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المقدمة
ـزءا أساسـ ًـيا مــن تســهيل تنقــل العمالــة بيــن الــدول .عندمــا
يعــد اســتقدام
ّ
العمــال المهاجريــن جـ ً
يتــم االســتقدام بشــكل الئــق وبشــفافية ،فإنــه يســاهم فــي هجــرة آمنــة للعمــال التــي تعــود
عليهــم ،وعلــى بالدهــم ،ومشــغليهم ،ووكاالت التوظيــف التــي تســاهم فــي عمليــة التوظيــف
بالنفــع.
بكلمــات أخــرى ،إن االســتقدام الالئــق يشــمل تشــغيل العمــال القانونــي بطــرق عادلــة وشــفافة
وتحتــرم وتحمــي كرامتهــم وتصــون حقــوق اإلنســان.1
تنحــدر تعاريــف االســتقدام «الالئــق»« ،العــادل» ،أو «المســؤول» مــن المعاييــر واالتفاقيــات
الدوليــة .علــى وجــه الخصــوص ،اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة ( )C181الخاصــة بــوكاالت
التوظيــف الخاصــة لعــام  ،1997التــي كفلــت الحمايــة بشــكل واضــح للباحثيــن عــن عمــل ،ال ســيما
احتــرام المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل وحظــر فــرض رســوم أو تكاليــف علــى الباحثين
عــن عمــل.
تــم توضيــح مبــادئ االســتقدام الالئــق مــن خــال المبــادئ العامــة واالرشــادات التوجيهيــة
التشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام العــادل الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة عــام  ،2016التــي
تعــزز الشــفافية واإلنصــاف لصالــح كل مــن العمــال وأصحــاب العمــل .بعــض المبــادئ األساســية
للتجنيــد األخالقــي هــي:
• لكل عامل الحق في حرية التنقل
• يجب أال يدفع أي عامل لقاء وظيفته
ً
مجبرا على العمل
مدينا ،أو
• يجب أال يكون العامل
ً
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وألهميــة االســتقدام الالئــق فقــد تــم إلقــاء الضــوء عليــه فــي العديــد مــن الصكــوك الدوليــة ،ما
فــي ذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة .حيــث إنــه مكــرس فــي الهــدف  8مــن أهــداف التنميــة
ـدا فــي األهــداف:
المســتدامة  -العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي ،وبشــكل أكثــر تحديـ ً
• الهــدف  :8.7اتخــاذ تدابيــر فوريــة وفعالــة للقضــاء علــى العمــل الجبــري وإنهــاء العبوديــة
الحديثــة واإلتجــار بالبشــر وتأميــن حظــر والقضــاء علــى أســوأ أشــكال عمــل الطفــل ،بمــا فــي
ذلــك تجنيــد األطفــال واســتخدامهم كجنــود ،وإنهــاء عمــل األطفــال بجميــع أشــكاله بحلــول
عــام .2025
• الهــدف  :8.8حمايــة حقــوق العمــل وتعزيــز بيئــات عمــل آمنــة ومأمونــة لجميــع العمــال،
بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون ،وال ســيما المهاجــرات ،وأولئــك الذيــن يعملــون فــي وظائــف
3
غيــر مســتقرة.

1 ILO, Global Continental Policy Framework: Guiding Labour Migration and Labour Mobility,
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp52%Fgroups%2Fpublic%
2F---africa%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_673552.pdf&clen=1308322&chunk=true
 2منظمة العمل الدولية ،المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل2019 ،
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_614069.pdf
 3أهداف التنمية المستدامةhttps://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work- :
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الهــدف العاشــر ألهــداف التنميــة المســتدامة وهــو الحــد مــن عــدم
المســاواة يتنــاول االســتقدام األخالقــي فــي الهــدف  10.7وهــو تســهيل الهجــرة وتنقــل
األشــخاص بشــكل منظــم وآمــن ومنتظــم ومســؤول ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال تنفيــذ سياســات
الهجــرة المخطــط لهــا والمــدارة بشــكل جيــد؛ باإلضافــة إلــى الهــدف  ،17الشــراكات مــن أجــل
ً
وتحديــدا:
األهــداف،
•  :17.17الترويــج إلــى الشــراكات الفعالــة بيــن المؤسســات العامــة ،والمؤسســات العامــة-
الخاصــة ،وشــراكات المجتمــع المدنــي ،للبنــاء علــى الخبــرات الخاصــة بهــم واســتراتيجيات
توفيــر المــوارد للشــراكات.
وكانــت أحــدث وثيقــة قامــت بتســليط الضــوء علــى االســتقدام الالئــق هــي الميثــاق العالمي من
أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة .علــى وجــه الخصــوص ،الهــدف الســادس مــن GCM
وهــو «تســهيل االســتقدام الالئــق واألخالقــي وحمايــة الظــروف التــي تضمــن العمــل الالئــق.4
لكــن الحقيقــة علــى أرض الواقــع ترســم صــورة مختلفــة بســبب االســتقدام غيــر الالئق الــذي يعد
ظاهــرة واســعة االنتشــار فــي العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة .وترتبــط الممارســات المرتبطة
باالســتقدام غيــر الالئــق بتشــغيل العمــال ذوي المهــارات المتدنيــة ،حيــث ترتكــز الممارســات
علــى نمــوذج العمــل الــذي ينــص ان «العامــل يدفــع» .إن اســتغالل هــؤالء العمــال المهاجريــن
غالبــا مــا يبــدأ فــي مرحلــة االســتقدام حيــث يتــم فــرض رســوم اضافيــة عليهــم أو
المســتضعفين ً
يتــم تضليلهــم فيمــا يخــص الوظيفــة المعروضــة.
بموجــب هــذه الترتيبــات ،يدفــع العمــال المهاجــرون التكاليــف والنفقــات المرتبطــة بالتوظيــف
غالبــا مثقليــن بالديــون ويفاقــم ضعفهــم ويســهل اســتغاللهم .تعــرف
والهجــرة ،مــا يتركهــم
ً
منظمــة العمــل الدوليــة تكاليــف االســتقدام والتكاليــف المترتبــة عليــه بأنهــا« :أي تكاليــف
ونفقــات تكبدهــا العمــال خــال عمليــة االســتقدام أو التنســيب ،بغــض النظــر عــن الطريقــة
5
والتوقيــت أو مــكان تحصيلهــا او جمعهــا»
ويشــمل هــذا التكاليــف المتعلقــة بالســفر الدولــي (مثــل اصــدار جــواز الســفر ،والفيــزا ،وتذاكــر
العــودة... ،الــخ) ،التكاليــف الطبيــة وكلــف التدريــب ،أو أي تكاليــف اداريــة أو عامة تتعلــق بالتعيين
فــي الوظيفــة .وتشــمل تكاليــف التوظيــف التــي يتــم دفعهــا بالممتلــكات أو المــال ،والخصــم
مــن األجــور أو المزايــا ،أو الرشــاوى ،باإلضافــة إلــى الدفعــات العينيــة مثــل العمــل بــا أجــر.
عندمــا يتــم جمــع هــذه النمــاذج مــع أشــكال أخــرى مــن اإلســاءة مثل الوعــد الــكاذب عن الشــروط
واحــكام العمــل ،محــددات الحريــة والتنقــل ،واإلكــراه أو عــدم القــدرة علــى الوصــول لالنتصــاف،
مــن الممكــن أن تقــود لالســتغالل واشــكال العمــل الجبــري.
وألهميــة االســتقدام الالئــق وارتباطــه بتنظيــم ســوق العمــل األردنــي فقــد ارتــأت تمكيــن
للمســاعدة القانونيــة وحقــوق االنســان لتســليط الضــوء علــى االســتقدام العــادل فــي هــذه
and-economic-growth.html
 4االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية
https://www.unhcr.org/ar/5c45906a4.html
5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf
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الدراســة لتحليــل التشــريعات الوطنيــة المتعلقــة باالســتقدام فــي األردن ومــدى موائمتهــا مــع
المعاييــر الدوليــة وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع مــن ناحيــة أخــرى
أهداف الدراسة
تأتــي هــذه الدراســة بهــدف تســليط الضــوء علــى ســير عمليــة االســتقدام للعمــال المهاجريــن
ُ
لــي
ــي ،واإلطــار ُّ
الد َو ّ
فــي االردن ،وتنــاول إرشــادات التوظيــف التــي ينــص عليهــا القانــون األ ْر ُد ّن ّ
إلرشــادات االســتقدام الالئــق والتطبيــق الفعلــي لهمــا علــى أرض الواقــع ،والحديــث عــن أثــر
إجــراءات االســتقدام والتوظيــف علــى حيــاة العمــال المهنيــة ومســتواهم المعيشــي.
منهجية الدراسة
تتطــرق الدراســة لطــرق االســتقدام ا الالئــق  ،وشــروطه ،حيــث تعتمــد الدراســة علــى األســلوب
التحليلــي حيــث تــم تحليــل كل مــن المنظومــة الدوليــة المقوننــة لالســتقدام العــادل ،إضافــة
إلــى مجموعــة القوانيــن والتعليمــات والتشــريعات علــى المســتوى الوطنــي .بعــد ذلــك تــم
دراســة هــذه التشــريعات علــى أرض الواقــع لمعرفــة مــدى تطبيقهــا ومواءمتهــا مــع معاييــر
منظمــة العمــل الدوليــة.
الدراســة اشــتملت علــى أربعــة فصــول ،األول حــول المعاييــر الدوليــة حــول االســتقدام الالئــق،
والثانــي يناقــش التشــريعات الوطنيــة األردنيــة ،أمــا الفصــل الثالــث تنــاول اإلجــراءات الخاصــة
باالســتقدام فــي األردن ،فيمــا تنــاول الفصــل الرابــع التطبيــق العملــي لمعاييــر أخالقيــات
االســتقدام الالئــق فــي األردن.
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الفصل االول :المعايير الدولية حول االستقدام
الالئق
تشــتمل أحــكام االســتقدام الالئــق علــى العديــد مــن الوثائــق الدوليــة الرئيســية ،بمــا فــي ذلــك
المعاهــدات القانونيــة والصكــوك المعياريــة .وتحــدد المعاهــدات األساســية الملزمــة قانونيــا
والمتعلقــة بالتوظيــف الالئــق مســؤوليات الــدول فــي ضمــان التوظيــف الالئــق واالســتفادة مــن
الصلــة بيــن موضــوع التوظيــف الشــامل ومجــاالت القانــون الدولــي مثــل العمــل الجبــري وحقــوق
العمــال المهاجريــن وسياســات التوظيــف ،فضــا عــن االتفاقيــات التــي تركــز علــى قطاعــات
توظيــف محــددة.
يــرد اإلطــار المعيــاري لالســتقدام الالئــق فــي العديــد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ،وال
ســيما االتفاقيــات التــي تتنــاول خدمــات االســتقدام والتوظيــف ،والعمــل الجبــري ،والهجــرة مــن
أجــل العمــل ،واالتفاقيــات الخاصــة بقطاعــات معينــة ،مثــل العمــل المنزلــي .المبــادئ العامــة
والمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية للإلســتخدام العــادل ( )GPOGوتعريــف رســوم االســتخدام
ً
قانونــا مــن خــال تفريــغ األدوار
والتكاليــف المرتبطــة بهــا ،وتكمــل المعاهــدات الملزمــة
والمســؤوليات المحــددة للجهــات الفاعلــة المختلفــة المنخرطــة فــي تعزيــز التوظيــف الالئــق.
يركــز ( )GPOGوالتعريــف علــى نهــج أصحــاب المصلحــة المتعدديــن لتنفيــذ عمليــات التوظيــف
ً
قانونــا مــن خــال تفريــغ األدوار
العادلــة .تعــد هــذه الوثائــق مكملــة للمعاهــدات الملزمــة
والمســؤوليات المحــددة للجهــات الفاعلــة المختلفــة المتورطــة فــي تعزيــز التوظيــف العــادل.
تســتفيد أداة منظمــة العمــل الدوليــة لعــام  2016هــذه مــن نهــج أصحــاب المصلحــة المتعدديــن
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لتحقيــق التوظيــف العــادل.

أوال :المعاهدات الخاصة بالعمال المهاجرين
أدت الوتيــرة المتزايــدة للعولمــة االقتصاديــة إلــى زيــادة كبيــرة فــي أعــداد العمــال المهاجريــن.
تدفــع البطالــة والفقــر العديــد مــن العمــال فــي البلــدان الناميــة إلــى البحــث عــن عمــل فــي
ـدا علــى االيــادي العاملة ،ال ســيما
مــكان آخــر ،فــي حيــن أن البلــدان المتقدمــة تشــهد ً
طلبــا متزايـ ً
العمالــة غيــر المتخصصــة .نتيجــة لذلــك ،يســافر مالييــن العمــال وأســرهم إلــى بلــدان أخــرى
للعثــور علــى عمــل .ويســاهم العمــال المهاجــرون فــي اقتصــادات البلــدان المضيفــة لهــم،
وتســاعد التحويــات التــي يرســلونها إلــى أوطانهــم فــي تعزيــز اقتصــادات بلدانهــم األصليــة.
غالبــا مــا يتمتــع العمــال المهاجــرون بقــدر ضئيــل مــن الحمايــة
ومــع ذلــك ،فــي الوقــت ذاتــه
ً
االجتماعيــة ،ويواجهــون التمييــز فــي ســوق العمــل ،وهــم عرضــة بشــكل أكبــر مــن غيرهــم
لالســتغالل واإلتجــار بالبشــر ،بمــا فــي ذلــك فــي عمليــة التوظيــف وتســهم المعاييــر القانونيــة
الدوليــة بشــأن الهجــرة فــي توفيــر أدوات للبلــدان األصليــة والوجهــة إلدارة تدفقــات الهجــرة
وضمــان الحمايــة الكافيــة لهــذه الفئــات الضعيفــة مــن العمــال .وتشــمل:
 6منظمة العمل الدولية ،المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل2019 ،
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ar.pdf
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اتفاقية الهجرة من أجل العمل C0977 -
دخلت حيز النفاذ 22 :من كانون الثاني لعام 1952
قدمــت هــذه اإلتفاقيــة التعريــف األول للمهاجريــن مــن أجــل العمــل ،علــى أنهــم األفــراد الذيــن
يهاجــرون مــن بلــد إلــى آخــر بهــدف توظيفهــم فــي غيــر عملهــم لحســابهم الخــاص .يشــمل
هــذا المصطلــح أي شــخص يتــم قبولــه بصفــة منتظمــة كمهاجــر للعمــل.
تنــص اإلتفاقيــة علــى أن كل دولــة عضــو يجــب أن تضمــن خدمــات كافيــة لمســاعدة المهاجريــن
علــى العمــل .كمــا يجــب أن تتخــذ الخطــوات المناســبة لتقديــم معلومــات دقيقــة ومكافحــة
االجنــدات المضللــة فيمــا يتعلــق بالهجــرة الخارجيــة والهجــرة .يجــب أن تتخــذ تدابيــر لتســهيل
مغــادرة المهاجريــن وســفرهم واســتقبالهم للعمــل .عــاوة علــى ذلــك ،يجــب أن تكــون الخدمــات
التــي تقدمهــا وكاالت التوظيــف العامــة للمهاجريــن للتوظيــف بــا كلفــة علــى العمــال.
كمــا يتوجــب علــى ســلطات الــدول التــي يكــون توافــد المهاجريــن فيمــا بينهــا كبيـ ًـرا بمــا فيــه
ضروريــا
الكفايــة ،ابــرام اتفاقــات لتنظيــم المســائل المتعلقــة بتطبيــق اإلتفاقيــة ،كلمــا كان ذلــك
ً
مرغوبــا فيــه.
أو
ً
اتفاقية الهجرة من أجل العمل (أحكام تكميلية) C1438 -
دخلت حيز النفاذ في 9 :كانون األول 1978
الغــرض مــن اتفاقيــة الهجــرة مــن أجــل العمــل (أحــكام تكميليــة) ينضــوي علــى شــقين :فهــي
تهــدف إلــى مكافحــة الهجــرة فــي ظــروف مســيئة ،وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال
المهاجريــن .كال الهدفيــن لهمــا صلــة بإرســاء عمليــات توظيــف الئقــة ،فــي ضــوء تزايــد خطــر
اإلتجــار بالبشــر المرتبــط بإســاءات التجنيــد.
بالتوقيــع علــى المعاهــدة ،تتعهــد الدولــة العضــو باحتــرام حقــوق اإلنســان األساســية لجميــع
العمــال المهاجريــن .كمــا يجــب أن تســعى بشــكل منهجــي إلــى تحديــد مــا إذا كان هنــاك عمــال
مهاجريــن يعملــون بشــكل غيــر قانونــي علــى أراضيهــا ،ومــا إذا كان أي مهاجــر للعمــل يغــادر أو
يمــر عبــر أو يصــل إلــى أراضيهــا يخضــع لظــروف تنتهــك الصكــوك الدوليــة أو القوانيــن واللوائــح
الوطنيــة .ويجــب أن تتخــذ التدابيــر الالزمــة لمنــع هــذه االنتهــاكات والقضــاء عليهــا ،بمــا فــي
ذلــك مقاضــاة مرتكبــي اإلتجــار باأليــدي العاملــة ،بغــض النظــر عــن الدولــة التــي يعملــون منهــا.
بعــد التشــاور مــع المنظمــات الممثلــة ألصحــاب العمــل والعمــال ،يجــب علــى الدولــة اعتمــاد
أحــكام قانونيــة وتنظيميــة للكشــف عــن اإلســتخدام غير القانونــي للعمــال المهاجريــن ومعاقبة
األشــخاص الذيــن:
• يشغلون العمال المهاجرين بشكل غير قانوني
• ينظمون حركة العمال المهاجرين للعمل في بيئة عمل مسيئة
• تقديم العون عن علم لمثل هذه الحركات.
7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ar.pdf
8 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ar.pdf
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التوصيــة العامــة بشــأن العامــات المهاجــرات ( R026 -والتابعــة التفاقيــة القضــاء علــى
9
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة)
تم الموافقة عليه في  5تشرين الثاني من عام 2008
تكمــل التوصيــة العامــة رقــم  26بشــأن العامــات المهاجــرات اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن خــال معالجــة نقــاط الضعــف المحــددة للعامــات المهاجــرات.
وهــي واحــدة مــن سلســلة مــن التوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز
ضــد المــرأة بشــأن القضايــا التــي تمــس المــرأة والتــي تعتقــد أنــه ينبغــي للــدول األطــراف
تكريــس مزيــد مــن االهتمــام لهــا.
يقتصــر نطــاق التوصيــة العامــة علــى معالجــة أوضــاع العامــات المهاجــرات ،كعامــات فــي
وظائــف منخفضــة األجــر ،وقــد يتعرضــن لخطــر كبيــر بســبب ســوء المعاملــة والتمييــز ،والالتــي
ـدا للحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة أو الجنســية فــي بلــد العمــل ،علــى
قــد ال يصبحــن مؤهــات أبـ ً
عكــس العمــال المهاجريــن المحترفيــن.
تنطبق التوصية العامة على:
أ) العامالت المهاجرات الالتي يهاجرن بشكل مستقل
ب) النساء المهاجرات بهدف االنضمام ألزواجهن ،أو افراد أسرهن الذين يعملون ً
أيضا
ت) النســاء المهاجــرات بهــدف االنضمــام ألزواجهــن ،أو افــراد أســرهن الذيــن يعملــون ً
أيضــا،
وينخرطــن فــي العمــل بدورهــم
ث) النساء المهاجرات بشكل غير موثق ،ومن الممكن أن يقعن ضمن الفئات أعاله
ً
وإدراكا لخطــر تعــرض العامــات المهاجــرات لســوء المعاملــة فــي جميــع مراحــل الهجــرة ،تنطبق
التوصيــة العامــة رقــم  26علــى بلــدان األصــل والعبــور والمقصــد .ولذلــك فهــي تشــجع التعــاون
الثنائــي واإلقليمــي مــن خــال إبــرام االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم .يهتــم العديــد مــن التدابيــر
الموصــى بهــا علــى وجــه التحديــد بإنشــاء عمليــات توظيــف عادلــة للمهاجــرات.
كجــزء مــن مســؤوليتها عــن ضمــان عمليــات التوظيــف العادلــة ،يجــب علــى دول األصــل تقديــم
أو تســهيل المعلومــات والتدريــب قبــل المغــادرة لرفــع وعــي العمــال المهاجريــن المحتمليــن
بالموضوعــات التاليــة :المحتويــات الموصــى بهــا لعقــود العمــل ،والحقــوق واالســتحقاقات
القانونيــة فــي بلــد التوظيــف ،وطــرق االســتغالل المحتملــة ،وإجــراءات الشــكاوى .ويفضــل أن
تشــارك وكاالت التوظيــف فــي مثــل هــذه الــدورات التدريبيــة .باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،يتوقــع مــن
بلــدان األصــل تنظيــم ومراقبــة وكاالت التوظيــف لضمــان احترامهــا لحقــوق جميــع العامــات
المهاجــرات.
وتشــمل مســؤوليات بلــدان العبــور ً
أيضــا ضمــان التوظيــف العــادل للمهاجــرات ،وتدريــب ضبــاط
شــرطة الحــدود والهجــرة ورصدهــم واإلشــراف عليهــم فيمــا يتعلــق بمراعــاة الفــوارق بيــن
فضــا علــى حمايــة المهاجــرات مــن االنتهــاكات
الجنســين والممارســات المناهضــة للتمييــز،
ً
التــي تحــدث تحــت إطــار االختصــاص القضائــي.
9 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_A.pdf
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أخيـ ًـرا ،فــإن دول المقصــد مســؤولة عــن ضمــان أن عقــود العمــل الخاصــة بالنســاء ســارية قانونيــا،
وأن العامــات المهاجــرات يتمتعــن بإمكانيــة الوصــول إلــى ســبل االنتصــاف عنــد انتهــاك
حقوقهــن.
اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة
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حــددت اإلتفاقيــة وكالــة التوظيــف الخاصــة ،علــى أنهــا أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري ،مســتقل
عــن الســلطات العامــة ،والتــي تقــدم واحــدة أو أكثــر مــن خدمــات ســوق العمــل التاليــة:
ً
طرفــا
• خدمــات مطابقــة عــروض وطلبــات التوظيــف ،دون أن تصبــح وكالــة التوظيــف الخاصــة
فــي عالقــات العمــل التــي قــد تنشــأ عنهــا؛
ـخصا
• الخدمــات التــي تتكــون مــن توظيــف العمــال بهــدف إتاحتهــم لطــرف ثالــث قــد يكــون شـ ً
اعتباريــا يتولــى تكليفــه بمهامــه واإلشــراف علــى تنفيذهــا.
طبيعيــا أو
ً
ً
• الخدمــات األخــرى المتعلقــة بالبحــث عــن عمــل ،والتــي تحددهــا الســلطة المختصــة بعــد
ـا ألصحــاب العمــل والعمــال ،مثــل توفيــر المعلومــات ،والتــي
استشــارة المنظمــات األكثــر تمثيـ ً
ال يتــم إعدادهــا لمطابقــة عــروض وطلبــات توظيــف محــددة.
تعتــرف اإلتفاقيــة بالــدور الــذي تلعبــه وكاالت التوظيــف الخاصــة فــي ســوق العمــل الــذي يعمــل
بشــكل جيــد ،وكذلــك الحاجــة إلــى حمايــة العمــال مــن مخاطــر ســوء المعاملــة .لذلــك ،يجــب علــى
كل دولــة طــرف فــي اإلتفاقيــة أن تحــدد الشــروط التــي تحكــم عمــل وكاالت اإلســتخدام الخاصــة.
يجــب أن يضمــن أنهــم يعاملــون العمــال دون تمييــز فيمــا يتعلــق بالعــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس،
أو الديــن ،أو الــرأي السياســي ،أو األصــل القومــي ،أو األصــل االجتماعــي .وعــاوة علــى ذلــك ،يجــب
أن تتخــذ جميــع التدابيــر الالزمــة لتوفيــر الحمايــة الكافيــة ومنــع اإلســاءات للعمــال المهاجريــن
الذيــن يتــم توظيفهــم أو وضعهــم علــى أراضيهــا مــن قبــل وكاالت التوظيــف الخاصــة .كمــا يجــب
أن تتخــذ تدابيــر لضمــان عــدم اســتخدام أو توفيــر عمالــة األطفــال مــن قبــل وكاالت التوظيــف
الخاصــة .أخيـ ًـرا ،يجــب علــى كل دولــة طــرف ضمــان وجــود إجــراءات مناســبة لمعالجــة الشــكاوى
والتجــاوزات المزعومــة والممارســات االحتياليــة التــي ترتكبهــا وكاالت التوظيــف الخاصــة
والتحقيــق فيهــا.
كمــا يجــب علــى وكاالت التوظيــف الخاصــة بدورهــا ،احتــرام خصوصيــة العمــال فيمــا يتعلــق
بمعالجــة بياناتهــم ،ويجــب أال تفــرض أي رســوم أو تكاليــف علــى العمــال ،مــع مراعــاة بعــض
االســتثناءات المحــدودة .عــاوة علــى ذلــك ،تنــص اإلتفاقيــة علــى التعــاون بيــن خدمــات التوظيف
الخاصــة والعامــة ،وتحــدد المبــادئ العامــة لحمايــة الباحثيــن عــن عمــل مــن الممارســات غيــر
األخالقيــة أو غيــر المالئمــة ،وتوفــر الحمايــة للعمــال المســتخدمين بموجــب ترتيبــات التعاقــد،
وكذلــك العمــال المعينيــن مــن الخــارج .وتنطبــق أحــكام هــذا الصــك ً
أيضــا علــى وكاالت التوظيــف
المؤقتــة.
10 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c181.pdf

7

اتفاقية العمال المنزليين

11

C189 -

دخلت حيز النفاذ 5 :أيلول 2013
عالميــا،
ـزءا كبيـ ًـرا مــن األيــادي العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم
ً
يشــكل العمــال المنزلييــن جـ ً
ويعــد هــؤالء العمــال مــن الفئــات األكثــر هشاشــة بيــن مجموعــات العمــال .حيــث يتســم عملهــم
غالبــا بــا أي شــروط واضحــة للعمــل ،وبــا أي تســجيل
بالتواجــد فــي المنــازل الخاصــة باألفــراد
ً
قانونــي مــا يســتثنيهم مــن التشــريعات الخاصــة بالعمــل والعمــال.
أكــد مؤتمــر العمــل الدولــي مــن خــال تطبيــق معاهــدة رقــم  189والتوصيــة رقــم  201أن
العمــال المنزلييــن كغيرهــم مــن العمــال يملكــون الحــق فــي بيئــة عمــل وحيــاة الئقــة .وبعــد
النظــر فــي الظــروف الخاصــة لعمــال المنــازل حيــث تكــون بيئــة العمــل والمعيشــة للعامــل هــي
منــزل صاحــب العمــل ،كان مــن المستحســن أن يتــم إكمــال صكــوك منظمــة العمــل الدوليــة
الخاصــة بعمــال المنــازل لتســاعدهم علــى الحصــول علــى حقوقهــم بــا انتقــاص.
أمــا فــي مــا يخــص اســتقدام وتشــغيل عمــال المنــازل ،تتطلــب المعاهــدة مــن الــدول األعضــاء
أن تتخــذ القياســات التــي تســاعد علــى ضمــان ابــاغ عمــال المنــازل بشــروط وأحــكام العمــل
الخــاص بهــم .كمــا توضــح المعاهــدة بعــض المســائل التــي يجــب توفيــر المعلومــات عنهــا علــى
وجــه الخصــوص ،مثــل مــكان العمــل ،والتعويضــات ،وســاعات العمــل ،وأوقــات الراحــة اليوميــة
واألســبوعية .كمــا يجــب توفيــر هــذه المعلومــات لعمــال المنــازل بشــكل الئــق ،وموثق ،وســهل
الفهــم ،ويفضــل أن يتــم هــذا مــن خــال عقــد مكتــوب .أمــا فــي حــال عمــال المنــازل المقيميــن
مــع صاحــب العمــل ،فإنــه يجــب علــى الــدول األعضــاء أن تتخــذ القياســات الالزمــة لضمــان قــدرة
العمــال علــى الوصــول التفــاق مــع صاحــب العمــل علــى االقامــة مــع صاحــب العمــل أو عدمهــا
بحريــة.
تغطــي المعاهــدة جميــع العمــال المهاجريــن ،بمــا يشــمل عامــات المنــازل .ومــع ذلــك ،فإنــه
بســبب هشاشــة أوضــاع العمــال المهاجريــن ،فإنــه يحتــوي علــى أقســام تخــص المشــكالت التــي
يواجهونهــا واالحتياجــات الخاصــة بهــم .علــى وجــه الخصــوص ،يتــم توفيــر حمايــة إضافيــة عبــر
مطالبــة العمــال المهاجريــن بتلقــي عــرض عمــل أو عقــد مكتــوب قبــل عبــور الحــدود الوطنيــة.
وتلتــزم الــدول األعضــاء بتنظيــم أنشــطة وكاالت التوظيــف الخاصــة مــن خــال ضمــان إتاحــة آليــات
الشــكاوى للعمــال المنزلييــن واعتمــاد تدابيــر لحمايتهــم بشــكل مناســب مــن ســوء المعاملــة.
كمــا تؤكــد اإلتفاقيــة علــى أنــه يجــب علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر لضمــان عــدم خصــم الرســوم التــي
تتقاضاهــا الــوكاالت مــن أجــور العمــال المنزلييــن.

ثانياً  :اإلتفاقيات المتعلقة بجريمة اإلتجار بالبشر
بروتوكول عام  2014الخاص بالعمل الجبري

12

يهــدف بروتوكــول  2014الملحــق باتفاقيــة العمــل الجبــري ،المدعــوم بالتوصيــة رقــم  ،203إلــى
فضــا عــن تكثيــف الجهــود للقضــاء علــى جميــع
تعزيــز تدابيــر الوقايــة والحمايــة والتعويــض،
ً
أشــكال العمــل الجبــري ،بمــا فــي ذلــك اإلتجــار بالبشــر .والغــرض منــه هــو معالجــة الثغــرات فــي
تنفيــذ اتفاقيــة العمــل الجبــري لعــام .1930
11 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249723.pdf
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ـدا مــن العمــال يعملــون فــي الســخرة أو العمــل الجبــري فــي
ـددا متزايـ ً
يالحــظ البروتوكــول أن عـ ً
القطــاع ،وأن بعــض قطاعــات االقتصــاد معرضــة للخطــر بشــكل خــاص ،وأن فئــات معينــة مــن
العمــال أكثــر عرضــة لخطــر الوقــوع ضحايــا للعمــل الجبــري أو اإللزامــي ،ال ســيما المهاجريــن.
ً
وإدراكا للصلــة بيــن التشــغيل بهــدف االســتغالل والعمــل الجبــري ،فــإن المــادة  2مــن بروتوكــول
العمــل الجبــري توضــح بالتفصيــل التدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا للحــد مــن العمــل الجبــري،
والتــي تشــمل حمايــة األشــخاص مــن الممارســات التعســفية واالحتياليــة أثنــاء عمليــة التوظيــف
والتشــغيل.
لهذا ،تنص المادة  2على:
يجب أن تتضمن القياسات المتبعة للوقاية من العمل القسري أو الجبري ما يلي:
(أ) تثقيــف النــاس ونشــر الوعــي ،وال ســيما أولئــك الذيــن يعتبــرون مــن الفئــات الهشــة بشــكل
خــاص ،مــن أجــل منــع وقوعهــم ضحايــا للعمــل الجبــري أو القســري؛
(ب) تثقيــف وتعليــم أصحــاب العمــل ،مــن أجــل منــع تورطهــم فــي ممارســات العمــل الجبــري
أو القســري؛
(ج) بذل الجهد لضمان:
( )iتغطيــة وتطبيــق جميــع التشــريعات ذات العالقــة بمنــع العمــل الجبــري أو القســري ،مــن
ضمنهــا قانــون العمــل بمــا يتناســب ،والتأكــد مــن تطبيــق هــذه التشــريعات علــى جميــع
العامليــن فــي كل قطاعــات االقتصــاد
( )iiتعزيــز خدمــات تفتيــش العمــل والخدمــات األخــرى المســؤولة عــن تنفيــذ وتطبيــق هــذه
التشريعات.
(د) حمايــة األشــخاص ،وال ســيما العمــال المهاجريــن ،مــن الممارســات التعســفية واالحتياليــة
المحتملــة أثنــاء عمليــة التوظيــف والتنســيب
(ه) دعــم اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل كل مــن القطاعيــن العــام والخــاص لمنــع مخاطــر
العمــل الجبــري أو اإللزامــي واالســتجابة لها
(و) معالجة األسباب الجذرية والعوامل التي تزيد من مخاطر العمل الجبري أو اإللزامي
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،المكمل
13
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
بروتوكــول اإلتجــار هــو أول صــك دولــي يعــرف اإلتجــار بطريقــة شــاملة .تُ عـ ِّـرف المــادة  3اإلتجــار
بأنــه «تجنيــد األشــخاص ،أو نقلهــم ،أو إيوائهــم ،أو اســتقبالهم ،عــن طريــق التهديــد بالقــوة أو
اســتخدامها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال اإلكــراه ،أو االختطــاف ،أو االحتيــال ،أو الخــداع ،أو إســاءة
اســتخدام الســلطة ،أو الضعــف ،أو إعطــاء أو تلقــي مدفوعــات أو مزايــا لتحقيــق موافقــة شــخص
لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر ،لغــرض االســتغالل .كمــا يجــب أن يشــمل االســتغالل ،كحــد أدنــى،
اســتغالل بغــاء اآلخريــن أو غيــر ذلــك مــن أشــكال االســتغالل الجنســي ،أو الســخرة ،أو الخدمــات ،أو
العبوديــة ،أو الممارســات الشــبيهة بالــرق ،أو االســتعباد ،أو نــزع األعضــاء».

13 http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html

9

يعبــر البروتوكــول عــن أول إجمــاع دولــي حــول تعريــف اإلتجــار بالبشــر ،وهــو الخطــوة األولــى نحــو
جهــد دولــي منســق لمكافحــة هــذه الممارســة .مــن خــال إدراج التجنيــد فــي نطــاق األعمــال
ـارا بالبشــر ،يقــر البروتوكــول بالطريقــة التــي يســتغل بهــا المتاجريــن
التــي يمكــن أن تشــكل اتجـ ً
التنقــل واألزمــات والعوائــق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي جــذب ضحاياهــم.
بروتوكــول اإلتجــار بالبشــر لــه ثالثــة أغــراض رئيســية وهــي :منــع ومكافحــة اإلتجــار بالبشــر ،مــع
إيــاء اهتمــام خــاص للنســاء واألطفــال؛ وحمايــة ومســاعدة ضحايــا اإلتجــار ،مــع االحتــرام الكامــل
لحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم ؛ وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول فــي تحقيــق تلــك األهــداف.
باإلضافــة إلــى توفيــر تعريــف موحــد لالتجــار بالبشــر ،يوفــر البروتوكــول تدابيــر شــاملة إلنفــاذ
القانــون لمكافحــة اإلتجــار بالبشــر .وهــي تشــمل اإللتــزام بتجريــم اإلتجــار ومحاولــة اإلتجــار
ومــا يرتبــط بهمــا مــن أفعــال أخــرى .وتدعــو الوثيقــة إلــى تدريــب أفضــل لموظفــي إنفــاذ
القانــون لتمكينهــم مــن التعــرف علــى ضحايــا اإلتجــار المحتمليــن وأســاليب الجريمــة المنظمــة
المســتخدمة فــي اإلتجــار باألفــراد.
كمــا يتطلــب التعــاون بيــن مســؤولي إنفــاذ القانــون وموظفــي الهجــرة في الــدول األطــراف في
رســم خرائــط وتحديــد طــرق النقــل والوثائــق المــزورة والمتاجريــن المحتمليــن .عــززت المادتان 11
و 12تدابيــر مراقبــة الحــدود ،مثــل فحــص وثائــق الســفر ،وركــوب المركبــات للتفتيــش وتحســين
جــودة وثائــق الســفر للحــد مــن الخــداع.

ثالثا :معايير منظمة العمل الدولية
المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام العــادل وتعريــف
14
رســوم االســتخدام والتكاليــف المرتبطــة بــه
تــم تبنــي وتطبيــق المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام
العــادل فــي عــام  2016مــن قبــل اجتمــاع ثالثــي للخبــراء .وكان الهــدف مــن هــذه المبــادئ
هــو وضــع أســس واضحــة لمنظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــات األخــرى والهيئــات التشــريعية
الوطنيــة والشــركاء االجتماعييــن لتعزيــز وضمــان االســتقدام العــادل.
وتهــدف هــذه المبــادئ التوجيهيــة إلــى تغطيــة ســير عملية اســتقدام وتوظيــف جميــع العمال،
بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون ،ســواء بشــكل مباشــر مــن قبــل أصحــاب العمــل أو مــن خــال
وســطاء .وتنطبــق علــى التوظيــف داخــل الحــدود الوطنيــة أو خارجهــا ،وكذلــك علــى التوظيــف
مــن خــال وكاالت التوظيــف المؤقتــة ،وتغطــي جميــع قطاعــات االقتصــاد .كمــا أنــه مــن المقــرر
أن يتــم تنفيــذ هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى المســتوى الوطنــي بعــد التشــاور بيــن الشــركاء
االجتماعييــن والحكومــة.
كمــا تســاعد هــذه المبــادئ العامــة والتعليمــات التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة
لالســتقدام العــادل للتعريــف بالعمــل الحالــي والمســتقبلي لمنظمــة العمــل الدوليــة،
 14منظمة العمل الدولية ،المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل2019 ،
2Fgroups%2Fpublic%%chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5
2F---arabstates%2F---ro-beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_614069.pdf&clen=7502632&chunk=true
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والمؤسســات ،والهيئــات التشــريعية المحليــة ،والشــركاء االجتماعييــن فــي الترويــج والحــرص
عليــه.
تــم اســتمداد هــذه المبــادئ والتعليمــات مــن العديــد مــن المصــادر ،المصــدر الرئيســي كان
معاييــر العمــل الدوليــة وصكــوك منظمــة العمــل الدوليــة .ومصــادر أخــرى باإلضافة للممارســات
الفضلــى التــي تــم أخذهــا بعيــن اإلعتبــار .وتــم إدراج جميــع المصــادر فــي ملحقــات الوثيقــة.
المبادئ العامة
 .1ينبغــي أن تجــري عمليــة اإلســتخدام علــى نحــو يحتــرم ويحمــي ويســتوفي حقــوق اإلنســان
المعتــرف بهــا دوليـ ًـا ،بمــا فيهــا تلــك المذكــورة فــي معاييــر العمــل الدوليــة ،وبصــورة خاصــة
الحــق فــي الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعيــة ومنــع العمــل الجبــري وعمــل األطفــال
والتمييــز ،والقضــاء علــى هــذه الظواهــر فــي التوظيــف والعمــل.
 .2ينبغــي أن تســتجيب عمليــة اإلســتخدام إلــى االحتياجــات المحــددة لســوق العمــل ،وأال تشــكل
وســيلة الســتبدال قــوى عاملــة موجــودة أو تقليــص عددهــا وال لخفــض معاييــر العمــل أو األجــور
أو ظــروف العمــل وال لتقويــض العمــل الالئــق بطــرق أخــرى.
 .3ينبغــي أن تطبــق التشــريعات والسياســات المناســبة بشــأن التوظيــف واإلســتخدام علــى
جميــع العمــال وهيئــات توظيــف األيــدي العاملــة وأصحــاب العمــل.
 .4ينبغــي أن يراعــي اإلســتخدام سياســات وممارســات تعــزز كفــاءة وشــفافية وحمايــة العمــال
فــي العمليــة ،مــن قبيــل اإلقــرار المتبــادل بالمهــارات والمؤهــات.
ّ
ومنفـ ً
ً
ـذا بفعاليــة.
ـفافا
 .5ينبغــي أن يكــون تنظيــم أنشــطة اإلســتخدام والتوظيــف واضحـ ًـا وشـ
موحــدة للتســجيل
وينبغــي التركيــز علــى دور هيئــات التفتيــش علــى العمــل واعتمــاد نُ ظــم
ّ
أو الترخيــص أو إصــدار الشــهادات .كمــا ينبغــي للســلطات المختصــة أن تتخــذ تدابيــر محــددة
لمكافحــة أســاليب اإلســتخدام االســتغاللية واالحتياليــة ،بمــا فــي ذلــك األســاليب التــي قــد تؤدي
إلــى العمــل الجبــري أو االتجــار باألشــخاص.
 .6ينبغــي أن يحتــرم اإلســتخدام عبــر الحــدود الدولية القوانيــن واألنظمة وعقود العمــل الوطنية
النافــذة واالتفاقيــات الجماعيــة الســارية فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد وحقــوق اإلنســان
المعتــرف بهــا دوليـ ًـا ،بمــا فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل ومعاييــر العمــل
ً
الدوليــة ذات الصلــة .وينبغــي تنفيــذ هــذه القوانيــن والمعاييــر تنفيـ ً
فعال.
ـذا
 .7ينبغــي أال تفــرض رســوم توظيــف أو تكاليــف مرتبطــة بــه علــى العمــال أو علــى الباحثيــن عــن
العمــل ،وينبغــي ّأل يتحملوهــا بشــكل من األشــكال.
 .8ينبغــي أن تكــون شــروط وظــروف توظيــف العامــل محــددة بأســلوب مناســب وقابلــة للتحقــق
ً
وفقــا للقوانيــن واألنظمــة
وســهلة الفهــم ،ويفضــل أن تكــون عــن طريــق عقــود مكتوبــة
الوطنيــة وعقــود العمــل واالتفاقيــات الجماعيــة الســارية .كمــا ينبغــي أن تكــون كذلــك واضحــة
وشــفافة ،باإلضافــة إلــى اطــاع العامــل علــى موقــع العمــل وشــروط ومهــام الوظيفــة التــي
يجــري توظيفــه مــن أجلهــا .وفــي حالــة العمــال المهاجريــن ،ينبغــي أن تكــون العقــود مكتوبــة
11

كاف قبــل مغــادرة العامــل بلــد
بلغــة يمكــن للعامــل فهمهــا ،وينبغــي أن توفــر فــي وقــت
ٍ
المنشــأ ،كمــا ينبغــي أن تكــون خاضعــة لتدابيــر تحــول دون االســتعاضة عــن العقــد ،وينبغــي أن
تكــون قابلــة لإلنفــاذ.
 .9ينبغــي أن تكــون موافقــة العمــال علــى شــروط وظــروف اإلســتخدام والتوظيــف طوعيــة ،ال
خــداع فيهــا وال إكــراه.
 .10ينبغــي أن تتــاح للعمــال ســبل الحصــول علــى المعلومــات المجانيــة والشــاملة والصحيحــة
فيمــا يتعلــق بحقوقهــم وظــروف توظيفهــم واســتخدامهم.
 .11ينبغــي احتــرام حريــة العمــال فــي التنقــل داخــل البلــد أو مغادرتــه .كمــا ينبغــي عــدم
مصــادرة الوثائــق الثبوتيــة للعمــال وال عقودهــم أو إتالفهــا أو احتجازهــا.
 .12ينبغــي أن يكــون للعمــال الحريــة فــي إنهــاء توظيفهــم ،وفــي حالــة العمــال المهاجريــن،
الحريــة فــي العــودة إلــى بلدانهــم .وينبغــي ّأل يكــون العامــل المهاجــر ملزمـ ًـا بطلــب اإلذن مــن
صاحــب العمــل أو هيئــة التوظيــف لتغييــر صاحــب العمــل.
 .13ينبغــي أن يتــاح للعمــال ،بصــرف النظــر عــن وجودهــم أو مركزهــم القانونــي فــي دولــة مــن
الــدول ،ســبل الوصــول مجانـ ًـا أو بتكلفــة معقولــة إلــى آليــات التظلــم وغيرهــا مــن آليــات تســوية
النزاعــات فــي حــاالت االدعــاء بانتهــاك حقوقهــم فــي عمليــة اإلســتخدام ،وينبغــي توفير وســائل
15
االنتصــاف الفعالــة والمناســبة حيثمــا وقــع االنتهــاك.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتعليمــات التشــغيلية فقــد حــددت مســؤوليات الحكومــات والشــركات
ومكاتــب االســتقدام ،بحيــث حــددت المســؤوليات الواقعــة علــى عاتــق الحكومــات بصفتهــا
التنظيميــة ،ســواء كانــت الحكومــة صاحــب العمــل ،أم الجهــة المنظمــة لعمليــة االســتقدام
لتخفيــف االنتهــاكات الممارســة ضــد العمــال المحلييــن والمهاجريــن خــال ســير العمليــة وســد
الفجــوات القانونيــة والتشــريعية ،ومتابعــة انفاذهــم علــى األرض.
كمــا ينبغــي علــى الحكومــات احتــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا دوليــا،
بمــا فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل ،وغيرهــا مــن معاييــر العمــل الدوليــة
ذات الصلــة فــي عمليــة االســتقدام .وهــذا يشــمل احتــرام وحمايــة الحــق فــي حريــة تكويــن
الجمعيــات والمفاوضــة الجماعيــة ،ومنــع العمــل الجبــري والقضــاء عليــه ،وعمالــة األطفــال
والتمييــز فيمــا يتعلــق بالتوظيــف والمهــن ،باإلضافــة التخاذهــا الخطــوات الكافيــة لضمــان أن
تكــون عقــود العمــل واضحــة وشــفافة وأن يتــم احتــرام البنــود الــواردة فيهــا .وعلــى الحكومــة
ً
أيضــا أن تضمــن التشــريعات واألنظمــة والتعليمــات ذات الصلــة جميــع جوانــب عمليــة االســتقدام

وأن توفــر الحمايــات الالزمــة للعمــال ،ال ســيما أولئــك الذيــن هــم فــي حالــة ضعــف.

وفــي حــاالت اســتقدام العمــال المهاجريــن يحــب علــى الــدول أن تأخــذ بعيــن اإلعتبــار توفيــر
تدريبــات فيمــا يتعلــق بحقــوق العمــال فــي العمــل الالئــق للمهاجريــن المحتمليــن ،والتأكــد مــن
توافــق شــمول اإلتفاقيــات الثنائيــة و/أو متعــددة االطــراف المتعلقــة بهجــرة األيــدي العاملــة

 15منظمة العمل الدولية ،المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل2019 ،
2Fgroups%2Fpublic%%chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5
2F---arabstates%2F---ro-beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_614069.pdf&clen=7502632&chunk=true
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دوليــا ،بمــا فــي ذلــك
المتعلقــة بتنظيــم عمليــة االســتقدام مــع حقــوق االنســان المعتــرف بهــا
ً
المبــادئ والحقــوق االساســية فــي العمــل ،وغيــره مــن معاييــر العمــل الدوليــة ذات الصلــة.
مــا بيــن بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد بحســب اقتضــاء الحاجــة ،وتنفيذهــا بفعاليــة .كمــا
ينبغــي أن تحتــوي هــذه اإلتفاقيــات علــى آليــات محــددة لضمــان التنســيق والتعــاون الدولييــن،
بمــا فــي ذلــك التعــاون القنصلــي .وســد الثغــرات التنظيميــة والتنفيذيــة المتعلقــة بالتوظيــف
عبــر ممــرات هجــرة اليــد العاملــة المشــتركة .وينبغــي صياغــة هــذه اإلتفاقــات واعتمادهــا
ومراجعتهــا وتنفيذهــا بمشــاركة هادفــة مــن جميــع الشــركاء ،ويجــب أن تشــمل إنشــاء آليــات
إشــراف ،مثــل اللجــان الثالثيــة بموجــب اإلتفاقــات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف كمــا يتوجــب
نشــرها علــى المــأ وإبــاغ العمــال المهاجريــن بأحكامهــا.
أمــا فيمــا يتعلــق بمســؤوليات مكاتــب االســتقدام فقــد أكــدت التعليمــات التشــغيلية علــى
أهميــة دور هــذه المكاتــب فــي عمليــة االســتقدام وأهميــة احتــرام هــذه المكاتــب لحقــوق
دوليــا أثنــاء عمليــة االســتقدام ،بمــا فــي ذلــك تلــك المعبــر عنهــا فــي
االنســان المعتــرف بهــا
ً
معاييــر العمــل الدوليــة ،وال ســيما الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والمفاوضــة الجماعيــة،
ومنــع العمــل الجبــري والقضــاء عليــه ،وعمــل األطفــال والتمييــز فيمــا يتعلــق بالتوظيــف
والمهــن خــال عمليــة التشــغيل.
كمــا ينبغــي أن تقــوم هــذه المكاتــب التأكــد مــن عــدم تحميــل العمــال أو الباحثيــن عــن عمــل
أي مصاريــف ذات عالقــة باالســتقدام ،والتأكــد مــن اإلجــراءات المعمــول بهــا فــي المكاتــب
التــي تتعاقــد معهــا فــي دول األصــل بحيــث تضمــن عــدم دفــع العمــال ألي تكاليــف إضافيــة أو
اســتغاللهم بوســائل خادعــة أو كاذبــة .وأكــدت التعليمــات علــى أن المكاتــب عليهــا اال تحتفــظ
بجــوازات الســفر أو العقــود أو غيرهــا مــن وثائــق الهويــة الخاصــة بالعمــال ،وأال تقيــد حركــة
العمــال الذيــن هــم تحــت حمايتهــم أو اإلســاءة إليهــم أو الســماح بإســاءة معاملتهــم .وينبغــي
علــى هــذه المكاتــب ً
أيضــا ان يتخــذوا خطــوات لضمــان أن تكــون ظــروف العمــل والمعيشــة التــي
يتــم توظيــف العمــال فيهــا هــي تلــك التــي ُوعــدوا بهــا ،والتأكــد مــن أن العمــال المهاجريــن
ً
قانونــا مــع صاحــب عمــل شــرعي ومحــدد.
لديهــم عالقــة عمــل معتــرف بهــا
أمــا أصحــاب العمــل فعليهــم مســؤوليات عــدة أهمهــا ضمــان توفيــر العقــود المكتوبــة بلغــة
ً
وفقــا للقوانيــن واللوائــح الوطنيــة وعقــود العمــل
يمكــن للعامــل فهمهــا والتحقــق منهــا
واإلتفاقيــات الجماعيــة المعمــول بهــا .يجــب أن تكــون واضحــة وشــفافة ويجــب أن تبلــغ العمــال
بموقــع ومتطلبــات ومهــام الوظيفــة التــي يتــم توظيفهــم مــن أجلهــا .وعلــى أصحــاب العمــل
ً
أيضــا توفيــر أو تســهيل الوصــول الفعــال إلــى آليــات التظلــم وغيرها مــن آليــات تســوية المنازعات
فــي حــاالت االنتهــاكات بحيــث تكــون متاحــة ألولئــك الذيــن عانــوا مــن ســوء المعاملــة أثنــاء
عمليــة االســتقدام ،باإلضافــة الحترامهــم للحقــوق العماليــة المنصــوص عليهــا للعمــال ،بمــا
فــي ذلــك حــق العمــال فــي إنهــاء عقــد العمــل واالســتقالة والعــودة لبالدهــم ،مــع مراعــاة أي
إلتزامــات تعاقديــة قــد تنطبــق علــى ذلــك.
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رابعا :اإلتفاقيات االقليمية حول االستقدام
عملية كولومبو
عمليــة كولومبــو هــي عمليــة استشــارية إقليميــة بشــأن إدارة التوظيــف فــي الخــارج والعمــل
التعاقــدي لبلــدان األصــل فــي آســيا .وهــو منتــدى تقــوده الــدول األعضــاء وغيــر ملــزم وغيــر
رســمي لتســهيل الحــوار والتعــاون بشــأن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك والمرتبطــة بتنقــل
اليــد العاملــة.
وتــم تأســيس وبــدء عمليــة كولومبــو فــي عــام  2003كنــوع مــن االســتجابة إلــى نــداءات العديــد
مــن الــدول األســيوية التــي ترســل األيــدي العاملــة إلــى الــدول التــي ترتفــع فيهــا الحاجــة لتنظيم
دخــول العمــال الوافديــن .حيــث ان حمايــة العمــال الوافديــن مــن االنتهــاكات والممارســات
االســتغاللية وتنظيــم دخولهــم لبلــدان العمــل تعــود عليهــا وعلــى العمــال بالنفــع.
تتكــون العضويــة الحاليــة فــي عمليــة كولومبــو مــن  12دولــة عضــو و  8دول مراقبــة .والــدول
األعضــاء هــي أفغانســتان ،وبنغالديــش ،وكمبوديــا ،والصيــن ،والهنــد ،وأندونيســيا ،ونيبــال،
16
وباكســتان ،والفلبيــن ،وســريالنكا ،وتايالنــد ،وفيتنــام.
الهدف من عملية كولومبو هو خلق لجنة للدول اآلسيوية المرسلة للعمالة من أجل:
• مشــاركة التجــارب ،والــدروس المســتفادة ،والممارســات الفضلــى فــي التوظيــف العابــر
للحــدود.
• التشــاور فــي المشــكالت التــي يواجههــا العمــال المهاجــرون ،والــدول التــي ترســل وتســتقبل
العمــال ،وعــرض الحلــول التطبيقيــة لتحســين رفاهيــة العمــال المهاجريــن.
• زيــادة وتنميــة فوائــد دخــول االيــدي العاملــة المنظمــة خــارج الحــدود وتعزيــز الحــوار مــع دول
ا لمقصد .
• مراجعة ومراقبة تطبيق التوصيات والتعرف على الخطوات القادمة لخطة العمل.
تمحورت عملية كولومبو منذ بدايتها حول المواضيع التالية:
• الحمايــة والمراقبــة للخدمــات المقدمــة للعمــال المهاجريــن ،علــى وجــه الخصــوص حمايــة
العمــال مــن الممارســات التــي تتســبب باســتغاللهم خــال ســير عمليــة التوظيــف والعمــل،
باإلضافــة للتزويــد بالخدمــات التــي يحتاجهــا العمــال قبــل المغــادرة مــن بلــد االصــل ،مثــل
المعلومــات قبــل المغــادرة ،وجهــة الوصــول.
• زيــادة فوائــد تنظيــم هجــرة األيــدي العاملــة ،الــذي يشــمل تطويــر اســواق عمــل خارجيــة
جديــدة ،زيــادة تدفــق التحويــات عبــر القنــوات الرســمية وتعزيــز اآلثــار التنمويــة للحــواالت.
• بنــاء القــدرات ،وجمــع المعلومــات ،والتعــاون بيــن الــدول؛ ويشــمل ذلــك بنــاء القــدرات
المؤسســية ،وتبــادل المعلومــات لمواجهــة تحديــات هجــرة اليــد العاملــة ،وزيــادة التعــاون مــع
دول المقصــد مــن حيــث حمايــة العمــال المهاجريــن والوصــول إلــى أســواق العمــل ،وتعزيــز
التعــاون بيــن بلــدان األصــل.
16 https://www.colomboprocess.org/about-the-colombo-process/members
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حوار ابو ظبي
تأســس حــوار أبــو ظبــي ( )ADDفــي عــام  2008كلجنــة للحــوار والتعــاون بيــن الــدول اآلســيوية
مــن دول األصــل ودول وجهــات العمــل .ويتألــف حــوار أبــو ظبــي مــن اثنتــي عشــرة دولــة عضــو
فــي عمليــة كولومبــو ( ،)CPوهــي أفغانســتان ،وبنغالديــش ،والصيــن ،والهنــد ،وأندونيســيا،
ونيبــال ،وباكســتان ،والفلبيــن ،وســريالنكا ،وتايالنــد ،وفيتنــام .باإلضافــة لســت دول خليجيــة هــي:
البحريــن ،والكويــت ،وعمــان ،وقطــر ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة،
وكذلــك ماليزيــا .ومــن بيــن المراقبيــن المنتظميــن ممثلــو المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،ومنظمة
العمــل الدوليــة ،والقطــاع الخــاص ،والمجتمــع المدنــي .وتمثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ســكرتاريا اللجنــة الدائمــة ،امــا رئيــس اللجنــة الحالــي فهــو ســريالنكا.
كعمليــة استشــارية إقليميــة تقودهــا الدولــة ،يهــدف حــوار أبــو ظبــي إلــى تمكيــن هجــرة
العمــال اآلمنــة والمنظمــة فــي بعــض أكبــر ممــرات هجــرة العمالــة المؤقتــة فــي العالــم .مــن
خــال الحــوار والتعــاون متعــدد األطــراف بشــأن التطويــر المشــترك للبرمجــة المتعلقــة بتنقــل
اليــد العاملــة ،والتنفيــذ واإلبــاغ ،يســاعد حــوار أبــو ظبــي علــى ضمــان قيــام الــدول األعضــاء
بتطويــر شــراكات لتبنــي الممارســات الفضلــى ،وأن تكــون الــدول فــي وضــع يمكنهــا مــن التعلــم
مــن تجــارب بعضهــا البعــض .كمــا تمــت دعــوة المجتمــع المدنــي للمســاهمة فــي الحــوار وفــي
الســنوات األخيــرة للمشــاركة فــي تحقيــق بعــض مجــاالت البرنامــج.
يركــز حــوار أبــو ظبــي علــى تطويــر أربــع شــراكات رئيســية وعمليــة المنحــى بيــن البلــدان األصــل
ـاء علــى فكــرة
وبلــدان المقصــد مــن أجــل التنميــة حــول موضــوع العمــل التعاقــدي المؤقــت ،بنـ ً
الشــراكة والمســؤولية المشــتركة:
• تطويــر وتبــادل المعرفــة حــول اتجاهــات ســوق العمــل ،والمهــارات المطلوبــة ،وسياســات
وتدفقــات العامليــن ،والتحويــات ،وعالقتهــا بالتنميــة.
• بناء القدرات لزيادة فعالية التشبيك والعرض والطلب.
• الحد من التوظيف غير النظامي وتعزيز تدابير الرفاهية والحماية للعمال المتعاقدين.
• تطويــر إطــار شــامل لمنهــج إدارة الــدورة الكاملــة للعمــل التعاقــدي المؤقــت الــذي يعــزز
17
المصالــح المشــتركة لبلــدان األصــل والمقصــد.

17 http://abudhabidialogue.org.ae/
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الفصــل الثانــي :التشــريعات الوطنيــة األردنيــة
المتعلقــة باالســتقدام
أوال :القوانين
قانون العمل رقم  8لعام  1996وتعديالته
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يطبــق قانــون العمــل األردنــي علــى جميــع العامليــن علــى أرض المملكــة باختــاف جنســياتهم،
حيــث ال يميــز المشـ ّـرع بيــن العامــل األردنــي وغيــر األردنــي فــي الحقــوق والواجبــات ،ونظمــت
المــادة ( )12مــن قانــون العمــل اإلجــراءات التــي يجــب أن يتبعهــا صاحــب العمــل لــدى اســتخدام
أو اســتقدام عامــل غيــر أردنــي ،إال أن المــادة ذاتهــا أقــرت بوجــوب حصــول العامــل علــى تصريــح
عمــل مــن الوزيــر أو مــن يفوضــه قبــل االســتقدام ،كمــا ال يجــب أن تزيــد مــدة التصريــح علــى ســنة
واحــدة قابلــة للتجديــد.
ويجــدر الذكــر بــأن القانــون يعاقــب صاحــب العمــل عنــد اســتخدام عامــل مــن غيــر حملــة الجنســية
األردنيــة بصــورة تخالــف أحــكام المــادة ( )12بالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة دينــار ،وال
تزيــد عــن ألــف دينــار ،كمــا تضاعــف هــذه الغرامــة فــي حــاالت تكــرار المخالفــات وال يجــوز تخفيــض
الغرامــة عــن حدهــا األدنــى فــي أي حــال مــن األحــوال ،وتحــت أي ظــرف .ويعتبــر صاحــب العمــل
ً
مخالفــا ألحــكام المــادة ( )12مــن قانــون العمــل عنــد اســتخدامه عامــل غيــر أردنــي بــا اســتصدار
تصاريــح العمــل ،وعنــد اســتخدام عامــل غيــر مصـ ّـرح لــه بالعمــل لديــه واســتخدامه فــي مهنــة ال
يســمح لــه بالعمــل بهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،منحــت المــادة ( )12وزيــر العمــل صالحيــة تســفير أي عامــل يخالــف أحــكام
هــذه المــادة خــارج المملكــة ،فــي حــال لــم يمتلــك تصريــح عمــل علــى نفقــة صاحــب العمــل أو
مديــر المؤسســة التــي يعمــل بهــا ،كمــا ال يجــوز إعــادة اســتقدام العامــل قبــل مضــي ثالثــة
ســنوات علــى األقــل مــن تنفيــذ قــرار التســفير .مــا يعنــي إلــى أن العامــل يعاقــب فــي حــال عــدم
اســتصدار التصاريــح الالزمــة لــه أو تجديدهــا مــن قبــل صاحــب العمــل بالتســفير ،وال يســمح لــه
بالعــودة قبــل مــرور ثــاث ســنوات علــى تســفيره .وعلــى الصعيــد األخــر ،اســتقر القضــاء األردنــي
بــأن عــدم امتــاك العامــل لتصاريــح العمــل ،ال يمنعــه مــن المطالبــة بحقوقــه ،حيــث إن تصريــح
ً
تنظيميــا بيــن العامــل وصاحــب العمــل فقــط .وان عــدم امتــاك العامــل
غرضــا
العمــل يــؤدي
ً
لتصاريــح العمــل ،ال يمنعــه مــن المطالبــة بحقوقــه.
وتتولــى وزارة العمــل بموجــب المــادة ( )10مــن قانــون العمــل رقــم  8لعــام  1996وتعديالتــه،
التنســيق والتعــاون مــع الجهــات ذات االختصــاص ،وتنظيــم ســوق العمــل ،وتوفيــر فــرص العمــل،
ويملــك الوزيــر الصالحيــات لترخيــص أو انشــاء مكاتــب خاصــة لتنظيــم اســتخدام واســتقدام للعمال
غيــر األردنييــن فــي القطاعــات التاليــة:
 .1قطاع العاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.
18 http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D982%%D8%A7%D986%%D988%%D986%_%D8%A7%D984%%D8%
B9%D985%%D984%_%D8%B1%D982%%D98_85%_%D984%%D8%B3%D986%%D8%A9_1996_%D988%%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D98%A%D984%%D8%A7%D8%AA%D987%.pdf
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 .2أي قطــاع آخــر يوافــق عليــه مجلــس الــوزراء ،بمــا ال يتعــارض مــع أهــداف الــوزارة وسياســتها
فــي توفيــر فــرص العمــل وتشــغيل األردنييــن.
علــى أن تحــدد أحــكام وشــروط إنشــاء المكاتــب الخاصــة المشــار إليهــا ،وأســس وشــروط تجديــد
ســنويا ،وحــاالت إلغــاء الترخيــص ،وكيفيــة إدارتهــا ،وإشــراف الــوزارة
ترخيــص هــذه المكاتــب
ً
عليهــا ،وتحــدد بــدل الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المكاتــب بمقتضــى أنظمــة تصــدر لهــذه
الغايــة ،وهــو نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن فــي
المنــازل رقــم  63لعــام .2020
قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم  24لعام  1973وتعديالته
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ينظــم قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب إجــراءات دخــول وخــروج األجانــب مــن وإلــى المملكــة،
فبحســب نــص المــادة ( ،)4يســمح لألجنبــي الدخــول إلــى المملكــة إذا كان حائــزا علــى وثيقــة
ســفر ســارية المفعــول صــادرة عــن بــاده ومعتبــرة لــدى الحكومــة األردنيــة ،كمــا يجــب أن يكــون
ً
حاصــا علــى تأشــيرة دخــول أو خــروج ،كمــا تشــترط المــادة ( )16مــن القانــون نفســه الحصــول
علــى إذن إقامــة فــي المملكــة عنــد اســتخدام أجنبــي ،وتعبئــة إقــرار خــاص فــي مركــز الشــرطة
الــذي يقــع محــل العمــل خــال  48ســاعة مــن وقــت اإللتحــاق بالعمــل.
واشــترطت المــادة ( )26مــن قانــون اإلقامــة أن يتــم تقديــم مبــررات مقنعــة للســلطات المختصــة
ليتــم منــح إذن اإلقامــة ،كمــا يشــترط علــى العامــل الحصــول علــى عقــد عمــل مــع شــركة أو
محــل تجــاري مســجل أو مــع صاحــب أعمــال معــروف فــي المملكــة ،بشــرط أن ال يزاحــم األردنييــن
فــي أعمالهــم وأن يثبــت ذلــك بشــهادة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل او مــن الجهــات
المختصــة.
كمــا تعاقــب المــادة ( )35علــى اســتخدام العامــل غيــر األردنــي بــا إذن إقامــة بالغرامــة علــى
صاحــب العمــل بمبلــغ ال يقــل عــن  50دينــار وال يزيــد عــن  75دينارعلــى كل عامــل مخالــف لديــه،
ـارا عــن كل شــهر مــن أشــهر التجــاوز أو جــزء مــن
كمــا يدفــع العامــل مبلــغ خمســة وأربعيــن دينـ ً
الشــهر بواقــع دينــار ونصــف عــن كل يــوم مــن ذلــك الجــزء فــي ذاك الوقــت.
قانون معدل لقانون منع اإلتجار بالبشر رقم  10لعام 2021
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جــرم قانــون منــع اإلتجــار بالبشــر فــي مادتــه الثالثــة اســتقطاب األشــخاص ،أو نقلهــم ،أو إيواءهم،
أو اســتقبالهم ،بغــرض االســتغالل باســتخدام التهديــد بالقــوة ،أو اإلجبــار ،أو القســر ،أو اإلختطــاف،
أو الخــداع ،أو اســتغالل الســلطة ،أو اســتغالل حالــة الضعــف ،أو عبــر إعطــاء مبالــغ ماليــة لنيــل
موافقــة شــخص ذو ســيطرة علــى هــؤالء األفــراد ،أو غيــر ذلــك مــن الطــرق.
_19 http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D982%%D8%A7%D986%%D988%%D986%_%D8%B1%D982%%D924_85%
%D984%%D8%B3%D986%%D8%A9_1973_(%D982%%D8%A7%D986%%D988%%D986%_%D8%A7%D984%%D8%A7%D982%%D8%A7%D985%%D8
%A9_%D988%%D8%B4%D8%A4%D988%%D986%_%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D986%%D8%A8_%D984%%D8%B3%D986%%D8%
A9_1973)_%D988%%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D98%A%D984%%D8%A7%D8%AA%D987%.pdf
20 https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/PlatformRO/WebClient/Client/Document?did=56436&fc=7e6f119f-71f44-ed38023-b6a6db8bcb15&orgId=1&_auth=F02B5B319DE7BD16C891B2AFAA66676DD1051EC4F464615AFBB6BC897542D2B99C14A14175551
B876FCFDA8CF888D3C7F955FE389852E7ACF0D6CB70D364154CFA525F32700CEBA4E859543CC84B9D047C43FC49C6C3DF058029
8A1895B7A63C1877DE464225B1D20E4825FFEB1D717EA00F8D03AEDBE39FBE1A7BEAAB0FE6B72B4B52D9C5118F8457D64CD34
F27AB3592AA5BE7F36EB1D48988D26A7E3C45BBB36C0D518B8FBF8006C9F00C2FB6BE6B1E5B7A8B90479FB3B45EC59062AD21C
801BE214372A5DA09FCC9936C7CD2F9D18EF61F85B337207B5BB3B38E71FE73C372922CDED4DB9DC2947F49B35238157F
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ثانيا :األنظمة والتعليمات
نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير األردنيين العاملين في المنازل رقم 63
21
لعام 2020
ً
وفقــا لنظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي
عــرف النظــام «المكتــب» بأنــه المؤسســة المرخصــة
اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن فــي المنــازل ،حيــث اشــترط هــذا النظــام أن يكــون المكتــب
مرخصــا للقيــام بهــذه الغايــة ،كمــا ال يجــوز اســتقدام غيــر األردنييــن للعمــل فــي المنــازل إال مــن
ً
خــال هــذه المكاتــب التــي تتبــع لنظــام تنظيــم مكاتــب االســتقدام ،كمــا يمكــن لوزيــر العمــل
ـدا فــي المملكــة
أن يســمح باســتخدام أي عامــل غيــر أردنــي للعمــل فــي المنــازل إذا كان متواجـ ً
مــن قبــل.
ً
عامــا فــي منزلــه».
وعــرف النظــام صاحــب المنــزل بأنــه «الشــخص الطبيعــي الــذي يســتقدم
وعــرف العامــل بأنــه «عامــل المنــزل ،أو الطاهــي ،أو البســتاني ،أو مرافــق المريــض ،أو مــن فــي
حكمهــم ،الــذي يعمــل فــي خدمــة صاحــب المنــزل بصفــة مســتمرة .عــاوة علــى ذلــك ،عــرف
العمــل المنزلــي بــأن «العمــل الــذي يتعلــق بالمهــام المنزليــة كأعمــال التنظيــف ،والطبــخ ،وكي
المالبــس ،وإعــداد الطعــام ،ورعايــة أفــراد األســرة ،وشــراء احتياجــات المنــزل ،ومرافقــة المرضــى،
والبســتنة ،ومــن فــي حكمهــم» .وقــد وســع النظــام المعــدل لعــام  2020مهــام عامــل المنــزل،
فأضيــف إليــه «مرافقــة المرضــى وذوي اإلعاقــة والبســتنة» ،مــا يوســع مــن مهــام العامــل
المنزلــي بــدال مــن تحديدهــا بوضــوح.
وقــد اشــترط النظــام للترخيــص أن تكــون المؤسســة فرديــة او شــركة أردنيــة مســجلة ،وأن يتــم
تقديــم كفالــة بنكيــة لــوزارة العمــل مقدارهــا ( )60,000دينــار علــى أن تجــدد سـ ً
ـنويا خــال الشــهر
األخيــر مــن تاريــخ انتهائهــا ويصبــح مقــدار الكفالــة ( )80,000دينــار لترخيــص المكتــب الثانــي إذا
ً
مالــكا لمكتــب آخــر أو شــريكا
كان مالــك المكتــب أو زوجــه أو أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األولــى
فيــه.
كمــا يجــب علــى صاحــب المكتــب االنتســاب لنقابــة أصحــاب مكاتــب االســتقدام فــي األردن ،وأن
شــروطا لضمــان ُحســن األداء ،وأن يتــم تزويــد وزارة
يتــم التوقيــع علــى تعهــد خــاص يتضمــن
ً
العمــل بعنــوان واضــح للمكتــب ،وأن تنحصــر غاياتــه فــي القيــام بأعمــال الوســاطة الســتقدام
العامليــن غيــر األردنييــن فــي المنــازل ،وأن يكــون لهــذا المكتــب مديــر مســؤول ومنــدوب تتوافــر
فيهمــا الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام .ومــن الشــروط الواجــب توفرهــا فــي
محكومــا عليــه
المســؤول والشــريك هــي أن يكــون مــن حملــة الجنســية األردنيــة ،وأال يكــون
ً
بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو األخــاق العامــة ،وأن يقــوم بإثبــات هــذا بموجــب شــهادة
يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ،باإلضافــة إلــى
عــدم محكوميــة صــادرة فــي غضــون أقــل مــن ً 30
ـنويا وأال يكــون قــد ســبق لــه أن كان
شــهادة حســن ســيرة وســلوك ،علــى أن يتــم تجديدهمــا سـ ً
ـكا أو شـ ً
مالـ ً
ً
مغلقــا أو تــم إلغــاء ترخيصــه.
ـريكا فــي مكتــب تــم إغالقــه وال يــزال
21 https://doc.pm.gov.jo/DocuWare/PlatformRO/WebClient/Client/Document?did=55568&fc=7e6f119f-71f44-ed38023-b6a6db8bcb15&orgId=1&_auth=C3C43ED3569167E3A96098C6152FBFE3E5EF9296E4EAAA0F7089787CCDE48297F7EF7B657348BB
238A463E6D52A09FB6D93A46381BC4FE73FEE9155F37941CFDEC999FD091B1EBBE6C2F940D40A6787DADDD8AAC24A828AC6BE5
E78B862237FAB9EE187AE8C4FD217BF56AF02CA7D35E0ED00B8814D77E918E9864E3147E89C93BC3C30D13184780178C0159B5
2AF364EAF8273BFBF5D90216EE8A0F9D72E07F89ACBEF40CB306446125F6DBE81035F3737BC2F4AD4BC3EBA4ADBBC66850829B
1159E08AA7E6AC3417B7DBB5004D5B816F53697E919A2C2565F2F0358EECD3D42B1490D754837BB683E1CA8BBEDF5CAD
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واشــترط النظــام تواجــد منــدوب معيــن بمراجعــة الجهــات المختصــة ويشــترط فــي تعيينــه أن
يكــون أردنــي الجنســية ،وأن ال يقــل عمــره عــن  18عــام وأن ال يكــون محكومــا عليــه بجنايــة أو
جنحــة مخلــة بالشــرف أو األخــاق العامــة وأن يثبــت ذلــك بشــهادة عــدم محكوميــة لــم يمــض
علــى إصدارهــا أكثــر مــن شــهر واحــد ،علــى أن يتــم تجديدهــا كل ســنة ،وأن يكــون حاصــا علــى
تفويــض صــادر مــن المكتــب و معتمــد مــن وزارة العمــل ،وأن يكــون حاصــا علــى موافقــة أمنيــة
تســمح لــه بدخــول المطــارات فهــو عــادة مــن يســتقبل العامــات عنــد وصولهــم المطــار ،وأن
يرتبــط بعقــد عمــل مــع المكتــب ،و يشــترط ً
أيضــا بالمنــدوب أال يكــون مندوبــا ســوى عــن مكتــب
ســنويا ،وقــد اشــترط النظــام ً
أيضــا أن يقــوم
واحــد فقــط و لديــه بطاقــة اعتمــاد خاصــة تجــدد
ً
المكتــب بتعييــن مترجمــة للتفاهــم مــع العامــات.
وقيــد النظــام مكاتــب االســتقدام فــي مادتــه الثامنــة وحظــر اســتخدام عمــال إال مــن خــال
هــذا ّ
جهــات مرخصــة فــي دولــة األصــل ،كمــا أوجــب عليهــم أن يعقــدوا اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم
بينهــا وبيــن المملكــة ،وأن يقومــوا بتوقيــع اتفاقيــات لتنظيــم العالقــة بينهــم وبيــن تلــك
الجهــات ،كمــا ال يســمح ألي مكتــب موقــوف عــن العمــل أو مغلــق بممارســة أعمــال اســتقدام
غيــر األردنييــن العامليــن فــي المنــازل بــأي صــورة باســمه أو اســتخدام العمــال فــي أعمــال غيــر
العمــل فــي المنــازل ،وعــدم اســتخدامهم للعمــل بالمياومــة أو العمــل لــدى غيــر صاحــب المنــزل
المصــرح للعامــل بالعمــل لديــه .األمــر الــذي نــص عليــه قانــون العمــل ً
أيضــا ،كمــا حظــر ممارســة
أي أعمــال باســمه أو باســم مكتــب آخــر أو مــن خــال مقــره بــأي صــورة فــي حــال إيقافــه عــن
العمــل أو إغالقــه أو إلغــاء ترخيصــه باســتثناء متابعــة المعامــات التــي تــم تقديمهــا للــوزارة
قبــل تاريــخ اإلغــاق وبموافقتهــا وحظــر توقيــع صاحــب المنــزل علــى أي اتفاقيــات تتضمــن فرض
ً
خالفــا لمــا تحــدده وزارة العمــل.
مبالــغ ماليــة
ويلتــزم المكتــب وفقــا لهــذا النظــام بتوقيــع عقــد مــع صاحــب المنــزل وفــق النمــوذج الــذي
تعتمــده الــوزارة لهــذه الغايــة ،ومتابعــة اســتكمال اإلجــراءات الخاصــة باســتقدام العامليــن لــدى
الجهــات المختصــة واإلعــان فــي مــكان ظاهــر داخــل المكتب وعلــى الموقــع اإللكترونــي الخاص
بــه عــن تكلفــة اإلســتقدام لعاملــي المنــازل أو انتقــال العمــال لــكل جنســية علــى حــدة وعــن
التزامــات أصحــاب المنــازل تجــاه العمــال وإتاحــة طلبــات اإلســتقدام المتوافــرة لديــه متضمنــة
المعلومــات المتعلقــة بعامــل المنــزل وصورتــه الشــخصية علــى موقعــه اإللكترونــي.
ويجــب أن يقــوم المكتــب ً
أيضــا بتوفيــر قاعــدة بيانــات إلكترونيــة تتضمــن البيانــات الخاصــة
بالعمــال المســتقدمين وجنســياتهم وأعدادهــم وأســماء أصحــاب المنــازل .كمــا يلتــزم المكتــب
بالمحافظــة علــى المعلومــات الخاصــة بالعمــال وعــدم افشــاءها .ويلتــزم ً
أيضــا بتأميــن
ســكن خــاص للعامليــن فــي المنــازل وايوائهــم واســتكمال إجــراءات الفحــص الطبــي للعامــل
خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أيــام عمــل مــن دخولــه المملكــة وتســليمه لصاحــب المنــزل بشــرط أن
يكــون العامــل ً
صحيــا.
الئقــا
ً
وقــد نصــت المــادة  9مــن النظــام ذاتــه علــى أن يقــوم وزيــر العمــل بتحديــد تكاليــف اســتقدام
العامليــن مــن كل جنســية بشــكل منفصــل وواضــح ،وبــدل األتعــاب الــذي تتقاضــاه المكاتــب مــن
ـاء علــى تنســيب مــن اللجنــة .ويســتوفي المكتــب مــن
بــدل اســتقدام وبــدل فحــص طبــي ،بنـ ً
صاحــب المنــزل تكاليــف االســتقدام هــذه عنــد تســليمه العامــل ،ويحظــر علــى المكتــب اســتيفاء
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أي مبالــغ مــن صاحــب المنــزل قبــل تســليمه العامــل باســتثناء رســوم التصريــح ،كمــا يحظــر علــى
المكتــب تقاضــي أي مبلــغ مــن العامــل ،أو اقتطــاع جــزء مــن أجــره لتغطيــة نفقــات االســتقدام،
وال يجــوز التعاقــد مــع أي جهــة تقــوم باســتيفاء أي مبالــغ مــن العمــال مقابــل تشــغيلهم فــي
األردن.
أمــا فــي المــادة  ،12فقــد أعطيــت الصالحيــة للــوزارة بإلغــاء ترخيــص المكتــب المخالــف بشــكل
ً
صريحــا لحقــوق اإلنســان أو القانــون ،ومــن
انتهــاكا
نهائــي إذا ثبــت أن المخالفــة تشــكل
ً
المخالفــات هــذه اســتقدام العامــل بطــرق غيــر قانونيــة أو بــأوراق مــزورة ،أو اســتقدام عامــل
يقــل عمــره عــن العمــر المحــدد فــي اإلتفاقيــات أو مذكــرات التفاهــم ،أو فــي حــال اســتغالل أي
ـديا أو جنسـ ًـيا
عامــل أو تشــغيله بالمياومــة أو اإلســتيالء علــى أجــره ،أو اإلعتــداء علــى العامــل جسـ ً
أو إســاءة معاملتــه أو انتهــاك أي مــن حقوقــه األساســية ويجــب أن يثبــت ذلــك بحكــم قضائــي
قطعــي ،أو فــي حــال نقــل العامــل بطــرق غيــر قانونيــة إلــى أي دولــة أخــرى.
ويجــدر الذكــر ً
أيضــا بــأن المــادة  18مــن هــذا النظــام أعطــت الصالحيــة لوزيــر العمــل بــأن يتخــذ
أي إجــراء يــراه مناســبا لضبــط ســوق العمــل ووقــف إصــدار تراخيــص مكاتــب جديــدةـ ،أو فتــح بــاب
اإلســتقدام مــن الــدول التــي يراهــا مناســبة ،أو منــع أو إغــاق إســتقدام العمــال من بعــض الدول
علــى أن يتــم منــح المكتــب مهلــة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر لإليفــاء بالتزاماتهــا الســابقة.
نظام مفتشي العمل وتعديالته رقم  56لعام 1996
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عرفــت المــادة  2مــن النظــام مفتــش العمــل بأنــه «الشــخص المفــوض بالتفتيــش علــى العمل»،
ومــن أهــداف التفتيــش بحســب النظــام التحقــق مــن تطبيــق األحــكام القانونيــة المتعلقــة
بظــروف العمــل وحمايــة العمــال أثنــاء قيامهــم بعملهــم و تقديــم المعلومــات التقنيــة
والمشــورة ألصحــاب العمــل والعمــال وتشـــجيع التعـــاون بيــن أصـــحاب العمـــل وجمعيـــاتهم مــن
جهـــة ،والعمـــال ونقابـــاتهم مــن جهـــة أخــرى ،وذلـــك فــي ســبيل تحســـين العالقــات اإلنســانية
واإلســهام فــي تحقيــق التنميــة اإلقتصاديــة واإلهتمــام بتأميــن شــروط الســامة والصحــة
المهنيــة فــي العمــل ،وجمــع المعلومــات الخاصـــة بتنظيــم ســوق العمــل بمــا فــي ذلــك عـــدد
العمــال وفئاتهــم وحاجاتهــم التدريبيـــة وأي أمــور أخــرى تتعلــق بشـــروط اإلســتقدام.
ويترتــب علــى المفتــش فــي ســياق قيامــه بواجباتــه المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام مراعاة
التقيــد بالســرية بشــأن الشــكاوى المقدمــة إليــه والتــي تتعلــق بمخالفــة األحــكام القانونيــة،
وعـــدم إفشـــاء أي معلومــات تتعلــق بعمليــات صـــناعية أو تجاريـــة أو تجهيــزات خاصـــة بهــا يصل
إليهــا عملــه أو تقـــدم بحكــم عملــه حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه فــي الحكومــة ،وعــدم القيــام
بالتفتيــش علــى العمــل فــي المؤسســات التــي يكــون لــه مصلحــة فيهــا.
نظام رسوم تصاريح العمل لغير األردنيين رقم  142لعام 2019
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وضــح نظــام رســوم تصاريــح العمــل لغيــر األردنييــن تكاليــف اســتصدار تصاريــح العمــل فــي المادة
الثانيــة منــه حيــث تســتوفي وزارة العمــل رســم إصــدار تصريــح العمــل  400دينــار عــن كل عامــل
22 http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?15189-%E4%D9%C7%E320%%E3%DD%CA%D4%ED%20%C7%E1%DA%E3%E120%
%E1%D3%E4%E520%%201996%E620%%CA%DA%CF%ED%E1%C7%CA%E520%%E1%DA%C7%E3202003%
23 https://tamkeen-jo.org/upload/%D986%%D8%B8%D8%A7%D985%_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D98%A%D8%AD_%D8%A7%D984%
%D8%B9%D985%%D92019_84%.pdf
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فــي كافــة القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة باســتثناء:
ـارا عــن كل عامــل لــدى المؤسســات والشــركات العاملــة
أ )175( -مئــة وخمســة وســبعون دينـ ً
فــي قطــاع صناعــة األلبســة والمحيــكات.
ب )900( -تســعمائة دينــار عــن كل عامــل يزيــد علــى العامــل األول فــي المنــزل أو مــن فــي
حكمهــم كالبســتانيين أو الطهــاة.
ت )1000( -ألف دينار عن كل عامل في:
 .1محالت المساج المرخصة وفق التشريعات ذات العالقة.
 .2المالهي الليلية والبارات والديسكو.

د )2400( -ألفــان وأربعمائــة دينــار عــن كل عامــل مــن ذوي المهــارات المتخصصــة زيـ ً
ـادة علــى
األعــداد أو نســب العمالــة الوافــدة المســموح بها.
ذ )600( -ســتمائة دينــار عــن كل عامــل مــن عمــال المياومــة للتصريــح الحــر فــي القطــاع
الزراعــي.
ر )800( -ثمانمائــة دينــار عــن كل عامــل مــن عمــال المياومــة للتصريــح الحــر فــي قطــاع
اإلنشــاءات أو التحميــل والتنزيــل.
كمــا تســتوفى الرســوم والمبلــغ اإلضافــي المشــار إليهــا فــي هــذا النظــام اعتبــارا مــن أول تاريــخ
دخــول للعامــل إلــى المملكــة دون إصــدار تصريــح عمــل ،وانتهــاء آخــر تصريــح عمــل للعامــل وعــن
كل ســنة مــن الســنوات التــي لــم يصــدر بهــا تصريــح عمــل.
تعليمات شروط واجراءات استخدام واستقدام العمال غير األردنيين لسنة 2012
24
وتعديالته
عرفــت المــادة الثانيــة مــن النظــام العامــل المســتقدم بأنــه «العامــل غيــر األردنــي الــذي دخــل
المملكــة بموجــب عقــد اســتخدام بقصــد العمــل» ،وأشــارت المــادة الثالثــة مــن النظــام إلــى انــه
لوزيــر العمــل أن يقــوم بتشــكيل لجنــة مــن موظفــي الــوزارة تســمى لجنــة اإلســتخدام حيــث
العمــال غيــر األردنييــن مــن خــارج المملكة
تختــص هــذه اللجنــة فــي طلبــات اســتخدام واســتقدام
ّ
وتحــدد مهامهــا بموجــب قــرار تشــكيلها.
ويلتــزم المكتــب الــذي يرغــب باســتقدام عامــل غيــر أردنــي بتعبئــة نمــوذج االســتقدام المعتمــد
والموقــع بحســب األصــول ويتضمــن اســم صاحــب العمــل أو المؤسســة التــي ترغــب باالســتقدام
وعنوانهــا وطبيعــة عملهــا واســم العامــل بحســب جــواز ســفره وتاريــخ ميــاده وجنســيته
والمهنــة التــي ســيعمل بهــا.
ويجــب أن يرفــق بطلــب االســتقدام عقــد عمــل مــن نســختين موقــع مــن الطرفيــن وإبــراز رخصــة
مهــن ســارية للمؤسســة وصــورة عــن جــواز ســفر العامــل ســاري المفعــول وكشــف صــادر عــن
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي تبيــن اشــتراك المؤسســة بالضمــان االجتماعــي وصــورة
24 http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AA%D8%B9%D984%%D98%A%D985%%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8
%B1%D988%%D8%B7_%D988%%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%
A7%D985%_%D988%%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D982%%D8%AF%D8%A7%D985%_%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D8%A7%D984%_%D8%B
A%D98%A%D8%B1_%D8%A7%D984%%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D986%%D98%A%D98%A%D986%_%D984%%D8%B3%D986%%D8%A9_2012_%
D988%%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D98%A%D984%%D8%A7%D8%AA%D987%%D8%A7.pdf
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ً
مبينــا فيهــا الجهــة التــي أحالــت إليــه
عــن المشــاريع والعطــاءات المحالــة علــى صاحــب المحــل
هــذه العطــاءات وشــهادة فحــص طبــي للعامــل المســتقدم ســارية المفعــول صــادرة عــن أحــد
ً
مســبقا وبعــد
المراكــز الصحيــة المعتمــدة لــدى وزارة الصحــة ودفــع رســوم تصاريــح العمــل
الحصــول علــى الموافقــة علــى الطلــب.
وتعتبــر الموافقــة علــى طلــب االســتقدام ســارية المفعــول لمــدة شــهرين للعامليــن مــن
الجنســيات غيــر المقيــدة بقانــون اإلقامــة مــن تاريــخ الحصــول عليهــا ،وبمــدة أربــع أشــهر
للعامليــن مــن الجنســيات المقيــدة بقانــون اإلقامــة مــن تاريــخ موافقــة لجنــة اإلســتخدام
وعلــى صاحــب العمــل اســتكمال إجــراء دخــول العامــل إلــى البــاد خــال تلــك الفتــرة واســتكمال
اإلجــراءات المتعلقــة بالحصــول علــى تصريــح العمــل وتبــدأ مــدة ســريان تصريــح العمــل مــن تاريــخ
دخــول العامــل البــاد.
كمــا يتيــح النظــام لصاحــب العمــل فــي حالة تعثــر اســتقدام أو عــدم دخول العمــال من الجنســيات
المقيــدة الموافــق علــى اســتقدامهم إلــى البــاد ،التقــدم بطلــب أو أكثــر الســتبدالهم ضمــن
مهلــة األربــع أشــهر شــريطة إلغــاء تأشــيراتهم وإثبــات عــدم دخولهــم البــاد علــى أال يتكــرر
الطلــب ألكثــر مــن مــرة واحــدة لنفــس العمــال المــراد اســتبدالهم.
وقــد ورد فــي المــادة ( )9مــن النظــام كيفيــة اســتصدار تصاريــح العمــل للعمــال غيــر األردنييــن
لــدى اســتقدامهم ،حيــث يجــب ً
أول الحصــول علــى موافقــة وزيــر العمــل أو مــن يفوضــه وفــق
نمــوذج يتضمــن اســم العامــل بحســب جــواز ســفره ،وتاريــخ ميــاده ،وجنســيته ،والمهنــة المصرح
لــه بهــا ،واســم صاحــب العمــل الــذي ســيعمل لديــه ،وتاريــخ بــدء تصريــح العمــل ،وتاريــخ انتهائــه،
ورقــم وصــل القبــض وتاريخــه ،وختــم وتوقيــع مديــر مديريــة العمــل.
ً
وفقــا الحتياجــات قطاعــات ســوق العمــل،
العمــال غيــر األردنييــن
كمــا يجــب أن يتــم اســتقدام
ّ
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار قائمــة المهــن المغلقــة ،ولــوزارة العمــل أن تحــدد نســبة العمالــة غيــر
األردنيــة فــي أي مــن القطاعــات بمــا يخــدم سياســة اإلحــال التدريجــي للعمالــة األردنيــة حســب
مــا أوجبتــه المــادة ( )10مــن النظــام.
إال أنــه ورد فــي هــذه التعليمــات اســتثناء بخصــوص العمــال مــن الجنســيات غيــر المقيــدة
ـدا) فــي المــادة ( )14حيــث يجــب أن يكــون االســتقدام وفق
(العمــال مــن الجنســية المصريــة تحديـ ً
األســس التاليــة:
1.1طلب االستقدام وتعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
2.2إبــراز رخصــة مهــن ســارية المفعــول للمؤسســة وإرفــاق صــورة عنهــا ،أو إرفــاق كتــاب صــادر
عــن مديريــة الزراعــة المختصــة فــي حالــة كــون العامــل المطلــوب اســتقدامه ســيعمل فــي
ً
ـتأجرا)
قطــاع الزراعــة أو تقديــم إذن أشــغال وســند تســجيل األرض وعقــد اإليجــار (إذا كان مسـ
ً
مصدقــا حســب األصــول ،وإرفــاق صــور عنهمــا فــي حالــة كــون العامــل يعمــل فــي عمــارة أو
فيــا علــى أن تكــون الموافقــة لعامــل واحــد فقــط للعمــارة أو الفيــا.
3.3للجنــة اإلســتخدام طلــب توصيــة صــادرة مــن النقابــة أو اتحــاد المزارعيــن أو الهيئة التــي تمثل
قطــاع النشــاط االقتصــادي الــذي يزاولــه صاحــب العمــل ،يبيــن فيــه مــدى الحاجــة الفعليــه
مــن العمــال لمقــدم الطلــب.
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4.4صــورة عــن المشــاريع والعطــاءات المحالــة علــى صاحــب العمــل ،مبينـ ًـا فيهــا الجهــة التــي
أحالــت هــذه العطــاءات.
5.5كشــف صــادر عــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي يبيــن اشــتراك المؤسســة بالضمــان
االجتماعي.
ويتم استكمال باقي الوثائق المطلوبة عند دخول العامل إلى أراضي المملكة.
تعليمات لسنة ( )2007تعليمات وشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير
25
األردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة ( 2007وتعديالتها)
عرفــت المــادة الثانيــة مــن التعليمــات المناطــق الصناعيــة المؤهلــة بأنهــا« :أي نشــاط اقتصادي
فــي قطــاع النســيج والمحيــكات قائــم ضمــن أي منطقــة صناعيــة مؤهلــة ومنتجــة علــى أن
يكــون مؤهـ ًـا وتنطبــق عليــه أحــكام قانــون تشــجيع االســتثمار».
وتســري أحــكام هــذه التعليمــات بموجــب المــادة الثالثــة علــى المصانــع التــي تعمــل فــي قطــاع
النســيج والحياكــة ،وصناعــة مدخــات اإلنتــاج المكملــة للقطــاع والمصانــع التــي تقــوم ببعــض
أو كل العمليــات التصنيعيــة ،بموجــب اتفاقيــة مــع مصنــع آخــر علــى أن يكــون المنتــج النهائــي
لغايــات التصديــر للخــارج شــريطة أن يكــون المصنــع ضمــن المناطــق الصناعيــة المؤهلــة.
وفيمــا يتعلــق بكيفيــة اســتقدام عامــل غيــر أردنــي للعمــل فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة
ً
وفقــا للمــادة ( )4مــن هــذه التعليمــات حيــث يجــب أن يتــم تقديــم طلــب خطــي إلــى مفــوض
وزارة العمــل يتضمــن اســم المؤسســة واســم صاحبهــا وعنوانهــا وطبيعــة عملهــا وفروعهــا،
باإلضافــة إلــى اســم العامــل حســب جــواز ســفره وتاريــخ ميــاده وجنســيته والمهنــة التــي ســوف
يعمــل بهــا ،باإلضافــة إلــى شــهادة مصدقــة مــن وزارة العمــل فــي بلــد العامــل تبيــن أن العامــل
ســيتم اســتقدامه عــن طريــق وكالــة تشــغيل مرخصــة فــي بلــده وبأنــه لــن يدفــع ايــة مبالــغ
ماليــة أو عينيــة لقــاء اســتقدامه ،وصــورة مصدقــة عــن إعــان صــادر عــن الشــركة المســتقدمة
فــي أحــد الصحــف فــي بلــد العامــل يوضــح شــروط العمــل وظروفــه والراتــب وســاعات العمــل
وأي امتيــازات أخــرى مــن ســكن أو طعــام أو تأميــن صحــي ،وتؤكــد فــي نفــس االعــان بأنــه
غيــر مطلــوب مــن العامــل .وتقديــم شــهادة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن تفيــد بــأن
المؤسســة تقــوم بالتصديــر للخــارج بموجــب اإلتفاقيــة الدوليــة المبرمــة مــع المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ،باإلضافــة إلــى تقريــر مــن مديريــة التشــغيل فــي الــوزارة يبيــن مــا قامــت بــه تلــك
المؤسســة مــن إجــراءات عمليــة إلحــال العمالــة األردنيــة محــل العمالــة الوافدة بشــكل تدريجي
وحســب النســب التاليــة:
1.1الحد األدنى  % 10نسبة عمالة أردنية للسنة األولى للمصانع التي هي تحت اإلنشاء.
25 http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AA%D8%B9%D984%%D98%A%D985%%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8
%B1%D988%%D8%B7_%D988%%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%
A7%D985%_%D988%%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D982%%D8%AF%D8%A7%D985%_%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D8%A7%D984%_%D8%B
A%D98%A%D8%B1_%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D986%%D98%A%D98%A%D986%_%D981%%D98%A_%D8%A7%D984%%D985%
%D986%%D8%A7%D8%B7%D982%_%D8%A7%D984%%D8%B5%D986%%D8%A7%D8%B9%D98%A%D8%A9_%D8%A7%D984%%D985%%D8%A4%D
987%%D984%%D8%A9_%D984%%D8%B3%D986%%D8%A9_2007.pdf
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2.2الحــد األدنــى  % 20نســبة عمالــة أردنيــة للمصانــع العاملــة وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر هــذه
التعليمــات فــي الجريــدة الرســمية.

3.3الحــد األدنــى % 25نســبة عمالــة أردنيــة للســنة الثانيــة وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر هــذه التعليمــات
فــي الجريــدة الرســمية.

4.4الحــد األدنــى % 30نســبة عمالــة أردنيــة للســنة الثالثــة وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر هــذه التعليمــات
فــي الجريــدة الرســمية.

5.5الفــروع اإلنتاجيــة :فــي حــال قيــام أي مصنــع بفتــح فــرع إنتاجــي فــي المحافظــات وفــي
مناطــق جيــوب الفقــر يتــم منحــه تخفيضـ ًـا مــن نســبة العمالــة األردنيــة بالمقــدار الــذي تــراه
وزارة العمــل مناســبا علــى النســب المشــار إليهــا أعــاه.

وبعــد ذلــك يقــوم مفــوض الــوزارة لــدى النافــذة االســتثمارية بالنظــر فــي الطلــب خــال مــدة ال
ـبوعا مــن تاريــخ ورود الطلــب إليــه واتخــاذ القــرار الــازم بشــأنه.
تتجــاوز أسـ ً
ويؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد الموافقــة علــى منــح تصاريــح العمــل تقريــر الكشــف الصــادر عــن كل
مــن مؤسســة تشــجيع االســتثمار ومديريــة شــؤون العمــال والتفتيــش فــي الــوزارة حــول واقــع
الحــال فــي المؤسســة والتقريــر الصــادر مــن مديريــة التشــغيل والتدريــب فــي الــوزارة حــول مــا
قامــت بــه المؤسســة مــن إجــراءات عمليــة إلحــال العمالــة األردنيــة محــل العمالــة الوافــدة
بشــكل تدريجــي والطاقــة اإلنتاجيــة للمؤسســة حســب عــدد الماكينــات التــي تملكهــا وخطــوط
وحجــم االنتــاج.
ً
مســبقا بعــد
كمــا نصــت المــادة الســابعة مــن التعليمــات علــى دفــع رســوم تصاريــح العمــل
الحصــول علــى الموافقــة باالســتقدام مــن الــوزارة والجهــات األخــرى ذات العالقــة .وتبقــى
موافقــة الــوزارة ســارية المفعــول لمــدة أربــع أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ الموافقــة ،كمــا يجــوز
العمــال الذيــن تــم الموافقــة علــى اســتقدامهم إلــى
لصاحــب العمــل فــي حــال عــدم دخــول
ّ
البــاد التقــدم بطلــب أو أكثــر ليتــم اســتبدالهم وضمــان المهلــة المحــددة وفــق األصــول شــرط
إلغــاء تأشــيراتهم وإثبــات عــدم دخولهــم للبــاد .علــى أال يتكــرر الطلــب ألكثــر مــن مــرة واحــدة
العمــال المــراد اســتبدالهم.
لنفــس
ّ
وبعــد ذلــك ،يتــم تدقيــق الطلــب ،واســتكمال إجــراءات تصريــح العمــل .وعلــى صاحــب العمــل أو
منــدوب المؤسســة مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة بعــد الحصــول علــى الموافقــة الالزمــة
لغايــات تدقيــق الطلــب ،واســتكمال إجــراءات الحصــول علــى تصاريــح العمــل .كمــا يتوجــب علــى
تلقائيــا ليتــم التصــرف بهــا بقــرار مــن الوزيــر
صاحــب العمــل تقديــم كفالــة بنكيــة ســنوية تجــدد
ً
فــي حــال أخـ ّـل صاحــب العمــل بــأي مــن اإللتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب القانــون واألنظمــة
والتعليمــات ،لضمــان حقــوق العامليــن غيــر األردنييــن فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة ،علــى
أن تغطــي هــذه الكفالــة أي حقــوق تترتــب للعامــل بموجــب أحــكام قانــون العمــل األردنــي
وعقــد العمــل الموقــع بيــن الطرفيــن .باإلضافــة إلــى تذاكــر الســفر لعــودة العمــال إلــى بالدهــم
وغرامــات تجــاوز اإلقامــات التــي مــن الممكــن أن تترتــب عليهــم نتيجــة لعــدم قيــام صاحــب العمل
باســتصدار اإلقامــات فــي مواعيدهــا.
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في المنازل لعام ()2020
ـا فــي منزلــه
عرفــت التعليمــات صاحــب المنــزل بأنــه «الشــخص الطبيعــي الــذي يســتخدم عامـ ً
ّ
عرفــت العامــل وفقــا لهــذه التعليمــات بأنــه «عامــل المنــزل ،أو الطاهــي ،أو البســتاني،
«كمــا ّ
أو مرافــق المريــض أو مــن فــي حكمهــم الــذي يعمــل فــي خدمــة صاحــب المنــزل بصفــة
مســتمرة».
ً
وفقــا لهــذه التعليمــات فــي المــادة التاســعة ،فإنــه
أمــا عــن إجــراءات اســتقدام عامــل منــزل
طلبــا الســتقدام العامــل إلــى المديريــة وفــق النمــوذج المعتمــد
يجــب علــى المكتــب أن يقــدم ً
الكترونيــا علــى أن يرفــق بــه الوثائــق التاليــة:
ورقيــا أو
مــن الــوزارة
ً
ً
1.1نســختان مــن عقــد العمــل موقعتــان مــن صاحــب المنــزل ،علــى أن يتــم توقيعــه مــن العامــل
عنــد حضــوره للمملكــة ومصادقــة المكتــب علــى التوقيــع.
2.2صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنتين على األقل.
الســيرة الذاتيــة للعامــل المــراد اســتقدامه تتضمــن كامــل البيانــات الخاصــة به وفــق النموذج
الــذي تعتمده الــوزارة وشــهادة عــدم المحكومية.
3.3تفويض خطي من صاحب المنزل وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.
4.4شــهادة خلــو أمــراض للعامــل صــادرة عن جهــة طبيــة تعتمدها الــوزارة فــي الدولة المرســلة
بالتنســيق مــع وزارة الصحــة األردنيــة ،ومختومة مــن النقابة.
ً
مصدقــا بحســب األصــول فــي حــال كــون
5.5تقديــم إذن أشــغال وســند تســجيل األرض حديــث
العامــل يعمــل فــي فيــا بمهنــة عامــل منزل/بســتنجي أو عامــل منــزل ،أو طاهــي.
6.6فــي حــال رغبــة صاحــب المنــزل باســتخدام عامــل ثالــث يجــب علــى صاحــب المنــزل تقديــم
ً
متزوجــا ثــاث
مصدقــا حســب األصــول للفيــا أو كان
إذن أشــغال وســند تســجيل األرض حديــث
ً
زوجــات فأكثــر.
7.7تقديــم كتــاب توصيــة باإلعفــاء مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى أن يكــون تاريخــه ســنة
علــى األكثــر مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ،مرفــق بــه نتيجــة فحــص اللجــان ســاري المفعــول
ويســتخدم لمــرة واحــدة ولعامــل واحــد فقــط وذلــك للراغبيــن فــي إعفائهــم مــن رســوم
تصريــح العمــل.
8.8إثبات القدرة المالية لصاحب المنزل على اإللتزام بمستحقات العامل.
كامال.
9.9وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل
ً
1010أي وثائق أخرى تطلبها المديرية.
ويلتــزم المكتــب فــي المــادة السادســة عشــر مــن هــذه التعليمــات وعلــى نفقتــه خــال 90
يومــا مــن تاريــخ دخــول العامــل البــاد ،أو  30يومـ ًـا مــن تاريــخ انتقــال العامــل إلــى صاحــب عمــل
آخــر بمــا يلــي:
1.1تســفير العامــل المصــاب بمــرض ســار أو معــد أو مــرض ال يســمح للعامــل القيــام بعملــه
أو العاملــة الحامــل إلــى بلده/هــا خــال مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور
26 http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%AA%D8%B9%D984%%D98%A%D985%%D8%A7%D8%AA_%D985%%D9%
83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D982%%D8%AF%D8%A7%D985%_%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D8%A7%D984%
%D8%A9_%D8%A7%D984%%D985%%D986%%D8%B2%D984%%D98%A%D8%A9_2020.pdf

25

الفحــص الطبــي مــن وزارة الصحــة.
2.2تأميــن تذكــرة ســفر للعامــل الــذي رفــض إكمــال مــدة عقــد العمــل ويرغــب بالعــودة إلــى
بلــده.
كما يلتزم المكتب بتوفير سكن خاص للعاملين وإيوائهم ضمن الشروط الواردة:
أ -أن يخصص السكن لغايات النوم والجلوس والطعام واستخدام المرافق صحية.
ب -عدم استعمال السكن أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصصت من أجلها.
ت -توفير الفتة أو لوحة باسم السكن مثبتة بشكل واضح عند مدخل السكن.
ث -تعيين مشرفة للسكن.
ج -أن يقع السكن في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمكتب.
وأعطــت المــادة التاســعة عشــر الصالحيــة لوزيــر العمــل أو مــن يفوضــه الموافقــة علــى طلــب
اســتقدام عامــل منــزل ذكــر فــي حــال كان صاحــب المنــزل او افــراد اســرته الذكــور ممــن يحتــاج
الرعايــة الصحيــة وبموجــب تقريــر طبــي مــن وزارة الصحــة أو أن يكــون صاحــب المنــزل فــي ســن
أعزبــا أو أرمـ ًـا.
الشــيخوخة أو
ً
ونشــير إلــى أن مكاتــب االســتقدام اعترضــت علــى هــذه التعليمــات التــي زادت مــن اختصاصهــم
وطعنــت بهــذه التعليمــات أمــام المحكمــة اإلداريــة.

ثالثا :القرارات
قرار رقم  58بشأن المهن المسموحة للعمال غير األردني لسنة 2020
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ســندا لنــص المــادة ( )12مــن قانــون العمــل رقــم ( )8لســنة  1996وتعديالتــه باإلضافــة للمــادة
( )17مــن تعليمــات وشــروط وإجــراءات اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر األردنييــن لســنة ،2012
أصــدرت الحكومــة األردنيــة قــرار رقــم  58بشــأن المهــن المغلقــة والمســموحة للعمــال غيــر
األردنييــن ،وقــد شــملت المهــن المغلقــة أمــام غيــر األردنييــن مــا يلــي:
1.1المهــن المكتبيــة بمــا فــي ذلــك أعمــال الطباعــة والســكرتارية وادخــال البيانــات والخدمــات
اإلداريــة

2.2المهن المتعلقة بأعمال البيع بكافة فئاتها

3.3المهن المتعلقة بأعمال البيع وتعبئة المحروقات في محطات داخل حدود أمانة عمان
4.4المهن المتعلقة بأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية
5.5المهن المتعلقة بأعمال بتركيب و تشغيل المقاسم

6.6المهن المتعلقة بأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها
27 http://www.mol.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D982%%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D984%%D985%%D987%%D9%
86_%D8%A7%D984%%D985%%D8%BA%D984%%D982%%D8%A9_%D988%%D8%A7%D984%%D985%%D987%%D986%_%D8%A7%D984%%D98%
5%D982%%D98%A%D8%AF%D8%A9_%D988%%D985%%D987%%D986%_%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D8%A7%D984%_%D8%B0%D988%
%D98%A_%D8%A7%D984%%D985%%D987%%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D984%%D985%%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%
D8%A90-.pdf
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7.7المهن المتعلقة بأعمال صيانة واصالح السيارات
8.8مهن القص والعناية بالشعر

9.9الســائقون بكافــة فئاتهــم وأصنافهــم مــا لــم يكــن صاحــب العمــل احــدى الشــركات التــي
تكــون الحكومــة شــريكا فيهــا

1010مهنة خدمة اصطفاف السيارات

1111مهنة الحراس

1212المراسلون في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات
1313مهنة بيع أوراق اليانصيب

1414اي مهنــة مغلقــة أو غيــر مســموحة أمــام العمــال غيــر األردنييــن بموجــب التشــريعات
النافــذة.
بينما سمح للعمال غير األردنيين للعمل بالمهن التالية لكن ضمن شروط محددة:
1.1تحميل وتنزيل
2.2عامل نظافة
3.3عامل بلدية أو عامل وطن
4.4عامل مشاريع اسكانية
5.5عامل غسيل وكي
6.6عامل بوفيه
كمــا ســمح للعمــال غيــر االردنييــن بالعمــل فــي القطاعــات التاليــة اال انــه اشــترط بالحصــول علــى
تصريــح عمــل كعامــل مــن ذوي المهــارات المتخصصــة:
1.1المهن في القطاع الهندسي
2.2المهن في القطاع الطبي
3.3المهن في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني
4.4المهن في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
5.5المهن في قطاع التعليم
6.6المهن في قطاع البنوك والصرافة والتمويل
7.7المهن في قطاع التأمين
8.8المهــن فــي قطــاع مكاتــب وكالء الســياحة والســفر والمرخصــة مــن قبــل وزارة الســياحة
واالثــار
9.9المهن في قطاع األندية والمراكز الرياضية والشبابية
1010المهن في قطاع الطيران
1111المهن في األنشطة والقطاعات االقتصادية األخرى.
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الفصــل الثالــث :اإلجــراءات الخاصــة باالســتقدام
فــي األردن
وفقــا لــوزارة العمــل األردنيــة ،تتبــع األردن سياســة اســتقدام خاصــة يتــم تخصيصها بحســب قطاع
العمــل ،وتشــتمل هــذه السياســات علــى مذكــرات التفاهــم التــي وقعتهــا الحكومــة األردنية مع
حكومــات الــدول التــي يتــم اســتقطاب أيــادي العمــل المهاجــرة منهــا .وتعتبــر هــذه المذكــرات
ميــزة ايجابيــة لــأردن عنــد مقارنتهــا مــع دول المنطقــة ،وتشــمل هــذه المذكــرات التكاليــف
المتعلقــة بعمليــة اإلســتقدام ،لــكل دولــة مــن الــدول وتشــمل ســعر الفحــوص الطبيــة التــي
يتــم اجراؤهــا فــي دولــة األصــل ،باإلضافــة لســعر تذكــرة الســفر ،وتكاليــف التدريــب الــذي يخضــع
يومــا حيــث مــن المفتــرض أن يســاعد هــذا التدريــب فــي
لــه العمــال ،ويفتــرض عقــده لمــدة ً 14
تحضيــر العمــال قبــل قدومهــم إلــى المملكــة والرســوم التــي يتوجــب دفعهــا للدولــة األصــل
28
قبــل المغــادرة.

مذكرات التفاهم
قامــت المملكــة األردنيــة الهاشــمية بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع مجموعــة مــن الــدول
التــي تصــدر األيــادي العاملــة لــأردن بشــأن اســتقدام العمــال المهاجريــن حيــث تتضمــن أســس
االســتقدام ،وظــروف العمــل ،واألجــر المســتحق .وكانــت كل مــن ســريالنكا وأندونيســيا والفلبيــن
مــن أوائــل الــدول التــي قامــت بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع األردن .فجــاء توقيــع هــذه المذكرات
مــع الــدول علــى التوالــي؛ حزيــران ،2006/وحزيــران ،2009/وأيــار ،292010/حيــث تهــدف هــذه
المذكــرات لضبــط العالقــة التعاقديــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل لحفــظ جميــع حقــوق األطراف
باإلضافــة لتوضيــح أدوار كل مــن الحكومــات ومكاتــب االســتقدام فــي هــذه العمليــة.
وفــق الموقــع الرســمي لــوزارة العمــلّ ،
وقعــت األردن ســبع مذكــرات تفاهــم مــع دول مرســلة
لعامــات المنــازل :30وهــذه الــدول هــي الفلبيــن وســريالنكا وبنغالديــش وأندونيســيا وأثيوبيــا
ونيبــال وأوغنــدا .وتضمنــت كل مــن هــذه المذكــرات األســس المتعلقــة باســتقدام العمــال مــن
فصــل أدنــاه:
هــذه الــدول كمــا ّ
إطــار تعــاون فــي مجــال توظيــف العمالــة المنزليــة بيــن حكومــة جمهوريــة الفلبيــن
31
وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية
تاريخ التوقيع2018-09-06 :
تــم توقيــع هــذا اإلطــار بيــن كل مــن األردن والفلبيــن فــي مجــال اســتقدام العمــال لتنظيــم
الحقــوق والواجبــات التــي تقــع علــى كل مــن الطرفيــن ،وأهمهــا:
 28مقابلة تم اجراؤها مع األستاذ عبدهللا جبور -مساعد األمين عام في وزارة العمل
29 https://www.hrw.org/ar/report/20111468#256250/27/09/
30 http://www.mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AA%D981%%D8%A7%D982%%D98%A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D984%%
D8%AB%D986%%D8%A7%D8%A6%D98%A%D8%A9
31 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D985%%D8%B0%D983%%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D981%%D8%A7%
D987%%D985%_%D985%%D8%B9_%D8%A7%D984%%D981%%D984%%D8%A8%D98%A%D986%_%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D
988%%D986%_%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D8%A7%D984%%D98%A.pdf
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أ -عقد العمل الموحد
يخضــع اســتقدام واســتخدام عامــات المنــازل الفلبينيــات لعقــد عمــل موحــد يتــم اإلتفــاق علــى
صيغتــه ومحتــواه بيــن الطرفيــن .يتــم اعتمــاد عقــد العمــل الموحــد لعامــات المنــازل الفلبينيــات
علــى أن يتضمــن األمــور التاليــة:
1.1حقــوق وواجبــات صاحــب العمــل والعامــل ووكالــة التوظيــف الفلبينيــة ومكاتــب التوظيــف
األردنيــة.
2.2تأميــن للعامــل الــذي يغطــي التأميــن علــى الحيــاة والحــوادث وتأميــن صحــي وإعادتــه إلــى
الوطــن والــذي يتحملــه صاحــب العمــل.
3.3شروط وأحكام العمل مثل الراتب وظروف العمل.
4.4إعــادة العامــل إلــى وطنــه عنــد اكتمــال مدة العقــد أو في حــاالت الطــوارئ القهريــة ،أو إعادة
رفــات العامــل وممتلكاتــه فــي حــال وفاتــه يتــم تحريــر كافــة العقــود باللغتيــن اإلنجليزيــة
والعربيــة ،وفــي حــال وجــود أي اختــاف ،يتــم اعتمــاد العقــد باللغــة اإلنجليزيــة.
ب -تجديد العقد وتغير صاحب العمل
بعــد انتهــاء عقــد العمــل الخــاص بعاملــة المنــزل ،يحــق لهــا االختيــار مــا بيــن تجديــد العقــد أو
االنتقــال للعمــل لــدى صاحــب عمــل جديــد .أمــا فــي حــال االنتقــال مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر
قبــل إكمــال مــدة العقــد ،وبموافقــة صاحــب العمــل الحالــي ،يتــم توقيــع عقــد عمــل جديــد مــا
بيــن عاملــة المنــزل وصاحــب العمــل الجديــد علــى أن يتحقــق مكتــب العمــل الفلبينــي ()POLO
مــن العقــد ،وأن يتــم تحريــره بأربــع نســخ تــوزع كالتالــي؛ نســخة للعاملــة ،ونســخة لصاحــب العمــل،
ونســخة لمكتــب العمــل الخارجــي الفلبينــي ،ونســخة لــوزارة العمــل األردنيــة .علــى أن يتــم عــرض
العاملــة علــى مكتــب العمــل الخارجــي الفلبينــي للمقابلــة ،لضمــان موافقــة العاملــة علــى
اإلنتقــال لعمــل جديــد .كمــا يجــب علــى صاحــب العمــل الجديــد تقديــم نســخة عــن تصريــح العمــل
صــادرة باســمه.
أمــا فيمــا يتعلــق بإطــار التعــاون ،تــم توقيــع نســخة معدلــة مــن مذكــرة التفاهــم لتنظــم
اســتقدام األيــدي العاملــة مــا بيــن البلديــن ،ولتطويــر قاعــدة بيانــات مشــتركة لأليــدي العاملــة
وتختــص قاعــدة البيانــات هــذه بعرضهــا للمهــارات والكفــاءات ،باإلضافــة إلــى ذلــك أن يتــم تبــادل
المعلومــات والدراســات المســتمرة فــي مجــال العمــل ،وأن يتــم العمــل علــى تعزيــز وحمايــة
للعمــال ،واتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمة لزيــادة الحمايــة القانونيــة واإلجتماعية
الرفــاه اإلجتماعــي
ّ
ً
وفقــا للتشــريعات والقوانيــن واألنظمــة الخاصــة بالطرفيــن .عــاوة علــى ذلــك ،فإنــه
للعمــال
يتوجــب علــى البلديــن اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة بحــق المكاتــب والشــركات ووكاالت
التوظيــف وغيرهــم مــن الجهــات واألفــراد المخالفيــن لألنظمــة والقوانيــن ســارية المفعــول بمــا
فيهــا جرائــم اإلتجــار بالبشــر.
وتضمنت مذكرة التفاهم الشروط التالية:
1.1يتــم توظيــف العمــال بموجــب عقــد عمــل موحــد ملــزم ،بحيــث يكــون بيــن صاحــب العمــل
ً
وفقــا للتشــريعات
والعامــل ووكالــة التوظيــف الفلبينيــة ومكاتــب اإلســتقدام األردنيــة
والقوانيــن الناظمــة فــي كال البلديــن.
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2.2يحــدد وينظــم عقــد العمــل األجــر ،وظــروف العمــل ،وتكلفــة جلــب العامــل مــن بلــده وإرســاله
إلــى بلــد المنشــأ عنــد اكتمــال العقــد ،وينضــوي تحتــه بنــد خــاص للتغطيــة التأمينيــة للعامــل
ً
وفقــا للقوانيــن واألنظمــة الســارية فــي البلــد المتلقــي .كمــا يجــب تحريــر كافــة العقــود
باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة.

3.3يضمــن الطرفــان تنفيــذ أحــكام عقــد العمــل مــن قبــل أطرافــه ويعمــان كوســيط لحــل
الخالفــات بطــرق وديــة التــي قــد تنشــأ بيــن أطــراف العقــد .وفــي حــال تعــذر ذلــك ،يتــم إحالــة
األمــر إلــى الســلطات المختصــة وفقـ ًـا للتشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا داخــل المملكــة.

4.4يتخــذ كال الطرفــان اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة ويفرضــان عقوبــات وغرامــات علــى أي صاحــب
عمــل أو جهــة تخالــف عقــد العمــل ،بمــا فــي ذلــك مخالفــة أي مــن أحــكام مذكــرة التفاهــم
هذ ه .

5.5تتــم تســوية أي خــاف ينشــأ بيــن العامــل وصاحــب العمــل عن تفســير وتنفيــذ مذكــرة التفاهم
هــذه وديـ ًـا فيمــا بينهما.

مذكــرة تفاهــم فــي مجــال القــوى العاملــة بيــن األردن وجمهوريــة ســيريالنكا لســنة
32
2006
تاريخ التوقيع2006\2\7 :
هدفــت هــذه اإلتفاقيــة لتطويــر وســائل وطــرق إيجــاد حلــول لمشــاكل العمــال ،مــن خــال وضــع
ً
وفقــا لعقــد يوقــع
أســس واضحــة تتعلــق بعقــد العمــل بحيــث يتــم اســتقدام وتوظيــف العامــل
بيــن صاحــب العمــل والعامــل علــى أن تكــون:
1.1صيغــة العقــد متوافقــة مــع التشــريعات الوطنية فــي كال البلديــن ،وأن يتم توثيقــه وتصديقه
مــن قبــل الممثل الدبلوماســي.
2.2يتضمــن العقــد شــروط العمــل وإلتزامــات وواجبــات العامــل ،ويجــب أن يلتــزم صاحــب العمــل
بدفــع تكاليــف ســفر العامــل مــن مــكان إقامتــه فــي بلــده إلــى مــكان عملــه ،كمــا يلتــزم
صاحــب العمــل بدفــع هــذه التكاليــف عنــد انتهــاء فتــرة العمــل وإنهائه مــن قبلــه ،وال يتحمل
صاحــب العمــل تكاليــف العــودة عنــد قيــام العامــل بتــرك العمــل وإنهــاء العقــد قبــل انقضــاء
مدتــه

3.3يكون العقد باللغتين العربية واإلنجليزية بمستوى واحد كمرجعية لحل أي نزاع.

4.4وأتفــق كال البلديــن علــى مراقبــة كل مــن وزارة العمــل األردنيــة والمكتــب الســريالنكي
للتوظيــف الخارجــي ،والتأكــد مــن تنفيــذ نصــوص عقــد العمــل وفــق القوانيــن واألنظمــة
الخاصــة بــكال البلديــن ،كمــا تقــوم الســلطات المذكــورة أعــاه بالتصــرف بصفتهــم وســطاء
لحــل النزاعــات التــي تنشــأ بيــن العامــل وصاحــب العمــل بطريقــة وديــة ،أمــا فــي حــال تعــذر
التوصــل إلــى حــل ودي يتــم اللجــوء إلــى القضــاء لحــل هــذه المشــاكل.

32 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D985%%D8%B0%D983%%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D981%%D8%A7%
D987%%D985%_%D985%%D8%B9_%D8%A7%D984%%D981%%D984%%D8%A8%D98%A%D986%_%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D
988%%D986%_%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D8%A7%D984%%D98%A.pdf
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مذكــرة تفاهــم بيــن األردن وأندونيســيا حــول تنظيــم اســتقدام عامــات المنــازل
33
األندونيســيات لســنة 2009
تاريخ التوقيع2009\6\26 :
تهــدف هــذه المذكــرة التخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان عمــل عامــات المنــازل األندونيســيات
حصــرا ولــن يتــم
اللواتــي تــم االتفــاق معهــن للعمــل فــي األردن ســوف يعملــن فــي األردن
ً
اســتخدامهن فــي أي بلــد آخــر ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســوف يتــم الحــرص علــى حمايــة حقوقهــن
مــن خــال توضيــح مســؤوليات األطــراف التــي تتضمــن التالــي:
1.1يتوجــب علــى أحــد الطرفيــن أن يــزود اآلخــر بقائمــة معتمــدة للمكاتــب األردنيــة واألندونيســية
مــن خــال ســفارة جمهوريــة أندونيســيا فــي عمــان فــي غضــون أســبوعين مــن تاريــخ هــذه
المذكــرة ،وفــي حــال حصــول أي تغيــرات علــى القائمــة المذكــورة أعــاه ،يجــب أن يتــم إعــام
الطرفيــن بهــا فــي مــدة ال تزيــد عــن اســبوعين مــن تاريــخ وقــوع التغيــرات.
2.2تــزود كل مــن وزارة العمــل األردنيــة وســفارة جمهوريــة أندونيســيا فــي عمــان األخــرى بعــدد
عامــات المنــازل األندونيســيات الالتــي يدخلــن أو يغــادرن مــن أندونيســيا إلــى األردن أو العكس
كل ثالثــة أشــهر ،وينبغــي أن يتعــاون الطرفــان فــي تحديــد الرقــم الدقيــق لهــذه العمالــة.
3.3تقــوم وزارة القــوى العاملــة والهجــرة اإلندونيســية بتزويــد وزارة العمــل األردنيــة مــن خــال
ســفارة جمهوريــة أندونيســيا فــي عمــان بقائمة تشــمل كافــة عامــات المنازل األندونيســيات
الالتــي عملــن فــي األردن خــال الســنوات الخمــس األخيــرة قبــل التوقيــع علــى مذكــرة
التفاهــم هــذه بغــض النظــر عــن مهنهــن .ويتوجــب علــى وزارة القــوى العاملــة والهجــرة
األندونيســية أن تســتمر بتزويــد وزارة العمــل األردنيــة بقائمــة عامــات المنــازل األندونيســيات
ـنويا.
فــي األردن سـ ً
تدريبــا لعامــات المنــازل
4.4تتعهــد وزارة القــوى العاملــة والهجــرة االندونيســية أن تجــري
ً
األندونيســيات قبــل ســفرهن لــأردن ،بهــدف تحضيرهــن للعمــل فــي األردن مــن ناحيــة اللغــة
والمحظــورات الثقافيــة ،مــا ســوف يعمــل علــى الحــد مــن الضــرر الناجــم عــن اإلختالفــات
الثقافيــة علــى العامــات.
5.5تقــوم الســفارة اإلندونيســية فــي عمــان بالتعــاون مــع وزارة العمــل األردنيــة عنــد وصــول
األيــدي العاملــة األندونيســية إلــى األردن ،عبــر إعــداد برنامــج لتأهيــل عامــات المنــازل
األندونيســيات للتعــرف علــى القوانيــن واألنظمــة واإلجــراءات والثقافــة الخاصــة بالمملكــة
األردنيــة الهاشــمية قبــل التحاقهــن بســوق العمــل.
وأكــدت المذكــرة علــى أهميــة التــزام صاحــب العمــل (المنــزل) باســتصدار تصاريــح العمــل وإذن
ـزم بدفــع
اإلقامــة لعاملــة المنــزل اإلندونيســية علــى حســابه الخــاص ،وبعكــس ذلــك فإنــه ملـ ٌ
الغرامــات المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات ذات الصلــة مــا لــم تكــن العاملــة هــي الســبب
بترتــب هــذه الغرامــات وعلــى النحــو الــذي حددتــه وزارة العمــل .ويلتــزم صاحــب العمل ً
أيضــا بفتح
ـارا من
حســاب مصرفــي بإســم عاملــة المنــزل األندونيســية ،ليتــم ايــداع أجرهــا الشــهري فيه اعتبـ ً
الشــهر األول مــن بــدء عملهــا ،وخــال مهلــة أقصاهــا ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتحقاق األجــر
كمــا يحتفــظ كل مــن الطرفيــن بنســخة مــن قســيمة اإليــداع المصرفــي وإثبــات دفــع األجــور.
33 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D8%A7%D986%%D8%AF%D988%%D986%%D98%A%D8%B3%D98%A%D
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أمــا فيمــا يتعلــق بعقــد العمــل ،فيتــم الموافقــة عليــه وتصديقــه مــن قبــل ســفارة جمهوريــة
أندونيســيا فــي عمــان ،كمــا تلتــزم المكاتــب األردنيــة باالحتفــاظ بســجل لجميــع عامــات المنــازل
األندونيســيات اللواتــي اســتقدمن للعمــل فــي األردن والســفارة االندونيســية فــي عمــان،
وللســفارة الحــق فــي الحصــول علــى نســخة مــن هــذا الســجل المشــار اليــه اعــاه مــن خــال
وزارة العمــل األردنيــة .كمــا أوضحــت المذكــرة أن الســن القانونــي الســتقدام واســتخدام عامــات
المنــازل األندونيســيات هــو بيــن  40-23ســنة.
وتضمنت المذكرة الية تسوية النزاعات والتي تشمل ما يلي:
1.1يتخــذ كال الطرفيــن اإلجــراءات القانونيــة بمــا فــي ذلــك العقوبــات والغرامــات ضــد المكاتــب
األردنيــة واألندونيســية فــي كال البلديــن ،والتــي تنتهــك القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات
الصــادرة عنــه باإلضافــة إلــى انتهــاك أحــكام هــذه المذكــرة .
2.2تتعهــد الســفارة االندونيســية فــي عمــان بإبــاغ وزارة العمــل األردنيــة عــن عامــات المنــازل
الالتــي هربــن مــن منــازل مســتخدميهم ولجــأن إلــى الســفارة .وتقــوم وزارة العمــل بدورهــا
بحــل المشــكالت والقضايــا العالقــة بيــن العامــات وأصحــاب العمــل والمكاتــب األردنيــة مــن
خــال لجنــة شــكلت لهــذا الغــرض فــي وزارة العمــل بالتعــاون مــع ســفارة أندونيســيا فــي
عمــان.
3.3حــق اللجــوء للقضــاء والمحاكــم مصــان لــكل األطــراف المطالبــة بــأي تعويــض نتيجــة األضــرار
الناشــئة عــن انتهــاك أي مــن القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات األردنيــة ذات الصلــة.
مذكــرة تفاهــم فــي مجــال القــوى العاملــة بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية
34
وحكومــة جمهوريــة بنغالديــش
تاريخ التوقيع2012/4/26 :
تهــدف المذكــرة لتنميــة التعــاون فــي مجــال العمــل وتنظيــم خدمــات اســتقدام واســتخدام
العمالــة وتبــادل المعلومــات والدراســات المســتمرة ونشــاطات التعــاون فــي مجــال تنميــة
المــوارد البشــرية والفنيــة التــي يمكــن االتفــاق المتبــادل عليهــا ،حيــث يتعهــد كال الطرفيــن
بالمحافظــة علــى حقــوق العمــال وأصحــاب العمــل حســب تشــريعاتهما وقوانينهمــا وبمــا يتالئم
مــع المعاييــر والمعاهــدات الدوليــة بهــذا الخصــوص.
أمــا فيمــا يتعلــق بعمليــة اســتقدام واســتخدام العمــال فتتــم بموجــب عقــود عمــل رســمية
وموثقــة مــن قبــل الســلطات المختصــة لــدى كال الطرفيــن وتكــون ملزمــة ألصحــاب العمــل
والعمــال ويجــب أن تنــص علــى األجــر ،ومــدة العقــد ،والســكن ،والغــذاء ،والتأميــن ،والرعايــة
الطبيــة ،واإلجــازات ،وتذكــرة الســفر ،وشــروط العمــل ،وإعــادة العامــل إلــى وطنــه عنــد إنتهــاء
مــدة العقــد .وفــي حــال وافــق طرفــا عقــد العمــل علــى تجديــد هــذا العقــد يتــم توقيــع عقــد
عمــل جديــد مــن قبــل طرفــي عقــد العمــل.
وتحــرر عقــود العمــل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ويصــادق عليهــا مــن قبــل وزارة العمــل
والســفارة البنغالدشــية فــي عمــان أو أي تمثيــل قنصلــي آخــر للطرفيــن.
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مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وحكومــة جمهوريــة أثيوبيــا
35
الفدراليــة الديمقراطيــة
تاريخ التوقيع2012\8\15 :
تهــدف المذكــرة لبنــاء وتطويــر إجــراءات فــرص العمــل والتوظيــف للعمــال وخاصــة بالنســبة
لعامــات المنــازل ضمــن إطــار هــذه اإلتفاقيــة وحســب القوانيــن والتشــريعات المعمــول بهــا
فــي كال البلديــن ،أمــا فيمــا يتعلــق بمســؤوليات األطــراف فهــي تشــمل مايلــي:
1.1ســتقوم وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة بتزويــد وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة
فــي إثيوبيــا بتفاصيــل فــرص العمــل وقائمــة بأصحــاب العمــل.
2.2تقــوم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي إثيوبيــا بالمصادقــة علــى عقــود عمــل العمال
الذيــن تــم اســتخدامهم مــن خــال وكاالت التوظيــف المرخصة.
3.3يتــم تحديــد الشــروط األساســية للعمــل وحقــوق وواجبــات كل من صاحــب العمــل والعامل في
العقــد المتفــق عليــه بصــورة متبادلــة والــذي يجــب أن يكــون وفقــا للقوانيــن والتشــريعات
ذات الصلــة فــي كال البلديــن.
4.4يكــون توظيــف العمــال اإلثيوبييــن فــي المملكــة األردنيــة مــن خــال وكاالت توظيــف مرخصة
قانونيــا ومشــاركة فــي مثــل هذه األنشــطة.
ً
5.5يتخــذ الطرفــان اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة لمنــع وكاالت التوظيــف أو وكاالت القطــاع العــام أو
هيئــات معينــة أخــرى مــن القيــام بالتوظيــف بشــكل يخالــف القوانيــن والتشــريعات فــي كال
البلديــن.
6.6يتعيــن علــى الطرفيــن التأكــد مــن أن القوانيــن واألنظمــة واللوائــح والممارســات المطبقــة
عمومــا
بموجبهــا توفــر للعامليــن الحمايــة اســتنادا إلــى معاييــر وحقــوق العمــل المقبولــة
ً
بمــا فــي ذلــك القضــاء علــى التمييــز فــي اإلســتخدام والمهنــة كمــا توفــر شــروط عمــل
مقبولــة فيمــا يتعلــق بالحــد األدنــى لألجــور ،وســاعات العمــل ،والصحــة والســامة المهنيــة،
وكذلــك توفــر للعمالــة اإلثيوبيــة الحمايــة القانونيــة ذاتهــا التــي تتوفــر للعمالــة المحليــة
فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل.
7.7اتفــق الطرفــان علــى مكافحــة كافــة أنشــطة التوظيــف غيــر القانونــي واإلتجــار بالبشــر فــي
بلدانهــم.
8.8على الطرفين المشاركة وتبادل المعلومات بشأن نشاطات التوظيف غير القانونية.
9.9علــى الطرفيــن اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد مرتكبــي جريمــة التوظيــف غيــر القانونــي
واإلتجــار بالبشــر.
أمــا بالنســبة لعقــد العمــل ،فيتعهــد الطرفــان ضمــان أن يتم توظيــف العمــال اإلثيوبييــن بموجب
عقــد رســمي ،تتــم المصادقــة عليــه مــن قبــل الســلطات المختصــة فــي كل مــن الدولتيــن وأن
ملزمــا للعمــال وأصحــاب العمــل ووكاالت التوظيــف ،بينمــا تلتــزم مكاتــب اإلســتقدام فــي
يكــون
ً
أثيوبيــا باســتقدام العامــات ممــن ال تقــل أعمارهــم عــن  18عامــا للعمــل.
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ويحــدد عقــد العمــل الشــروط بمــا فــي ذلــك األجــور ،وســاعات العمــل ،ووجبــات الطعــام اليوميــة،
والســكن والتأميــن ،والعــاج الطبــي ،واالجــازات ،ومــدة العقــد ،وتذاكــر الســفر .وعلــى صاحــب
العمــل أن يقــوم بفتــح حســاب مصرفــي باســم العامــل إليــداع الرواتــب الشــهرية اعتبــارا مــن
الشــهر األول مــن بدايــة العقــد ،وإعطــاء نســخة مــن قســيمة اإليــداع للعامــل ،كمــا يحــق للعامــل
ً
وفقــا للقوانيــن واألنظمــة الماليــة فــي كال البلديــن .ويتــم
اإلثيوبــي تحويــل دخلــه إلــى اثيوبيــا
وديــا عــن طريــق التشــاور بيــن األطــراف.
تســوية أي نــزاع ينشــأ عــن تفســير أو تنفيــذ هــذا اإلتفــاق ً
اتفاقيــة تعــاون بشــأن توظيــف العمــال بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية
36
وحكومــة جمهوريــة نيبــال
تاريخ التوقيع على اإلتفاقية2017/10/18 :
وقعــت هــذه اإلتفاقيــة بيــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية /وزارة العمــل وجمهوريــة نيبــال/
وزارة العمــل والتوظيــف .وتتمثــل اهــداف هــذه اإلتفاقيــة بتعزيــز التعــاون بشــأن مســائل العمــل
مــن خــال توفيــر إطــار قانونــي لتوظيــف األيــدي العاملــة مــن أجــل حمايــة حقــوق العمــال
وتعزيزهــا ،ووضــع آليــة لمناقشــة وتبــادل وجهــات النظــر حــول المشــاكل المتعلقــة بالعمــل،
وتعزيــز التعــاون المتبــادل بيــن الحكومتيــن لحمايــة حقــوق جميــع العمــال .مــع إيــاء اعتبــار
خــاص ألوجــه الضعــف المحــددة للعامــات إلنــاث ،باإلضافــة لتبــادل المعلومــات بيــن الطرفيــن
حــول أفضــل الممارســات المتعلقــة بالعمالــة المهاجــرة لتحقيــق المنفعــة المتبادلــة ،وتعزيــز
معاييــر العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق الخاصــة بالعمــل ،وتشــجيع فــرص العمــل الالئــق،
وتعزيــز الحمايــة االجتماعيــة والحــوار بشــأن القضايــا المتصلــة بالعمــل.
وفيمــا يتعلــق بااللتزامــات المشــتركة بيــن كل مــن األردن ودولــة نيبــال بموجــب هــذه االتفاقيــة
فهي :
1.1مراقبة وتنظيم التكاليف المتعلقة بالتوظيف في كال البلدين.
2.2تبــادل المعلومــات المتعلقــة المحدثــة حــول وكاالت االســتقدام المرخصــة والمســجلة
والموضوعــة علــى القائمــة الســوداء بيــن البلديــن ،واســتقدام العمــال مــن خــال وكاالت
مرخصــة أو مــن خــال عمليــة االســتقدام أو التوظيــف المباشــر ومراقبــة عملياتهــم ومنــح
األطــراف التعاقديــة حــق اللجــوء إلــى الســلطات المختصــة فــي حالــة النــزاع فــي تنفيــذ
ً
وفقــا للقوانيــن الســارية فــي البلــدان المعنيــة.
األحــكام التعاقديــة
3.3اتخــاذ تدابيــر قانونيــة ضــد أصحــاب العمــل أو شــركات االســتقدام أو الــوكاالت التــي تقــوم
بانتهــاك قوانيــن البلديــن والتعــاون مــن أجــل مكافحــة العمــل الجبــري واإلتجــار بالبشــر بيــن
البلديــن ،ويلتــزم الطرفــان بتبــادل المعلومــات بشــأن هــذه األنشــطة واتخــاذ إجــراءات قانونيــة
ضــد مرتكبيهــا كل فــي نطــاق واليتــه ووفقــا لقوانيــن البلديــن.
كما يقع على عاتق األردن بموجب هذه اإلتفاقية عدة مسؤوليات أهمها:
1.1ضمــان أن يكــون توظيــف وتعييــن العمــال بموجــب هــذه اإلتفاقيــة وأن يكــون وفقــا للقوانين
والتشــريعات األردنية.
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2.2التأكــد مــن أن التكاليــف المتعلقــة بالحصــول علــى التأشــيرة ،ونفقــات الســفر والتأميــن
والنفقــات الطبيــة وأي إجــراءات أخــرى متعلقــة بالتوظيــف داخــل المملكــة للعمــال يتحملهــا
صاحــب العمــل.
ً
وفقــا للقوانيــن
3.3ضمــان تعزيــز وحمايــة حقــوق العمــال العامليــن فــي األردن وحمايتهــم
األردنيــة المعمــول بهــا.
4.4التأكــد مــن صحــة عقــد العمــل الــذي يوفــر مــن بيــن أمــور أخــرى بحقــوق وإلتزامــات صاحــب
العمــل والعمــال والحــد األدنــى لشــروط وأحــكام العمــل وضمــان تنفيــذ وإنفــاذ عقــد العمــل
والعمــال.
بيــن صاحــب العمــل
ّ
5.5ضمــان الســماح للعامليــن بالســفر إلــى المنــزل لزيــارة األســر كل ســنتين علــى أن يتحمــل
صاحــب العمــل تكاليــف الســفر ومنــح العامــل إذن بتغييــر صاحــب العمــل إذ لــم يتمكــن صاحــب
العمــل األول مــن توفيــر العمــل وفقــا للعقــد المبــرم أو إذا أغلقــت الشــركة ألســباب مختلفــة
وضمــان معاملــة العامــل معاملــة الئقــة ومحترمــة مــن قبــل صاحب العمــل بموجــب األحكام
القانونيــة واإلداريــة األردنيــة بغــض النظــر عــن خلفياتهــم الشــخصية والمهنيــة.
6.6ضمــان معاملــة العمــال النيبالييــن معاملــة عادلــة ومتســاوية مــع غيرهــم مــن العمــال
وخضوعهــم لــذات األحــكام المطبقــة علــى المواطنيــن والعمــال األجانــب اآلخريــن فيمــا يخص
احتســاب العمــل اإلضافــي ،ظــروف العمــل ،والوصــول إلــى الســلطات القضائية وبما يتماشــى
مــع القوانيــن واألنظمــة النافــذة فــي األردن.
7.7تبنــي تدابيــر فعالــة لضمــان صحــة وســامة العمــال النيبالييــن مــع إيــاء اهتمــام خــاص
بالعامــات مــن اإلنــاث وضمــان شــروط عمــل عادلــة وظــروف عمــل الئقــة وظــروف معيشــية
الئقــة تحتــرم خصوصياتهــم وضمــان ســامة وأمــن ورفــاه العمــال.
8.8اتخــاذ التدابيــر القانونيــة واإلداريــة الالزمــة لحمايــة العمــال مــن كافــة أشــكال التحــرش،
اإليــذاء ،العمــل الجبــري واإلســتغالل.
9.9مكافحة اإلتجار غير المشروع العمال النيباليين المهاجرين من األردن إلى بلد ثالث.
بينما يقع على عاتق دولة نيبال المسؤوليات التالية:
1.1اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتوفيــر العمــال الذيــن يطلبهــم الطــرف األول وفقــا لوصــف العمــل
المطلــوب.
2.2التأكــد مــن أن العمــال المحتمليــن ال يحملــون ســجالت جنائيــة والتأكــد مــن أن العمــال
المحتمليــن قــد تلقــوا التوجيــه المناســب حــول الثقافــة األردنيــة والعــادات والتقاليــد فضـ ًـا
عــن طبيعــة الشــروط والعقــود.
3.3التأكــد مــن أن العمــال علــى علــم تــام بشــروط وأحــكام عقدهــم قبــل المغــادرة وأن عقــود
العمــل ال تتعــارض مــع قوانيــن كال البلديــن والتأكــد أن العمــال قــد اســتوفوا الشــروط الصحيــة
مــن خــال الفحوصــات الطبيــة مــن المراكــز الطبيــة المعتمــدة مــن الحكومــة والمرخصــة
مــن قبــل الســلطة المختصــة فــي نيبــال والمعتمــدة فــي وزارة الصحــة األردنيــة.
4.4التأكــد أال يتحمــل العمــال أي تكاليــف ماليــة مــن قبــل وكاالت اإلســتقدام فــي نيبــال عــدا
تلــك المنصــوص عليهــا مــن قبــل حكومــة نيبــال.
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5.5توفيــر الدعــم الــازم وآليــات اإلحالــة للعمــال مــن مواطنيهــا فــي البلــد المضيــف فــي حــال
لديهــم شــكاوى أو تظلمــات أو حــاالت اســتثنائية وضمــان أن تعمــل وكاالت االســتقدام بشــكل
مســؤول ضمــن حــدود القانــون وأن تخضــع للرقابــة واإلشــراف مــن قبــل الحكومــة النيباليــة.
أمــا بالنســبة لعقــد العمــل فتــم االنفــاق علــى نص محــدد لعقــد العمــل الموحــد والذي ســيتوفر
باللغــات اإلنجليزيــة والعربيــة والنيباليــة ،علــى أن يوقــع صاحــب العمــل أو ممثلــه المفــوض عقــد
العمــل وفقــا ألحــكام عقــد العمــل الموحــد ،ويتــم المصادقــة علــى العقــد علــى النحــو التالــي:
أ) تصــادق عليــه وزارة العمــل فــي األردن والبعثــة الدبلوماســية النيباليــة ويتــم إرســاله إلــى
نيبــال.
ب) تصادق عليه وزارة العمل والتوظيف في نيبال.
ت) يقــوم العامــل بالتوقيــع علــى النســخة األصليــة للعقــد الــذي عليــه توقيــع صاحــب العمــل
وذلــك قبــل مغادرتــه نيبــال.
وفيمــا يخــص عامــات المنــازل ،فــان عقــد العمــل يجــب أن يتــم توقيعــه ً
أيضــا مــن قبــل وكاالت
االســتقدام فــي األردن ونيبــال ،وفــي حالــة كان االســتقدام مــن خــال وكاالت ،فــإن عليهــا ضمــان
الفهــم الكامــل مــن قبــل العامــل للعقــد بمــا فــي ذلــك الموافقــة الحــرة والمســبقة عليــه
وتوقيعــه ويقــدم العقــد الــذي يوقعــه صاحــب العمــل والعامــل إلــى الســلطات األردنيــة كشــرط
مســبق للحصــول علــى التأشــيرة والموافقــة األوليــة للعمــل فــي األردن.
واتفــق البلــدان أن يكــون أجــر العامــل كمــا هــو منصــوص عليــه فــي عقــد العمــل ويقــوم صاحــب
العمــل بتســهيل فتــح حســاب مصرفــي باســم العامــل إليــداع راتبــه الشــهري وتقديــم قســيمة
اإليــداع للعامــل ونســخة منــه إلــى ســلطة تفتيــش العمــل المختصــة والبعثــة الدبلوماســية
النيباليــة إذا طلــب ذلــك .كمــا يحــق لــكل عامــل تحويــل مســتحقاته (راتــب أو مدخــرات أو مكافــآت)
إلــى نيبــال أو أي بلــد آخــر بــأي عملــة تعتــرف بهــا الحكومــة األردنيــة وفــق القوانين والتشــريعات
األردنيــة.
كمــا احتــوت المذكــرة علــى أســس تســوية المنازعــات الخاصــة بالعمــال ،ففــي حالــة وجــود نــزاع
بيــن العامــل وصاحــب العمــل ،تقــدم الشــكاوى إلــى وزارة العمــل أو الجهــة الحكوميــة المعنيــة
بذلــك التــي ســتبلغ البعثــة الدبلوماســية النيباليــة فــي األردن.
وفــي حــال عــدم حــل النــزاع مــن قبــل الســلطات المعنيــة فــي الخطــوة األولــى ،يكــون للعامــل
فعالــة مثــل الحــق فــي الوصــول إلــى المحاكــم،
الحــق فــي اللجــوء إلــى آليــات إنصــاف أخــرى ّ
ً
وفقــا لقوانيــن وأنظمــة المملكــة
والحصــول علــى المســاعدة القانونيــة والتعويــض ،وذلــك
األردنيــة الهاشــمية .ويقــوم الطــرف األول (األردن) بتســهيل التســوية الســريعة لحــاالت انتهــاك
عقــود العمــال وفقــا للتشــريعات المعمــول بهــا.
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اتفاقيــة بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وحكومــة جمهوريــة أوغنــدا حــول
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اســتخدام وتوظيــف العمالــة األوغنديــة
تاريخ التوقيع2016\10\24 :
وتهــدف هــذه المذكــرة النشــاء وســائل تبــادل قــوى عاملــة وتعزيــز التعــاون والتنســيق فــي
مجــال التوظيــف ،وحــددت مســؤوليات األطــراف كالتالــي:
1.1تقــوم وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة بتزويــد وزارة الشــؤون الجنســانية والعمــل
والتنميــة االجتماعيــة فــي جمهوريــة أوغنــدا تفاصيــل الطلــب علــى اليــد العاملــة وقائمــة
بأربــاب العمــل.
2.2تقــوم وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة بتوفيــر معلومــات اإلتصــال عــن أربــاب العمــل
لجميــع العمــال األوغندييــن العامليــن فــي المملكــة األردنيــة ألغــراض التنفيــذ الفعــال لهــذه
اإلتفاقيــة.
3.3يجــب أن تحــدد شــروط وأحــكام توظيــف العامليــن األوغندييــن فــي المملكــة األردنيــة فــي
عقــد العمــل المصــاغ وفقــا لعقــد العمــل الموحــد المعتمــد لــدى وزارة العمــل فــي المملكة
األردنيــة ووزارة الشــؤون الجنســانية والعمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي جمهوريــة أوغنــدا.
4.4علــى الفريقيــن القيــام باتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لضمــان عــدم اســتقدام العامليــن الذيــن
تقــل أعمارهــم عــن عشــرين عامــا.
5.5يتفــق الفريقــان علــى أن جميــع المواطنيــن األوغندييــن الذيــن يعملــون فــي المملكــة
األردنيــة يســتحقون التمتــع بــذات الحقــوق واالمتيــازات والحمايــة والكرامــة كمــا غيرهــم
مــن العمــال األجانــب الذيــن يعملــون بمهــن مماثلــة فــي المملكــة .
6.6علــى الحكومــة األردنيــة ضمــان تمتــع جميــع العامليــن األوغندييــن بمــا فــي ذلــك العامليــن
دوليــا للعمــال المهاجريــن علــى ســبيل المثــال ال
فــي المنــازل بالحقــوق المعتــرف بهــا
ً
الحصــر فيمــا يتعلــق ب:
7.7التحرر من العمل القسري.
8.8الحماية من االحتجاز غير القانوني لجوازات السفر والقيود المفروضة على الحركة
9.9الحق في األجور الصحيحة وأن تدفع بشكل فوري.
1010التحرر من أي اعتداء بدني أو جنسي.
أمــا بالنســبة لعقــد العمــل فيجــب أن يتــم التوقيــع عليــه مــن قبــل رب العمــل وشــركة التوظيــف
فــي األردن والعامــل وشــركة التوظيــف فــي أوغنــدا ،ويتحمــل رب العمــل فــي األردن وشــركة
التوظيــف فــي أوغنــدا المســؤولية بالتضامــن والتكافــل حــول األمــور المتعلقــة بتوظيــف
وتوزيــع العمــال المهاجريــن األوغندييــن بمــا فــي ذلــك التنفيــذ الكامــل لعقــد العمــل ،كمــا يجــب
أن يحــدد عقــد العمــل بوضــوح مــا يلــي:
1.1أطراف العقد
2.2فترة العقد
_37 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.mol.gov.jo%2FEBV4.02%FRoot
Storage%2FAR%2FEB_List_Page%2F%25D825%A725%D825%AA%25D925%2581%D825%A725%D925%2582%D9258%A%25D825%A9_%25
D925%2585%D825%B9_%25D825%A725%D925%2588%D825%BA%25D925%2586%D825%AF%25D825%A7.pdf&clen=478270&chunk=true
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3.3فترة التجربة
4.4إجراءات إنهاء العقد
5.5األجور التي سيتم دفعها
6.6مسؤولية رب العمل بدفع تكاليف تذكرة ذهاب واياب للعامل
7.7تأمين سكن مناسب
8.8رعاية صحية تقدم من خالل توفير تغطية صحية
9.9إجراءات تسوية النزاع
1010صياغة اإلتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية
ويجــب أن يصــدر عقــد العمــل باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وبأربــع نســخ أصلية نســخة تســلم لرب
العمــل ،ونســخة للعامــل ،ونســخة تــودع لــدى وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية،
ونســخة لــدى وزارة الشــؤون الجنســانية والعمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي جمهوريــة أوغنــدا.
أمــا فيمــا يتعلــق باألجــر فعلــى صاحــب العمــل القيــام بفتــح حســاب بنكــي للعامــل فــي أحــد
البنــوك التجاريــة والقيــام بآخــر يــوم فــي كل شــهر بإيــداع أجــور العمــل في هــذا الحســاب ،والقيام
بتزويــد العامــل بإشــعار اإليــداع وكشــف للحســاب بشــكل شــهري بنــاء علــى طلــب العامــل وإتاحــة
وقــت معقــول للعامــل شــهريا للحصــول علــى كشــف حســابه البنكــي مــن البنــك ،وذلــك بنــاء
علــى طلــب العامــل ،كمــا يحــق للعامليــن األوغندييــن تحويــل أجورهــم إلــى جمهوريــة أوغنــدا
ً
وفقــا للقوانيــن الماليــة النافــذة فــي كال البلديــن.
واتفــق البلــدان علــى أهميــة حــل أو تســوية جميــع المنازعــات أو أي منهــا والتــي تنشــأ بيــن
الطرفيــن فيمــا يتعلــق بتفســير أو تنفيــذ هــذه اإلتفاقيــة أو أي اشــتراطات للحقــوق أو اإللتزامات
وديــا عــن طريــق التشــاور بيــن األطــراف.
الــواردة فيــه ً
اتفاقيــة تعــاون فــي مجــال القــوى العاملــة بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية
38
وجمهوريــة غانــا
تاريخ التوقيع2015/11/27 :
تهــدف هــذه اإلتفاقيــة لتعزيــز ســبل التعــاون بيــن الدولتيــن فيمــا يتعلــق بالمســائل المتعلقــة
بالعمــل واألطــر القانونيــة الســتخدام وتوظيــف العمــال الغانييــن فــي األردن.
وقد حددت اإلتفاقية الشروط المتعلقة باالستقدام وشروطه على النحو التالي:
1.1تعمــل وزارة العمــل األردنيــة علــى تزويــد نظيرتهــا فــي غانــا بمتطلبــات الســوق األردنيــة مــن
ناحيــة عــدد العمــال المطلوبــة والشــروط التــي يجــب توافرهــا بالعمــال.
2.2تقــوم وزارة العمــل األردنيــة بإعطــاء نظيرتهــا فــي غانــا قائمــة بأســماء أصحــاب العمــل فــي
األردن ممــن ســيقومون بتوظيــف عمــال غانييــن لغايــات التأكــد مــن تطبيــق البنــود الــواردة
فــي المذكــرة.
3.3تقــوم وزارة التوظيــف وعالقــات العمــل فــي غانــا موافقتهــا بالتصديــق والموافقــة علــى
38 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D8%A7%D8%AA%D981%%D8%A7%D982%%D98%A%D8%A9_%D8%BA%
)متوفرة باللغة اإلنجليزية( D8%A7%D986%%D8%A7.pdf
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العقــود الصــادرة للعمــال الغانييــن مــن خــال مكاتــب مرخصــة.
4.4التأكــد مــن شــمول عقــود العمــل علــى شــروط العمــل ،وواجبــات وحقــوق كل مــن صاحــب
العمــل والعامــل بمــا يتوافــق مــع التشــريعات الوطنيــة فــي كال البلديــن.
5.5تشمل ظروف العمل ما يلي:
أ .فترة عقد العمل ،ونطاق العمل
ب .السكن والوجبات وأوقات االستراحة
ت .دفع األجور
ث .الخصومات من الرواتب إذا طبقت
ج .التأمين ضد إصابات وأمراض العمل ،والموت
ح .سجالت العمل ودفع الرواتب
خ .إجراءات السفر واستقبال العامل
د .واجبات صاحب العمل
ذ .واجبات العامل.
6.6اســتقدام وتوظيــف العمــال الغانييــن فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ســيكون مــن خــال
مكاتــب رســمية ومرخصــة مــن وزارة التوظيــف وعالقــات العمــل الغانيــة.
7.7يتخــذ الطرفــان جميــع اإلجــراءات اإلداريــة لمنــع أي مكاتــب اســتقدام أو توظيــف غيــر مرخصــة
مــن العمــل علــى اســتقدام عمــال فــي طــرق مخالفــة للقوانيــن واإلجــراءات المطبقــة فــي
كال البلديــن.
أمــا فيمــا يتعلــق بعقــود العمــل فيجــب أن تتضمــن وبشــكل واضــح ظــروف العمــل ،بمــا فــي
ذلــك األجــر وســاعات العمــل ووجبــات وإقامــة العمــال ،باإلضافــة الشــتراكاتهم فــي مؤسســة
الضمــان االجتماعــي والتأميــن الصحــي وتذاكــر الســفر لرحلــة القــدوم إلــى األردن والعــودة إلــى
غانــا.
وتضمنــت المذكــرة مــادة خاصــة بتصاريــح العمــل للعمــال الغانييــن ،وتنــص هــذه المــادة
علــى أن تصاريــح العمــل يجــب أن تبقــى ســارية المفعــول منــذ لحظــة دخــول العامــل إلــى
األراضــي األردنيــة .وأكــدت المذكــرة علــى تمتــع جميــع العمــال الغانييــن بنفــس الحقــوق
والحمايــة والكرامــة كباقــي العمــال األجانــب اآلخريــن الموجوديــن فــي األردن ،والعامليــن بنفــس
قطاعــات العمــل ،بمــا فــي ذلــك حمايتهــم مــن التعــرض ألخطــار العمــل الجبــري ،وعــدم احتجــاز
جــوازات ســفرهم ،أو حجــز حريتهــم ،أو عــدم دفــع أجورهــم ،أو التهديــدات الجســدية والجنســية أو
االعتــداءات .وتضمنــت المذكــرة مــادة ركــزت علــى أهميــة التعــاون بيــن البلديــن لمحاربة أشــكال
االســتقدام غيــر القانونيــة وجريمــة اإلتجــار بالبشــر.
وفيمــا يتعلــق بالســن القانونــي فنصــت المذكــرة على أن ســن العمال الذين ســيتم اســتقدامهم
يجــب أال يقــل عــن  20عامـ ًـا .كمــا نصــت االتفاقيــة علــى مســؤولية الحكوميــة الغانيــة بتوفيــر
تدريبــات للعمــال قبــل قدومهــم إلــى األردن.
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أما فيما يتعلق بواجبات صاحب العمل فنصت المذكرة على ما يلي:
1.1إلتــزام صاحــب العمــل بإصــدار تأميــن عــن الحيــاة والحــوادث للعامــل ،باإلضافــة للتأميــن
الصحــي ،وإلتــزام صاحــب العمــل بإعــادة جثــة العامــل فــي حالــة وفاتــه أثنــاء فتــرة العقــد.
2.2فتــح حســاب بنكــي للعامــل باســمه إليــداع األجــر الشــهري للعامــل وإعطــاء العامــل نســخة
عــن إيصــال اإليــداع.
كمــا وقعــت األردن مذكــرات تفاهــم مــن أجــل اســتقدام العمــال للعمــل فــي قطاعــات
أخــرى ،أهمهــا الزراعــة واالنشــاءات والمناطــق الصناعيــة المؤهلــة ،وكانــت أبــرز هــذه
المذكــرات مــع جمهوريــة مصــر العربيــة وجمهوريــة الهنــد الشــعبية وجمهوريــة
باكســتان ِ
االســامية ،كمــا هــو موضــح أدنــاه:
مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ووزارة القــوى
العاملــة والهجــرة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بشــأن تنظيــم إنتقــال العمــال المصريين
39
للعمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وملحقيهــا 1997
تاريخ التوقيع2007\3\29 :
نظــم دخــول العمــال المصرييــن للعمــل فــي األردن ،بنــاء علــى طلــب وزارة العمل األردنيــة ووفق
احتياجــات ســوق العمــل األردنــي مــن حيــث األعــداد المطلوبــة ،والقطاعــات التــي يســتقطب
العمــال للعمــل بهــا ،وبالشــروط التــي يحددهــا الجانــب األردنــي كشــهادة عــدم محكوميــة،
والفحــص الطبــي ،والشــهادة المهنيــة بالتخصــص المطلــوب ،ويتولــى تنفيــذ أحــكام هــذه
المذكــرة مباشــرة كل مــن وزارة العمــل األردنيــة ووزارة القــوى العاملــة والهجــرة المصريــة
فقــط.
ً
ووفقــا للمذكــرة يقــوم الجانــب المصــري بإنشــاء قاعــدة بيانــات محوســبة تتضمن أســماء العمال
الراغبيــن فــي العمــل بــاألردن وفــق احتياجــات الجانــب األردنــي وعلــى أن تكــون متاحــة الطــاع
ـوبيا .ويــزود الجانــب األردنــي الجانــب المصــري بأســماء العمــال الذيــن
الجانــب األردنــي عليهــا حاسـ ً
يتــم اختيارهــم مــن قبــل أصحــاب العمــل بعــد دفــع رســوم تصاريــح العمــل وبنســخ مــن عقــود
عملهــم الســتكمال توقيعهــا مــن العمــال وإعادتهــا إلــى الجانــب األردنــي ،علــى أن يبــدأ ســريان
تصريــح العمــل مــن تاريــخ دخــول العامــل إلــى المملكــة والمثبــت علــى جــواز ســفره.
ومــن ثــم يقــوم الجانــب المصــري باســتدعاء العمــال الذيــن تــم اختيارهــم بموجــب عقــود العمــل
مــن ضمــن القوائــم ووضــع ختــم علــى جــواز ســفر كل منهــم متضمنــا اســم وصاحــب العمــل
والقطــاع الــذي ســيعمل بــه العامــل وأن يكــون دخــول العامــل مــن خــال معبــر نويبــع ،وعلــى أن
يتخــذ الجانــب المصــري اإلجــراءات الالزمــة لضمــان دخــول العامــل إلــى المملكــة خــال مــدة ()45
يومــا مــن تاريــخ توقيــع العامــل للعقــد.
ويلتــزم الجانــب المصــري بإصدار نشــرات توعية وإرشــاد للعمــال القادميــن إلــى األردن ،وتعريفهم
باإلجــراءات التــي يجــب أن تتبــع حــال دخولهــم إلــى األراضــي األردنيــة ومــن ذلك عــدم جــواز العمل
إال لــدى صاحــب العمــل الــذي اســتقدم للعمــل لديــه وعكــس ذلك يكــون تحــت طائلة التســفير.
39 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D985%%D8%B0%D983%%D8%B1%D8%A9_%D988%%D8%A7%D984%%
D985%%D984%%D8%AD%D91(2007-3-8229%).pdf
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مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة بين األردن والهند لسنة 1986
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تاريخ التوقيع2018-03-01 :
تهــدف المذكــرة لزيــادة التعــاون فــي تعزيــز الممارســات الفضلــى فــي إدارة دورة العمــل
التعاقديــة مــن خــال توضيــح مســؤوليات األطــراف والتــي تشــمل اآلتــي:
1.1تنظيــم وكاالت التوظيــف الخاصــة بأســلوب يــؤدي إلــى ضمــان إجــراءات اإلســتخدام للعمــال
الهنــود للعمــل فــي األردن وتتماشــى مــع القوانيــن والتشــريعات األردنيــة المعمــول بهــا،
وتنظيــم وكاالت التوظيــف الخاصــة علــى نحــو يــؤدي إلــى ممارســات توظيــف عادلــة وخاضعــة
المســاءلة وشــفافة فــي نطــاق واليتهــا وفقــا للوائحهــا ،وضمــان أن تكــون عمليــة تعييــن
تبعــا للقوانيــن واألنظمــة.
العمــال الهنــود للعمــل فــي األردن ً
2.2اعتمــاد عقــد عمــل معيــاري للعمــال يحتــوي علــى بنــود قانونيــة يتــم اإلتفــاق عليهــا مــن
قبــل الطرفيــن والتــي ســتكون ملزمــة ألطــراف العقــد.
3.3التعــاون مــن أجــل مواءمــة ودمــج األنظمــة اإللكترونيــة بحيــث يتمكــن كل طرف مــن التحقق
مــن صحــة المعلومــات المطلوبــة والمتعلقــة بالعمــل التعاقــدي مثــل التأشــيرة أو خطــاب
الطلــب أو التوكيــل الــخ ...وذلــك عبــر اإلنترنــت.
وفيمــا يتعلــق بعقــد العمــل فقــد أوضحــت المذكــرة أن علــى العقــود أن تشــمل شــروط وأحــكام
التوظيــف بمــا فــي ذلــك األجــور ،والبــدالت ،واالســتحقاقات األخــرى وســاعات العمــل ،ويجــب أن
ينــص العقــد ً
أيضــا علــى حقــوق وإلتزامــات كال الطرفيــن وأن يتــم تصديقــه مــن وزارة العمــل
األردنيــة والســفارة الهنديــة فــي األردن.
ويجــب أن يكــون عقــد العمــل علــى ثــاث نســخ (العربيــة ،والهنديــة ،واإلنجليزيــة) وأن يكــون
ً
ً
ومعترفــا بــه أمــام وزارة العمــل األردنيــة ووزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة ،وفــي حــال
مصدقــا
وجــود أي خــاف أو نــزاع فــان النســخة اإلنجليزيــة تســود وتطبــق.
أمــا بالنســبة لتســوية النزاعــات فنصــت المذكــرة علــى حــل المشــاكل العماليــة عــن طريــق وزارة
العمــل وبالتعــاون مــع الســفارة الهنديــة بالمملكــة وفــي حــال عــدم التوصــل لحــل ودي يتــم
إحالتــه إلــى الســلطة القضائيــة المختصــة.
ونصــت المذكــرة علــى الســماح للعامــل الهنــدي بمغــادرة األردن مــن قبــل الســلطات األردنيــة
المختصــة (إذا كانــت مغــادرة العامــل اثنــاء ســريان تصريــح العمــل ويخضــع لتعليمــات وإجــراءات
وزارة العمــل األردنيــة) دون الحاجــة إلــى أخــذ موافقــة صاحــب العمــل ،إال إذا كانــت هنــاك تهــم
جنائيــة بحــق العامــل الهنــدي.
40 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D985%%D8%B0%D983%%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D981%%D8%A7%
D987%%D985%._%D8%A7%D984%%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D986%_%D988%%D8%A7%D984%%D987%%D986%%D8%AF1986(1).pdf
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بروتوكــول بشــأن التعــاون فــي مجــال القــوى العاملــة بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة
الهاشــمية وحكومــة جمهوريــة الهنــد حــول موائمــة نظــام تســجيل العقــود اإللكترونيــة
41
والتحقــق منهــا
تاريخ التوقيع2018-03-01 :
تماشـ ً
ـيا مــع رغبــة وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية بتحديــث وتحســين عمليــات
التحكــم بإصــدار تصاريــح العمــل للعمــال األجانــب عــن طريــق نشــر نظامهــا للتحقــق مــن صحــة
العقــود اإللكترونيــة.
ً
وتماشــيا مــع رغبــة وزارة الخارجيــة فــي جمهوريــة الهنــد بتبســيط إجــراءات منــح الموافقــة
إلــى الهنــود الذيــن يتــاح لهــم العمــل فــي األردن عــن طريــق نشــر نظــام الهجــرة.
وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ووزارة الشــؤون الخارجيــة فــي جمهوريــة
الهنــد (المشــار اليهمــا فيمــا بعــد بـ»الطرفيــن») قــد اتفقــا علــى التعــاون لموائمــة ودمــج
األنظمــة اإللكترونيــة الخاصــة بــكل منهمــا مــن أجــل تمكيــن الطرفيــن مــن تنفيــذ قوانينيهمــا
وأنظمتهمــا ،كل فيمــا يخصــه ،علــى نحــو يضمــن ذلــك:
أ -الشفافية الكاملة لبنود عقد العمل وطبيعة العمل.
ب -أن يكــون نفــس عقــد العمــل المقــدم للعامــل الهنــدي والمعلــن عنه مــن قبــل وزارة العمل
فــي المملكــة األردنية الهاشــمية.
ت -اإلفصــاح عــن هــذه الشــروط للعامــل المحتمــل وضمــان الموافقــة الواعيــة للعامــل علــى
الشــروط قبــل مغادرتــه إلــى األردن.
ث -موافقة وكاالت الحكومة المعنية من جمهورية الهند على شروط عقد العمل.
ج -عــدم االســتبدال ألي مــن بنــود عقــد العمــل ،فــي وثيقــة العقــد النهائيــة والرســمية التــي
يوقعهــا العامــل وصاحــب العمــل بعــد وصــول العامــل إلــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
ح -يجوز تعديل هذا البروتوكول بموافقة خطية متبادلة من الطرفين.
أماكن العمل :المصانع
مذكرة التفاهم مع جمهورية باكستان اإلسالمية 1978

42

تاريخ التوقيع 1978/4/29 :
وقعــت هــذه االتفاقيــة رغبــة فــي تطويــر التعــاون والتنميــة فــي مجــال التدريــب المهنــي
والعمــل بيــن البلديــن ،حيــث حــددت مســؤوليات األطــراف علــى النحــو التالــي:
أ -يتــم تقديــم فــرص العمــل المتوفــرة فــي أي مــن البلديــن إلــى البلــد اآلخــر لالســتجابة لهــذه
الفــرص ضمــن االحتمــاالت المتوفــرة.
41 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D985%%D8%B0%D983%%D8%B1%D8%A9_%D985%%D8%B9_%D8%A7
%D984%%D987%%D986%%D8%AF_%D981%%D98%A_%D985%%D8%AC%D8%A7%D984%_%D8%A7%D984%%D982%%D988%%D989%_%D8%A7
%D984%%D8%B9%D8%A7%D985%%D984%%D8%A9.pdf
42 http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D8%A7%D8%AA%D981%%D8%A7%D982%%D98%A%D8%A9%D985%%D
8%B9_%D8%A7%D984%%D8%A8%D8%A7%D983%%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D986%.pdf
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ب -تشــمل عــروض العمــل نــوع المؤهــات والخبــرات المطلوبــة مــع شــروط العمــل المحتملــة
وتفاصيــل عقــد العمــل وظروفــه وأحــوال المعيشــة والحــد األدنــى لألجــور.
أمــا فيمــا يتعلــق بعقــد العمــل فأوضحــت المذكــرة أن أربعــة نســخ خطيــة يجــب إبرامهــا بيــن
صاحــب العمــل والعامــل ،ويوقــع مــن قبلهمــا ،ويحتفــظ كل منهمــا بنســخة بينمــا تســلم نســخة
للســلطات المختصــة فــي كل بلــد .ويكــون هــذا العقــد ســاري المفعــول فقــط بعــد إصــدار
الســلطات المختصــة فــي البلــد الــذي ســيعمل فيــه العامــل تصريــح عمــل لــه .ويحــدد العقــد
شــروط وظــروف العمــل وخصوصــا اســم صاحــب العمــل وعنوانــه واســم العامــل وعنوانــه ونــوع
ومــكان العمــل والراتــب وغيــر ذلــك مــن بنــود العقــد وشــروط تجديــده وإنهائــه.
وفــي حالــة نشــوب نــزاع بيــن صاحــب العمــل والعامــل ،يتــم تقديــم شــكوى للســلطات المختصــة
فــي الدولــة التــي يعمــل فيهــا العامــل وفقــا لإلجــراءات القانونيــة للمســاعدة فــي الوصــول
إلــى تســوية وديــة وإذا كان هــذا غيــر ممكــن ،تحــال القضيــة للســلطات القضائيــة.

مذكرات التفاهم على أرض الواقع
أوال يجــدر اإلشــارة إلــى انــه تــم اســتقدام عامــات فــي المنــازل مــن دولــة كينيــا ولفتــرة ثمانيــة
أشــهر فقــط علــى الرغــم مــن عــدم توقيــع مذكــرة تفاهــم معهــا حــول اســتقدام العامــات ،كما
ال يوجــد تمثيــل دبلوماســي لكينيــا باإلضافــة لــكل مــن غانــا وأوغنــدا ونيبــال علــى الرغــم مــن
اســتقدام عامــات المنــازل منهــم ممــا يصعــب تســوية بعــض النزاعــات التــي ممكــن أن تحصــل
مــع العامــات ،ومــن أهمهــا المتعلقــة باحتجــاز جــواز الســفر ،أو انتهــاء صالحيتــه أو ضياعــه مــن
صاحــب العمــل أو بعــد إغــاق مكتــب االســتقدام.
يضــاف لذلــك أن عــدة دول أوقفــت اســتقدام عمالهــا إلــى المملكــة األردنيــة خــال الســنوات
الماضيــة ،أبرزهــا أندونيســيا وأوغنــدا والفيليبيــن وكينيــا .أمــا فيمــا يتعلــق بأســباب اإليقــاف
فقــال األســتاذ عبــد هللا جبــور ،األميــن العــام فــي وزارة العمــل أن أســباب اإليقــاف اختلفــت مــن
بلدآخــر.
فبالنســبة ألوغنــدا مثــا فــإن الســبب الرئيســي للتوقــف هــو دخــول العديــد مــن العامــات
األوغنديــات لــأردن مــن دول أخــرى ليــس بينهــا واألردن مذكــرات تفاهــم مثــل تشــاد ودول
أفريقيــة أخــرى ،ونظـ ًـرا لعــدم ّاتبــاع هــذه الــدول الضوابــط المعتــادة فيمــا يتعلــق بتنظيــم عملية
االســتقدام وانتشــار األســواق الســوداء فــي بعــض هــذه الــدول فتــم إيقــاف االســتقدام لحيــن
تنظيــم هــذه العمليــة وتأكيــد دخــول العامــات األوغنديــات فقــط مــن خــال مطــار بالدهــن بعــد
الخضــوع لإلجــراءات المتبعــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالفلبيــن فهــم مــن طلبــوا إيقــاف االســتقدام تبعــا لمذكــرة التفاهــم
الموقعــة ،وأضــاف األســتاذ عبــد هللا أنــه يعتقــد أن الســبب مرتبــط بأجــور العامــات وظــروف
العمــل والشــكاوى التــي تقدمهــا العامــات حــول شــروط العمــل .أمــا بالنســبة ألندونيســيات
43
فقامــت الحكومــة االندونيســية بإيقــاف االســتقدام لــدول المنطقــة بمــا فــي ذلــك الخليــج.
 43مقابلة مع األستاذ عبدهللا جبور -مساعد األمين العام في وزارة العمل
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وبحســب تقريــر صــادر عــن نقيــب مكاتــب االســتقدام الســابق فــإن ســبب توقــف اســتقدام
احتجاجــا علــى انتهــاكات تعرضــت لهــا عامــات أندونيســيات فــي
العامــات مــن أندونيســيا جــاء
ً
األردن ،ومطالبــة بتحســين ظــروف عملهــن ،ورفــع رواتبهــن إلــى  200دوالر شــهريا ســواء لمــن
تملــك خبــرة أو ال تملــك ،مبينــا أن رواتــب العامــات اآلن هــي  175دوالر شــهريا للعامــات الالتــي
44
يمتلكــن خبــرة ،و 150دوالر لمــن ال يمتلكــن خبــرة.
أمــا بالنســبة إليقــاف اســتقدام العامــات مــن كينيــا فقــد كان بنــاء علــى طلــب مــن القنصليــة
ـارا مقابــل ختــم عقــود االســتقدام دون
الكينيــة بعــد أن طلبــت تقاضيهــا رســوم قدرهــا  20دينـ ً
تقديــم أي خدمــة للعاملــة الكينيــة حــال تعرضهــا ألي مشــكلة أســوة بالســفارات األخــرى .كمــا
طلبــت القنصليــة ً
أيضــا دفــع رواتــب لموظفيــن موجوديــن أصـ ًـا فــي القنصلية منــذ فتــرة طويلة،
وبعــد رفــض هــذه الطلبــات قــررت القنصليــة ايقــاف معامــات االســتقدام مــن كينيــا عبــر كتــاب
45
وجهتــه إلــى الــوزارة.

إجراءات عملية اإلستقدام
أمــا فيمــا يتعلــق بإجــراءات عمليــة اإلســتقدام فهــي تبــدأ فــي مكاتــب اســتقدام العمــال فــي
األردن فهــي تقــوم بإبــرام اتفاقيــات مــع مكاتــب خاصــة باســتخدام العمــال فــي البلدان المرســلة
للعمالــة مــن أجــل وضــع أســس عمليــة االســتقدام بيــن الطرفيــن.
ـاء علــى هــذه االتفاقيــات التــي تكــون مبنيــة علــى طلبــات أصحــاب العمــل ،كل وفــق احتياجاته
بنـ ً
والقطــاع الــذي يعمــل بــه ،تعــد المكاتــب األردنيــة طلــب تشــغيل وتتقــدم بــه للســفارة األجنبيــة
كــي توافــق عليــه .بعــد ذلــك ،تقــوم المكاتــب بإصــدار عقــود عمــل فرديــة بنــاء علــى ملفــات
متقدمــي الطلبــات ،وبعــد مصادقــة الســفارة عليهــا ،تُ صــدر الحكومــة األردنيــة تصاريــح هجــرة
وعمــل.
وتحــاول كل مــن الحكومــة األردنيــة والــدول المرســلة للعمــال التأكــد مــن اقتصــار عمليــة
اإلســتقدام علــى القنــوات الرســمية ،كــي يتمكنــوا مــن مراقبــة العمليــة وتطبيــق المعاييــر
المتفــق عليهــا فــي اإلتفاقيــات بيــن كل مــن الــدول المرســلة والحكومــة األردنيــة .إال أنــه
مــن حيــث الممارســة ،فقــد لوحــظ أن هــذه العمليــة يمكــن أن تتضمــن العديــد مــن الوســطاء
والسماســرة فــي بعــض الــدول ،حيــث تقــوم بعــض المكاتــب فــي الــدول المرســلة بإرســال
العقــود إلــى وســطاء فرعييــن ممــن يقومــون بدفــع مبالــغ ماليــة لسماســرة للتواصل مــع عمال
محلييــن لجمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن العمــال فــي مناطقهــم .ومــن الممارســات األخــرى التــي
تــم رصدهــا هــو االختــاف بيــن العقــود التــي تقــوم بتصديقهــا الســفارات والعقــود المقدمــة
للعامــل ،حيــث تتضمــن العقــود التــي يوقــع عليهــا العامــل راتــب أدنــى أو شــروط عمــل مختلفــة.
وتعــد هــذه االجــراءات مهمــة جــدا لضبــط عمليــة االســتقدام المســتمرة بيــن األردن ومجموعــة
الــدول المرســلة للعمــال حيــث اســتقدمت المملكــة أكثــر مــن  45,500ألــف عامــل خــال الخمــس
ســنوات بيــن  2019-2015كمــا هــو فــي الجــدول التالــي:
 (ammannet.net) 11\10\2021أندونيسيا توقف استقدام عامالت المنازل إلى األردن | موقع عمان نت 44
45 http://www.ammanxchange.com/art.php?id=a58f5dab2f1ebc801d81a0c99ffc9e155b2c6c74
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الجنسية

2015

2016

2017

2018

2019

مصر

194158

170065

174076

188962

172272

الباكستان

3541

3205

3170

3016

3419

الهند

11494

12502

15683

15404

19495

الفلبين

16915

17467

17971

17493

17848

سريالنكا

14881

12441

10710

9433

9874

اندونيسيا

1276

707

629

559

601

بنغالديش

49331

50574

49717

42810

50001

الــدول االفريقيــة
غيــر العربيــة

4921

3908

8300

14611

13886

وفــي التفاصيــل وفقــا للقطاعــات المختلفــة فقــد بلــغ عــدد عامــات المنــازل فــي األردن لســنة
 2020كمــا هــو مبيــن بالجــدول بحســب الجنســية والجنــس مــا يقــارب  27128عامــل/ة كمــا
تظهــر اإلحصائيــات أدنــاه بحســب الجنســية والجنــس ،إال انــه يجــدر بالذكــر أن هــذه االرقام اســتثنت
47
العمــال الذيــن تــم اســتقدامهم مــن كل مــن اوغنــدا ونيبــال:
الجنسية

ذكور

اناث

المجموع

الباكستان

15

1

16

الهند

30

18

48

تايالند

3

2

5

الفلبين

66

10759

10825

سريالنكا

54

1427

1481

بنغالديش

131

8331

8462

أندونيسيا

7

428

435

غانا

0

1122

1122

اثيوبيا

4

4556

4560

كينيا

1

173

174

المجموع

194

26817

27128

أمــا فيمــا يتعلــق بالعمــال الذيــن تــم اســتقدامهم للعمــل فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة
فتظهــر اخــر احصائيــة للنصــف االول لعــام  2021انــه تــم اســتقدام  46,249عامــل ،منهــم 31,414
48
مــن االنــاث و 14,7835مــن الذكــور.
 46احصائيات وزارة العمل
 47احصائيات وزارة العمل
 48تقرير النصف االول من عام  2021للمناطق التنموية\وزارة العمل
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وبحســب تقريــر مؤشــرات ســوق العمــل  2019-2015الصــادر مــن وزارة العمــل فتــم اســتقدام ما
49
يقــارب  295ألــف عامــل مصــري للعمــل فــي قطــاع الزراعــة كمــا يوضحــه الرســم البياني أدنــاه.

كمــا أقــرت وزارة العمــل مجموعــة مــن التشــريعات الخاصــة باســتقدام العمــال المهاجريــن،
ٌ
كل حســب قطــاع عملــه ،اذ تــم إقــرار األنظمــة والتعليمــات التاليــة المتعلقــة بعامــات المنــازل
والمختصــة بشــكل رئيســي بتنظيــم عمــل مكاتــب اإلســتقدام عامليــن فــي المنــازل والتــي بلــغ
مكتبــا فــي األردن حســب القائمــة المعلــن عنهــا علــى موقــع وزارة العمــل والتــي
عددهــم 184
ً
تحتــوي علــى اســمائهم وأرقــام هواتفهــم ، 50وتشــمل هــذه التشــريعات مــا يلــي:
	•نظــام رقــم  63لعــام  2020حــول تنظيــم المكاتــب العاملــة الســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن
فــي المنازل
	•تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير األردنيين في المنازل لسنة 2020
وبنــاء علــى هــذه التشــريعات أقــرت الــوزارة مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي يجــب علــى مكاتــب
اإلســتقدام المختلفــة اتباعهــا قبــل قــدوم العامــل للمملكــة وبعــد وصولــه لهــا ،فقامــت بإقــرار
قائمــة الوثائــق المطلوبــة واإلجــراءات التــي علــى اتباعهــا قبــل قــدوم العامــل الــى المملكــة
وبعــد وصولــه اليهــا.
ويوضح الشكل أدناه كل من هذه اإلجراءات والوثائق لكال المرحلتين:
وثائق مرحلة ما قبل قدوم العامل إلى المملكة:
1.1صورة عن جواز سفر العامل الوافد ساري لمدة سنة على األقل.

2.2تفويــض بنكــي أو وكالــة عامــة أو وكالــة خاصــة لمقــدم الطلــب فــي حالــة عــدم حضــور صاحــب
العمــل للســير في اإلجــراءات.
3.3سند تسجيل حديث وإذن أشغال أو عقد إيجار مصدق.

4.4كفالة بنكية أو عدلية بقيمة ( )300دينار عن كل عامل.
 49تقرير مؤشرات سوق العمل \ 2019-2015وزارة العمل
 50مكاتب استخدام العاملين بالمنزل  -وزارة العمل األردنية (mol.gov.jo)20\9\2021
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أما فيما يتعلق بإجراءات ما قبل القدوم فهي:
مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة /قســم اإلســتخدام وتعبئــة طلــب االســتقدام مرفــق بالوثائــق
المطلوبة.
1.1تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص.
2.2فــي حــال اكتمــال الوثائــق يتــم إدخــال الطلــب علــى النظــام اإللكترونــي لعرضــه علــى لجنــة
اإلســتخدام المركزيــة.
3.3التنســيب علــى النظــام اإللكترونــي مــن قبــل مديــر مديريــة العمــل بالموافقــة أو عــدم
الموافقــة بحســب طبيعــة المعاملــة.
4.4تزويد المراجع ببطاقة مراجعة يحدد فيها رقم المعاملة وموعد المراجعة.
5.5النظر في الطلبات من قبل لجنة اإلستخدام المركزية.
6.6فــي حــال عــدم الموافقــة يتــم تبليــغ مقــدم الطلــب بأســباب عــدم الموافقــة علــى طلــب
اإلســتقدام وتوجيهــه إلــى البدائــل مــن العمالــة األردنيــة.
7.7فــي حــال موافقــة اللجنــة علــى اإلســتقدام للعمالــة الوافــدة يتــم تزويــد طالــب الخدمــة
بكتــاب الموافقــة علــى اإلســتقدام موجــة إلــى وزارة الداخليــة لبيــان الــرأي (مبيــن فيــه اســم
المؤسســة واســم العامــل والمهنــة ورقــم جــواز الســفر والجنســية).
8.8تزويد مديرية العمل المعنية بالموافقة المبدئية على االستقدام من وزارة الداخلية.
9.9إدخال بيانات العامل/العمال على النظام اإللكتروني.
1010توقيع مدير المديرية بعدم الممانعة على المعاملة.
1111دفــع الرســوم المقــررة ،وإعــداد كتــاب موجــة إلــى وزارة الداخليــة بأنــه تــم اســتيفاء
الرســوم.
1212الحصول على التأشيرة من وزارة الداخلية بالموافقة على دخول العامل/العمال.
الوثائق التي يجب تقديمها بعد قدوم العامل إلى المملكة:
1.1إثبــات تحديــد الســكن مــن المركــز األمنــي بحســب مــكان إقامــة العامــل (ختــم علــى جــواز
ســفر العامــل).
2.2عقد عمل عدد ( )2موقع من العامل وصاحب العمل.
3.3شهادة خلو األمراض من مركز صحي حكومي معتمد.
4.4جواز سفر العامل وصورة عنه بما فيها ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة.
5.5موافقة وزارة الداخلية على دخول العامل إلى المملكة.
6.6نموذج اإلقامة والحدود.
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اإلجراءات بعد قدوم العامل إلى المملكة:
1.1مراجعة مديرية العمل المعنية/قسم اإلستخدام وتقديم الوثائق المطلوبة.
2.2توقيع نسختي العقد من قبل الطرفين أمام الموظف.

3.3تحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبالد.
4.4طباعة تصريح العمل.

5.5ختم جواز سفر العامل ببيانات تصريح العمل.

6.6تزويــد طالــب الخدمــة بتصريــح العمــل وجــواز الســفر ونســخة عــن عقــد العمــل المصــدق
ونمــوذج اإلقامــة والحــدود لغايــات إصــدار اإلقامــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع العامليــن فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة فقــد تــم إقــرار تعليمــات
شــروط واجــراءات اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر االردنييــن فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلة
لســنة 2007لتنظيــم عملهــم والتــي تضمنــت علــى اجــراءات االســتقدام التاليــة:
1.1تقديــم طلــب خطــي الــى مفــوض الــوزارة يتضمــن اســم المؤسســة واســم صاحبهــا وعنوانها
وطبيعــة عملهــا وفروعهــا ،واســم العامــل حســب جــواز ســفره وتاريــخ ميــاده وجنســيته
والمهنــة التــي ســيعمل بهــا.
2.2شــهادة مصدقــة مــن وزارة العمــل فــي بلــد العامــل تبيــن ان العامــل ســيتم إســتقدامه عــن
طريــق وكالــة تشــغيل مرخصــة فــي بلــده وبأنــه لــن يدفــع ايــة مبالــغ لقــاء إســتقدامه.
3.3صــورة مصدقــة عــن اعــان صــادر عــن الشــركة المســتقدمة في أحــد الصحــف في بلــد العامل
يوضــح شــروط العمــل و ظروفــه و الراتــب و ســاعات العمــل وايــة امتيــازات اخــرى مــن ســكن او
طعــام او تأميــن صحــي وتؤكــد فــي نفــس االعــان بأنــه غيــر مطلــوب مــن العامل.
4.4تقديــم شــهادة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن تفيــد بــأن المؤسســة تقــوم بالتصديــر
للخــارج بموجــب االتفاقيــة الدوليــة المبرمــة مــع المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،وباإلضافــة
الــى تقريــر مــن مديريــة التشــغيل فــي الــوزارة يبيــن مــا قامــت بــه تلــك المؤسســة مــن
اجــراءات عمليــة إلحــال العمالــة االردنيــة محــل العمالــة غيــر األردنيــة.
5.5يقــوم مفــوض الــوزارة لــدى النافــذة االســتثمارية بالنظــر فــي الطلــب خــال مــدة ال تتجــاوز
ً
ـبوعا مــن تاريــخ ورود الطلــب اليــه واتخــاذ القــرار الــازم بشــأنه.
اسـ
6.6دفــع رســوم تصاريــح العمــل مســبقا بعــد الحصــول علــى الموافقــة باإلســتقدام مــن الــوزارة
والجهــات االخــرى ذات العالقــة وتبقــى موافقــة الــوزارة ســارية المفعــول لمــدة اربعــة
أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ الموافقــة كمــا يجــوز لصاحــب العمــل فــي حــال عــدم دخــول العمــال
الموافــق علــى إســتقدامهم الــى البــاد التقــدم بطلــب ،او أكثــر ،الســتبدالهم.
7.7بعــد ذلــك يتــم تدقيــق الطلــب واســتكمال اجــراءات تصريــح العمــل ،وعلــى صاحــب العمــل
او منــدوب المؤسســة وبعــد الحصــول علــى الموافقــة الالزمــة مراجعــة مديريــة العمــل
المعنيــة ولغايــات تدقيــق الطلــب واســتكمال اجــراءات الحصــول علــى تصريــح العمــل.
8.8علــى صاحــب العمــل ان يقــدم كفالــة بنكيــة ســنوية تجــدد تلقائيــا للتصــرف بهــا بقــرار مــن
الوزيــر فــي حالــة اخــال صاحــب العمــل بــأي مــن االلتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب القانــون
واالنظمــة وهــذه التعليمــات ،وذلــك لضمــان حقــوق العامليــن غيــر االردنييــن فــي المناطــق
الصناعيــة المؤهلــة.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالقطــاع العامليــن فــي القطاعــات األخــرى وتضــم كل مــن الزراعــة
واالنشــاءات والتحميــل وتنزيــل ،والبدكيــر والمناكيــر فقــد تــم إقــرار تعليمات شــروط واجراءات
اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر األردنييــن لســنة  2012وتعديالتــه لتنظيــم عمليــة اســتقدامهم
وشــروط وعملهــم وتضمنــت مجموعــة مــن اإلجــراءات والتــي قســمت إلجــراءات قبــل القــدوم
واجــراءت بعــد الوصــول الــى المملكــة .ويجــدر باإلشــارة ان هــذه االجــراءات احتــوت علــى عــدد
مــن االســتثناءات المتعلقــة باســتقدام العمــال مــن الجنســية المصريــة نظــرا ان الجنســية غيــر
مقيــدة وفقــا لتعليمــات وزارة الداخليــة والتــي تعــرف الجنســيات المقيــدة علــى انهــا تلــك التــي
يشــترط دخولهــا البــاد حصولهــا علــى تأشــيرة ،إمــا عــن طريــق البعثــات الدبلوماســية بالخــارج أو
عــن طريــق وزارة الداخليــة ،وتكــون تأشــيرة مســبقة؛ أي قبــل الدخــول .امــا الــدول او الجنســيات
غيــر المقيــدة دخولهــا اراضــي المملكــة فتســتطيع دخــول اراضــي المملكــة عبــر جميــع وســائل
النقــل بــرا أو جــوا ،حيــث انهــا ليســت بحاجــة إلــى تأشــيرة مســبقة ،وتســتطيع الحصــول عليهــا
51
مباشــرة فــي المركــز الحــدودي لقــاء الرســم المقــرر وقــدره  10دنانيــر.
وبناء على هذا االختالف فقد شملت إجراءات ما قبل القدوم على:
1.1مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة /قســم االســتخدام وتعبئــة طلــب االســتقدام مرفــق
بالوثائــق المطلوبــة.

2.2تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص.

3.3فــي حــال اكتمــال الوثائــق يتــم إدخــال الطلــب علــى النظــام اإللكترونــي لعرضــه علــى لجنــة
االســتخدام المركزيــة.
4.4التنســيب علــى النظــام اإللكترونــي مــن قبــل مديــر مديريــة العمــل بالموافقــة أو عــدم
الموافقــة بحســب طبيعــة المعاملــة.
5.5تزويد المراجع ببطاقة مراجعة يحدد فيها رقم المعاملة وموعد المراجعة.
6.6النظر في الطلبات من قبل لجنة اإلستخدام المركزية.

7.7فــي حــال عــدم الموافقــة يتــم تبليــغ مقــدم الطلــب بأســباب عــدم الموافقــة علــى طلــب
االســتقدام وتوجيهــه إلــى البدائــل مــن العمالــة األردنيــة.
8.8فــي حــال موافقــة اللجنــة علــى االســتقدام للعمالــة الوافــدة يتــم تزويــد طالــب الخدمــة
بكتــاب الموافقــة علــى االســتقدام موجــة إلــى وزارة الداخليــة لبيــان الــرأي (مبيــن فيــه اســم
المؤسســة واســم العامــل والمهنــة ورقــم جــواز الســفر والجنســية).
9.9تزويد مديرية العمل المعنية بالموافقة المبدئية على االستقدام من وزارة الداخلية.

1010إدخال بيانات العامل/العمال على النظام اإللكتروني.

1111توقيع مدير المديرية بعدم الممانعة على المعاملة.

1212دفــع الرســوم المقــررة ،وإعــداد كتــاب موجــة إلــى وزارة الداخليــة بأنــه قــد تــم اســتيفاء
الرســوم.
1313الحصول على التأشيرة من وزارة الداخلية بالموافقة على دخول العامل/العمال.

51 https://moi.gov.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D984%%D8%AF%D988%%D984%_%D8%A7%D984%%D8%AC%D986%%D8%B3%D98%A%D8%A7%D8%A
A_%D8%A7%D984%%D985%%D982%%D98%A%D8%AF%D8%A9_%D988%%D8%BA%D98%A%D8%B1_%D8%A7%D984%%D985%%D982%%D98%A%
D8%AF%D8%A9
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وتضمنت االجراءات بعد قدوم العامل إلى المملكة ما يلي:
1.1مراجعة مديرية العمل المعنية /قسم اإلستخدام وتقديم الوثائق المطلوبة.
2.2توقيع نسختي العقد من قبل الطرفين أمام الموظف.

3.3تحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبالد.
4.4طباعة تصريح العمل.

5.5ختم جواز سفر العامل ببيانات تصريح العمل.

6.6تزويــد طالــب الخدمــة بتصريــح العمــل وجــواز الســفر ونســخة عــن عقــد العمــل المصــدق
ونمــوذج اإلقامــة والحــدود لغايــات إصــدار اإلقامــة.

بينما كانت االجراءات المتعلقة بقدوم العمال المصريين على النحو التالي:
1.1طلب االستقدام وتعبئة النموذج المعتمد من الوزارة.
2.2إبــراز رخصــة مهــن ســارية المفعــول للمؤسســة وإرفــاق صــورة عنهــا أو إرفــاق كتــاب صــادر
عــن مديريــة الزراعــة المختصــة فــي حالــة كــون العامــل المطلــوب إســتقدامه ســيعمل فــي
ً
ـتأجرا)
قطــاع الزراعــة او تقديــم اذن أشــغال وســند تســجيل األرض وعقــد االيجــار (إذا كان مسـ
مصــدق حســب األصــول وإرفــاق صــور عنهمــا فــي حالــة كــون العامــل يعمــل فــي عمــارة او
فيــا علــى ان تكــون الموافقــة لعامــل واحــد فقــط للعمــارة أو الفيــا.
3.3للجنــة اإلســتخدام طلــب توصيــة صــادرة مــن النقابــة أو اتحــاد المزارعيــن أو الهيئة التــي تمثل
قطــاع النشــاط االقتصــادي الــذي يزاولــه صاحــب العمــل يبيــن فيــه المــدى الحاجــة الفعليــة
مــن العمــال لمقــدم الطلــب.
4.4صــورة عــن المشــاريع والعطــاءات المحالــة علــى صاحــب العمــل ،مبينـ ًـا فيهــا الجهــة التــي
احالــت هــذه العطــاءات.
5.5كشــف صــادر عــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي يبيــن اشــتراك المؤسســة بالضمــان
االجتماعي.
أمــا فيمــا يتعلــق باإلجــراءات بعــد قــدوم العامــل المصــري إلــى المملكــة فقــد اقتصــرت علــى
حصــول العامــل علــى موافقــة وزيــر العمــل او مــن يفوضــه وفــق نمــوذج يتضمــن اســم العامــل
بحســب جــواز ســفره وتاريــخ ميــاده وجنســيته والمهنــة المصــرح لــه بهــا واســم صاحــب العمــل
الــذي ســيعمل لديــه وتاريــخ بــدأ تصريــح العمــل وتاريــخ انتهــاءه ورقــم وصــل القبــض وتاريخــه
وختــم وتوقيــع مديــر مديريــة العمــل.
وتضمنــت االجــراءات ايضــا قائمــة الوثائــق المطلوبــة مــن صاحــب العمــل قبل قــدوم العامل
وهي:
1.1صورة عن جواز سفر العامل الوافد ساري لمدة سنة على األقل.
2.2السجل التجاري األصلي +صورة عنه.

3.3رخصة المهن األصلية  +صورة عنها (سارية المفعول).

4.4تفويــض بنكــي لمقــدم الطلــب خاضــع فــي الضمــان االجتماعــي علــى المؤسســة فــي حالــة
عــدم حضــور صاحــب العمــل.
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5.5وكالة عامة أو وكالة خاصة لمقدم الطلب.

6.6صور عن نسخ العطاءات حسب طبيعة عمل المؤسسة.

7.7كتــاب مــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي يفيــد باشــتراك المؤسســة فــي الضمــان
االجتماعــي.

8.8كفالة بنكية أو عدلية بقيمة ( )300دينار عن كل عامل.
9.9شهادة عدم محكومية.

أما قائمة الوثائق بعد قدوم العامل إلى المملكة شملت ما يلي:
1.1إثبــات تحديــد الســكن مــن المركــز األمنــي بحســب مــكان إقامــة العامــل (ختــم علــى جــواز
ســفر العامــل).

2.2عقد عمل عدد ( )2موقع من العامل وصاحب العمل.

3.3شهادة خلو األمراض من مركز صحي حكومي معتمد.

4.4جواز سفر العامل وصورة عنه بما فيها ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة.

5.5موافقة وزارة الداخلية على دخول العامل/العمال إلى المملكة.
6.6نموذج اإلقامة والحدود.

7.7وفيمــا يتعلــق باجــراءات اســتقدام العمــال مــن الجنســيات المقيــدة للعمــل فــي القطــاع
الزراعــي فيوضحهــا الجــدول أدنــاه:
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الوثائق المطلوبة

وثائق المرحلة األولى قبل قدوم العامل إلى المملكة:
1.1صورة عن جواز سفر العامل الوافد ساري لمدة سنة على األقل.
2.2تفويــض بنكــي أو وكالــة عامــة أو وكالــة خاصــة لمقــدم الطلــب فــي حالــة عــدم
حضــور صاحــب العمــل للســير في اإلجــراءات.
3.3علــى صاحــب العمــل الراغــب باســتقدام عمالــة وافــدة تقديــم كفالــة عــن كل
مؤسســة او شــركة وكمــا يلــي:
	•كفالــة بنكيــة بقيمــة ( )5000دينــار لــكل مزرعــة يتــراوح عــدد عمالهــا مــن (-10
 )20عامل.
	•كفالــة بنكيــة بقيمــة ( )10000دينــار لــكل مزرعــة يتــراوح عــدد عمالهــا مــن
( )100-21عامــل.
	•كفالــة بنكيــة بقيمــة ( )15000دينــار لــكل مزرعــة عــدد عمالهــا مــن ()101
عامــل فأكثــر.
	•توصية من وزارة الزراعة /بالبريد الرسمي.
وثائق المرحلة الثانية بعد قدوم العامل إلى المملكة:
1.1إثبــات تحديــد الســكن مــن المركــز األمنــي بحســب مــكان إقامــة العامــل (ختــم
علــى جــواز ســفر العامــل).
2.2عقد عمل عدد ( )2موقع من العامل وصاحب العمل لمدة سنتين.
3.3شهادة خلو األمراض من مركز صحي حكومي معتمد.
4.4جــواز ســفر العامــل وصــورة عنــه بمــا فيهــا ختــم تاريــخ دخــول العامــل إلــى
أراضــي المملكــة.
5.5موافقة وزارة الداخلية على دخول العامل/العمال إلى المملكة.
6.6نموذج اإلقامة والحدود.
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إجراءات تقديم الخدمة

المرحلة األولى قبل قدوم العامل إلى المملكة:
1.1مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة /قســم االســتخدام وتعبئــة طلب االســتقدام
مرفــق بالوثائــق المطلوبة.

2.2تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص.

3.3فــي حــال اكتمــال الوثائــق يتــم إدخالهــا علــى النظــام اإللكترونــي للعمالــة
الوافــدة للعــرض علــى لجــان االســتخدام المركزيــة.

4.4تزويد المراجع ببطاقة مراجعة يحدد فيها رقم المعاملة وموعد المراجعة.

5.5التنســيب علــى النظــام اإللكترونــي مــن قبــل مديــر مديريــة العمــل بالموافقــة
أو عــدم الموافقــة بحســب طبيعــة المعاملــة.

6.6عرض الطلب على لجنة اإلستخدام للقطاع الزراعي.

7.7إدخــال القــرار علــى النظــام اإللكترونــي لـــ اللجــان مــن قبــل اللجنــة بالموافقــة
أو عدمهــا.

8.8فــي حــال عــدم الموافقــة يتــم تبليــغ مقــدم الطلــب بأســباب عــدم الموافقــة
علــى طلــب اإلســتقدام وتوجيهــه إلــى البدائــل مــن العمالــة األردنيــة.

9.9فــي حــال موافقــة اللجنــة علــى اإلســتقدام للعمالــة الوافــدة يتــم تزويــد طالب
الخدمــة بكتــاب الموافقــة علــى االســتقدام موجــة إلــى وزارة الداخليــة لبيــان
الــرأي (مبيــن فيــه اســم صاحــب العمــل واســم العامــل والمهنــة ورقــم جــواز
الســفر والجنســية).

1010تزويــد مكتــب العمــل المعنــي بالموافقــة المبدئيــة علــى اإلســتقدام مــن
وزارة الداخليــة.

1111إدخال بيانات المؤسسة والعامل على نظام العمالة الوافدة.

1212إجازة المعاملة من قبل الموظف ومدير مديرية العمل بعدم الممانعة.
1313دفع الرسوم المقررة.

1414إعداد كتاب موجه لوزارة الداخلية بأنه قد تم استيفاء الرسوم المقررة.

1515الحصــول علــى التأشــيرة مــن وزارة الداخليــة بالموافقــة علــى دخــول العامــل/
العمال.

المرحلة الثانية بعد قدوم العامل إلى المملكة:

1.1مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة /قســم اإلســتخدام وتقديــم الوثائــق
المطلوبــة.

2.2توقيع نسختي العقد من قبل الطرفين أمام الموظف.
 .3تحديــث بيانــات العامــل علــى نظــام العمالــة الوافــدة حســب تاريــخ دخــول العامل
للبالد.
 .4طباعة تصريح العمل.
ختم جواز سفر العامل.
 .5تزويــد طالــب الخدمــة بتصريــح العمــل وجــواز الســفر ونســخة عــن عقــد العمــل
المصــدق ونمــوذج اإلقامــة والحــدود لغايــات إصــدار اإلقامــة.
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الفصــل الرابــع :مــدى التطبيــق العملــي لمعاييــر
أخالقيــات االســتقدام العــادل فــي األردن
حــددت المبــادئ العامــة والمعاييــر التشــغيلية لالســتقدام العــادل التــي ســنتها منظمــة
أسســا واضحــة لتنظيــم هــذه العمليــة الرئيســية ،وضمــان عــدم وقــوع
العمــل الدوليــة
ً
انتهــاكات علــى العمــال المهاجريــن أثنــاء االســتقدام أو بعــده خــال وجودهــم فــي
الــدول المســتقبلة وعملهــم هنــاك .إال أن تحليــل مــدى تطبيــق هــذه المعاييــر علــى
أرض الواقــع فــي األردن كشــف عــن وجــود العديــد مــن المشــاكل والثغــرات التــي يتوجــب
الوقــوف عليهــا:

أوال :التناقض بين التشريعات
كمــا تــم التوضيــح فــي الفصــل الثانــيُ ،ي َطبــق قانــون العمــل علــى جميــع العمــال الموجوديــن
علــى أرض المملكــة ،ســواء كانــوا أردنييــن أو مهاجريــن ،إال أن بعــض األنظمــة والتعليمــات تؤدي
فــي العديــد مــن األحيــان إلــى اســتغالل العمــال مــن قبــل أصحــاب العمــل والمتاجــرة بهــم.
ومــن األمثلــة علــى ذلــك المــادة ( )12مــن قانــون العمــل رقــم  8لســنة  1966وتعديالتهــا التــي
نظمــت اإلجــراءات التــي يجــب أن يتبعهــا صاحــب العمــل لــدى اســتخدام أو اســتقدام عامــل غيــر
أردنــي ،حيــث نصــت علــى مخالفتــه بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى ألــف
دينــار ،إال أن المــادة ذاتهــا أقــرت بوجــوب حصــول العامــل علــى تصريــح عمــل مــن الوزيــر أو مــن
يفوضــه قبــل االســتقدام.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،منحــت المــادة ( )12الوزيــر صالحيــة تســفير أي عامــل يخالــف أحــكام هــذه
المــادة خــارج المملكــة ،فــي حــال لــم يمتلــك تصريــح عمــل علــى نفقــة صاحــب العمــل أو مديــر
المؤسســة التــي يعمــل بهــا ،ومنــع إعــادة اســتقدام العامــل قبــل مضــي ثالثــة ســنوات علــى
األقــل مــن تنفيــذ قــرار التســفير ،مــا يعنــي أن المــادة ســابقة الذكــر تُ عاقــب العامــل علــى عــدم
قيــام صاحــب العمــل باســتصدار تصاريــح العمــل الالزمــة وتجديدهــا.
أمــا بالنســبة لقانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب رقــم  24لســنة  ،1973فقــد اشــترطت المــادة
( )26حصــول العامــل علــى عقــد عمــل مــع شــركة أو محــل تجــاري مســجل أو مــع صاحــب أعمــال
معــروف فــي المملكــة ،بشــرط أن ال يزاحــم األردنييــن فــي أعمالهــم وأن يثبــت ذلــك بشــهادة
مــن وزارة العمــل أو مــن الجهــات المختصــة لغايــة منحــه االقامــة ،كمــا تعاقــب المــادة ()35
علــى اســتخدام العامــل غيــر األردنــي بــا إذن إقامــة بالغرامــة علــى صاحــب العمــل بمبلــغ ال
يقــل عــن  50دينــار وال يزيــد عــن  75دينــار علــى كل عامــل مخالــف لديــه ،كمــا ُيعاقــب العامــل
ـارا عــن كل شــهر مــن أشــهر التجــاوز أو جــزء مــن الشــهر بواقــع دينــار
بدفــع خمســة وأربعيــن دينـ ً
ونصــف عــن كل يــوم مــن ذلــك الجــزء فــي ذاك الوقــت.
مــا يعنــي أن قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب يعاقــب العامــل ً
أيضــا فــي حــال عــدم إصــدار صاحــب
العمــل تصريــح العمــل واإلقامــة ،علــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل نــص صراحـ ً
ـة أن مســؤولية
إصــدار هــذه الوثائــق تلقــى علــى صاحــب العمــل فقــط.
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باإلضافــة إلــى ذلــكَ ،
تنظــم مجموعــة مــن األنظمــة والتعليمــات إلــى جانــب القوانيــن المشــار
إليهــا ســابقا وفــود العمــال المهاجريــن إلــى ســوق العمــل األردنــي ،ويعــد أهمهــا تعليمــات
شــروط وإجــراءات اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر األردنييــن لســنة  2012وتعديالتهــا
التــي تطبــق علــى العمــال المهاجريــن فــي األردن ،ومنهــم عامــات المنــازل والعامــات فــي
مهــن البدكيــر والمناكيــر ،والعمــال المصرييــن فــي الزراعــة ،واإلنشــاءات ،والتحميــل والتنزيــل،
والقطاعــات األخــرى ،باســتثناء العامليــن فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة حيــث ينظــم عملهــم
ـات صــادرة خاصــة بهــم.
تعليمـ ٌ
وقــد نصــت المــادة ( )11مــن هــذه التعليمــات علــى منــح العامــل غيــر األردنــي عــدم ممانعــة
بصــرف مســتحقاته مــن الضمــان االجتماعــي بســبب رغبتــه فــي مغــادرة البــاد خــال مــدة ال
تزيــد علــى ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء تصريــح عملــه ،إال أن عــدم الممانعــة هــذه وعلــى
إال بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن
أرض الواقــع ال يتــم منحهــا مــن مديريــة العمــل ّ
صاحــب العمــل.
كمــا أوجبــت المــادة ( )11مــن التعليمــات علــى صاحــب العمــل أن ُي ّ
فــورا
بلــغ مديريــة العمــل
ً
بواقعــة تــرك العامــل غيــر األردنــي للعمــل أو فــراره خــال مــدة ســريان تصريــح العمــل ،إال فــي
حــال فــرار العامــل خــال الشــهرين األخيريــن مــن مــدة التصريــح ،حيــث ال يوجــد حاجــة حينهــا
للتبليــغ ،وبمجــرد ذهــاب صاحــب العمــل إلــى مديريــة العمــل التابــع لهــا وقيامــه بتعبئــة نمــوذج
يســمى «تبليــغ عــن العمــال الفاريــن» يتــم التعميــم علــى العامــل وفــي حــال إلقــاء القبــض
عليــه تتــم متابعــة واســتكمال إجــراءات تســفيره دون الســماع منــه أو اســتيضاح األســباب التــي
دفعتــه لتــرك العمــل.
فضـ ًـا علــى ذلــك ،ترفــض تمكيــن تســمية العمــال التاركيــن لعملهــم «بالفاريــن» ألن العالقــة
بيــن العامــل و صاحــب العمــل هــي عالقــة تعاقديــة بحتــة ،ويســتطيع أي منهــم فســخها بموجب
قانــون العمــل ،حيــث يســتخدم عــادة مصطلــح فرار للشــخص الفار مــن العدالــة ومرتكبــي الجرائم،
مــا يتناقــض ً
أيضــا مــع تعليمــات األمــن العــام التــي تســمح ألي صاحــب عمــل لديــه عامــل مهاجــر
بــأن ُيبلــغ عنــه كمفقــود فــي المركــز األمنــي حتــى بعــد انتهــاء عقــد عملــه ،وعندمــا يتــم إلقــاء
ـل معمــم عليــه مفقــود يقــوم المركــز األمنــي إمــا بتســليم العامــل لصاحــب
القبــض علــى عامـ ٍ
العمــل الــذي قــام بالتعميــم عليــه أو يتــم إبعــاده عــن أراضــي المملكــة عبــر تســفيره.
كمــا اشــترطت المــادة ( )12مــن التعليمــات أن يكــون انتقــال العامــل باتفــاق العامــل وصاحبــي
العمــل األصلــي والجديـــد وبشـــرط موافقــة الــوزارة وإلغــاء تصريح العمــل األصلي وإصــدار تصريح
عمــل جديــد وبرســوم جديــدة لمــدة ســنة ،عنــد تــرك العامــل عملــه ورغبتــه بالعمــل لــدى صاحــب
عمــل آخــر إذا كان يعمــل فــي قطــاع الزراعــة أو اإلنشــاءات ،أمــا فــي حــال عملــه فــي قطاعــات
أخــرى فــا يســمح لــه باإلنتقــال مــن صاحــب عمــل آلخــر إال بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن تصريــح
العمــل لــدى صاحــب العمــل بشــرط موافقــة الــوزارة وصاحبــي العمــل األصلــي والجديــد وإلغــاء
تصريــح العمــل وإصــدار تصريــح عمــل جديــد .كمــا يســـمح بانتقــال العامــل المســتخدم مــن داخــل
المملكــة مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر شــريطة الحصــول علــى إخــاء طــرف مــن صاحــب العمــل
األصلــي وإلغــاء تصـــريح العمــل وإصــدار تصريــح عمــل جديــد لمــدة ســنة وبرســوم جديــدة ،أمــا
بعــد انتهــاء مــدة تصريــح العمــل فيتــم االنتقــال دون شــرط الحصــول علــى إخــاء طــرف مــن
صاحــب العمــل األصلــي.
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ويجعــل هــذا األمــر العامــل عرضــه لالســتغالل مــن قبــل أصحــاب العمــل ،حيــث إن بعــض أصحــاب
العمــل يرفضــون الذهــاب إلــى مديريــة العمــل والتوقيــع علــى نمــوذج إخــاء الطــرف وبــراءة
الذمــة مــا يجبــر العمــال علــى دفــع مبالــغ ماليــة طائلــة ألصحــاب العمــل أو أن يبقــوا فــي مــكان
العمــل ذاتــه حيــث يصبحــون عرضــة للعمــل الجبــري.
وعمليــا ســواء أنهــى العامــل عقــده أو اســتقال ولــم ينــه العقــد فــإن مديريــات العمــل تطلــب
ً
خالفــا لهــذه التعليمــات ،وال يســتطيع
بــراءة ذمــة وإخــاء طــرف مــن صاحــب العمــل األصلــي
أي عامــل االنتقــال لصاحــب عمــل آخــر علــى ْ
وخصوصــا
الرغــم مــن انتهــاء تصريــح عملــه وعقــده
ً
(العمــال المصرييــن والعامــات فــي مجــال البدكيــر والمناكيــر) إال بعــد حصولــه علــى ذلــك
النمــوذج ،الــذي يحتــوي علــى عــدم ممانعــة صاحــب العمــل مــن انتقــال العامــل لصاحــب عمــل
آخــر أو ال مانــع للســفر إلــى بلــده األصيــل ،وبالتالــي يبقــى العامــل تحــت رحمــة صاحــب العمــل
واســتغالله حتــى يحصــل علــى الورقــة ،وفــي حــال عــدم حصولــه عليهــا يبقــى العامــل يعمــل
ً
ماليــا مــن العامــل مقابــل إعطــاءه
مبلغــا
بشــكل غيــر نظامــي ،وأحيانــا يطلــب صاحــب العمــل
ً
هــذه الورقــة التــي تعتبــر بمثابــه تنــازل عــن العامــل لصاحــب عمــل آخــر.
ومــن جهــة أخــرى فقــد ألــزم نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن
العامليــن فــي المنــازل رقــم  63لعــام  2020مكاتــب االســتقدام تأميــن تذكــرة الســفر للعامــل
الــذي يرفــض إكمــال مــدة عقــد العمــل لــدى صاحــب المنــزل ويرغــب بالعــودة إلــى بلــده دون
تحديــد مــدة معينــة ،وفقــا للمــادة  15منــه.
إال أن تعليمــات المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام العامليــن فــي المنــازل مــن غيــر حملة الجنســية
يومــا ،حيــث نصــت المــادة  16علــى مــا
األردنيــة لعــام  2020فقــد حــددت هــذه المــدة بتســعين
ً
يلي :
«يلتــزم المكتــب علــى تأميــن وعلــى نفقتــه خــال  90يومــا مــن تاريــخ دخــول العامــل البــاد ،أو 30
يومـ ًـا مــن تاريــخ انتقــال العامــل إلــى صاحــب عمــل آخــر بمــا يلــي:
1.1تســفير العامــل المصــاب بمــرض ســار أو معــد أو مــرض ال يســمح للعامــل القيــام بعملــه
أو العاملــة الحامــل إلــى بلده/هــا خــال مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور
الفحــص الطبــي مــن وزارة الصحــة.
2.2تأميــن تذكــرة ســفر للعامــل الــذي رفــض إكمــال مــدة عقــد العمــل ويرغــب بالعــودة إلــى
بلــده.
كمــا يناقــض نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن فــي
المنــازل رقــم  63لعــام  2019نفســه فــي موضــوع آخــر ،حيــث نصــت المــادة  8مــن النظــام بــأن
تتيــح المكاتــب طلبــات االســتقدام المتوفــرة لديهــم متضمنــة المعلومــات المتعلقــة بعمــال
المنــازل وصورهــم الشــخصية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة ،إال أن المــادة ذاتهــا تنــص ً
أيضــا
علــى إلتــزام علــى المكاتــب بالمحافظــة علــى المعلومــات الخاصــة بالعمــال وعــدم إفشــاءها!
يضــاف لذلــك أننــا نجــد فــي تمكيــن أن نشــر صــور العامــات ومعلوماتهــن عبــر المواقــع
اإللكترونيــة هــو خــرق لخصوصيــة العاملــة وتعــدي علــى حياتهــا الخاصــة.
أمــا فــي نظــام عمــال الزراعــة رقــم  19لســنة  2021فقــد اســتثنت المــادة ( )15منــه تطبيــق
مــواد ســاعات العمــل اإلضافيــة والعطــل األســبوعية واإلجــازات الســنوية علــى صاحــب العمــل
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الــذي يســتخدم ثالثــة عمــال فأقــل ،علــى أن يتــم تنظيــم ســاعات العمــل والعطــل بيــن صاحــب
العمــل الزراعــي وعامــل الزراعــة وبمــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل الزراعــي ،إال أن هــذه المــادة
أراض زراعيــة صغيــرة.
تعــد انتهــاكا لحقــوق العديــد مــن العمــال الزراعييــن الذيــن يعملــون فــي ٍ
وتخالــف مثــل هــذه التناقضــات اإلرشــادات التشــغيلية التــي أصدرتهــا منظمــة العمــل
الدوليــة للحكومــات وأهمهــا المــادة ()3؛ التــي تنــص علــى مســؤولية الحكومــة باعتمــاد
القوانيــن واألنظمــة الوطنيــة واســتعراضها وتعزيزهــا حيثمــا اقتضــت الحاجــة ،باإلضافــة
لتحديــد اإللتزامــات والسياســات الوطنيــة بشــأن االســتقدام العــادل علــى نحــو منتظــم
بمشــاركة منظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال.
وتــؤدي هــذه التناقضــات لتعــرض العمــال المهاجريــن لعــدد مــن االنتهــاكات أهمهــا عــدم
اســتصدار تصاريــح عمــل وإقامــة للعمــال علــى الرغــم مــن إلــزام المــادة ( )12مــن قانــون العمــل
صاحــب العمــل بإصــدار تصريــح عمــل لــكل عامــل غيــر األردنــي يتــم اســتقدامه ،تكــون مدتــه
ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد ،ويجــري تحديــد رســم التصريــح بموجــب نظــام صــادر عــن مجلــس
ـرادا لخزينــة الدولــة .إال أن العديــد
الــوزراء علــى أن يجــري اســتيفائه مــن صاحــب العمــل ويعتبــر إيـ ً
مــن أصحــاب العمــل ال يقومــون باســتصدار تصاريــح العمــل أو اإلقامــات للعمــال المهاجريــن ممــا
يجعــــل العمــــال فــــي وضــــع غير نظامي وهــــش بســــبب مخـــالفة للقـــانون فيصبحون عرضـة
لالحتجــاز اإلداري ومــن ثــم للتســـفير أو اإلبعــاد بســبب مخالفتهــم ألحــكام المــادة ( )12مــن قانون
العمــل األردنــي والمــادة ( )26مــن قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب.

التوصيات
معيــن يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار بقيــة التشــريعات ذات العالقــة لتفــادي
	•عنــد تعديــل تشــريع
ّ
وقــوع تنــازع بيــن التشــريعات.
	•إلغــاء كافــة قواعــد ومظاهــر نظــام الكفالــة ،بحيــث يمكــن للعامــل المهاجــر فــي حــال انتهاء
عقــد العمــل تغييــر عملــه دون شــرط موافقــة صاحــب العمــل ،وأن تتولــى وزارة العمــل التأكد
مــن اســتيفاء العامــل لحقوقــه عنــد إجــراء اإلنتقــال ،وأن ُيتــاح للعامــل فتــرة إقامــة قانونيــة
فــي األردن لمــدة كافيــة يتــم خاللهــا االنتقــال إلــى صاحــب العمــل الجديــد.
	•تعديــل األنظمــة والتعليمــات وإلغــاء مــا يشــجع علــى اســتغالل العمــال المهاجريــن وخاصــة
نمــاذج بــراءة الذمــة وإخــاء الطــرف.
	•الســماح للعمــال المهاجريــن فــي القطاعــات كافــة ،باإلنتقــال للعمــل لــدى أي صاحــب عمــل
آخــر ،بمجــرد انتهــاء عقودهــم
	•تحقيــق المراكــز األمنيــة فــي كل بــاغ عــن عامــل تغيــب عــن المنــزل ،أو مــكان العمــل ،وفــي
حــال ضبــط العامــل ،تركــه وشــأنه بمــا أنــه ال يوجــد إبــاغ يتعلــق بمخالفــة أو جريمــة.
	•صرف مستحقات الضمان اإلجتماعي دون الموافقة الخطية من صاحب العمل.

ثانياً  :اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم:
علــى الرغــم مــن وجــود سياســة واضحــة تتبعهــا الحكومــة فيمــا يتعلــق باســتقدام العمــال
المهاجريــن ،التــي تنــص علــى وجــود مذكــرة تفاهــم بينهــا وبيــن أي دولــة مرســلة للعمــل قبــل
البــدء بعمليــة االســتقدام إال أنــه لوحــظ فــي الســنوات األخيــرة أن األردن بــدأت باســتقدام عمــال
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مــن عــدة دول لــم توقــع معهــا الحكومــة اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم مثــل دولــة كينيــا .يضاف
لذلــك اســتقدام األردن لعمــال مــن دول غيــر ممثلــة دبلوماســيا فــي المملكــة مثــل كينيــا ،وغانا،
وأوغنــدا ،ونيبــال.
ســلبا علــى العمــال ،حيــث ال يســتطيعون اللجــوء
دبلوماســيا
ويؤثــر عــدم تمثيــل هــذه الــدول
ً
ً
إلــى ســفاراتهم لطلــب المســاعدة ،عنــد ضيــاع وثائــق ســفرهم أو تعرضهــم ألي مشــكلة يجــب
عليهــم التواصــل مــع ســفاراتهم فــي الــدول المجــاورة األمــر الــذي يــؤدي إلــى ضيــاع الكثيــر مــن
الوقــت وأحيانــا عــدم اإلســتجابة.
كمــا توجــد مســألة أخــرى مرتبطــة بمذكــرات التفاهــم ،وهــي تحديــد الســن القانونــي حيــث
ذكــرت كل دولــة مرســلة فــي مذكــرات التفاهــم التــي وقعــت مــع الحكومــة األردنيــة الســن
القانونــي للعمــال الذيــن يســمح باســتقدامهم ،إال أنــه لوحــظ قيــام بعــض وكالء التوظيــف فــي
الــدول المرســلة باســتغالل العامــات أو العمــال ممــن هــم تحــت الســن القانونــي للعمــل مــن
خــال تزويــر ســنهم فــي جــوازات الســفر حتــى يتمكنــوا مــن الســفر والعمــل فــي الــدول التــي
تســتقدم العمــال ،وهــذا مــا يحصــل مــع عامــات المنــازل أو عمــال المصانــع عــادة .وقــد رصــد
تمكيــن خــال عملــه عــدة حــاالت ،نذكــر أحدهــا أدنــاه:

حالة لعاملة منزل:
أفــادت العاملــة أنهــا فــي عــام  2011وأثنــاء تواجدهــا فــي دولــة الفلبيــن وبســبب الحيــاة
المعيشــية الصعبــة التــي كانــت تعيشــها هــي وأفــراد أســرتها كــون والدهــا عاطــل عــن العمــل،
قامــت بتــرك دراســتها بعــد أن أنهــت المرحلــة االبتدائيــة وقــررت مســاعدة والدهــا ،وأخــذت
تبحــث عــن عمــل ،وكان عمرهــا حينهــا  14عــام ،ولصغــر ســنها لــم تجــد عمــل فــي الفلبيــن،
وســمعت العاملــة بوجــود فتيــات مــن الفلبيــن يتوجهــن إلــى دول أخــرى للعمــل ،فتوجهــت إلــى
مكتــب خدمــات توظيــف يقــوم بتأميــن عمــل للفتيــات فــي الخــارج ،وطلبــت منــه أن يجــد لهــا
ً
عمــا فأخبرهــا أنهــا صغيــرة فــي الســن وأنــه ســوف يقــوم بتزويــر جــواز ســفرها ،وبالفعــل

قــام باســتصدار شــهادة ميــاد جديــدة لهــا وقــام بتزويــر ســنها وجعلــه  22عــام ،واســتصدار جــواز
ســفر مطابــق لشــهادة الميــاد ،كمــا قــام بتأميــن عمــل لهــا فــي األردن  ،بمهنــة عاملــة منــزل
وبأجــر شــهري  200دوالر ،وقــام بتوقيعهــا علــى عقــد عمــل لــم تســتطع العاملــة قراءتــه كونهــا
ال تعــرف ذلــك ،وحضــرت بعدهــا إلــى األردن حيــث قــام باســتقبالها فــي المطــار منــدوب مكتــب
االســتقدام ،وأخــذ منهــا جــواز ســفرها وســألها عــن عمرهــا الحقيقــي فأخبرتــه بقصتهــا فأجابها
أنــه ال توجــد مشــكلة فــي ذلــك .بعــد ذلــك ،قامــت العاملــة بالعمــل لــدى صاحــب العمــل لمــدة
ســنتين لــم تتقــاض خاللهــا أي أجــور عــن فتــرة عملهــا وكان يقــوم بضربهــا ثــم قــام بإرســالها
ً
مليئــا بآثــار الكدمــات.
إلــى ســفارتها وكان جســدها
وتعــد مثــل هــذه اإلنتهــاكات مخالفــة واضحــة للتوجيهــات التشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام
العــادل ومنهــا المــادة ( )1مــن مســؤوليات الحكومــة والتــي تنــص علــى احتــرام الحكومــات
حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا دوليــاً وحمايتهــا واســتيفائها خــال عمليــة االســتقدام بما في
ذلــك المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل ومعاييــر العمــل الدوليــة األخــرى ذات الصلــة.
ويشــمل ذلــك احتــرام وحمايــة الحــق فــي الحريــة النقابيــة والمفاوضــة الجماعية ومنــع العمل
الجبــري وعمــل األطفــال والتمييــز ،والقضــاء علــى هــذه الظواهــر فــي التوظيــف والمهــن.
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كما انها تخالف المادة  13والتي تنص على أنه:
«ينبغــي أن تســتمد اإلتفاقيــات الثنائيــة و /أو متعــددة األطــراف جذورهــا مــن معاييــر العمــل
الدوليــة وغيرهــا مــن حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا دوليــاً  ،بمــا فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق
األساســية فــي العمــل وغيرهــا مــن معاييــر العمــل الدوليــة المعنيــة ،وينبغــي أن تتضمــن
هــذه اإلتفاقــات آليــات محــددة لضمــان التنســيق والتعــاون علــى المســتوى الدولــي بمــا فــي
ذلــك بشــأن الحمايــة القنصليــة ،ولســد الثغــرات التنظيميــة والتنفيذيــة المرتبطــة باالســتخدام
عبــر الممــرات المشــتركة لهجــرة األيــدي العاملــة .وينبغــي أن تُ صــاغ هــذه اإلتفاقــات وتعتمــد
وتســتعرض وتنفــذ بمشــاركة هادفــة مــن جانــب الشــركاء االجتماعييــن ،وأن تشــمل إيجــاد
آليــات اإلشــراف مــن قبــل لجــان ثالثيــة بموجــب اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف .وينبغــي
أن تنشــر هــذه اإلتفاقيــات علــى العمــوم وإطــاع العمــال المهاجريــن علــى أحكامهــا».
التوصيات:
	•عــدم اســتقدام عمــال مــن دول ليــس لهــا تمثيــل دبلوماســي فــي األردن وليــس هنالــك
اتفاقيــات بينهــم.
	•استحداث تمثيل دبلوماسي للدول التي تم استقدام منها عمال.
ّ
تمكــن العمــال مــن تفويــض
	•التوصــل التفاقيــات مــع ســفارات البلــدان المرســلة للعمــال
ســفارات بالدهــم ،فــي حــال اضطــر العمــال إلــى مغــادرة األردن قبــل انتهــاء إجــراءات حــل
النــزاع العمالــي ،بتخويــل الســفارات بتحصيــل أحــكام المحكمــة نيابــة عــن مواطنيهــا.
	•التأكــد مــن ســن العامــل المهاجــر عنــد حضــوره لــأردن وفــي حــال الشــك عرضــه علــى خبيــر
مختــص لتقديــر ســنه الحقيقــي.
	•عنــد وجــود عامــل مهاجــر تحــت الســن القانونــي يجــب فــرض غرامــات علــى مكتــب اســتقدام
األردن وإبــاغ دولــة العامــل لفــرض عقوبــات علــى المكتــب الوكيــل.

ثالثاً  :توعية أصحاب العمل والعمال وتدريب العمال قبل استقدامهم
تنــص مذكــرات التفاهــم التــي وقعتهــا الحكومــة األردنيــة مــع حكومــات الــدول المرســلة
للعمــال المهاجريــن علــى أهميــة توعيــة العمــال وتدريبهــم حــول حقوقهــم وواجباتهــم قبــل
اســتقدامهم ،إال أنــه ال يتــم تدريــب العديــد مــن العمــال قبــل اســتقدامهم علــى أرض الواقــع
كمــا حصــل مــع عامــات تــم اســتقدامهم مــن كينيــا حيــث صدمــت العامــات بعــد حضورهــن
ـن خريجــات جامعيــات ولــم
إلــى األردن بطبيعــة العمــل التــي ســوف يقمــن بــه ،خاصــة ّأنهــن كـ ّ
يتوقعــن أنــه تــم اســتقدامهن للعمــل كعامــات فــي المنــازل.
وتخالف مثل هذه اإلجراءات التوجيه التشغيلي للحكومات رقم  11والذي نص على:
«ينبغــي علــى الحكومــات أن تبــذل جهــود التوعيــة مــن خــال التعليــم والتدريــب الموجهيــن
إلــى أصحــاب العمــل والعمــال وهيئــات التوظيــف ،بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بضــرورة بــذل
العنايــة الواجبــة بحقــوق اإلنســان والممارســات الجيــدة مــن أجــل تحديــد الممارســات التعســفية
واإلحتياليــة المتعلقــة باإلســتخدام ،ومنعهــا والقضــاء عليهــا .وتشــمل بعــض التدابيــر الممكنــة
بشــأن التوعيــة مــا يلــي:
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أ -إنشــاء وإدارة مواقــع حكوميــة علــى شــبكة اإلنترنــت تتضمــن معلومــات مناســبة بشــأن
سياســات وتشــريعات وأنظمــة وإجــراءات االســتخدام العــادل؛

ب -صياغــة أدلــة “إرشــادية” بشــأن االســتخدام العــادل وتوزيعهــا و /أو نشــرها علــى شــبكة
اإلنترنــت؛
ت -إعالنات الخدمة العامة على اإلذاعة و/أو التلفزيون؛

ث -حلقات دراسية شبكية أو جهود أخرى من أجل التوعية؛

ج -تشــجيع التوعيــة الموجهــة للعمــال مــن قبــل أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال والهيئــات
الممتثلــة للقانــون فــي اســتخدام األيــدي العاملــة ومجموعــات المجتمــع المدنــي؛

ح -التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــات األكثــر تمثيــا ألصحــاب العمــل وللعمــال
مــن أجــل توفيرالتعليــم والتدريــب و /أو تنظيــم حمــات التوعيــة؛

خ -إتاحــة معلومــات ســوق العمــل للعمــوم بهــدف تنويــر عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن قبــل
العمــال وأصحابالعمــل وهيئــات توظيــف األيــدي العاملــة؛

د -تنظيم الجلسات التوجيهية قبل المغادرة وبعد الوصول.
التوصيات:

	•التأكــــد مــــن تــــدريب جميــــع العمال المهاجرين قبــــل استقدامهم إلى األردن ،وإكســابهم
المعــارف الالزمــة حــول حقوقهــم وواجباتهــم ،وكذلــك حــول العــادات والتقاليـــد والثقافـــة
األردنيــــة ،وإرشــــادهم إلى أمــــاكن اللجــوء فــي حــــال واجهــهم أي انتهــاك.

	•توعيــة أصحــاب العمــل مــن قبــل مديريــات العمــل قبــل اســتقدامهم اي عامــل مهاجــر
بالحقــوق والواجبــات.
	•تكثيــف الجهـــود الراميـــة إلــى تغييـــر عقليـــة أصحاب العمـــل بشـــأن الوضـــع النمطـــي عــــن
العمــــال ،وكــــذلك معــــاملتهم وفقــــا لمبــادئ حقــــوق اإلنســان.

	•تعزيــــز دور وســــائل اإلعــــام فــــي نشــــر الــــوعي بــــين الجمهــور حــــول حقــــوق العمــال
المهاجريــن.

	•يجــــب أن تعـــ ّـرف البلــــدان المرســــلة للعمالــــة العمــــال بحقــــوقهم وواجبــــاتهم قبــــل
وصــولهم إلى األردن ،وكــذلك التنســيق مــع مكاتــب التوظيــف فــي بلــد األصــل والحفاظ
علــى معلومــات كاملــة عــن مواطنيهــا.

رابعاً  :المخالفات من قبل العاملين في مكاتب االستقدام
يشــترط نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن فــي المنــازل
رقــم  63لســنة  2020أن يكــون مســؤول المكتــب أو الشــريك والمنــدوب المعيــن أردني الجنســية
محكومــا عليهمــا بجنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف أو األخــاق العامــة ،وأن يثبــت ذلك
وأال يكــون
ً
بموجــب شــهادة عــدم محكوميــة لــم يمــض علــى صدورهــا أكثــر مــن شــهر واحــد مــن تاريــخ
ـنويا وأال يكــون قــد
تقديــم الطلــب وشــهادة حســن ســيرة وســلوك علــى أن يتــم تجديدهمــا سـ ً
ـكا أو شـ ً
ســبق لــه وإن كان مالـ ً
ـريكا فــي مكتــب تــم إغالقــه وال يــزال مغلقــا أو تــم إلغــاء ترخيصــه.
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إال أنــه فــي التطبيــق نجــد بعــض مــن العامليــن فــي هــذه المكاتــب مــن أصحــاب األســبقيات
واإلتجــار بالبشــر ،كمــا نجــد الكثيــر مــن المكاتــب غيــر المرخصــة التــي تســتغل العمــال المهاجرين
غيــر النظامييــن ،وذلــك بحجــة تصويــب أوضاعهــم القانونيــة .كمــا ترتكــب بعــض مــن هــذه
المكاتــب انتهــاكات أخــرى بحــق العمــال مثــل احتجــاز جــوازات ســفر العمــال أو تشــغيلهم لــدى
أكثــر مــن صاحــب عمــل أو احتجازهــم فــي المكاتــب وإرغامهــم علــى العمــل فــي حــال رفضــوا
العمــل عنــد صاحــب عمــل معيــن.
وتعتبــر هــذه المخالفــات انتهــاكا واضحــا للتوجيهــات التشــغيلية المتعلقــة بعمــل مكاتــب
االســتقدام والتوظيــف ومنهــا المــادة رقــم ( )18والتــي تنــص علــى عــدم احتجــاز مكاتــب
التوظيــف لجــوازات ســفر العمــال أو عقودهــم أو غيرهــا مــن الوثائــق الثبوتيــة ،حيــث يعتبــر
ـاكا مشـ ً
حجــز وثائــق إثبــات الشــخصية انتهـ ً
ـتركا ضــد العمــال المهاجريــن ،بغــض النظــر عــن قطــاع
العمــل الــذي يعملــون بــه ،حيــث يقــوم إمــا أصحــاب العمــل أو مكاتــب االســتقدام بحجــز جــوازات
ســفر العمــال فــور وصولهــم األردن أو فــور بــدء العمــل لديهــم .كمــا يقــوم أصحــاب العمــل بحجز
تصاريــح عمــل وإقامــة العمــال ،ممــا يجعــل هــؤالء العمــال عرضــة لالحتجــاز مــن قبــل األجهــزة
األمنيــة إذا تــم ضبطهــم مــن دون هــذه الوثائــق.
وال ينكــر أصحــاب العمــل أو مكاتــب االســتقدام قيامهــم باحتجــاز هــذه الوثائــق بحجة أنــه الضمان
الوحيــد إلبقــاء العمــال فــي أماكــن عملهــم وعــدم مغادرتهــم لــه ،مــع العلــم أن الواقــع أثبــت
ـرارا أن حجــز الوثائــق ال يمنــع العمــال مــن المغــادرة .كمــا أن أصحــاب العمــل ومكاتــب
ـرارا وتكـ ً
مـ ً
االســتقدام يرتكبــون مخالفــة لمعاييــر االســتقدام العــادل باإلضافــة لمخالفتهــم ألحــكام قانــون
العمــل رقــم  8لســنة  1996وتعديالتــه فــي مادتــه ( )77حيــث نصــت علــى:
«ب -إضافــة إلــى أي عقوبــة ورد النــص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة يعاقــب صاحــب العمل
عــن أي مخالفــة يرتكبهــا باســتخدام أي عامــل بصــورة جبريــة ،أو تحــت التهديــد ،أو باالحتيــال،
أو باإلكــراه بمــا فــي ذلــك حجــز وثيقــة ســفره بغرامــة ال تقــل عــن ( )500خمســمائة دينــار وال
تزيــد علــى ( )1000ألــف دينــار ،ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا الشــريك والمحــرض والمتدخــل فــي
هــذا االســتخدام.
ج -تضاعــف الغرامــات المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن (أ) و (ب) مــن هــذه المــادة فــي حالــة
التكــرار».
كما نصت المادة ( )222من قانون العقوبات رقم  16لسنة  1960على:
مســتندا أو أي شــيء آخــر مهمــا كان نوعــه أو
« كل مــن أخفــى أو أتلــف قصــدا وثيقــة أو
ً
شــوهه لدرجــة تجعلــه غيــر مقــروء أو تجعــل معرفــة حقيقتــه غيــر ممكنــة ،وهــو يعلــم
قاصــدا بعملــه هــذا أن يحــول دون اســتعماله فــي
أنــه ضــروري فــي أيــة أجــراءات قضائيــة
ً
ـارا أو بكلتــا
معــرض البينــة ،يعاقــب بالحبــس حتــى ســنة واحــدة أو بالغرامــة حتــى خمســين دينـ ً
العقوبتيــن»
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أما المادة ( )23من قانون جوازات السفر رقم  2لسنة  1969فقد نصت على:
«مــع مراعــاة أي عقوبــة أشــد ورد النــص عليهــا فــي أي قانــون آخــر ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال
تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد علــى ثــاث ســنوات أو بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال
تزيــد علــى ألــف دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن كل مــن:
– وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة».
التوصيات:
	•العمــل علــى تعديــل نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن
فــي المنــازل الصــادر بمقتضــى
	•المــادة  10مــن قانــون العمــل لســنة  1996وتعديالتــه لعــام  2020المــادة ( )4منــه لتشــمل
كل مــن يعمــل فــي مكاتــب اإلســتقدام دون إقتصارهــا فقــط علــى صاحــب مكتــب االســتقدام
والشــريك والمنــدوب المســمى لــدى وزارة العمــل.
	•تكثيــف وزارة العمــل التفتيــش علــى مكاتــب االســتقدام ،للتأكــد مــن عــدم وجــود أشــخاص
متاجريــن ،أغلقــت مكاتبهــم ســابقا ،ويعملــون تحــت اســم مكتــب آخــر ،قــد يكــون ألحــد
متاجــرا ســابق.
أقاربهــم ،مــع مخالفــة وتغريــم مكتــب االســتقدام ،إذا ّشــغل شــخصا
ً

ـما مــن أجــل تحديــد مكاتــب اســتقدام العامــات وسماســرة
	•اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات أكثــر حسـ ً
ً
رســوما غيــر قانونيــة أو متورطيــن
العمــل غيــر النظامييــن ،الذيــن يفرضــون علــى العمــال
فــي ممارســات غيــر قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أخــرى ،والتحقيــق معهــم ومعاقبتهــم.

خامساً  :وجود عقود للعمال المهاجرين واضحة وشفافة
نصــت المــادة  15مــن قانــون العمــل علــى أنــه فــي حــال كان العامــل ال يحمــل جنســية عربيــة
فيراعــى تنظيــم نســخة أخــرى مــن العقــد بلغــة أجنبيــة معتمــدة وفــق تعليمــات يصدرهــا الوزيــر
لهــذه الغايــة.
ونشــير بهــذا الصــدد إلــى وجــود عقــود موحــدة لعامــات المنــازل فقــط فــي مديريــة العامليــن
فــي المنــازل /وزارة العمــل باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة واألثيوبيــة فقــط ،كمــا ال يوجــد لبقيــة
العمــال المهاجريــن العامليــن فــي قطاعــات أخــرى عقــود موحــدة ،إال أن هنالــك عقــد عمــل
زراعــي منشــور علــى موقــع وزارة العمــل فــي دليــل النمــاذج.
ويخالــف هــذا المبــادئ التشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام العــادل التــي تنــص فــي المــادة ()7
علــى مســؤولية الحكومــة باتخــاذ خطــوات لضمــان أن تكــون عقــود العمــل واضحــة وشــفافة
وأن تحتــرم بنودهــا ،باإلضافــة ألن تكــون مكتوبــة بلغــة العامــل أو بلغــة يمكــن أن يفهمهــا
العامــل ،وينبغــي تقديــم المعلومــات الضروريــة علــى نحــو واضــح وشــامل حتــى يتمكــن العامــل
مــن التعبيــر عــن موافقتــه الحــرة والمســتنيرة.
ـددا كبيـ ً
الحــظ أيضــا أن هنــاك عـ ً
ـرا مــن العمــال المهاجريــن خاصــة العمــال المصرييــن ،يتعرضــون
ُي َ
لنــوع مــن أنــواع االتجــار بالبشــر ،ذلــك مــن خــال وقوعهــم فريســة فــي أيــدي بعــض «سماســرة
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تصاريــح العمــل» ،الذيــن يجنــون مبالــغ ماليــة طائلــة جــراء اســتغالل ظــروف العمــال الراغبيــن
بالحصــول علــى عقــود عمــل خــارج بالدهــم لســوء األوضــاع االقتصاديــة فيهــا وانتشــار البطالــة،
فيتــم اســتقطابهم بواســطة «السماســرة « الــذي يمنحونهــم تصاريــح عمــل زراعيــة وعقــود
عمــل مغايــرة للواقــع الــذي يجدونــه بعــد وصولهــم الــى األردن ،حيــث تشــمل االنتهــاكات التــي
يتعرضــون لهــا العمــل فــي قطــاع مغايــر لمــا هــو منصــوص عليــه فــي عقــد وتصريــح العمــل
كالعمــل فــي القطــاع االنشــائي بــدل قطــاع الزراعــة ،أو اســتالم أجــر اقــل ممــا هــو منصــوص
عليــه فــي عقــد العمــل ،باإلضافــة لتعرضهــم لخطــر المطــاردات شــبه يوميــة مــن قبــل فــرق
التفتيــش فــي وزارة العمــل لمخالفتهــم المهنــة المصــرح لهــم بهــا أو بســبب انتهــاء ســريان
تصريــح العمــل ،وحــال ضبــط أي منهــم يجــري توقيفــه ،واحتجــازه إداريــا ويمكــن أن يتــم تســفيره
خــارج البــاد الحقـ ًـا.
أمــا بالنســبة للعمــال المهاجريــن مــن دول أخــرى فتجبرهــم الظــروف القاســية وحاجتهــم إلــى
العمــل علــى دفــع مبالــغ ماليــة كبيــرة لمكاتــب االســتقدام فــي دولهــم مــن أجــل أن تؤمــن
لهــم عمــا فــي الخــارج ،وغالبــا مــا يلجــأ العمــال إلــى االســتدانة مــن أجــل اســتيفاء التكاليــف
فيضطــرون إلــى إعطــاء مــا يعــادل شــهرين أو ثالثــة مــن أجرهــم إلــى مكاتــب االســتقدام لســداد
ديونهــم ،ممــا يخالــف بشــكل صريــح المبــادئ العامــة مــن أجــل اإلســتخدام العــادل والتــي
أوضحــت فــي المبــدأ الســابع علــى عــدم فــرض رســوم توظيــف أو تكاليــف مرتبطــة بــه علــى
العمــال أو علــى الباحثيــن عــن العمــل ،وينبغــي أال يتحملوهــا بــأي شــكل مــن األشــكال.
يتعــرض العمــال المهاجريــن إلنتهــاكات متعــددة بســبب عــدم وضــوح وشــفافية عقــود العمــل،
وتشــمل هــذه االنتهــاكات:
1 .1حجز الحرية:
يعــد حجــز حريــة العمــال مــن أبــرز االنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا ،بغــض النظــر عــن قطــاع
عملهــم ،إال أنــه منتشــر مــع عامــات المنــازل حيــث ال يســمح للعاملــة بمغــادرة المنــزل فتبقــى
رغمــا عــن إرادتهــا فــي بيــت صاحــب العمــل ،األمــر الــذي يجعــل محاولتهــا لإلبــاغ عــن االنتهــاكات
ً
وصعبــا جـ ً
ـدا .كمــا أن االحتجــاز الممــارس إمــا مــن أصحــاب العمــل
ـدا
ً
الموجهــة ضدهــا أمـ ًـرا معقـ ً
وأحيانــا مــن مكاتــب االســتقدام قــد يــؤدي لضيــاع حقوقهــا فــي حــال تعرضــت لإلســاءة الجســدية
أو الجنســية لصعوبــة إثبــات هــذه الجرائــم بعــد مضــي فتــرة علــى وقوعهــا.
إن حجــز حريــة العمــال المهاجريــن مخالــف لمعاييــر االســتقدام العــادل باإلضافــة لمخالفتــه
للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي كفــل حريــة االفــراد ونــص علــى
أنــه:
«لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة
اختيــار مــكان إقامتــه ولــكل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد ،بمــا فــي ذلــك بلــده»
2 .2طول ساعات العمل:
يعانــي العمــال المهاجريــن مــن طــول ســاعات العمــل ،حيــث الحظــت تمكيــن مــن خــال مقابالتها
مــع كل مــن أصحــاب العمــل والعمــال أن أصحــاب العمــل يعتقــدون أن العامــل المهاجــر غيــر
خاضــع لقانــون العمــل وعليــه العمــل طــوال الوقــت ،بينمــا ال يمتلــك العمــال أيــة معلومــات عــن
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طبيعــة العمــل المطلــوب منهــم ،فمثـ ًـا ال يتوفــر لعاملــة المنــزل أي معلومــات مســبقة عــن
العائلــة التــي ترغــب باســتقدامها ،وخاصــة أن مهــام عاملــة المنــزل بحســب المفهــوم الشــائع
يمكــن أن يشــمل التنظيــف ،ورعايــة األطفــال والمســنين والمرضــى وإعــداد الطعــام ،واالهتمــام
بالحيوانــات األليفــة ،فــي حيــن يتفحــص أصحــاب العمــل وكمــا ذُ كــر سـ ً
ـابقا العديــد مــن الملفــات
ً
مثــا العمــر ،والحالــة الزوجيــة ،وعــدد
التــي تحتــوي لصــورة العاملــة ومعلومــات عامــة عنهــا
األطفــال ،والخبــرات الســابقة .ولذلــك تجــد بعــض العامــات أنفســهن غيــر قــادرات علــى القيــام
بالمهــام الموكلــة إليهــن .أمــا بالنســبة لعمــال الزراعــة فيــوكل إليهــم باإلضافــة لمهامهــم
المتعلقــة بالعمــل الزراعــي ً
أيضــا مهــام الحراســة والبقــاء بــاألرض الزراعيــة ،ويعمــل العديــد مــن
عمــال المصانــع لســاعات طويلــة بســبب مكوثهــم بســكنات قريبــة مــن المصانــع ،ممــا يعــزز
معتقــدات أصحــاب العمــل بعــدم خضــوع هــؤالء العمــال لقانــون العمــل للمــواد التــي تنظــم
ســاعات العمــل ،حيــث حــددت ســاعات العمــل بــأن تكــون  8ســاعات يوميــة فقــط علــى أال تزيــد
ـبوعيا ،وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة ( )56مــن قانــون العمــل:
عــن  48ســاعة أسـ
ً
يوميــا أو ثمــان وأربعيــن ســاعة فــي
« ال يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمانــي ســاعات
ً
األســبوع إال فــي الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وال يحســب منهــا الوقــت
المخصــص لتنــاول الطعــام والراحــة».
3 .3الحرمان من العطل األسبوعية واإلجازات السنوية أو المرضية
على الرغم من نص المادة  60من قانون العمل على:
« أ .يكــون يــوم الجمعــة مــن كل أســبوع يــوم العطلــة األســبوعية للعامــل إال إذا اقتضــت
طبيعــة العمــل غيــر ذلــك.
ب  -يجــوز للعامــل بموافقــة صاحــب العمــل جمــع أيــام عطلتــه األســبوعية والحصــول عليهــا
خــال مــدة ال تزيــد علــى شــهر.
ج  -يكــون يــوم العطلــة األســبوعية للعامــل بأجــر كامــل ،إال إذا كان يعمــل علــى أســاس يومــي
أو أســبوعي فيســتحق فــي كلتــا الحالتيــن أجــر يــوم العطلــة األســبوعية إذا عمــل ســتة أيــام
متصلــة قبــل اليــوم المحــدد للعطلــة ،ويســتحق مــن ذلــك األجــر بنســبة األيــام التــي عمــل
فيهــا خــال األســبوع إذا كانــت ثالثــة أيــام أو أكثــر».
والمــادة  61مــن قانــون العمــل علــى حــق العامــل بالحصــول علــى اجــازة ســنوية بأجــر كامــل
لمــدة أربعــة عشــر يومــا عــن كل ســنة خدمــة إال إذا تــم االتفــاق علــى أكثــر مــن ذلــك علــى أن
يومــا إذا أمضــى فــي الخدمــة لــدى صاحــب العمــل نفســه
مــدة االجــازة الســنوية واحــدا وعشــرين ً
خمــس ســنوات متصلــة ،وال تحســب أيــام العطــل الرســمية واألعيــاد الدينيــة وأيــام العطلــة
األســبوعية مــن اإلجــازة الســنوية ،إال أن العمــال المهاجريــن فــي القطاعــات المختلفــة ،ومنهــم
عامــات المنــازل وعمــال الزراعــة والتحميــل والتنزيــل يتعرضــون النتهــاكات فيمــا يتعلــق بالعطل
واإلجــازات.
حالة لعمال زراعة:
تــم اســتقطاب  9عمــال مصريــون الجنســية للعمــل فــي األردن بمهنــة عمــال زراعــة وتــم توقيــع
العمــال علــى عقــود لمــدة ســنة وبراتــب  250دينــار ،اال انــه بالواقــع يتــم خصــم مبلــغ  50دينــار
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بــدل طعــام و 50دينــار بــدل تصريــح عمــل علــى الرغــم مــن انهــا التزامــات صاحــب العمــل ،ويســتلم
العمــال  150دينــار فقــط وبعــد تأخيــر  12يــوم تقريبــا.
وافــاد العمــال انــه فــور وصولهــا قــام صاحــب العمــل بحجز جــوازات ســفرهم ،كمــا انهــم يعملون
مــن الســاعة  9صباحــا ولغايــة الســاعة  9مســاءا دون أيــة اجــازات او راحــة او بــدل عمــل اضافــي
كمــا انــه يتــم تهديدهــم باتهامهــم بالســرقة مــن قبــل صاحــب العمــل ان غــادروا المزرعــة ،كمــا
يتــم شــتمهم باســتمرار.
التوصيات:
إعــداد نمــوذج موحــد وشــامل لعقــد العمــل وتوفيــره بلغــات العمــال جميعهــا ،تمثــل أحكامــه
الحــد األدنــى لمــا يفتــرض أن يتضمنــه العقــد مــن الحقــوق القانونيــة الرئيســية للعامــل بمــا
ينســجم مــع قانــون العمــل ،مثــل:
1.1تحديد عدد ساعات العمل وأوقات المناوبات إن وجدت،
2.2اإلجازات المرضية والسنوية،
3.3األجور ،والعمل اإلضافي،
4.4حــق العامــل بالتنقــل بــكل حريــة ،وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه ،وحريــة المغــادرة إلــى بلــده
وأي بلــد آخــر.
علــى أن يراعــي هــذا النمــوذج خصوصيــة الحمايــات المطلوبــة للعمــال فــي بعــض القطاعــات،
بمــا ال يقــل عــن تلــك التــي يتمتــع بهــا غيرهــم مــن العمــال وبمــا يتفــق مــع المعاهــدات الدولية،
وتحــدد فيــه األحــكام والشــروط ذات العالقــة كوجبــات الطعــام ،واإلقامــة ،والعــودة إلــى الوطــن،
وشــروط وظــروف العمــل ،وســاعات العمــل وفتــرات الراحــة ،والعطــل األســبوعية ،وأجــور العمــل
اإلضافــي.

سادساً  :اختالف األجر والمعاملة باختالف الجنسية وتكلفة االستقدام
يتــم تحديــد الحــد األدنــى لألجــور فــي األردن بموجــب المــادة ( )43مــن قانــون العمــل رقــم ()8
لســنة  1966والتــي نصــت علــى تشــكيل لجنــة ثالثيــة لشــؤون العمــل ،وذلــك برئاســة الوزيــر
وعضويــة ممثليــن عــن الــوزارة والعمــال وأصحــاب العمــل بالتســاوي فيمــا بينهــم ،وتتولــى هــذه
اللجنــة القيــام بتحديــد الحــد األدنــى لألجــور وذلــك بصــورة عامــة ،أو بالنســبة لمنطقــة ،أو لمهنــة
معينــة ،أو لفئــة عمريــة معينــة علــى أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار مؤشــرات تكاليــف المعيشــة التــي
تصدرهــا الجهــات الرســمية المختصــة ،وتنشــر قــرارات اللجنــة فــي الجريــدة الرســمية.
وعلــى إثــر ذلــك فقــد حــددت هــذه اللجنــة الحــد األدنــى لألجــور الخــاص بعامــات المنــازل ب 110
دينــار بتاريــخ  2006\4\30والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية رقــم  ،4715وبتاريــخ 2008\10\14
ـهريا
ـارا شـ ً
ـرارا آخــر بتحديــد الحــد األدنــى لألجــور فــي المملكــة بمبلــغ  150دينـ ً
أصــدرت اللجنــة قـ ً
وقــد اســتثنى القــرار العامليــن فــي قطــاع المالبــس وعمــال المنــازل وطهاتهــا ومــن فــي
حكمهــم علــى أن يطبــق الحــد األدنــى الســابق لهــم لحيــن إعــادة النظــر بهــذا االســتثناء مــن
قبــل اللجنــة.
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وبقــي هــذا االســتثناء قائمــا ليومنــا هــذا ،حيــث كان آخــر قــرار للجنــة الثالثيــة بتحديــد الحــد
ـارا للعمــال المهاجريــن
ـارا ،بينمــا يكــون  230دينـ ً
األدنــى لألجــور للعمــال األردنييــن بمبلــغ  260دينـ ً
عــدا الفئــة المســتثناة .ويعــد هــذا التمييــز باألجــر مخالفــة لالتفاقيــة رقــم  111لعــام  1958بشــأن
التمييــز فيمــا يخــص االســتخدام فــي المهــن والمصــادق عليهــا مــن قبــل األردن.
يضــاف لذلــك أن تمكيــن ومــن خــال خبرتهــا بالعمل علــى القضايــا المتعلقــة بالعمــال المهاجرين
بشــكل عــام وعامــات المنــازل بشــكل خــاص ،لوحــظ وجــود اختــاف بيــن أجــور عامــات المنــازل
بحســب الجنســية ،وهــو األمــر الــذي يعــد تمييـ ً
ـزا بينهــم ،ويبيــن الجــدول أدنــاه الحــد األدنــى ألجور
عامــات المنــازل وفــق جنســياتهم المختلفــة:
الجنسية

األجر بالدينار األردني

الفلبين

280

سريالنكا

180

أوغندا

180

غانا

180

كينيا

180

اثيوبيا

220

نيبال

220

اندونيسيا

250

بنغالديش

180

وقــد فســرت وزارة العمــل هــذا االختــاف بقولهــا إن الحــدود المختلفــة ألجــور العامــات تــم
وضعهــا وفقــا لمذكــرات التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مــع حكومــات الــدول المرســلة إال أنــه
وعنــد تحليــل هــذه المذكــرات علــى حــدا لوحــظ أنهــا خلــت مــن أي مــادة تتطــرق للحــد األدنــى
ألجــور العامــات عــدا مذكــرة التفاهــم الخاصــة بالفلبيــن.
وبالرجــوع إلــى الحــد االدنــى لألجــور بحســب ضريبــة الدخــل مــن خــال االتفاقيــة الموقعــة (إيــراد
اســتقدام العامليــن غيــر األردنييــن) بتاريــخ  2017\8\27فنجــد انهــا محــددة كالتالــي:
جنسية العاملين في المنازل

الحد األدنى لألجر الشهري  -الدينار األردني

الفلبين

284

سريالنكا

180

بنغالديش

125

كينيا\ أوغندا

160

غانا

180

اية اسواق أخرى

األجر المعتمد من وزارة العمل
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يضــاف لذلــك تعــرض العديــد مــن العمــال المهاجريــن إلنتهــاكات متعلقــة بتأخــر أصحــاب العمــل
بدفــع األجــور أو عــدم دفعهــا مــن األســاس علــى الرغــم مــن نــص المــادة  46مــن قانــون العمــل
علــى دفــع األجــر للعامــل خــال مــدة ال تزيــد علــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتحقاقه.
ومــا يزيــد مــن إمكانيــة تعــرض العمــال لهــذا االنتهــاك هــو عــدم وجــود أي ربــط إلكترونــي
لألجــور ،وفــي العديــد مــن الحــاالت عــدم وجودحســابات بنكيــة للعمــال للتأكــد مــن دفــع األجــر
لهــم ،علــى الرغــم مــن نــص مذكــرات التفاهــم علــى ذلــك ،وقــد أدى ذلــك إلــى مماطلــة العديــد
ـدا ،وبحســب
مــن أصحــاب العمــل بدفــع األجــر للعمــال لديهــم وحجــز أجورهــم لفتــرات طويلــة جـ ً
جمعيــة تمكيــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان فعــادة مــا يصــل إليهــم العمــال لــم
تدفــع لهــم أجورهــم لمــدد قــد تزيــد عــن ســنة أو ســنتين وقــد وصلــت فــي إحــدى الحــاالت لفتــرة
 23ســنة.
حالة لعاملة منزل:
فــي عــام  1996تــم اســتقدام عاملــة مــن الجنســية الســيرالنكية الــى األردن كان عمرهــا آنــذاك
 18عامــا ،وذلــك للعمــل بمهنــة عاملــة منــزل لــدى أحــد اصحــاب العمــل ،باجــر قــدره ( )70دوالر
شــهريا ،وفــور وصــول العاملــة قــام صاحــب العمــل بمصــادرة جــواز ســفرها ،حيــث أوكل اليهــا
ـرة فــي الســن ،وإضافـ ً
المنزليــة عليهــا ان
ـة لألعمــال
ّ
ـرأة كبيـ ٍ
مهــام تنظيــف المنــزل ورعايــة امـ ٍ
تعمــل فــي منــزل ابنــة صاحــب العمــل المتزوجــة أيضــا.
ـنوات ومــع انتهــاء تصريــح عملهــا وعــدم تقاضيهــا أجرهــا ،ارادت العاملــة
ـة سـ
وبعــد مــرور ثالثـ ُ
ٍ
العــودة الــى بالدهــا اال أن صاحــب العمــل رفــض ذلــك ،بــل وحرمهــا مــن االتصــال بأســرتها وأخبرها
ان جميــع افــراد اســرتها قــد توفــو فــي الحــرب ،ولــم تملــك العاملــة ســوى االســتمرار بالعمــل.
إذن بالخــروج أو
ومــن َ
دون أن تــدرك ان عمرهــا أصبــح  40عامــا بعــد عمــل دام  23عــام دون اجــور او ٍ
التنقــل إال لمنــزل ابنــة صاحــب العمــل الــذي كانــت تذهــب إليــه للعمــل ،وكانــت تحــرم ايضــا مــن
اجازاتهــا طيلــة تلــك الفتــرة.
وذات مــرة صدفــة جمعــت العاملــة بإحــدى العامــات عــام  2019غيــرت حياتهــا ،إذ زارت المنــزل
برفقــة أقــارب صاحــب العمــل ،لتلتقــي العاملتــان وتتجاذبــا أطــراف الحديــث ،وتخبرهــا العاملــة
القانونية
باأللــم الــذي تعيشــه ،فتطلــب منهــا العاملــة التوجــه إلحــدى مراكــز الدعــم والمســاندة
ّ
َّ
ـد خالصهــا ،لتكتشــف فيمــا بعــد ان اســرتها الزالــت علــى قيــد الحيــاة وان صاحــب العمــل
علهــا تجـ ُ

قــد أخبــر اســرتها انهــا توفيــت فــي األردن بعــد ثالثــة ســنوات مــن عملهــا.
التوصيات:
	•شمول العمال المهاجرين ضمن قرارات الحد األدنى لألجور.
	•التأكد من الربط اإللكتروني ألجور العمال المهاجرين.
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سابعاً  :التفتيش الكتشاف ومنع حدوث انتهاكات على العمال المهاجرين
أشــارت المــادة ( )9مــن قانــون العمــل إلــى مهــام المفتشــين حيــث نصــت علــى أن يمــارس
مفتــش العمــل أثنــاء قيامــه بوظيفتــه الصالحيــات المخولــة ألفــراد الضابطــة العدليــة بموجــب
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة المعمــول بــه ويعمــل بالضبــط الــذي ينظمــه فــي حــدود
وظيفتــه حتــى يثبــت غيــر ذلــك ،كمــا للمفتــش الطلــب مــن صاحــب العمــل إزالــة المخالفــة خــال
ـذارا خطيــا بذلــك وفــي حالــة تخلفــه فللوزيــر أو
مــدة ال تزيــد علــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه إنـ ً
مــن يفوضــه أن يقــرر اغــاق المؤسســة لحيــن إزالــة المخالفــة أو صــدور قــرار المحكمــة بشــأنها.
وقــد ذكــرت أهــداف التفتيــش بحســب نظــام مفتشــي العمــل وتعديالتــه رقــم  56لســنة 1996
التحقــق مــن تطبيــق األحــكام القانونيــة المتعلقــة بظــروف العمــل وحمايــة العمــال أثنــاء
قيامهــم بعملهــم وتقديــم المعلومــات التقنيــة والمشــورة ألصحــاب العمــل والعمــال وتشـــجيع
التعـــاون بين أصحاب العمـــل وجمعيـــاتهم من جهـة والعمـال ونقابـــاتهم من جهـة أخرى وذلـك
فــي ســبيل تحســـين العالقات اإلنســانية واإلســهام فــي تحقيــق التنميــة اإلقتصاديــة واإلهتمام
بتأميــن شــروط الســامة والصحــة المهنيــة فــي العمــل وجمــع المعلومــات الخاصـــة بتنظيــم
ســوق العمــل بمــا فــي ذلك عـــدد العمال وفئاتهــم وحاجاتهــم التدريبيـــة وأي أمور أخــرى تتعلق
بشـــروط االســتقدام ،ويترتــب علــى المفتــش فــي ســياق قيامــه بواجباتــه المنصــوص عليهــا في
هــذا النظــام مراعــاة مــا يلــي؛ التقيــد بالســرية بشــأن أي شــكوى تقــدم إليــه وتتعلــق بمخالفــة
األحــكام القانونيــة ،وعـــدم إفشـــاء أي معلومات تتعلق بعمليات صـــناعية أو تجاريـــة أو تجهيزات
خاصـــة بهــا يصــل إليهــا علمــه أو تقـــدم بحكــم عملــه حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه فــي الحكومــة،
وعــدم القيــام بالتفتيــش علــى العمــل فــي المؤسســات التــي يكــون لــه مصلحــة فيهــا.
إال أن األردن يعانــي مــن قلــة عــدد المفتشــين فــي وزارة العمــل ،وصعوبــة تفتيــش المنــازل
مــن حيــث أخــذ إذن المدعــي العــام للتفتيــش ،وعــادة مــا يخــاف العمــال المهاجريــن مــن ذلــك،
كمــا ننــوه إلــى أن حمــات التفتيــش عــادة تكــون لضبــط العمــال المهاجريــن وتســفيرهم وليــس
لمراقبــة والتأكــد مــن حصولهــم علــى حقوقهــم .وتظهــر هــذه األولويــات بشــكل واضــح مــن
خــال األرقــام المعلــن عنهــا مــن قبــل قســم التفتيــش والتــي كشــفت عــن أنــواع المخالفــات
التــي ســجلت ضــد العمــال غيــر األردنييــن ،كمــا هــي موضحــة بالجــدول أدنــاه:
مخالفات قسم التفتيش

52

العمالة غير األردنية المخالفة
العدد

البيان
العمال المضبوطين

1207

العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير

822

العمال الملغي تسفيرهم

31

عدد العمال المخلين سبيلهم والحاصلين على تكفيل

432

العمال الملغي تسفيرهم بدفع الغرامة

120
1
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وتعــد هــذه المخالفــات انتهــاكا للمــادة الخامســة مــن التوجيهــات التشــغيلية مــن أجــل
اإلســتخدام العــادل والتــي تنــص علــى ضــرورة عمــل الحكومــات علــى ضمــان توفيــر هيئــات
فعالــة وذات مــوارد كافيــة ،وأن تتمتــع بالســلطة والتدريــب الكافيــة للتحقيــق
تفتيــش عمــل ّ
والتدخــل فــي جميــع مراحــل عمليــة االســتخدام بالنســبة لجميــع العمــال والمنشــآت ،وأن ترصــد
قيــم عمليــات جميــع هيئــات توظيــف األيــدي العاملــة.
وتُ ّ
فعاليــة التفتيــش الســتمرار تعــرض العمــال المهاجريــن إلنتهــاكات تتعلــق
ويــؤدي ضعــف ّ
بظــروف عملهــم ومعيشــتهم ومــن أبرزهــا:
1 .1الحرمان من الرعاية الصحية:
وفقــــا لألنظمــــة والتعليمــــات الصــــادرة بموجــب قــــانون العمــــل ،يلتزم أصحاب العمل بتوفير
العنايــة الصحيــة الالزمــة للعمــال المهاجريــن ،كمــا تلتــــزم المصـــانع بتـــوفير الرعايـــة الصـــحية
المجانيـــة للعمـــال مـــن خـالل تـوفير األجهزة والمراكز الطبيـة الالزمـــة ،إضافة إلى العـدد الـالزم
مـــن الكـــادر الطبــي المتخصــــص ،وتلــزم المــادة ( )12مــن العهــد الــــدولي الخــاص بـالحقوق
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة الـدول األطـــراف باإلعتـراف بحـق كـل إنســـان فـي التمتـع
بـــأعلى مســـتوى يمكــن بلوغــه مـــن الصـــحة الجســـدية والعقليــة ،كمــا يلــزم قانــون العمــل
واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بنــاء عليــه بتوفيــر الرعايــة الصحيــة للعمــال.
إال أن الواقــع العملــي يظهــر قيــام أصحــاب العمــل بخصــم مصاريــف الرعايــة الصحيــة مــن األجــر
الشــهري لعامــات المنــازل ،وفــي بعــض الحــاالت يمتنــع صاحــب العمــل مــن تقديــم الرعايــة
الصحيــة المناســبة للعاملــة ،وإذا مــا تبيــن لصاحــب العمــل أن حالــة العاملــة بحاجــة إلــى عــاج
مســتمر فإنــه يعيدهــا إلــى مكتــب االســتقدام واالســتخدام ،والــذي يقــوم فــي بعــض الحــاالت
باســتغالل العاملــة مــن خــال إجبارهــا علــى العمــل بالمياومــة لدفــع تكاليــف اســتقدامها أو أيــة
مصاريــف أخــرى.
كثيــرا بحالــة العمــال فــي المصانــع أو فــي قطــاع الزراعــة حيــث ال يســمح
وال يختلــف الواقــع
ً
بعــض أصحــاب العمــل للعمــال بأخــذ اإلجــازة المرضيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العمــل،
وفــي حــاالت أخــرى يســمح بهــذه اإلجــازات لكــن بمقابــل خصــم أجــر هــذه األيــام مــن األجــر
صحيــا ،أو فــي مؤسســة الضمــان
الشــهري للعامــل ،كمــا ال يجــري تأميــن العديــد مــن العمــال
ً
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االجتماعــي ممــا يعرضهــم لمخاطــر عديــدة أو تكاليــف مرتفعــة بحــال تعرضهــم إلصابــة عمــل.
ولوحــظ ً
أيضــا غيــاب اإللتــزام بمعاييــر الصحــة والســامة المهنيــة فــي العديــد مــن األراضــي
ً
صيفــا وبــاردة
الزراعيــة والمصانــع حيــث يضطــر العمــال للعمــل لســاعات طويلــة فــي أجــواء حــارة
ـتاء .وال توفــر بعــض المصانــع التهويــة واإلنــارة الكافيتيــن ،وأفــاد عمــال فــي كال القطاعيــن
شـ ً
أنــه ال يتــم تزويدهــم بكمامــات لتفــادي استنشــاق األتربــة وغبــار المنســوجات فــي المصانــع
أو المبيــدات والمــواد الكيميائيــة فــي المــزارع ،ممــا يجعلهــم عرضــة لإلصابــة بأمــراض تصيــب
الجهــاز التنفســي.
2 .2عدم وجود مكان مخصص للنوم:
يجــب علــى أصحــاب العمــل توفيــر ســكن مالئــم للعمــال لديهــم ،فقــد نــص نظــام العامليــن فــي
المنــازل فــي المــادة ( )4علــى أن صاحــب العمــل ملــزم بـــ “توفيــر جميــع متطلبــات العمــل الالئــق
وشــروطه ،وتأميــن جميــع احتياجاتــه مــن ملبــس ،ومــأكل ،ومشــرب ،وغرفــة حســنة اإلضــاءة،
والتهويــة ،ووســائل النــوم ،والراحــة ،والحــق بالخصوصيــة»
ونــص نظــام عمــال الزراعــة رقــم  19لســنة  2021فــي مادتــه التاســعة علــى أن «يلتــزم صاحــب
العمــال الزراعــي وعلــى نفقتــه بتهيئــة ســكن مناســب لعمــال الزراعــة ومرافــق مناســبة فــي
حــال اقتضــت طبيعــة العمــل الزراعــي ذلــك ،أو تضمــن عقــد العمــل الزراعــي هــذا الشــرط».
وقــد نــص الدليــل اإلرشــادي الخــاص بتفتيــش /تقييــم الســكنات العماليــة المشــترك مــا بيــن
مشــروع عمــل أفضــل األردن التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل ووزارة الصحــة ،وهــو
دليــل خــاص بســكنات المصانــع علــى معاييــر الســكن الالئــق للعمــال ،ونصــت علــى أنــه «يجــب
أن ال تقــل المســاحة األرضيــة عــن ( )3.5متــر مربــع لــكل عامــل (حيــث تشــمل هــذه المســاحة
كل مــن المرافــق والممــرات والمســاحة داخــل الغرفــة) و فــي حــال اســتخدام أســرة بنظــام
الطابقيــن ( ،)Bunk Bedsأن تغطــي المســاحة األرضيــة ( )3.5متــر مربــع متطلبــات العامليــن فــي
الســرير الســفلي والســرير العلــوي ،وعلــى أال تقــل المســافة الرأســية بيــن الطابقيــن عــن ()70
ســم ،وعلــى أن تتوفــر شــروط الســامة فيهــا .ويجــب أال يقــل ارتفــاع الســرير عــن ( )30ســم عــن
ســطح األرض ،وأن تفصــل األســرة عــن بعضهــا مســافة ال تقــل عــن  70ســم ،وأن تحتــوي الغرفــة
علــى ســرير وخزانــة مناســبين لــكل عامــل ويجــب توفيــر مناخــل شــبكية علــى الشــبابيك الخاصــة
بالغــرف وأن تكــون الغرفــة مــزودة بوســائل تهويــة وإضــاءة جيدتيــن».
حالة لعاملة منزل:
حضــرت العاملــة الــى االردن بتاريــخ  2018/8/6عــن طريــق مكتــب اســتقدام لــه فــرع بالفلبيــن
وكانــت ترغــب بالحضــور للعمــل بمهنــة بدكيــر ومناكيــر اال انهــا تفاجــأت عندمــا حضــرت الــى
االردن بأنهــا ســتعمل بمهنــة عاملــة منــزل .وفــور وصولهــا الــى االردن تــم ارســالها للعمــل عنــد
صاحبــة العمــل ،والتــي كانــت تجبرهــا علــى العمــل فــي تنظيــف المنــزل وفــي صالــون تجميــل
ايضــا ،حيــث كانــت تبــدأ العمــل مــن الســاعة  8صباحــا الــى الســاعة  9ليــا فــي الصالــون ،وبعدهــا
تعــود للمنــزل مــع صاحبــة العمــل وتقــوم بتنظيــف المنــزل للســاعة  1ليــا وتقــوم بغســل
المالبــس وتنظيــف الحديقــة وتعتنــي بطفــل صاحبــة العمــل .وأثنــاء جائحــة كورونــا تــم تخفيــض
أجــر العاملــة ولــم يخصــص لهــا مــكان للنــوم ،بــل كانــت تنــام فــي غرفــة المعيشــة.
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التوصيات:
تفعيــــل دور وكفــاءة نظــام التفتيــش مــن خــال زيادة أعـــداد المفتشــين وتـــأهيلهم وتزويـــدهم
بالمعـــارف واألدوات التكنولوجيـــة الحديثـة ،وإيجـاد آليـات مناسـبة للتفتـيش علـى أوضاع العمال
المهاجــرون ،باإلضافــة إلــى ضمــان مقابلــة العامــل عنــد توقيـــع العقـــد واستصــــــدار تصــــــريح
العمــــــل وتجديــــــده ،بمعــــــزل عــــن صــــاحب العمــــــل ومكتب االستقدام..

ثامناً  :الحق في التنظيم النقابي
بموجــب قانــون العمــل رقــم  8لســنة  1966فــي مادتــه ال ( )99فــإن أهــداف النقابــة تتمحــور
حــول رعايــة مصالــح العامليــن فــي المهنــة والدفــاع عــن حقوقهــم فــي العمــل وتحســين ظروف
العمــل وإجــراء المفاوضــات الجماعيــة وتمثيــل العمــال فــي المؤسســات ذات العالقــة بالشــؤون
العماليــة ورفــع مســتوعى الوعــي االقتصــادي والثقافــي واالجتماعــي والمهنــي للعمــال.
إال أن التطبيــق العملــي يظهــر أن هــذه األهــداف غيــر محققــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بحقــوق
العمــال المهاجريــن ،فالعامــل المهاجــر ال يحــق لــه تأســيس نقابــة ،بل اإلنضمــام اليهــا فقط دون
حــق التصويــت ،إال أنــه ال توجــد نقابــات تمثــل القطاعــات التــي يعمــل بهــا عــدد كبيــر مــن العمــال
المهاجريــن وأهمهــا قطاعــي الزراعــة والعمــال فــي المنــازل ،ممــا يعنــي عــدم انضمامهــم ألي
نقا بة .
أمــا بحالــة العمــال فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة فيتــم إجبــار العمــال لالنضمــام إلــى
النقابــة العامــة للغــزل والنســيج مــن قبــل المصانــع علــى الرغــم مــن أن االنضمــام يفتــرض أن
اختياريــا ،حيــث أن االنضمــام لهــذه النقابــة منصــوص عليــه فــي المــادة ( )13مــن عقــد
يكــون
ً
الموحــد للعمــال غيــر األردنييــن فــي قطــاع صناعــة األلبســة والــذي يشــتمل علــى 21
العمــل
ّ
ً
شــهريا (مجمــوع 6
مــادة ،والتــي توضــح أن رســوم العضويــة فــي النقابــة هــي نصــف دينــار
53
ً
ســنويا) ،ويقتطــع هــذا المبلــغ مــن أجــور العامــل شــهريا مباشــرة.
دنانيــر
أمــا فيمــا يتعلــق بــدور هــذه النقابــة وأثرهــا علــى حيــاة العمــال فقــد وقعــت النقابــة علــى عقــد
عمــل جماعــي يجمعهــا باتحــاد أصحــاب المصانــع وجمعيــة مصــدري األلبســة فقــط ،وال يطلــع
عليــه العمــال والــذي حــدد الحــد األدنــى ألجــور عمــال المصانــع ب  220دينــار للعامــل المهاجــر،
عينيــا،
ـدا بينمــا تعــد القيمــة المتبقيــة أجـ ًـرا
ً
إال أن العامــل يتقاضــى منهــا فقــط  125دينــار نقـ ً
ـارا بــدل طعــام.
ـارا بــدل ســكن و 39دينـ ً
ـارا ،منهــا  56دينـ ً
والمتمثــل بمــا يحتســب بـــ  95دينـ ً
حالة لعمال مصانع:
بــدأ حوالــي  1300عامــل مــن العمــال المهاجريــن الذيــن يعملــون فــي احــد المصانــع فــي مدينــة
الحســن الصناعيــة والذيــن تــم اســتقدامهم للعمــل فــي المصنــع ،باإلضــراب و ذلــك بتاريــخ
 2013\2\13للمطالبــة بعــدة حقــوق محروميــن منهــا ،و قبــل ذلــك و بتاريــخ  2013\3\2قــام عدد
مــن المشــرفين الصينييــن و عمــال الصيانــة األردنييــن بالدخــول الــى ســكن العامــات وأمروهــن
53 https://alghad.com/%D8%A7%D984%%D985%%D8%AF%D986-%%D8%A7%D984%%D8%B5%D986%%D8%A7%D8%B9%D98%A%D8
%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D981-%%D8%A8%D8%AD%D982%%D988%%D982-%%D8%A7%D984%%D8%B9%D985%%D8%A7%D984-%
%D8%B5%D988%%D8%B1/
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بالعــودة الــى العمــل بأســلوب التهديــد والصــراخ وقــام احــد المشــرفين باالعتــداء علــى  4عامالت
بالضــرب ،و توجهــن العامــات الــى المستشــفى و حصلــوا علــى تقاريــر طبيــة ،ومــن ثــم الــى
المركــز األمنــي لتقديــم شــكاوى ،وكذلــك واثنــاء رصــد جمعيــة تمكيــن للمســاعدة القانونيــة
وحقــوق االنســان للحالــة فقــد تبيــن لهــم ســوء بيئــة الســكن الــذي يقطــن بــه العمــال وعــدم
توفــر المرافــق الصحيــة المالئمــة واالكتظــاظ الكبيــر فــي الغــرف وعــدم مراعــاة خصوصيــة
العمــال والعامــات – والعامــات خصوصــا كونهــم يشــكلن غالبيــة العامليــن.
أســباب االضــراب تتمحــور حــول المطالبــة بمســاواة أجــور العمــال بالعمــال األردنييــن والصينييــن
و المطالبــة بتحســين ظــروف الســكن والمطالبــة بااللتــزام بعقــد العمــل فيمــا يتعلــق باإلجــازات
المرضيــة والمطالبــة بوقــف ســوء المعاملــة التــي يتلقونهــا مــن المشــرفين والمطالبــة
بمعاقبــة األشــخاص الذيــن اعتــدوا علــى العامــات بالضــرب بتاريــخ .2013\3\2
تــم توجيــه انــذار عدلــي الــى المصنــع إلنــذار المصنــع بالمخالفــات التــي قــام بهــا ضــد العمــال
ومنهــا :عــدم االلتــزام بشــروط العقــد بشــأن الســكن الالئــق ،ســوء نوعيــة الطعــام الــذي يقــدم
للعمــال ،عــدم االلتــزام بأحــكام التشــريعات النافــذة واالتفاقيــات الدوليــة التــي تعطــي نفــس
االجــر لنفــس العمــل بغــض النظــر عــن الجنــس او اللــون او العــرق او الجنسية،اإلســاءة المتكــررة
للعمــال مــن قبــل المشــرفين علــى العمــل واالعتــداء عليهــم بعبــارات مســيئة والصــراخ عليهــم
وســوء المعاملــة ،عــدم إعطــاء العمــال نســخة مــن العقــد ،عــدم تأميــن الرعايــة الصحيــة الالئقــة
حســب االتفــاق ،وتــم انــذار إدارة المصنــع بــأن يلتزمــوا بالعقــد والشــروط بحســب األصــول.
تــم تقديــم طلــب كشــف مســتعجل فــي محكمــة صلــح حقــوق الرمثــا المتضمــن اجــراء الكشــف
و الخبــرة علــى العقــار المقــار فــي ســكن المصنــع الواقــع فــي مدينــة الحســن الصناعيــة ،فقــد
انتقــل القاضــي وخبيريــن منتخبيــن مــن قبــل المحكمــة الــى مــكان الســكن موضــوع طلــب
الكشــف المســتعجل ،حيــث افهــم الخبيريــن المهمــة الموكولــة اليهمــا وهــي اثبــات واقــع
حــال الســكن مــن حيــث بيئتــه ومــدى صالحيتــه للعيــش الالئــق للبشــر والكثافــة الســكانية داخــل
الغــرف وكــم شــخص فــي الغرفــة الواحــدة ومســاحة تلــك الغــرف ،و طلــب الخبيريــن االمهــال
لحيــن تقديــم كشــف مفصــل للمحكمــة.
وبنــاء علــى قــرار محكمــة صلــح بانتخــاب الخبير فــي الطلــب المســتعجل وبرفقة هيئــة المحكمة
تــم الكشــف علــى العقــار موضــوع الدعوى فقــد تبيــن للخبير وجــود المالحظــات التالية:
«1.1يســكن فــي كل غرفــة ثمانيــة عمــال علــى ثمانيــة اســرة طابقيــة كل ســريرين فــوق بعــض
ويتوفــر  8خزائــن معدنيــة قيــاس  5.*5.*1م كمــا يوجــد طــاوالت وكراســي بالســتيك ويوجــد
اكتظــاظ فــي هــذه الغــرف والســكن مختلــط ذكــور وإنــاث علــى مســتوى طوابــق.
2.2جميــع الغــرف مــن الداخــل بحاجــة الــى صيانــة مــع طراشــة ودهــان حيــث تبيــن وجــود عفــن
وســواد شــديد ورطوبــة علــى الجــدران واالســقف.
3.3شــبابيك الغــرف االلمنيــوم بحاجــة الــى صيانــة ومعايــرة وتفقــد بالمعجــون حــول الحلــوق وال
يوجــد لهــا مناخــل او شــبك حمايــة.
4.4تمديــدات الكهربــاء ضمــن مواســير بالســتيكية خارجيــة مكشــوفة ومعظــم علــب االســتراحة
مكشــوفة بــدون اغطيــة.
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5.5عــدم توفــر عــدد مــراوح شــفط كافيــة فــي الحمامــات والمراحيــض ومــا هــو موجــود بحاجــة
الــى صيانــة.
- 22........9-8-76.6ان بنيــة الســكن الحاليــة وكمــا شــاهدناها لحظــة الكشــف غيــر مناســبة
للعيــش الالئــق بالبشــر وان الســكن بحاجــة لصيانــة وإعــادة تأهيــل».
التوصية:
اعطاء الحق للعمال المهاجرين بالتصويت في النقابات التي ينضمون إليها
تعديــل المــادة  98مــن قانــون العمــل بحيــث يســمح للعمــال المهاجريــن بانشــاء نقابــات
54
عماليــة بإنشــاء نقابــات عماليــة خالفــا عــن أردنــي الجنســية فقــط

تاسعاً  :الوصول إلى العدالة

يتصــف العمــال المهاجــرون ،ال ســيما أولئــك ذوو المهــارات المنخفضــة و/أو الذيــن ال يحملــون
وثائــق بقلــة الوعــي باإلجــراءات والخدمــات القانونيــة ،ســواء فــي دول األصــل أو دول اإلقامــة،
إضافــة إلــى محدوديــة المعلومــات لــدى معظمهــم عــن وســائل اإلنصــاف بمــا فيهــا آليــات
تقديــم الشــكاوى أو األماكــن التــي يجــب أن يتوجهــوا إليهــا فــي حــال تعرضــوا لمشــكلة إداريــة
أو قانونيــة ،كمــا يعانــي معظــم المهاجريــن مــن خــوف غريــزي مــن الشــرطة أو مــن أي دائــرة
حكوميــة بســبب نقــص الدعــم أو االنتمــاء االجتماعــي الــذي يشــعرون بــه فــي دولــة اإلقامــة
ممــا يــؤدي لعــدم ثقتهــم بهــم وتتفاقــم هــذه المشــاعر فــي حالــة كان االتصــال األول بينهــم
وبيــن هــذه الدوائــر سـ ً
ـيئا أو يفتقــر لالحتــرام والشــعور بالطمأنينــة ،أمــا فيمــا يتعلــق بمكاتــب
االســتقدام فتتفــاوت مشــاعر العمــال المهاجريــن اتجــاه هــذه المنشــأة تبعـ ًـا لطريقة االســتقدام
أو طريقــة التعامــل معهــم عنــد وصولهــم أو بعــد الوصــول.
فــي األردن هنــاك عــدة معيقــات لوصــول العمــال المهاجريــن إلــى العدالــة ،نذكــر أبرزهــا أدنــاه
55
حيــث إننــا تطرقنــا إليهــا بالتفصيــل فــي دراســات ســابقة
1 .1نقص المعلومات المتوفرة عند العمال المهاجرين
عـــدم تذكـــر أو معرفـــة العامـــل/ة معلومـــات عــن ظــروف االســتقدام والعمــل فــي األردن مثــل
إســم المكتــب أو صاحــب العمــل أو مــكان الســـكن وينتــج عنــه عــدم امكانيــة تســجيل دعــوى
علــى صاحــب العمــل أو عــدم القــدرة علــى متابعتهــا.
2 .2طول أمد التقاضي
إن طــول أمــد التقاضــي واحــدة مــن العوامــل التــي تدفــع بالعمــال المهاجريــن إلــى عــدم اللجــوء
للقضــاء ،حيــث قــد تمتــد فتــرة التقاضــي إلــى ســنوات ،ممــا يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بالكثيــر
مــن العمــال المهاجريــن ،بــل أدى هــذا إلــى اســتحالة وصولهــم إلــى العدالــة وســفرهم دون
 54المادة رقم :98
هـ -يشترط في المؤسس ألي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي-:
 1أن يكون اردنياً . 2أن ال يقل عمره عن ( )18سنة. 3ان ال يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو االمانة. 55تمكين للمساعدة القانونية وحقوق االنسان ،الوصول إلى العدالة للعمال الالجئين والمهاجرين2018 ،
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الحصــول علــى حقوقهــم .ويمكــن تلخيــص أســباب طــول أمــد التقاضــي فــي المحاكــم األردنيــة
بإجــراءات إعــان وتبليــغ الخصــوم ،وتباعــد المــدد بيــن الجلســات والتــي قــد تصــل إلــى شــهر.
3 .3عدم القدرة المالية على توكيل محام
إن بعــض التشــريعات تمنــع العمــال مــن المثــول أمــام القضــاء دون توكيــل محامــي فــي الدعوى
العماليــة للمطالبــة باألجــور والمســتحقات العماليــة إذا كانــت مطالبتــه بحقوقــه العماليــة تزيــد
عــن  1000دينــار وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة ( )41مــن قانــون نقابــة المحاميــن األردنييــن رقــم
علمــا بــأن العمــال المهاجريــن ال يملكــون القــدرة علــى دفــع أتعــاب المحامــي
 11لســنة ً ،1972
أو نفقــات ترجمــة أو الخبــرة أو غيرهــا ،فيمــا نجــد أن هــذا متعــارض علــى مــا نــص عليــه قانــون
العمــل األردنــي رقــم  8لســنة  1996وتعديالتــه الــذي نــص علــى أنــه يحــق للعامــل أن يتقــدم
بنفســه بتســجيل دعــواه دون تحديــد قيمــة لمطالبتــه فــي مادتــه ( )137إضافــة إلــى اعفــاء
القضايــا العماليــة مــن أيــة رســم.
4 .4الترجمة
أوجــب القانــون تعييــن مترجــم قانونــي لألجنبــي الــذي ال يتكلــم اللغــة العربيــة تحــت طائلــة
شــاهدا ،حيــث نصــت
شــاكيا أو مشــتكى عليــه أو
البطــان فــي القضايــا الجزائيــة ســواء اكان
ً
ً
المــادة ( )4\72مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم  9لســنة  1961علــى:
«إذا كان الشــاهد أصــم أو أبكــم وال يعــرف الكتابــة ،أو إذا كان ال يحســن التكلــم باللغــة العربيــة
فيعيــن لــه المدعــي العــام مترجمـ ًـا».
ومن المشكالت التي تواجه العمال المهاجرين في الترجمة:
	•عدم وجود مترجمين في المراكز األمنية.

معيــن مــن قبــل وزارة العــدل مقيــم بالمحكمــة أو عنــد المدعــي
	•ال يوجــد مترجــم متفــرغ
ّ
العــام.

	•تنتخــب المحكمــة مترجــم ويتــم تأجيــل جلســات متكــررة بســبب تغيبــه ويســافر العامــل قبــل
ســماعه وأخــذ إفادتــه.

	•يحضر المترجم دون التأكد من تأهيله للترجمة القانونية أو امتالكه لرخصة تؤهله لذلك.
	•غالبا ما يتم تكليف العامل المهاجر بدفع نفقات الترجمة.

وتعــد هــذه المعيقــات أمــام الوصــول إلــى العدالــة للعمــال المهاجريــن بمثابــة انتهــاك للمــادة
 8مــن المبــادئ العامةالتشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام العــادل والتــي تنــص علــى:
« ينبغــي علــى الحكومــات أن تتخــذ خطــوات تضمــن وصــول العمــال إلــى آليــات التظلــم
وغيرهــا مــن آليــات تســوية النزاعــات ،وتتيــح النظــر فــي إدعــاءات تتعلــق باالنتهــاكات
والممارســات اإلحتياليــة فــي االســتخدام ،دون الخــوف مــن التعــرض لتدابير انتقامية تشــمل
إدراجهــم فــي قوائــم ســوداء أو احتجازهــم أو ترحيلهــم ،بصــرف النظــر عــن وجودهــم أو عــن
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وضعهــم القانونــي فــي الدولــة ،وأن توفــر ســبل انتصــاف مالئمــة وفعالــة حيثمــا ارتُ كبــت
هــذه االنتهــاكات .وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،ينبغــي علــى الحكومــات أن تعــزز السياســات
الراميــة إلــى تحديــد وإزالــة الحواجــز التــي تحــول دون الوصــول الفعــال إلــى آليــات التظلــم
أو غيــر ذلــك مــن آليــات تســوية النزاعــات ،مثــل اإلجــراءات اإلداريــة المعقــدة والتكاليــف
الباهظــة والخــوف مــن التمييــز أو االنتقــام والتســريح ،والخــوف مــن االحتجــاز أو الترحيــل
فــي حالــة العمــال المهاجريــن»
التوصيات:
	•إضفاء صفة االستعجال على القضايا العمالية للعمال المهاجرين.
	•إنشــاء محكمــة عماليــة متخصصــة بالقضايــا العماليــة لضمــان التعامــل مــع القضايــا بخبــرة
دون تأخيــر؛ وضمــان توفــر مترجميــن كفؤيــن خــال فترتــي االســتجواب والمحاكمــة .مراجعــة
ً
متوافقــا مــع المعاييــر الدوليــة مــن حيــث تجريــم
قانــون مكافحــة اإلتجــار بالبشــر لكــي يصبــح
الجريمــة واألحــكام الصــادرة علــى المتاجريــن المدانيــن وتحديــد العمــل الجبــري بشــكل واضح،
باإلضافــة إلــى تخصيــص مدعــي عــام للنظــر فــي قضايــا االتجــار بالبشــر.
	•حظــر ترحيــل العمــال بموجــب القانــون إال بقــرارات قضائيــة توضــح األســباب الكامنــة وراء مثــل
هذه القــرارات.
	•فــرض غرامــات مشــددة علــى أصحــاب العمــل المخالفيــن فــي حــاالت (تأخيــر األجــور ،اســتغالل
ً
جــزءا منهــا ،أو
العمــال كتحميلهــم نفقــات إصــدار أو تجديــد تصاريــح العمــل واإلقامــة أو
تحميلهــم نســبة اشــتراكهم بالضمــان االجتماعــي كاملــة ،أو االمتنــاع عــن صــرف بــدل العمــل
اإلضافــي ،الــخ).
حالة لعمال زراعة:
حضــر العامــل إلــى األردن بتاريــخ  2018\11\15للعمــل بمهنــة مــزارع لــدى صاحــب العمــل ،بعــد
ان اتفــق مــع رجــان مصريــان ،أحدهمــا فــي األردن واآلخــر بمصــر علــى العمــل فــي المملكــة
بمهنــة مــزارع ،حيــث يتــم توقيــع العامــل وآخريــن علــى شــيكات قبــل حضورهــم الــى األردن
وتوقيــع عقــود العمــل الخاصــة بهــم فــي األردن للعمــل فــي مزرعــة المذكــور أعــاه باإلتفــاق
مــع صاحــب المزرعــة.
ـددا كبيـ ًـرا مــن العمــال قــد أتــوا للعمــل فــي المزرعــة حيــث يقــوم
وأفــاد العامــل أن هنالــك عـ ً
صاحــب المزرعــة بتوقيعهــم علــى شــيكات بقيمــة  2000دينــار تقريبــا فــور وصولهــم ،ويجبرهــم
علــى العمــل بــا أجــر لمــدة ســنة ،ثــم يهددهــم بالشــيكات أو يقــوم بتســفيرهم.
ويقــوم صاحــب العمــل ً
أيضــا بحجــز جــوازات ســفر العمــال وأوراقهــم الثبوتيــة وحجــز حريتهــم،
ـاءا دون وقــت
ويبــدأ العمــال عملهــم فــي المزرعــة مــن الســاعة  6صباحــا ولغايــة الســاعة  7مسـ ً
للراحــة.
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توصيات الدراسة
بنــاء علــى مخرجــات هــذه الدراســة التــي أجرتهــا تمكيــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان
فإنهــا توصــي بمــا يلــي:
ـروطا بتوفــر ممثــل دبلوماســي للدولــة فــي األردن .والحــرص علــى
1.1أن يكــون االســتقدام مشـ ً
توفيــر ممثــل دبلوماســي للــدول التــي تــم اســتقدام عمــال منهــا.
2.2التأكــد مــن صحــة وثائــق العمــال المهاجرين الذيــن يتــم اســتقدامهم والحرص على اســتقدام
عمــال بوثائــق صحيحــة وغيــر مزورة.
3.3التأكــد مــن بلــوغ العمــال الذيــن يتــم اســتقدامهم للســن القانونــي ،وعرضهــم علــى مختصين
لتقديــر العمــر فــي حــال الشــك بعمــر العامل.
4.4فــرض غرامــات علــى مكاتــب االســتقدام فــي اإلردن وإبــاغ بلــد األصــل لفــرض غرامــة علــى
المكتــب الوكيــل فــي حــال اســتقدام عمــال مهاجريــن مــا دون الســن القانونــي.
5.5الســماح للعمــال المهاجريــن بتأســيس نقابــات عماليــة ،أو اإلنضمــام للنقابــات العماليــة
الموجــودة بحســب األصــول واعطائهــم حــق التصويــت.
6.6العمــل علــى تعديــل نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن
فــي المنــازل ،الصــادر بمقتضــى المــادة  10مــن قانــون العمــل لســنة  1996وتعديالتــه لعــام
 2020والمــادة ( )4منــه ليشــمل جميــع العامليــن فــي مكاتــب االســتقدام ،وأن ال يكــون
ـورا بصاحــب مكتــب االســتقدام والشــريك والمنــدوب المســمى لــدى وزارة العمــل.
محصـ ً
7.7تكثيــف الجــوالت التفتيشــية علــى مكاتــب االســتقدام للتأكــد مــن عــدم وجــود شــبهة اتجــار
حاليــا تحــت اســم
بالبشــر ،أو أشــخاص أغلقــت مكاتبهــم علــى خلفيــة اإلتجــار بالبشــر ويعملــون ً
مكتــب آخــر ،ألحــد أقاربهــم ،باإلضافــة للحــرص علــى مخالفــة وتغريــم مكاتــب االســتقدام
التــي تقــوم بتشــغيل متاجريــن ســابقين باألشــخاص.
8.8يجــب علــى المراكــز األمنيــة التحقــق فــي كل بــاغ يقــدم عــن تغيــب عامــل عــن مــكان العمــل
أو المنــزل ،وفــي حــال ضبــط العامــل ،يجــب أن يتــم تركــه وشــأنه فــي حــال عــدم وجــود بــاغ
عــن مخالفــة أو جريمــة ضــد هــذا العامــل.
9.9تعديــل األنظمــة والتعليمــات ،وإلغــاء كل المــواد التــي مــن الممكــن أن تســهل اســتغالل
العمــال المهاجريــن ،ونخــص بالذكــر نمــوذج بــراءة الذمــة وإخــاء الطــرف.
1010إلغــاء نظــام الكفالــة ،بكافــة قواعــده ومظاهــره ،بحيــث يصبــح بإمــكان العامــل المهاجــر
تغييــر عملــه بــا شــرط موافقــة صاحــب العمــل فــي حــال انتهــاء عقــد العمــل .كمــا يجــب أن
تتولــى وزارة العمــل مهمــة التأكــد مــن اســتيفاء العامــل لحقوقــه عنــد انتقالــه مــن عمــل
آلخــر وتوفيــر فتــرة إقامــة قانونيــة فــي األردن ليتمكــن العامــل مــن اإلنتقــال للعمــل لــدى
صاحــب عمــل جديــد بشــكل قانونــي.
1111أن يتــم اعــداد نمــوذج شــامل وموحــد لعقــد العمــل ،وتوفيــره بلغــات مختلــف الجنســيات
التــي يتــم اســتقدامها للعمــل فــي األردن ،كمــا يجــب أن يحتــوي عقــد العمــل هــذا علــى
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الحــد األدنــى مــن الحقــوق القانونيــة الرئيســية للعامــل بمــا يتوائــم مــع قانــون العمــل.
مثــل أن يتــم تحديــد ســاعات العمــل ،وأوقــات المناوبــات -إن وجــدت ،-وأيــام اإلجــازات الســنوية
والمرضيــة ،وأيــام الراحــة األســبوعية ،واألجــور ،وبــدل العمــل اإلضافــي .كمــا يجــب أن ينــص
عقــد العمــل علــى حريــة العامــل بالتنقــل ،وحريــة اختيــار مــكان اقامتــه ،وحريــة المغــادرة
مراعيــا لخصوصيــة العمــل فــي بعــض
إلــى بلــده أو أي بلــد آخــر ،علــى أن يكــون هــذا النمــوذج
ً
القطاعــات ،التــي تتطلــب إضافــات أخــرى مثــل وجبــات الطعــام ،واالقامــة ،والعــودة إلــى
الوطــن ،وشــروط وظــروف العمــل ،وســاعات العمــل ،وفتــرات الراحــة ،والعطــل األســبوعية،
وأجــر العامــل اإلضافــي ،بشــكل ال يتنافــى مــع قانــون العمــل ،ويراعــي المعهــدات الدوليــة.
1212فــرض غرامــات مشــددة علــى أصحــاب العمــل المخالفيــن فــي حــال (التأخــر عــن دفــع
األجــور ،اســتغالل العمــال بتحميلهــم نفقــة إصــدار أو تجديــد تصريــح العمــل أو اإلقامــة أو جــزء
منهــا ،أو تحميــل العامــل نســبة اشــتراك الضمــان االجتماعــي كاملــة ،أو االمتنــاع عــن صــرف
بــدل العمــل اإلضافــي .... ،الــخ)
1313تدريــب جميــع العمــال المهاجريــن قبــل اســتقدامهم ،وإكســابهم المعــارف الالزمــة
فيمــا يخــص الحقــوق والواجبــات ،والعــادات والتقاليــد فــي الثقافــة االردنيــة ،باإلضافــة إلــى
إرشــادهم ألماكــن يتوجهــون اليهــا فــي حــال واجههــم أي انتهــاك.
1414رفــع وعــي أصحــاب العمــل فيمــا يخــص حقــوق وواجبــات العامــل مــن قبــل مديريــات
العمــل قبــل اســتقدام أي عامــل.
1515تكثيــف الجهــود التــي ترمــي إلــى تغييــر عقليــة أصحــاب العمــل فيمــا يخــص الوضــع
ً
وفقــا لمبــادئ حقــوق االنســان.
النمطــي عــن العمــال ،باإلضافــة إلــى معاملتهــم
1616تعزيــــز دور وســــائل اإلعــــام فــــي رفع الــوعي بــــين الجمهــور حــول حقــــوق العمــال
المهاجريــن.
1717تعريــف العمــال قبــل االســتقدام بحقوقهــم وواجباتهــم مــن قبل دولــة األصل ،والتنســيق
مــع مكاتــب التوظيــف فــي بلــدان األصــل للحصــول علــى معلومــات شــاملة عــن العمــال
المســتقدمين.
1818عــدم اســتثناء العمــال المهاجريــن مــن الحــد األدنــى لألجــور ومســاواتهم بالعمــال
األردنييــن.
1919التوصــل إلتفاقيــات مــع ســفارات البلــدان المرســلة للعمــال لتمكيــن العمــال مــن تفويــض
ســفارات بالدهــم ،فــي حــال اضطــر العمــال إلــى مغــادرة األردن قبــل انتهــاء إجــراءات حــل
النــزاع العمالــي ،بتخويــل الســفارات بتحصيــل أحــكام المحكمــة نيابــة عــن مواطنيهــم.
2020فــي حــاالت تعديــل التشــريعات ،يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار التشــريعات األخــرى ذات العالقــة
لتفــادي اللبــس والتضــارب بين التشــريعات.
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بإمكانك إيجاد إصدارات تمكين حول الحق في اإلستقالة عبر مسح الرمز أدناه
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