن شــأنها أن تؤث بشــكل فاعــل، حيــث ت
ظــروف العمــال وقدرتهــم علــى الوصــول إلــى حقوقهــم، وتعديــل بعــض القــرارات والقوانيــن 
لتصبــح متمركــزة حــول تنظيــم ســوق العمــل األردنــي بشــكل أكبــر. وعليــه، إرتــأت تمكيــن إعــداد 
تقريرهــا التحليلــي األول المختــص بتحليــل هــذه التشــريعات واســتعراض آثارهــا علــى العمــال 
ــد  والثغــرات التــي مــن الممكــن أن تتســبب بإعاقــة وصــول العمــال لظــروف عمــل الئقــة، وتزي

مــن تعرضهــم لإلنتهــاكات فــي ســوق العمــل.

إحصائيات وأرقام رسمية للعام 2021:

وفقــا لبيانــات وزارة العمــل، بلــغ عــدد العمــال المهاجريــن الحاصليــن علــى تصاريح عمــل 117,746 
ــي  ــية الت ــب الجنس ــال بحس ــؤالء العم ــع ه ــاه توزي ــدول أدن ــر الج ــي 2021، ويظه ــل ف ــف عام أل

يحملونهــا والموقــع الجغرافــي: 

عدد العمال من غير األردنيين الحاصلين على تصاريح عمل في الفترة الزمنية الواقعة ما بين 1/ 1/ 2021 ولغاية 2021/12/31
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المحافظات

الجنسية

180,426 4412 4620 1391 3009 8979 7668 1389 91274 2580 12652 24608 17844 مصر

2887 24 34 6 20 66 158 3 479 - 843 993 260 باكستان

28370 30 105 14 50 27 153 - 26146 14 119 251 1461
 الدول

 األفريقية غير
العربية

998 1 - - - - 23 - 944 - 3 24 3  الدول
األوروبية

12336 19 36 3 15 9 33 - 11543 4 79 323 272 الفلبين

16096 83 4 3 2 49 64 4 5858 5 3506 187 6331 الهند

426 1 6 - 1 1 4 - 354 1 12 22 24 اندونيسيا

137 - - - - - - - 126 - 2 9 -
 الدول

 األجنبية
األخرى

4315 4 13 2 4 4 33 - 2389 - 306 28 1532

 الدول
 اآلسيوية

 غير العربية
األخرى

42889 92 105 17 81 101 189 3 14144 23 9354 751 18029 بنجالديش

7776 3 13 1 - 2 15 - 3924 2 2520 30 1266 سيريالنكا

1516 - - - - - 263 - 8 - - - 1245 ميانمار

117,746 المجموع
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ويبّيــن الجــدول أعــاله أن العمــال القادميــن مــن مصــر يشــكلون العــدد األكبــر مــن بيــن العمــال 
المهاجريــن فــي المملكــة حيــث يتواجــد 180,426 عامــل مصــري فــي األردن، ويليهــم العمــال 
ــر العربيــة، والهنــد، والفلبيــن علــى التوالــي حيــث  القادميــن مــن بنجالديــش و ل األفريقيــة غي
يتواجــد عامــل وعاملــة مــن بنجالديــش، 370 عامــل أفريقــي غيــر عربــي و 16,096 عامــل هنــدي 
و 12,336 عامــل فيلبينــي، ويتــوزع أغلــب العمــال المهاجريــن فــي محافظتــي عمــان واربــد، حيــث 
ــة  ــة المؤهل ــق الصناعي ــي المناط ــل ف ــي العم ــي قطاع ــال ف ــؤالء العم ــن ه ــد م ــل العدي يعم
والعمــل المنزلــي، ويليهــم بعــد ذلــك قطاعــات الزراعــة والتشــييد وتجــارة الجملــة والتجزئــة، كمــا 
يظهــر الجــدول أدنــاه حــول عــدد العمــال غيــر األردنييــن الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل فــي هــذه 

القطاعــات االقتصاديــة الخمســة خــالل العــام الماضــي:

عــدد العمــال مــن غيــر األردنييــن الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل فــي الفتــرة الزمنيــة الواقعــة مــا بيــن 1 / 2021/1 ولغايــة 31 /12 /2021 
وفقــا لألنشــطة االقتصاديــة

المجموع معان مأدبا عجلون جرش المفرق الكرك العقبة العاصمة الطفيلة الزرقاء البلقاء إربد

المحافظات

الجنسية

 النشاط
االقتصادي

91333 566 644 290 376 1025 1411 62 34983 437 19159 1212 30968
 الصناعات
التحويلية

43005 398 492 279 750 738 1705 71 31836 901 1904 610 3321
التشييد

79609 2651 2512 762 2227 7363 3919 1131 11771 894 7128 2170 17531

 الزراعة
 والحراجة
 وصيد
األسماك

63102 123 366 39 168 128 389 0 56625 43 548 1400 2273
 أنشطة
 األسر
المعيشية

15325 374 302 117 166 368 452 59 10372 147 700 1027 1241

 انشطة
 اإلقامة
 والخدمات
الغذائية

17984 405 535 100 280 363 774 91 11908 183 1348 760 1237

 تجارة
 الجملة
 والتجزئة،
 إصالح
 المركبات
 ذات
 المحركات
والدراجات
النارية
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المجموع انثى ذكر الجنسية

23742 23731 11 اثيوبيا

11212 11142 70 الفلبين

374 367 7 أندونيسيا

1731 1731 0 اوغندا

7009 6882 127 بنغالدش

1469 1420 49 سيريالنكا

2428 2426 2 غانا

140 135 5 كينيا

1332 1329 3 نيبال

49437 49163 274 المجموع

ــاه عــدد  أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد العمــال والعامــالت فــي العمــل المنزلــي، يوضــح الجــدول أدن
ــذي  ــي وال ــام الماض ــالل الع ــية خ ــس والجنس ــب الجن ــل حس ــح عم ــدروا تصاري ــن أص ــال الذي العم
ــال  ــا العم ــاع، يليه ــذا القط ــة به ــر فئ ــكلون أكب ــا يش ــن أثيوبي ــالت م ــال والعام ــح أن العم يوض

ــة. ــية الفيليبيني ــن الجنس ــالت م والعام

ويعــود ســبب ارتفــاع عــدد العمــال مــن الجنســية االثيوبيــة بهــذا القطــاع بســبب تكلفــة 
األخــرى. الجنســيات  مــع  مقارنــة  المنخفضــة،  اســتقدامهم 

ــتعرض  ــث يس ــريعات، حي ــن التش ــد م ــى العدي ــل عل ــام األردن بالتعدي ــي، ق ــام الماض ــالل الع وخ
القســم أدنــاه أبــرز هــذه التعديــالت، مثــل تعديــل قانــون منــع اإلتجــار بالبشــر رقــم )10(، ونظــام 

ــالت. ــذه التعدي ــى ه ــن عل ــات تمكي ــم )19( وتعليق ــة رق ــال الزراع عم

أ .    القانون المعدل لمنع اإلتجار بالبشر رقم 10 لسنة 2021:

تــم تعديــل ونشــر قانــون منــع اإلتجــار بالبشــر بتاريــخ 2021/6/1، ليصبــح ســارًيا بعــد مــرور عشــر 
ســنوات علــى إصــداره عــام 2009. وحملــت التعديــالت الجديــدة الكثيــر مــن التغييــرات اإليجابيــة 
ــث  ــون، حي ــص القان ــي ن ــواردة ف ــات ال ــظ العقوب ــا تغلي ــن ومنه ــال المهاجري ــة بالعم المتعلق
أصبحــت العقوبــة فــي األوضــاع غيــر المشــددة الحبــس باألشــغال الشــاقة والغرامــة التــي تبــدأ 
ــع  ــى جم ــص عل ــم الن ــا ت ــى، كم ــد األعل ــار بالح ــى 10,000 دين ــار إل ــى 3,000 دين ــد األدن ــن الح م
العقوبتيــن )الحبــس والغرامــة( مًعــا. أمــا فــي حــال وقــوع الجريمــة تحــت الظــروف المشــدة وفًقا 
للمــادة )9( مــن القانــون فأصبحــت العقوبــة المنصــوص عليهــا هــي األشــغال الشــاقة لمــدة ال 
تقــل عــن ســبع ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن 5,000 دينــار وال تزيــد عــن 20,000 دينــار، وتشــمل 

الظــروف المشــددة فهــي كالتالــي:
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ــراؤه أو  ــع أو ش ــه للبي ــم عرض ــر أو يت ــن العم ــرة م ــة عش ــل الثامن ــم يكم ــخص ل ــاع ش أ-      أن يب
ــك. ــد بذل الوع

ب-   ارتــكاب إحــدى جرائــم اإلتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا فــي البنــد )2 )مــن الفقــرة )أ( مــن 
المــادة )3 )مــن هــذا القانــون.

ج-   ارتكاب أي من جرائم اإلتجار بالبشر في احدى الحاالت التالية:

1.   إذا كان مرتكــب الجريمــة قــد أنشــأ أو أدار جماعــة إجراميــة منظمــة أو انضــم اليهــا أو 
شــارك فيهــا.

2.   إذا تعــدد الجنــاة أو المجنــي عليهــم أو كان مــن بيــن المجنــي عليهــم شــخص مــن ذوي 
اإلعاقــة أو أنثــى.

3.   إذا ارتكبــت الجريمــة مــن خــالل اإلســتغالل فــي الدعــارة أو أي شــكل مــن أشــكال 
اإلســتغالل الجنســي أو نــزع األعضــاء.

4.   إذا ارتكبــت الجريمــة مــن خــالل التهديــد بالقتــل، أو بــاألذى الجســيم، أو التعذيــب البدنــي، 
أو النفســي، أو مــن شــخص كان يحمــل ســالحًا.

ــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا  ــكاب إحــدى الجرائ ــه نتيجــة ارت 5.   إذا أصيــب المجنــي علي
ــفاؤه.  ــى ش ــرض ال يرج ــتديمة أو بم ــة مس ــون بعاه القان

6.   إذا كان مرتكب الجريمة زوًجا.

ــا بخدمــة عامــة وارتكبهــا مــن خــالل  ــا أو مكلًف 7.   إذا كان مرتكــب الجريمــة موظفــًا عاًم
ــة. ــه العام ــه أو خدمت ــتغالل وظيفت اس

8.   إذا كانت الجريمة ذات طابع عابر للحدود.

كمــا نــص القانــون المعــدل علــى حــق الضحيــة فــي اإلقامــة المؤقتــة، إذا كانــت مــن العمــال 
المهاجريــن فــي المملكــة إلــى حيــن اســتكمال اإلجــراءات الضروريــة للتحقيــق والمحاكمــة. كما 
نــص القانــون الجديــد علــى وجــوب توفيــر ترجمــة قانونيــة للضحيــة وتوفيــر المســاعدة القانونيــة 
الالزمــة للضحيــة وتوفيــر ســبل الحصــول علــى تعويــض عاجــل لجبــر الضــرر المــادي والمعنــوي، 
وتأميــن ســبل تواصــل الضحيــة بعائلتــه وســفارته إن وجــدت. علــى الرغــم مــن ذلــك، ال تــزال تمكين 
ــا مــن الجنســيات  ــة اعفــاء الضحاي ــات بهــذا الخصــوص، منهــا صعوب تالحــظ وجــود بعــض التحدي
المقيــدة مــن غرامــات تجــاوز اإلقامــة، كمــا ال زالــت هنالــك بعــض القضايــا التــي ُتكيــف كجنحــة 
إتجــار بالبشــر علــى الرغــم مــن وجــود ظــرف مشــدد لهــا كأن تكــون الضحيــة أنثــى علــى الرغــم 
مــن نــص القانــون علــى أن هــذه الجريمــة يجــب أن تكّيــف جنايــة ممــا يــؤدي لتغييــر اختصــاص 

المحكمــة صاحبــة النظــر فــي الدعــوى.

عالوة على ذلك، تم إلغاء نص المادة )12( وتم إضافة نص بديل عنه كالتالي:

 أ.     تكفــل الجهــات المختصــة حيثمــا أمكــن حمايــة المجنــي عليه وســالمته النفســية والجســدية 
والمعنويــة وتعمــل علــى تهيئــة الظــروف المناســبة لمســاعدته ورعايتــه صحيــًا ونفســيًا 
وتعليميــًا واجتماعيــًا وإعــادة تأهيلــه ودمجــه بمــا يحتــرم آدميتــه ويصــون إنســانيته، كمــا ُتســهل 

عودتــه إلــى وطنــه علــى نحــو آمــن وســريع، مــع مراعــاة المصلحــة الفضلــى للطفــل.
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 ب.     على الجهات المختصة حيثما أمكن أن تكفل للمجني عليه الحقوق التالية:

1.   إتاحــة الفرصــة لــه فــي جميــع مراحــل اإلســتدالل أو التحقيــق أو المحاكمــة لبيــان وضعه 
ــد  ــاد ي ــان إبع ــره لضم ــيته وعم ــه وجنس ــى هويت ــوف عل ــه والوق ــه وتصنيف ــرف علي والتع

الجنــاة عنــه.

2.   اإلقامــة المؤقتــة فــي المملكــة إلــى حيــن اســتكمال اإلجــراءات الضروريــة للتحقيــق 
والمحاكمــة.

3.   الحصول على المساعدة القانونية الالزمة.

4.   توفير الترجمة المناسبة.

5.   توفيــر الســبل المشــروعة للحصــول علــى التعويــض العــادل لجبــر الضــرر المــادي 
والمعنــوي وفقــا ألحــكام القانــون.

6.   اإللتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة اإلتجار بالبشر في حدود القانون.

7.   توفير أماكن مناسبة إليواء الضحية ومن يلزم من ذويه.

ــًا أو  ــه مادي ــر علي ــدم التأثي ــن ع ــا يضم ــه بم ــه ولذوي ــة ل ــة الالزم ــة األمني ــر الحماي 8.   توفي
ــى. ــك مقتض ــى كان لذل ــًا مت معنوي

9.   تأمين اإلتصال بذويه أن وجدوا أو سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.

كمــا تــم إضافــة المــادة رقــم 14 التــي تفيــد –بــأن ُينشــأ فــي الــوزارة صنــدوق يســمى )صنــدوق 
مســاعدة ضحايــا اإلتجــار بالبشــر( يتولى تقديــم المســاعدات الالزمة للمجنــي عليهــم والمتضررين 
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وفــق نظــام يصــدر لهــذه الغايــة، إال أن النظــام 

المذكــور لــم يصــدر بعــد.

أخيــرا نّصــت المــادة 17 علــى أن يســمي المجلــس القضائــي العــدد الــالزم مــن المدعيــن العاميــن 
ــم  ــل ت ــر وبالفع ــار بالبش ــا اإلتج ــر بقضاي ــة للنظ ــة بداي ــدى كل محكم ــن ل ــاة المتخصصي أو القض
تســمية عــدد مــن المدعيــن العامليــن المتخصصيــن إال أن بعــض القضايــا َنظــر بهــا مدعيــن عامين 

علــى الرغــم مــن عــدم ورود أســمائهم فــي القائمــة.

عملــت عاملــة منــزل مــن الجنســية النيباليــة لــدى صاحــب عمــل منــذ 7\11\2019. وبعــد 
ــل  ــب العم ــال، إال أن صاح ــى نيب ــودة إل ــفر والع ــة بالس ــت العامل ــل رغب ــد العم ــاء عق إنته
أجبرهــا علــى العمــل لديــه، كمــا لــم تتقاضــى العاملــة أجورهــا لمــدة ســنة و نصــف و تــم 

حرمانهــا مــن التواصــل مــع أهلهــا فــي نيبــال.

بعــد تواصــل العاملــة مــع تمكيــن، قامــت الوحــدة القانونيــة بإرســال إخبــار لوحــدة مكافحة 
اإلتجــار بالبشــر بســبب اإلنتهــاكات الواقعــة علــى العاملــة، وتــم بعــد ذلــك حــل المشــكلة 
مــن خــالل الوســاطة مــع صاحــب العمــل الــذي قبــل بدفــع مبلــغ $7500 للعاملــة وحجــز 

تذكــرة ســفر لهــا، ســافرت العاملــة الحقــا إلــى نيبــال.
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ب .   نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021:

تــم إقــرار نظــام العامليــن فــي الزراعــة مطلــع أيــار مــن عــام 2021، كمــا تــم نشــره فــي الجريــدة 
الرســمية بعــد تأخــر إقــراره لمــدة 13 عــام. حيــث جــاء إقــراره تلبيــة لمــادة فــي قانــون العمــل تــم 
اســتحداثها عــام 2008 تنــص علــى شــمول عمــال الزراعــة وعمــال المنــازل بأنظمــة تصــدر لهــذه 
الغايــة، حيــث صــدر وقتهــا نظــام العامليــن فــي المنــازل فقــط، ولــم يصــدر نظــام للعامليــن فــي 

الزراعة. 

ــون العمــل  يحتــوي نظــام عمــال الزراعــة 17 مــادة أهمهــا شــمول عمــال الزراعــة بأحــكام قان
فــي أي موضــوع لــم يعالجــه النظــام، أي أن عمــال الزراعــة أصبحــوا مشــمولين بالقانــون كامــاًل 
وبالضمــان، غيــر أن النظــام اســتثنى أصحــاب العمــل وعمالهــم فــي حــال اســتخدامهم 3 عمــال 

فأقــل مــن أحــكام ســاعات العمــل والعطــل ومــن الشــمول بالضمــان اإلجتماعــي.

وينــص النظــام علــى أن »ســاعات العمــل الزراعــي العاديــة هــي ثمانــي ســاعات فــي اليــوم الواحد 
وال تزيــد علــى ثمــان وأربعيــن ســاعة فــي األســبوع تتــوزع علــى ســتة أيــام علــى األكثــر، تعطــى 
خاللهــا فتــرة للراحــة ال تقــل عــن ســاعة واحــدة علــى مرحلتيــن حســب ظــروف العمــل وال يحســب 

منهــا الوقــت المخصــص للراحــة وتنــاول الطعــام«.

وأجــاز النظــام لصاحــب العمــل تشــغيل العامــل الزراعــي أكثــر من ســاعات العمــل اليوميــة العادية 
فــي حــاالت الموســم الزراعــي والحــاالت الطارئــة مــن أجــل تالفــي وقــوع خســائر فــي المنتجــات 

الزراعيــة، علــى أن يتقاضــى العامــل أجــرا إضافيــا وبحســب المنصــوص عليــه فــي قانــون العمــل.
ــل  ــة العم ــه طبيع ــا تقتضي ــا لم ــبوعية وفق ــة أس ــوم عطل ــي ي ــل الزراع ــتحقاق العام ــد اس وأك
الزراعــي، علــى أنــه يجــوز باإلتفــاق مــع صاحــب العمــل الزراعــي جمــع أيــام عطلتــه األســبوعية 
والحصــول عليهــا خــالل مــدة ال تزيــد علــى شــهرين، ويلتــزم صاحــب العمــل وعلــى نفقتــه بتهيئــة 
ــة  ــت طبيع ــال اقتض ــي ح ــة ف ــأة الزراعي ــل المنش ــن داخ ــال الزراعيي ــب للعم ــكن مناس ــكان س م

العمــل ذلــك وحســب الشــروط الــواردة فــي عقــد العمــل.

وعلــى الرغــم مــن ترحيــب تمكيــن بإصــدار هــذا النظــام إال أنهــا الحظــت أنــه خــال مــن تنظيــم عقود 
العمــل خالفــا لمــا ورد فــي الفقــرة )ب(، األمــر الــذي يجعــل بقــاء الممارســة العمليــة بعــدم وجود 
عقــود عمــل توضــح حقــوق والتزامــات الطرفيــن وتحــول دون إثبــات قيــام عالقــة العمــل بينهمــا 
وتكييفهــا، علــى أنهــا عقــد مقاولــة أو أي عقــد شــبيه بعقــد العمــل، لكــن ال يتمتــع بالحمايــة 
التــي يوفرهــا القانــون والنظــام لعقــود العمــل، األمــر الــذي ينعكــس علــى مــدى قــدرة العامــل 
علــى اإلســتفادة مــن الحمايــة المقــررة لــه بموجــب القانــون والنظــام عــدا عــن مــا ينشــأ عــن ذلــك 
مــن مشــاكل وصعوبــات أمــام القضــاء خاصــة بالنســبة لقواعــد اإلثبــات واســتفادة العامــل مــن 

اإلعفــاء مــن الرســوم وغيرهــا مــن المســائل القانونيــة واإلجرائيــة. 

لــذا يجــب أن يتضمــن النظــام النــص علــى تنظيــم عقــود العمــل باعتبــاره متطلًبــا تشــريعًيا فــي 
المقــام األول يضمــن إلتــزام صاحــب العمــل بتوثيــق التعاقــدات، ويمكــن فــي هــذا اإلطــار إضافــة 
نــص يتعلــق باعتمــاد الــوزارة نمــوذج عقــد عمــل موحــد ينظــم علــى ثــالث نســخ باللغــة العربيــة 
ــخة  ــوزارة بنس ــل وال ــب العم ــل وصاح ــن العام ــظ كل م ــى أن يحتف ــل، عل ــا العام ــة يفهمه وبلغ
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منــه. كمــا يعتبــر تنظيــم عقــود العمــل إجــراًء رقابًيــا لتســهيل إجــراءات التفتيــش علــى أصحــاب 
العمــل والمنشــآت الزراعيــة، لهــذه األســباب فإننــا ندعــو إلــى تضميــن أحــكام فــي النظــام فيمــا 
يتعلــق بإلــزام صاحــب العمــل بتنظيــم عقــود عمــل وبإرســال إشــعار للــوزارة يتضمــن عــدد العمــال 
لديــه وطبيعــة عملهــم وتاريــخ مباشــرتهم للعمــل وأجورهــم واإلحتفــاظ بســجالت تتضمــن هــذه 

المعلومــات.

ــت  ــواء كان ــل، س ــود العم ــاء عق ــاالت انته ــق بح ــة تتعل ــا خاص ــام أحكام ــمل النظ ــم يش ــك ل كذل
محــددة المــدة أو غيــر محــدد المــدة، مثــل حــاالت اســتحالة تنفيــذ العقــد بتلــف الموســم الزراعي 
أو تلــف المحاصيــل الزراعيــة أو وفــاة العامــل أو فــي حالــة عــدم رغبــة أحــد األطــراف في اســتمرار 
العقــد. كمــا لــم تتضمــن مســودة النظــام تنظيــم حــاالت إنهــاء العقــد بســبب صاحــب العمــل مــع 
احتفــاظ العامــل بحقوقــه كأن ُترتكــب انتهــاكات جســيمة علــى العامــل، أو بســبب العامــل كأن 

يتســبب فــي خســارة كبيــرة لصاحــب العمــل. 

إلــى جانــب ذلــك، لــم تتضمــن مســودة النظــام تنظيــم عمليــة الوســاطة فــي القطــاع الزراعــي 
ــى  ــرف عل ــا درج الع ــالل م ــن خ ــع م ــى أرض الواق ــة عل ــذه الممارس ــود ه ــن وج ــم م ــى الرغ عل
تســميته بـــ )الشــاويش أو المعلــم( بحيــث يتــم ضمــان عــدم اســتغالل العامــل مــن قبــل الوســطاء، 
وهــذا يتطلــب تضميــن النظــام نصوًصــا وأحكاًمــا تعطــي مفتشــي وزارة العمــل صالحيــة الرقابــة 
علــى أعمــال الوســطاء فــي هــذا القطــاع، ســواء أكانــوا أفــراد أو مؤسســات مــن خــالل تنظيــم 
ــي  ــوزارة ف ــق ال ــال وح ــذا المج ــي ه ــل ف ــراءات العم ــات وإج ــيط، وآلي ــجيل كوس ــكام التس أح

التفتيــش علــى أعمالهــم. 

ويضــاف إلــى ذلــك قيــام وزارة العمــل بتعليــق شــمول عمــال الزراعــة بتأمينــات الضمــان 
اإلجتماعــي حتــى عــام 2024 بعــد أن كان مقــرًرا أن يتــم العمــل بــه بــدًءا مــن عــام 2023، حيــث 
نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة 17 علــى أن »يلتــزم صاحــب العمــل الزراعــي بإشــراك العمــال لديــه 
بالتأمينــات المشــمولة بأحــكام قانــون الضمــان اإلجتماعــي فــي حــال انطبقــت عليهــم األحــكام 
الخاصــة بالشــمول اإللزامــي الــواردة فــي قانــون الضمــان اإلجتماعــي وتعديالته، ونظام الشــمول 

ــه«. بتأمينــات المؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي وتعديالت

إال أن الحكومــة األردنيــة أصــدرت البــالغ رقــم 41 مــن أوامــر الدفــاع بعد شــهرين من صــدور النظام 
ــازة الزراعيــة تعليــق تطبيــق تأميــن الشــيخوخة  ــذي نصــت المــادة الثالثــة منــه علــى »للحي وال
ــال  ــض عم ــع أو بع ــى جمي ــل عل ــن العم ــل ع ــن التعّط ــة وتأمي ــن األموم ــاة وتأمي ــز والوف والعج
الزراعــة الواجــب إشــراكهم بأحــكام قانــون الضمــان اإلجتماعــي وفًقــا لنظــام عمــال الزراعــة رقــم 

)19( لســنة 2021، علــى أن يتــم إشــراكهم بتلــك التأمينــات اعتبــارًا مــن 2023/1/1«

ــط  ــا فق ــادة وحصره ــق الم ــق تطبي ــة بتعلي ــازات الزراعي ــاب الحي ــم )41( ألصح ــالغ رق ــمح الب وس
بإشــراك العمــال بتأميــن إصابــات العمــل وذلــك حتــى نهايــة عــام 2022، وأعلنــت مؤسســة 
الضمــان اإلجتماعــي فــي بيــان صــدر عنهــا مؤخــرا نيتهــا التأجيــل مــرة أخــرى حتــى نهايــة عــام 
2023. األمــر الــذي يتعــارض مــع بيــان آخــر صــدر عــن وزارة العمــل فــي نفــس اليــوم ليؤكــد أن 
فتــرة ســريان بــالغ 41 فيمــا يخــص شــمول المزارعيــن بالضمــان اإلجتماعــي بشــكل كامــل وبكافة 

ــة العــام 2021. ــات، ســتنتهي مــع نهاي التأمين
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ــة  ــأن تقــوم الحكومــة األردني ــن ب ــم اســتعراضه أعــاله، تأمــل تمكي ــى مــا ت ــه، واســتنادا إل وعلي
بأخــذ هــذه المالحظــات أســوة بالمالحظــات التــي جــرى أخذهــا ســابقا مثــل تحديــد ســاعات العمــل 
والراحــة واإلجــازات الســنوية وإجــازة األمومــة، إلــى جانــب تحديــد موعــد تســليم األجــر، والتأكيــد 
علــى أهميــة تطبيــق هــذه الحقــوق خاصــة انهــا واردة فــي قانــون العمــل وُأعيــد تكرارهــا فــي 

النظــام.

وبناء على النظام صدرت التعليمات التالية: 

•     تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021

دخلــت هــذه التعليمــات حيــز الســريان بتاريــخ 2021/10/16، وعّرفــت التعليمــات مفتــش العمــل 
بأنــه »الشــخص المفــوض مــن الوزيــر للقيــام بأعمــال التفتيش علــى المنشــآت الزراعيــة والحيازات 
ــق  ــة وف ــة المهني ــالمة والصح ــروط الس ــه وش ــل وظروف ــروط العم ــن ش ــق م ــة، للتحق الزراعي

أحــكام القانــون والنظــام والتشــريعات المعمــول بهــا فــي الــوزارة«.

وحــدد النظــام مهــام المفتــش والتــي تشــمل؛ القيــام بزيــارة المنشــأة الزراعيــة أو الحيــازة 
ــروط  ــة بش ــريعات ذات العالق ــام والتش ــون والنظ ــكام القان ــق أح ــن تطبي ــق م ــة، للتحق الزراعي

ــي: ــو التال ــى النح ــه عل ــل وظروف العم

أ.   شروط العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي:

1.   شروط تشغيل العّمال من حيث السن والجنس والجنسية.

2.   تنظيم العمل من حيث ساعات العمل، وأوقات الراحة والعطلة األسبوعية واإلجازات.

3.   أجــور العمــال مــن حيــث دفعهــا فــي موعــد اســتحقاقها والحســومات المخالفــة لقانون 
العمل.

4.   شروط ومتطلبات تشغيل العمال الزراعيين من غير األردنيين.

ب.   ظروف العمل، وتشمل على سبيل المثال ما يلي:

1.   توفيــر شــروط الســالمة والصحــة المهنيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون واألنظمــة 
والتعليمــات ذات العالقــة.

2.   التحقق من إصابات العمل للعمال غير الخاضعين ألحكام قانون الضمان اإلجتماعي.

ــا للتشــريعات ذات  ــة فــي ســكن عمــال الزراعــة أن وجــد وفًق ــات الصحي ــر المتطلب 3.   توفي
العالقــة.

ــن  ــي م ــل الزراع ــب العم ــع صاح ــه بمن ــن يفوض ــر أو م ــيب للوزي ــل بالتنس ــش العم ــوم مفت ويق
ــا لإلجــراءات  ــن للمــدة التــي يحددهــا ووفًق ــر األردنيي ــن غي اســتقدام أو انتقــال العمــال الزراعيي

ــن مــا يلــي: ــوزارة إذا تبي المعمــول بهــا فــي ال

أ .   قيــام صاحــب العمــل الزراعــي باســتخدام العامــل بصــورة جبريــة، أو بالتهديــد أو باالحتيــال أو 
باإلكــراه بمــا فــي ذلــك حجــز وثائــق الســفر.
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ب .   وقــوع اعتــداء مــن صاحــب العمــل الزراعــي أو مــن يمثلــه بالضــرب أو ممارســة أي شــكل مــن 
أشــكال اإلعتــداء أو التحــرش الجنســي علــى العامــل الزراعــي.

•     تعليمــات شــروط وتدابيــر الســامة والصحــة المهنيــة فــي مواقــع العمــل الزراعــي 
ــنة 2021: لس

ــر  ــع اإلجــراءات والتدابي ــزم صاحــب العمــل الزراعــي باتخــاذ جمي ــى هــذه التعليمــات، يلت ــاء عل بن
الالزمــة لتوفيــر وســائل الســالمة والصحــة المهنيــة لتأميــن بيئــة العمــل الزراعــي للوقايــة مــن 

جميــع المخاطــر ومنهــا:

ــة الناجمــة عــن آالت وأدوات العمــل الزراعــي، كوســائل نقــل العمــال  1.     المخاطــر الميكانيكي
ــل  ــي العم ــتخدم ف ــي تس ــن اآلالت واألدوات الت ــا م ــر وغيره ــع والج ــن وآالت وأدوات الرف الزراعيي

الزراعــي.

ــاء  ــرارة، والضوض ــات الح ــاع درج ــاض وارتف ــن انخف ــة ع ــة كالمخاطرالناجم ــر الفيزيائي 2.     المخاط
ــوي. ــط الج ــرات الضغ ــاءة، وتغي ــزازات، واإلض واإلهت

3.     المخاطــر الكهربائيــة كالناجمــة عــن اآلالت واألدوات الكهربائيــة التــي تســتخدم فــي العمــل 
الزراعي.

4.     المخاطــر البيولوجيــة كمخاطــر اإلصابــة، والعــدوى، والحساســية، والتســمم بالبكتيريــا، 
والفيروســات، والفطريــات، والطفيليــات.

ــائلة  ــة والس ــة الصلب ــواد الكيميائي ــع الم ــل م ــن التعام ــة ع ــة الناجم ــر الكيميائي 5.     المخاط
والغازيــة.

6.     أخطار الحريق واإلنفجارات أو تخزين المواد الخطرة القابلة لإلشتعال أو نقلها أو تداولها.

7.      تزويــد العامليــن بمعــدات الحمايــة الشــخصية للوقايــة مــن مخاطر العمل الزراعــي واألمراض 
ــريعات ذات  ــب التش ــك حس ــا وذل ــة وغيره ــازات واألحذي ــارات والقف ــس والنظ ــة كالمالب المهني

العالقــة.

8.     إجــراء الفحــص الطبــي األولــي للعمــال قبــل تشــغيلهم للتأكــد مــن لياقتهــم الصحيــة للقيام 
بالعمــل الزراعــي ومــن عــدم إصابتهــم بأمــراض ســارية أو معديــة، علــى أن يقــوم صاحــب العمــل 
ــة للعمــال للمحافظــة علــى لياقتهــم وللكشــف عــن ظهــور أمــراض  بإجــراء الفحوصــات الدوري
ســارية أو معديــة بيــن صفــوف العامليــن، علــى أن يتحمــل صاحــب العمــل الكلــف المترتبــة علــى 

إجــراء تلــك الفحوصــات الطبيــة.

9.     اتخــاذ خطــوات فوريــة لوقــف أي عمليــة تشــكل خطــًرا وشــيًكا وجســيًما علــى ســالمة وصحة 
العمــال الزراعييــن وإجالئهــم إذا دعــت الحاجــة لذلك.

10.  توفيــر لوحــات إرشــادية وتحذيريــة واتخــاذ جميــع اإلجــراءات والتدابيــر للوقايــة مــن مخاطــر 
العمــل الزراعــي بمــا فيهــا أماكــن البــرك الزراعيــة للحمايــة مــن الغــرق أو العمــل فــي األماكــن 

المرتفعــة للحمايــة مــن خطــر الســقوط.
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ــي  ــم ف ــب والتنظي ــة والترتي ــى النظاف ــة عل ــعاف والمحافظ ــاذ واإلس ــائل اإلنق ــر وس 11.   توفي
ــي. ــل الزراع ــن العم أماك

12.   تدريــب العامــل الزراعــي وتعريفــه بمخاطــر العمــل الزراعــي وســبل الوقايــة الواجــب عليــه 
اتخاذهــا.

اتخــاذ جميــع اإلجــراءات والتدابيــر لحمايــة المــرأة العاملــة الحامــل أو المرضــع مــن األخطــار   .13
واألمــراض التــي قــد تنجــم عــن العمــل الزراعــي وعــن اآلالت المســتعملة فيــه.

ــر  ــن مخاط ــميين م ــن الموس ــال المؤقتي ــة العم ــر لحماي ــراءات والتدابي ــع اإلج ــاذ جمي اتخ  .14
العمــل الزراعــي.

مراعــاة المعاييــر والشــروط الصحيــة في ســكن عمــال الزراعــة والمرافق وفًقا للتشــريعات   .15
ذات العالقــة فــي حــال توفيرهــا.

أن تتــم جميــع األعمــال الخاصــة برفــع األوزان بشــكل آلــي مــا أمكــن وإن اســتدعت طبيعــة   .16
العمــل الزراعــي قيــام العامــل الزراعــي برفــع األوزان يجب مراعاة أن تكــون الحالــة الصحية للعامل 
المــوكل بالمهمــة مالئمــة كمــا يجــب اإلسترشــاد بــاألوزان المنصــوص عليهــا فيالتشــريعات ذات 

العالقــة مــع ضــرورة تدريــب العامــل الزراعــي علــى طــرق الرفــع الســليم لــألوزان.

عند التعامل مع المواد الكيميائية أن يراعى ما يلي:  .17

أ .      اإللتــزام بالحــدود العتبيــة المســموح بهــا للمــواد الكيميائيــة التــي يتعــرض لهــا العامل 
الزراعي.

ــن  ــل وتخزي ــد نق ــأة عن ــي والمنش ــل الزراع ــة العام ــة لوقاي ــات الالزم ــر اإلحتياط ب .     توفي
ــا. ــن نفاياته ــص م ــرة والتخل ــة الخط ــواد الكيميائي ــتخدام الم ــداول واس وت

ت .     اإلحتفــاظ بســجل لحصــر المــواد الكيميائيــة المتداولــة مــع الحــرص علــى أن يتضمــن 
جميــع البيانــات الخاصــة بــكل مــادة لرصــد بيئــة العمــل الزراعــي وتعــرض العامــل الزراعــي 

لخطــر الكيماويــات.

ــي  ــل الزراع ــي العم ــة ف ــة المتداول ــواد الكيميائي ــع الم ــف لجمي ــات تعري ــع بطاق ث .     وض
موضحــا بهــا اإلســم العلمــي والتجــاري والتركيــب الكيميائــي لهــا ودرجــة خطورتهــا 

ــا. ــة به ــوارئ المتعلق ــراءات الط ــالمة وإج ــات الس واحتياط

ج .     االحتفــاظ بنشــرة بيانــات الســالمة التعريفيــة الخاصــة بالمــواد الكيميائيــة المتداولــة 
فــي العمــل الزراعــي.

ــكام  ــع ألح ــر الخاض ــي غي ــل الزراع ــرض العام ــال تع ــي ح ــي ف ــل الزراع ــب العم ــزم صاح يلت  .18
قانــون الضمــان اإلجتماعــي إلصابــة عمــل أدت إلــى وفاتــه أو ألحقــت بــه ضــرًرا جســمانًيا بنقــل 
المصــاب إلــى المستشــفى أو أي مركــز طبــي، ويتحمــل صاحــب العمــل الزراعــي النفقــات 
المترتبــة عــن اإلصابــة لحيــن اســتقرار الحالــة بمــا فــي ذلــك نفقــات النقــل والعــالج واألجــور خــالل 

ــون. ــكام القان ــا ألح ــد وفًق ــم إن وج ــز الدائ ــن العج ــض ع ــل والتعوي ــدة التعط م

19.  يلتــزم صاحــب العمــل الزراعــي بتبليــغ الــوزارة بحــوادث وإصابــات العمــل الزراعــي خــالل 48 
ســاعة مــن وقــوع الحــادث مــن خــالل الوســيلة التــي تحددهــا الــوزارة.
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•     قرار يتعلق بعمال الزراعة صدر بتاريخ  2021/11/4:

ــي أن ينتقــل مــن صاحــب  ــر األردن أصــدرت وزارة العمــل قــراًرا مفــاده عــدم الســماح للعامــل غي
عمــل إلــى آخــر داخــل القطــاع الزراعــي بعــد انتهــاء تصريــح العمــل الخــاص بــه لمــدة 45 يــوم، 
ــمحت  ــوزارة س ــن ال ــابق. لك ــل( الس ــب العم ــل )صاح ــن الكفي ــة م ــراءة ذم ــار ب ــال إحض ــي ح إال ف
للعامــل غيــر األردنــي فــي القطــاع الزراعــي باالنتقــال لصاحــب عمــل آخــر فــي ذات القطــاع بعــد 
انتهــاء تصريــح العمــل بمــدة تزيــد عــن 45 يومــًا دون الحاجــة إلــى إبــراز بــراءة ذمــة مــن صاحــب 

عملــه الســابق.

علــى الصعيــد اآلخــر، تؤكــد تمكيــن أن اإلجــراءات المتبعــة فــي مديريــات العمــل تمنــع انتقــال 
العامــل مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر حتــى بعــد انتهــاء تصريــح العمــل أو العقــد إال بعــد حصولــه 
علــى وثيقــة تنــازل مــن صاحــب العمــل، -وكان يطبــق هــذا قبــل صــدور القــرار المذكــور أعــاله-. 
ــن  ــتغالل لحي ــه لالس ــل ويعرض ــب العم ــة صاح ــت رحم ــل تح ــاء العام ــذا ببق ــبب ه ــي يتس وبالتال
حصولــه علــى ورقــة التنــازل، وأحياًنــا مــا يطلــب صاحــب العمــل مبلًغــا مالًيــا مــن العامــل إلعطائــه 

ورقــة التنــازل التــي تعــد إثباًتــا علــى تنــازل صاحــب العمــل عــن العامــل لصاحــب عمــل آخــر.

ــراءة الذمــة  ــة التــي يجــب علــى العامــل الحصــول علــى ب إال أن هــذا القــرار حــدد المــدة الزمني
مــن صاحــب العمــل إذا رغــب باالنتقــال إلــى صاحــب عمــل آخــر. وتحــدد هــذه المــدة ب 45 يوًمــا 
مــن تاريــخ انتهــاء تصريــح العمــل، حيــث يتعــارض هــذا الشــرط مــع مــع المــادة 12 مــن تعليمــات 
شــروط واجــراءات اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر األردنييــن لســنة 2012 والتــي نصــت علــى 

أنــه:

»يســمح للعمــال الزراعييــن باإلنتقــال مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر فــي نفــس قطــاع الزراعة« 
دون تقييــده بتنــازل إال أنــه كان معمــواًل بهــذه الوثيقــة فــي مختلــف مديريــات العمل.«

ــب  ــذ 2019، برات ــه من ــل نفس ــب العم ــدى صاح ــون ل ــة يعمل ــية المصري ــن الجنس ــال م عّم
ــع  ــدم دف ــبب ع ــي، وبس ــل إضاف ــدل عم ــم أي ب ــب له ــار، وال يحتس ــداره 25 دين ــي مق يوم
ــم،  ــتحقة له ــار مس ــغ 750 دين ــد مبل ــن ترص ــم م ــى الرغ ــل عل ــال العم ــرك العم ــم ت اجوره

ــيئة. ــاع الس ــبب األوض ــر بس ــى مص ــودة إل ــى الع ــال عل ــد العم ــر أح ــث اضط حي

بعــد مراجعــة العمــال لتمكيــن، تــم اعطاؤهــم استشــارة قانونيــة حــول وضعهــم القانونــي 
قبــل البــدء بإجــراءات الوســاطة مــع صاحــب العمــل إال أنــه عنــد بــدء الوســاطة لــم يســتجب 
ممــا أدى لتســجيل قضيــة عماليــة فــي محكمــة جنــوب عمــان. وانتهــت المحكمــة بقــرار 
يلــزم صاحــب العمــل بدفــع مبلــغ 700 دينــار لكل عامــل باإلضافــة ألتعــاب المحامــاة والفائدة 

القانونية.
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ج.     قرار قوننة وتوفيق األوضاع للعمال غير األردنيين “قرار اإلعفاء من الغرامات«:

دخــل قــرار قوننــة وتوفيــق األوضــاع للعمــال غيــر األردنييــن »قــرار اإلعفــاء مــن الغرامــات« الــذي 
وضعــه مجلــس الــوزراء حيــز التنفيــذ بتاريــخ 4/7/2021 وانتهــى بتاريــخ 2/9/2021، حيــث وضــع 
ــي  ــن ف ــن المخالفي ــر األردنيي ــال غي ــاع العّم ــق أوض ــة وتوفي ــرار لقونن ــذا الق ــوزراء ه ــس ال مجل

ســوق العمــل. 

واعتبــر هــذا القــرار قــراًرا غيــر مســبوق مقارنــة بالقــرارات التــي صدرت ســابًقا بســبب التســهيالت 
ــح  ــوم التصاري ــة(، ورس ــاوز اإلقام ــات تج ــات )غرام ــن الغرام ــاءات م ــل؛ اإلعف ــا مث ــي تضمنه الت
ــة  ــازل، إضاف ــي المن ــن ف ــا العاملي ــا فيه ــيات بم ــف الجنس ــن مختل ــة م ــدي العامل ــابقة لألي الس
إلــى اإلعفــاء مــن الغرامــات المترتبــة علــى التأخــر فــي تجديــد إذن اإلقامــة الســنوي المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب.

كمــا ُســمح للعمــال بالتنقــل للعمــل بيــن العديــد مــن القطاعــات واألنشــطة اإلقتصاديــة، وســمح 
ــمح  ــك، س ــى ذل ــة إل ــود. باإلضاف ــم مفق ــم تعمي ــو كان عليه ــى ل ــم، حت ــب أوضاعه ــم تصوي له
ــم  ــم تعمي ــد عليه ــات وإن وج ــل الغرام ــن كام ــم م ــر إعفائه ــم عب ــى بالده ــفر إل ــال بالس للعم

مفقــود.

ــغ عنــه كشــخص مفقــود(  ــذي ُبّل ــزل الهــارب )ال ــه »ُيســمح لعامــل المن ونّصــت المــادة علــى أن
لــدى مديريــة األمــن العــام والــذي لــم يتــم اســتبداله بعامــل آخــر الحصــول علــى تصريــح عمــل 
لــدى صاحــب منــزل آخــر، شــريطة أن يكــون قــد مضــى مــدة ســنتين علــى تاريــخ تبليــغ واقعــة 
الهــروب وذلــك دون الحاجــة إلــى تثبيــت موافقــة صاحــب المنــزل القديــم علــى وثيقــة اإلنتقــال 
)التنــازل( وفــق النمــوذج المعتمــد مــن الــوزارة والمصــدق مــن مفتــش العمــل فــي المديريــة 

التــي يقــع ضمــن اختصاصهــا مــكان ســكن صاحــب العمــل الجديــد«.

وتضّمن القرار اإلعفاءات التالية:

1.     إعفــاء أصحــاب العمــل مــن كافــة رســوم تصاريــح العمــل والمبالــغ اإلضافيــة لصالــح )هيئة 
تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة( للعمالــة غيــر األردنيــة المخالفــة إعفــاًء كامــاًل 
عــن كافــة الفتــرات الســابقة فــي مختلــف القطاعــات واألنشــطة اإلقتصاديــة المختلفــة، وذلك 
عنــد اســتخدام العامــل غيــر األردنــي )ألول مــرة( أو تجديــد تصريــح عملــه علــى نفــس صاحــب 
ــة  ــطة اإلقتصادي ــات واألنش ــن القطاع ــي أي م ــر ف ــل آخ ــب عم ــى صاح ــال إل ــل أو اإلنتق العم

المختلفــة.

ــح العمــل المنتهيــة  ــد تصري ــر عــن عــدم تجدي 2.     إعفــاء أصحــاب العمــل مــن غرامــة التأخي
ــة  ــطة اإلقتصادي ــات واألنش ــن القطاع ــي أي م ــر ف ــل آخ ــب عم ــى صاح ــال إل ــه أو اإلنتق مدت

ــة.  المختلف

ــي إذن  ــر ف ــة التأخي ــن غرام ــدة م ــيات المقي ــن الجنس ــن م ــر األردنيي ــال غي ــاء العم 3.     إعف
اإلقامــة الســنوي المنصــوص عليهــا فــي قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب رقــم )24( لســنة 

ــاع. ــق األوض ــة وتوفي ــرة قونن ــالل فت ــل خ ــح العم ــدار تصري ــة إص ــه، ألي حال 1973 وتعديالت
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أمــا بخصــوص إجــراءات المغــادرة النهائيــة لأليــدي العاملــة مــن غيــر األردنييــن فتضمــن 
اإلجــراء عــدًدا مــن اإلعفــاءات وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء علــى النحــو اآلتــي:

1.     إعفــاء العمــال غيــر األردنييــن الراغبيــن فــي مغــادرة أراضــي المملكــة نهائيــًا )خــروج بــال 
عــودة( مــن كافــة رســوم تصاريــح العمــل بمــا فيهــا المبالــغ اإلضافيــة لصالــح )هيئــة تطويــر 
ــح  ــى تصاري ــة عل ــواردات المترتب ــع ال ــوم طواب ــة( ورس ــة والتقني ــارات المهني ــة المه وتنمي
العمــل والبــدالت والغرامــات عــن الفتــرات الســابقة المترتبــة عليهــم حتــى تاريــخ مغادرتهــم 

المملكــة.

2.     إعفــاء العمــال غيــر األردنييــن مــن الجنســيات المقيــدة مــن غرامــة التأخــر فــي تجديــد إذن 
اإلقامــة الســنوي المنصــوص عليهــا فــي قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب رقــم )24( لســنة 

1973 وتعديالتــه، ألي حالــة يتــم فيهــا مغــادرة البــالد نهائيــًا.

3.     الســماح للعامــل غيــر األردنــي الراغــب بمغــادرة البــالد نهائيــا )خــروج بــال عــودة( بصــرف 
مســتحقاته مــن المؤسســة العامــة للضمــان اإلجتماعــي مباشــرة واعفــاءه مــن كافــة رســوم 
تصاريــح العمــل والمبالــغ اإلضافيــة ورســوم طوابــع الــواردات المترتبــة علــى تصاريــح العمــل 

والبــدالت والغرامــات الســابقة.

4.     أن يغــادر العمــال غيــر األردنييــن الذيــن اســتفادوا مــن اإلعفــاءات األراضــي األردنيــة قبــل 
تاريــخ 31/10/2021، وفــي حــال عــدم مغادرتهــم األراضــي األردنيــة خــالل الفتــرة الممنوحــة 

لهــم يتــم الرجــوع عليهــم بكافــة المبالــغ التــي تــم إعفاءهــم منهــا خــالل فتــرة القوننــة.

وحــدد القــرار أيضــا اآلليــة المتخــذة إلبعــاد العمــال غيــر األردنييــن المخالفيــن الذيــن لــم 
ــا  ــاد م ــراءات اإلبع ــت إج ــث كان ــة، حي ــرار القونن ــريان ق ــرة س ــال فت ــم خ ــوا أوضاعه يصوب

يلــي:

1.     بعــد إنتهــاء فتــرة القوننــة وتصويــب األوضــاع أن يتــم إبعــاد العّمــال غيــر األردنييــن عــن 
أراضــي المملكــة فــي حــال مضــى مــدة ثالثــة شــهور أو أكثــر علــى انتهــاء تصاريــح العمــل 
الخاصــة بهــم ولــم يقومــوا بتصويــب أوضاعهــم خــالل فتــرة قوننــة وتوفيــق األوضــاع. علــى أن 
يتــم التنســيق بيــن وزارة العمــل ووزارة الداخليــة ومديريــة األمــن العــام بهــذا الخصــوص مــن 

خــالل لجنــة مشــتركة يشــكلها معالــي وزيــر الداخليــة.

ــة  ــرة القونن ــد فت ــن، بع ــن المخالفي ــر األردنيي ــال غي ــط العم ــاملة لضب ــة ش ــالق حمل 2.     إط
ــة. ــي األردني ــن األراض ــا ع ــات إبعاده ــاع لغاي ــق األوض وتوفي

وتضمن القرار مجموعة من األحكام األخرى والتي شملت: 

1.     الســماح ألصحــاب العمــل باســتكمال اجــراءات إصــدار تصاريــح العمــل للعّمــال غيــر 
األردنييــن مــن حملــة الجنســيات المقيــدة باإلقامــة وغيــر المقيــدة باإلقامــة والتــي تقدمــت 
بطلبــات لإلســتفادة مــن اإلعفــاءات الــواردة بهــذا القــرار خــالل فتــرة قوننــة وتصويــب األوضــاع، 
وتمــت مخاطبــة وزارة الداخليــة للحصــول علــى موافقتهــم إلصــدار تصريــح العمــل مــن قبــل 
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وزارة العمــل قبــل انتهــاء فتــرة القوننــة، علــى أن تكــون موافقــة اللجنــة المختصــة داخــل 
وزارة العمــل ســارية المفعــول وعلــى أن يســتكمل إجــراءات إصــدار تصريــح العمــل خــالل مــدة 

ســريان قــرار اللجنــة.

2.     ال يشــترط فــي حــال انتقــال العامــل غيــر األردنــي إلــى صاحــب عمــل آخــر الحصــول علــى 
بــراءة ذمــة مــن صاحــب العمــل الســابق فــي حــال انتهــاء تصريــح العمــل أو الــذي تــم إلغــاؤه.

3.     الســماح للعّمــال غيــر األردنييــن الحاصليــن علــى مغــادرة نهائيــة وال زالــوا داخــل أراضــي 
المملكــة األردنيــة االســتفادة مــن قــرار قوننــة وتصويــب األوضــاع.

4.     الســماح للعمــال غيــر األردنييــن والذيــن تــم التبليــغ عنهــم بالفــرار مــن قبــل صاحــب العمل 
الســابق وال زالــو داخــل أراضــي المملكــة األردنيــة االســتفادة مــن قــرار قوننة تصويــب األوضاع 

دون موافقــة صاحــب العمــل الســابق شــريطة أن يكــون تصريــح العمــل منتهــي أو تــم إلغاؤه.

5.     إعفــاء أصحــاب العمــل مــن إحضــار مــا يثبــت اشــتراك العمــال غيــر األردنييــن من المؤسســة 
العامــة للضمــان اإلجتماعــي خــالل فترة القوننــة وتوفيــق األوضاع.

6.     الســماح للعمــال غيــر األردنييــن والذيــن اســتفادوا مــن أي إعفــاءات ســابقة وال زالــوا داخــل 
البــالد بإصــدار تصاريــح عمــل واالســتفادة مــن اإلعفــاءات الــواردة بهــذا القرار.

7.     الســماح ألصحــاب العمــل باســتخدام العمــال غيــر األردنييــن ألول مــرة والموجــودة داخــل 
ــر  ــة الخاصــة لكافــة الجنســيات المقيــدة وغي الســوق األردنــي أو منطقــة العقبــة اإلقتصادي

المقيــدة ودون التقيــد بالنســب.

ــان  ــن الضم ــتحقاتهم م ــرف مس ــوا بص ــن قام ــن الذي ــن م ــر األردنيي ــال غي ــماح للعم 8.     الس
ــل. ــح عم ــدار تصاري ــالد بإص ــادروا الب ــم يغ ــي ول اإلجتماع

ــد علــى نفــس صاحــب العمــل أو تغييــر  ــح العمــل فــي حــاالت التجدي 9.     تعتمــد بدايــة تصري
ــوزارة علــى الطلــب. ــخ موافقــة ال صاحــب العمــل أو االســتخدام ألول مــرة مــن تاري

ماحظات تمكين على إجراءات قوننة وتصويب األوضاع:

الحظــت تمكيــن عــدم التــزام بعــض المراكــز األمنيــة بقــرار القوننــة ممــا أدى إلرســال تمكيــن 
لكتــاب رســمي لعطوفــة مديــر األمــن العــام يطلــب تعميــم القــرار علــى المراكــز األمنيــة 
ــب  ــة وتصوي ــرة القونن ــن فت ــن م ــال المهاجري ــتفادة العم ــان اس ــرار لضم ــص الق ــم بن والتزامه

ــاع.  األوض

وأدى عــدم اإللتــزام لحصــول تحديــات أثنــاء محاولــة تنفيــذ القــرار، حيــث نــص القــرار علــى اعتبــار 
التعميــم الصــادر عــن العامــل الــذي تــرك مــكان العمــل إذا مــر عاميــن علــى »فــراره« ويســتطيع 
ــوا  ــن حاول ــال الذي ــض العم ــص، إال أن بع ــذا الن ــن ه ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــب أوضاع ــل تصوي العام
ــم إيقافهــم عنــد مراجعتهــم للمراكــز األمنيــة بعــد أن طلبــت  اإلســتفادة مــن هــذه النقطــة ت

منهــم مديريــات العمــل الذهــاب هنــاك لفــك التعميــم.
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كمــا لوحــظ أن قــرار القوننــة أفضــل بكثيــر مــن القــرارات الشــبيهة الســابقة، حيــث أنــه الوحيــد 
الــذي أعفــى العمــال مــن تصاريــح العمــل الســابقة أي بأثــر رجعــي، إال أن تمكيــن تشــير الــى أن 
ــن  ــادة )12( م ــب الم ــل بموج ــب العم ــق صاح ــى عات ــع عل ــزام يق ــو الت ــل ه ــح العم ــدار تصاري إص
قانــون العمــل، حيــث نّصــت علــى اإلجــراءات التــي يجــب أن يتبعهــا صاحــب العمــل لدى اســتخدامه 
أو اســتقدامه لعامــل غيــر أردنــي، ويعاقــب القانــون صاحــب العمــل لــدى اســتخدامه عامــل غيــر 
أردنــي بصــورة مخالفــة بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد عــن ألــف دينــار وتضاعــف 
هــذه الغرامــة فــي حالــة التكــرار وال يجــوز تخفيــض الغرامــة عــن حدهــا األدنــى فــي أي حالــة 

مــن الحــاالت أو ألي ســبب مــن األســباب.

ــارج  ــادة خ ــكام الم ــف ألح ــل مخال ــفير أي عام ــة بتس ــر صالحي ــت الوزي ــا منح ــادة ذاته إال أن الم
ــر  ــل أو مدي ــب العم ــة صاح ــى نفق ــك عل ــل، وذل ــح عم ــداره لتصري ــدم إص ــبب ع ــة، بس المملك
المؤسســة التــي يعمــل بهــا العامــل، كمــا ال يجــوز إعــادة اســتقدامه قبــل مضــي ثــالث ســنوات 
علــى األقــل مــن تاريــخ تنفيــذ قــرار التســفير، أي أن العامــل هــو الــذي يعاقــب عنــد عدم اســتصدار 

تصريــح لــه. 

وينطبــق ذات الشــأن علــى تصريــح اإلقامــة لكونــه التــزام يقــع علــى صاحــب العمــل أيضــا بموجــب 
قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب، حيــث عاقبــت المــادة 35 علــى اســتخدام العامــل غيــر األردنــي 
بــدون إذن إقامــة بالغرامــة علــى صاحــب العمــل بمبلــغ ال يقــل عــن خمســين دينــار وال يزيــد عــن 
75 دينــار علــى كل عامــل مخالــف لديــه، كمــا يجــب علــى العامــل أن يدفــع خمســة وأربعــون دينــاًرا 
عــن كل شــهر مــن أشــهر التجــاوز أو الجــزء مــن الشــهر بواقــع دينــار ونصــف الدينــار عــن كل يــوم 

مــن ذلــك الجــزء بــذات الوقــت.

وتزامــن قــرار تصويــب األوضــاع مــع فتــرة العطلــة القضائيــة، ممــا أدى لتأجيــل الدعــاوى 
المتعلقــة بحجــز جــوازات ســفر العمــال المهاجريــن إلــى مــا بعــد العطلــة ومنــع هــؤالء العمــال 
ــى  ــة انته ــة القضائي ــاء العطل ــخ إنته ــث أن تاري ــاع، حي ــب األوض ــرار تصوي ــن ق ــتفادة م ــن االس م

ــاع. ــب األوض ــرة تصوي ــاء فت ــع إنته ــن م بالتزام

وأخيــرا لوحــظ أن البنــد المتعلــق بالمغــادرة النهائيــة لــم يشــمل أطفــال العمــال المهاجريــن، أو 
العمــال اللذيــن دخلــوا المملكــة عــن طريــق فيــزا الزيــارة ومــن ثــم عملــوا دون تصريــح عمــل. 
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ومــع نهايــة فتــرة القوننــة وتصويــب العمــال، قــام نحــو 112 ألــف عامــل مهاجــر بتصويــب 
أوضاعهــم بالتقــدم للحصــول علــى تصاريــح عمــل.

عاملــة منــزل مــن الجنســية الفلبينيــة حضــرت إلــى األردن فــي شــهر آذار مــن العــام 2006، 
ــي  ــا ف ــث كان راتبه ــا، حي ــع رواتبه ــتلمت جمي ــام واس ــل 11 ع ــب العم ــدى صاح ــت ل وعمل
ــي  ــازات. توف ــدل اإلج ــاض ب ــم تتق ــح 300 دوالر ول ــع ليصب ــم ارتف ــن ث ــة 200 دوالر وم البداي
ــم يدفــع لهــا راتبهــا  صاحــب العمــل عــام 2014، وانتقلــت العاملــة للعمــل عنــد ابنــه، الــذي ل

بانتظــام بســبب عــدم وجــود نقــود لديــه. باإلضافــة لعملهــا فــي المنــزل، اعتنــت العاملــة 
بطفلــي صاحــب العمــل مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة، وكانــت ســاعات عملهــا طويلــة حيــث 

انهــا كانــت تبــدأ العمــل صباحــا وتنتهــي مــن عملهــا الســاعة 11 مســاًء.

تركــت العاملــة العمــل عنــد صاحــب العمــل بشــهر أيلــول مــن العــام 2017 لعدم دفــع صاحب 
ــدأت  ــك، وب ــي لذل ــال الكاف ــون الم ــم ال يملك ــا أنه ــة وإخباره ــرة طويل ــا لفت ــل رواتبه العم
بالعمــل بشــكل غيــر رســمي. الحًقــا، تــم إلقــاء القبــض علــى العاملــة وتحويلهــا إلــى ســجن 
الجويــدة بســبب قيــام صاحــب العمــل بالتعميــم عليهــا واتهامهــا بالســرقة، إال أنــه وعنــد 

التوجــه للمدعــي العــام، علمــت تمكيــن أن القضيــة ُأســقطت بالعفــو العــام.

وعليــه، خاطبــت تمكيــن كل مــن المدعــي العــام ومديريــة الشــرطة لغايــات الحصــول علــى 
قــراري إبعــاد وإعفــاء غرامــات للعاملــة بنــاء علــى قــرار القوننــة وتصويــب األوضــاع، حيــث تم 
إرســال كتــاب لمديريــة اإلقامــة والحــدود ووزارة الداخليــة بخصــوص ذلــك، وأصــدر القــراران 

الحقــا واســتطاعت العاملــة العــودة لبالدهــا.

د. تعليمــات وثيقــة التأميــن الخاصــة بالعامليــن فــي المنــازل مــن غيــر األردنييــن لســنة 
2021 صــادرة مقتضــى الفقــرة )ب( مــن المــادة )17( مــن نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة 

فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن فــي المنــازل رقــم 63 لســنة 2020:

علــى الرغــم مــن صــدور تعليمــات خاصــة بوثيقــة التأميــن الخاصــة بالعامليــن فــي المنــازل فــي 
عــام 2015، إال أن وزيــر العمــل علــي الغــزاوي آنــذاك أوقــف العمــل بهــذه الوثيقــة مؤقًتــا، وجــاء 
ــن  ــا ع ــن وامتناعه ــركات التأمي ــن ش ــوب م ــط المطل ــة القس ــي قيم ــة ف ــبب المبالغ ــرار بس الق
إصــدار وثائــق التأميــن التــي تغطــي الخســائر الماليــة التــي تلحــق بصاحــب المنــزل والناجمــة عــن 

تــرك العامــل للعمــل أو رفضــه. 

إال أنــه فــي عــام 2021، قامــت وزارة العمــل بإصــدار تعليمــات وثيقــة التأميــن الخاصــة بالعامليــن 
ــارية  ــن س ــة تأمي ــدار وثيق ــترطت إص ــي اش ــنة 2021، والت ــن لس ــر األردنيي ــن غي ــازل م ــي المن ف
المفعــول مــن شــركة تأميــن للعمــال فــي المنــازل كإحــدى شــروط منــح تصريــح العمــل أو انتقال 

العامــل للعمــل لصاحــب منــزل، علــى أن تغطــي الوثيقــة المنافــع التأمينيــة التاليــة:
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1.     الوفاة الناجمة عن أي سبب.

2.     الحوادث التي تلحق بالعامل أثناء العمل.

ــل  ــان العام ــن جثم ــف دف ــل أو تكالي ــي للعام ــن األصل ــار الموط ــى مط ــان إل ــل الجثم 3.     نق
ــة. ــل المملك داخ

4.     التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى.

5.     الخســائر الماليــة التــي تلحــق بصاحــب المنــزل أو المكتــب والناجمــة عــن رفــض العامــل 
العمــل أو هروبــه أو تركــه العمــل ألي جهــة.

ــرض،  ــة أو م ــب بعل ــفيات، إذا أصي ــل المستش ــل داخ ــي للعام ــن طب ــا تأمي ــة أيض ــمل الوثيق وتش
ــي:   ــن مايل ــذا التأمي ــمل ه ويش

أ .     تكاليــف المعالجــات الطبيــة التــي تســتدعي اإلقامــة فــي المستشــفى بمــا فيهــا أجــور 
ــور  ــرى وأج ــة األخ ــراءات الطبي ــات اإلج ــفى ونفق ــي المستش ــة ف ــات المعالج ــاء ونفق األطب

ــا. ــة، وغيره ــن األدوي ــعاعية، وثم ــة، والش ــات المخبري الفحوص

ب .     تكاليــف اإلقامــة فــي العنايــة الحثيثــة وتكاليــف التصوير الطبقــي والرنين المغناطيســي 
ــرى  ــات أخ ــات وأي خدم ــر وعملي ــراف وتخدي ــن إش ــاء م ــور األطب ــخيصية وأج ــراءات التش واإلج

يقدمهــا المستشــفى.

ت .     تكاليــف العمليــات الجراحيــة العالجيــة التــي يتــم إجراؤهــا داخــل المستشــفى وال تحتــاج 
ــة داخــل المستشــفى كاســتئصال  ــة طبي ــى رعاي ــاج إل ــر، ولكنهــا تحت ــة أو أكث ــى قضــاء ليل إل

اللوزتيــن، والقســطرة، والتنظيــر وغيرهــا.

ث .     األمــراض الخطيــرة التــي تتطلــب عنايــة مــن ذوي اإلختصــاص نظــًرا لوجــود اعتــالل جســدي 
جســيم وحــرج يتطلــب معالجــة طبيــة أو جراحــة داخــل المستشــفى وتشــمل الســرطان وأمــراض 

القلــب والشــرايين والفشــل الكلــوي والصــرع والجلطــة الدماغيــة.

ج .     تكاليف المعالجة الناجمة عن محاولة اإلنتحار وإيذاء الذات المتعمد.

ــل أو  ــب العم ــق صاح ــد تلح ــي ق ــة الت ــائر المالي ــة بالخس ــات المتعلق ــق بالتأمين ــا يتعل ــا فيم أم
ــمل: ــل فتش ــه العم ــل أو ترك ــل العم ــض العام ــن رف ــة ع ــب والناجم المكت

1.     تكاليف استقدام أو انتقال العامل حسب قرار الوزير الذي يصدره لهذه الغاية.

2.     نسبة من تكاليف تذكرة السفر لعودة العامل إلى موطنه.

3.     مصاريــف الرعايــة الطبيــة الالزمــة فــي حــال حاجــة العامــل لها خــالل رحلة عودتــه للموطن 
األصلــي وبحد أقصــى 3,000 آالف دينار.
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حضــرت عاملــة منــزل مــن الجنســية البنغاليــة إلــى األردن منــذ 4 ســنوات وعملــت لــدى 
صاحــب العمــل نفســه طــوال هــذه الفتــرة، حيــث كانــت ســاعات العمــل طويلة ولــم تحصل 
العاملــة علــى أي نــوع مــن اإلجــازات، إال أنهــا اســتلمت جميــع رواتبهــا. علمــت العاملــة 
ــا  ــا بأخذه ــل حينه ــب العم ــام صاح ــرطان، وق ــرض الس ــة بم ــا مصاب ــنوات أنه ــد 4 س بع
للمستشــفى ومــن ثــم إعادتهــا لمكتــب اإلســتقدام حيــث قــام المكتــب بضربها وشــتمها 
ألنهــا رفضــت العــودة للعمــل بســبب مرضهــا. وقــام المكتــب بعــد ذلــك بإرســالها للعمــل 
عنــد عــدة أصحــاب عمــل، حيــث كانــت تعمــل فــي أحــد البيــوت لفتــرة تتــراوح مــا بيــن 12 
ــاك  ــفرها وهن ــواز س ــكان ج ــة م ــم العامل ــزل. وال تعل ــرك المن ــم تت ــن ث ــا وم ــى 15 يوم إل
تعميــم هــروب ضدهــا لــدى الشــرطة. وترغــب العاملــة بالعــودة لبادهــا لغايــات العــاج 

ورؤيــة أهلهــا.

حضــرت العاملــة لتمكيــن حيــث تــم إعطاؤهــا استشــارة قانونيــة، كمــا تواصلــت تمكيــن 
مــع المكتــب الــذي بــدوره قــام بإرســال معلومــات صاحــب العمــل.

تواصلــت تمكيــن بعــد ذلــك بصاحــب العمــل الــذي قــال أنــه قــام بتســليم العاملــة وجــواز 
ســفرها للمكتــب ولديــه إقــرار بذلــك، إال أنــه لــم يجــد اإلقــرار وبعــد البحــث تبّيــن أن جــواز 

الســفر موجــود لــدى ســفارة العاملــة.

ــك  ــد ذل ــوا بع ــن قام ــان، الذي ــمال عم ــرطة ش ــة ش ــى مديري ــن إل ــت تمكي ــه، توجه وعلي
بإصــدار قــرار إبعــاد بحــق العاملــة ومنحهــا إعفــاء لغرامــات اإلقامــة والحــدود، وتــم بعــد 

ذلــك شــراء تذكــرة ســفر للعاملــة للعــودة لبنجاديــش وســافرت بعــد ذلــك.

الخاتمة والتوصيات

ــل  ــخ 8\9\2019 للعم ــي تاري ــة ف ــى المملك ــية ال ــة الجنس ــي نيبالي ــة وه ــرت المدعي حض
ــم تســتلم أجــور عــن  ــدى صاحــب عمــل لمــدة ســنتين وشــهر ول ــة منــزل وعملــت ل كعامل
طيلــة فتــرة عملهــا ســوى لمــرة واحــدة بمبلــغ 400 دينــار. فــي شــهر مايــو مــن عــام 2021 
ــن  ــور م ــة أج ــاض أي ــم تتق ــا ل ــال انه ــة نيب ــي دول ــا ف ــى مكتبه ــالة ال ــة رس ــلت العامل أرس
صاحــب العمــل، الــذي قــام بــدوره بإخبــار وحــدة مكافحــة اإلتجــار بالبشــر فــي األردن بذلــك، 
وحضــر صاحــب العمــل للتعهــد بدفــع المبلــغ كامــل للعاملــة وعــادت العاملــة للعمــل لديــه.

إال أن صاحــب العمــل قــام الحًقــا بالتعميــم ضــد العاملــة واتهامهــا بجــرم الســرقة، ممــا أدى 
للقبــض علــى العاملــة وتحويلهــا إلــى المدعــي العــام، ونتــج عــن هــذه الوقائــع قضيتــان 
ــا  ــج عنه ــي نت ــة، والت ــد العامل ــة ض ــرقة الموجه ــة الس ــق بتهم ــى تتعل ــان، األول منفصلت
ــرين  ــة تش ــي نهاي ــان، وف ــظ عم ــن محاف ــك م ــرار بذل ــدور ق ــد ص ــا بع ــة إداري ــاف العامل إيق
الثانــي مــن 2021 صــدر قــرار ببــراءة العاملــة مــن هــذا الجــرم إال ان المدعــي العــام اســتأنف 

القــرار بعــد اإلنتهــاء مــن فتــرة اإلســتئناف القانونيــة.
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أمــا القضيــة الثانيــة، فــكان فحواهــا عــدم دفــع أجــور العاملــة وصــدر علــى أثرها قــرار بوقف 
ــة  ــة المترتب ــن الغرام ــى م ــد األدن ــه للح ــبب دفع ــة بس ــه بالقضي ــتكى علي ــة المش مالحق

عليــه فــي الجلســة األولــى وذلــك بتاريــخ 2021/11/9.

وعلــى الرغــم مــن صــدور قــرار ببــراءة العاملــة مــن تهمــة الســرقة وكونهــا المشــتكية 
فــي القضيــة الثانيــة إال أنهــا مــا زالــت موقوفــة إداريــا فــي مركــز اصــالح وتأهيــل الجويــدة، 
ممــا دفــع محامــي العاملــة لتســجيل دعــوى عماليــة للمطالبــة بأجورهــا كاملــة وتجهيــز 
دعــوى أخــرى للطعــن فــي قــرار المحافــظ حــول حجــز العاملــة إداريــا والحصول علــى تعويض 

مــادي وأدبــي بســبب هــذا اإلحتجــاز.

وكمــا تبيــن القضيــة أعــاله فــال يــزال العمــال المهاجريــن يواجهــون العديــد مــن التحديــات أثنــاء 
ســعيهم للوصــول الــى العدالــة، فعلــى الرغــم مــن التعديــالت التــي ســلط التقريــر الضــوء عليها، 
إال أن هنالــك ممارســات وسياســات تطبــق علــى أرض الواقــع تــؤدي لتعــرض العمــال النتهــاكات 
فــي ســوق العمــل أو تقــف فــي طريقهــم أثنــاء ســعيهم للحصــول علــى حقوقهــم التــي نــص 

عليهــا القانــون. 

وســّلطت القضيــة الضــوء علــى بعــض مــن هــذه الممارســات ومنهــا الدعــاوى الكيديــة التــي قــد 
يلجــأ إليهــا صاحــب العمــل بقصــد إيــذاء العامــل، إمــا بعــد تقدمــه بشــكوى مــن أجــل الحصــول 
علــى حقوقهــم العماليــة، كمــا حصــل مــع العاملــة فــي القصــة، أو بعــد تــرك العامــل لمــكان 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــال م ــة العم ــكاوى لمالحق ــذه الش ــل ه ــؤدي مث ــر. وت ــبب أو آلخ ــل لس العم
األمنيــة فــي المملكــة، وقــد يــؤدي ذلــك الحتجازهــم ومــن ثــم الضغــط عليهــم مــن أجــل العــودة 

إلــى محــل عملهــم أو ترحيلهــم خــارج البــالد.

أمــا الممارســة الثانيــة فهــي اإلحتجــاز اإلداري للعمــال المهاجريــن وهــي ممارســة ناتجــة عــن 
الصالحيــات الفضفاضــة التــي منحهــا قانــون منــع الجرائــم رقــم )7( لســنة )1954( للحاكــم اإلداري 

حيــث ُســمح لــه باللجــوء إلــى التوقيــف اإلداري فــي مواجهــة أي مــن الفئــات التاليــة:

كل مــن وجــد فــي مــكان عــام أو خــاص فــي ظــروف تقنــع المتصــرف بأنــه كان علــى وشــك 	 
ارتــكاب أي جــرم أو المســاعدة علــى ارتكابــه.

كل مــن اعتــاد اللصوصيــة او الســرقة أو حيــازة األمــوال المســروقة أو اعتــاد حمايــة اللصــوص 	 
أو إيوائهــم أو المســاعدة علــى إخفــاء األمــوال المســروقة أو التصــرف فيهــا.

كل من كان في حالة تجعل وجوده طليًقا بال كفالة خطًرا على الناس.	 

ــون  ــف القان ــة تخال ــن، وبطريق ــال المهاجري ــد العم ــفية ض ــورة تعس ــون بص ــذا القان ــق ه ويطب
األردنــي واتفاقيــات حقــوق اإلنســان، وخاصــة المــادة )16( مــن اتفاقية األمــم المتحــدة لمناهضة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. حيــث أن 
هــذا اإلحتجــاز ُيلحــق أضــراًرا ماديــة ومعنويــة جســيمة بهــذه الفئــة مــن العمــال، وقــد تطــول 

مدتــه لفتــرات طويلــة جــًدا. 
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وعليه توصي تمكين ب:

إعــادة النظــر فــي نظــام عمــال الزراعــة فيمــا يتعلــق بحقــوق العامليــن فــي هــذا القطــاع   .1
بشــكل تفصيلــي أكثــر خاصــة فيمــا يتعلــق بالشــاويش وعمــل األطفــال.

ــى  ــش عل ــة التفتي ــي وآلي ــاع الزراع ــق بالقط ــا يتعل ــل فيم ــي العم ــدرات مفتش ــاء ق بن  .2
الحيــازات الزراعيــة وتطبيــق نظــام العامليــن فــي الزراعــة.

إلغــاء نــص المــادة )15( المتعلــق باســتثناء المنشــآت التــي توظــف 3 عمــال أو أقــل   .3
مــن بعــض أحــكام النظــام، حيــث أن النــص ســيدفع أصحــاب العمــل إلــى تقليــل عــدد العمــال 
ــتوى  ــن مس ــيزيد م ــا س ــام، مم ــكام النظ ــى أح ــاف عل ــي اإللتف ــة ف ــم رغب ــن لديه المنظمي
البطالــة فــي هــذا القطــاع مــن جهــة، وســيزيد العمــل غيــر المنظــم مــن جهــة أخــرى، ناهيــك 
ــن  ــدر م ــذات الق ــوا ب ــب أن يتمتع ــن يج ــن الذي ــال الزراعيي ــن العم ــًزا بي ــر تميي ــه يعتب ــن كون ع

ــة. الحماي

ــه  ــا اإلتجــار بالبشــر، المنصــوص علي اصــدار نظــام خــاص لتنظيــم صنــدوق مســاعدة ضحاي  .4
ــدل. ــر المع ــار بالبش ــع اإلتج ــون من ــن قان ــادة 14 م ــي م ف

تشــديد العقوبــات فــي حــال اقترنــت جريمــة اإلتجــار بالبشــر بظــروف مشــددة، والتــي نصــت   .5
عليهــا المــادة )9( مــن قانــون منــع اإلتجــار بالبشــر.

ــال  ــاز العم ــان احتج ــب ضم ــا يج ــه، كم ــل مدت ــاز اإلداري وتقلي ــتخدام اإلحتج ــن اس ــد م الح  .6
ــا فــي ظــروف غيــر عقابيــة، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار إحتياجاتهــم ووضعهــم كمحتجزيــن  إدارًي

ــا. ــن جنائًي ــس معتقلي ــن ولي إداريي

ضمــان عــدم احتجــاز العمــال إال بعــد صــدور قــرار قضائــي، وضمــان حقوقهــم مــن حيــث   .7
ــة. ــاعدة القانوني ــى المس ــول عل ــم، والحص ــدة احتجازه م

وقــف التنفيــذ الخاطــئ لقانــون منــع الجرائــم، وال ســيما الســلطات القضائيــة الممنوحــة   .8
للحــكام اإلدارييــن المتعلقــة باالحتجــاز اإلداري، كذلــك تعديــل القانــون الحالــي للتأكــد مــن أن 

ــة. ــق باالحتجــاز وال تتداخــل مــع الســلطات القضائي ســلطات الحاكــم محــدودة فيمــا يتعل
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