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القانونية وحقوق اإلنسـان.
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المقدمة 

يعــد اســتقدام العّمــال المهاجريــن جــزًءا أساســًيا مــن تســهيل تنقــل العمالــة بيــن الــدول. عندمــا 
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 اإلنســان1.  

ــات  ــر واالتفاقي ــن المعايي ــؤول« م ــادل«، أو »المس ــق«، »الع ــتقدام »الالئ ــف االس ــدر تعاري تنح
الدوليــة. علــى وجــه الخصــوص، اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة )C181( الخاصــة بــوكاالت 
التوظيــف الخاصــة لعــام 1997، التــي كفلــت الحمايــة بشــكل واضــح للباحثيــن عــن عمــل، ال ســيما 
احتــرام المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل وحظــر فــرض رســوم أو تكاليــف علــى الباحثين 

عــن عمــل. 

ــة  ــادات التوجيهي ــة واالرش ــادئ العام ــالل المب ــن خ ــق م ــتقدام الالئ ــادئ االس ــح مب ــم توضي ت
التشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام العــادل الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2016، التــي 
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
•   يجب أال يكون العامل مديًنا، أو مجبًرا على العمل 2

وألهميــة االســتقدام الالئــق فقــد تــم إلقــاء الضــوء عليــه فــي العديــد مــن الصكــوك الدوليــة، ما 
فــي ذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة. حيــث إنــه مكــرس فــي الهــدف 8 مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة - العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي، وبشــكل أكثــر تحديــًدا فــي األهــداف:

•   الهــدف 8.7: اتخــاذ 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 8.8: حمايــة حقــوق العمــل وتعزيــز بيئــات عمــل آمنــة ومأمونــة لجميــع العمــال، 
بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون، وال ســيما المهاجــرات، وأولئــك الذيــن يعملــون فــي وظائــف 

غيــر مســتقرة.3
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

2   منظمة العمل الدولية، المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل، 2019
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_614069.pdf

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-8-decent-work- :3   أهداف التنمية المستدامة
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باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الهــدف العاشــر ألهــداف التنميــة المســتدامة وهــو الحــد مــن عــدم 
المســاواة يتنــاول االســتقدام األخالقــي فــي الهــدف 10.7 وهــو تســهيل الهجــرة وتنقــل 
األشــخاص بشــكل منظــم وآمــن ومنتظــم ومســؤول، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تنفيــذ سياســات 
الهجــرة المخطــط لهــا والمــدارة بشــكل جيــد؛ باإلضافــة إلــى الهــدف 17، الشــراكات مــن أجــل 

ــدًا: ــداف، وتحدي األه

•   17.17: الترويــج إلــى الشــراكات الفعالــة بيــن المؤسســات العامــة، والمؤسســات العامــة-
ــتراتيجيات  ــم واس ــة به ــرات الخاص ــى الخب ــاء عل ــي، للبن ــع المدن ــراكات المجتم ــة، وش الخاص

ــراكات.  ــوارد للش ــر الم توفي

وكانــت أحــدث وثيقــة قامــت بتســليط الضــوء علــى االســتقدام الالئــق هــي الميثــاق العالمي من 
 GCM أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة. علــى وجــه الخصــوص، الهــدف الســادس مــن

وهــو »تســهيل االســتقدام الالئــق واألخالقــي وحمايــة الظــروف التــي تضمــن العمــل الالئــق4. 

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 
ــات  ــز الممارس ــث ترتك ــة، حي ــارات المتدني ــال ذوي المه ــغيل العم ــق بتش ــر الالئ ــتقدام غي باالس
علــى نمــوذج العمــل الــذي ينــص ان »العامــل يدفــع«. إن اســتغالل هــؤالء العمــال المهاجريــن 
المســتضعفين غالًبــا مــا يبــدأ فــي مرحلــة االســتقدام حيــث يتــم فــرض رســوم اضافيــة عليهــم أو 

يتــم تضليلهــم فيمــا يخــص الوظيفــة المعروضــة.

بموجــب هــذه الترتيبــات، يدفــع العمــال المهاجــرون التكاليــف والنفقــات المرتبطــة بالتوظيــف 
ــا مثقليــن بالديــون ويفاقــم ضعفهــم ويســهل اســتغاللهم. تعــرف  والهجــرة، مــا يتركهــم غالًب
ــف  ــا: »أي تكالي ــه بأنه ــة علي ــف المترتب ــتقدام والتكالي ــف االس ــة تكالي ــل الدولي ــة العم منظم
ــة  ــن الطريق ــر ع ــض النظ ــيب، بغ ــتقدام أو التنس ــة االس ــالل عملي ــال خ ــا العم ــات تكبده ونفق

ــا«5   ــا او جمعه ــكان تحصيله ــت أو م والتوقي

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 بــال 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. 

ــن  ــأت تمكي ــد ارت ــي فق ــل األردن ــوق العم ــم س ــه بتنظي ــق وارتباط ــتقدام الالئ ــة االس وألهمي
ــذه  ــي ه ــادل ف ــتقدام الع ــى االس ــوء عل ــليط الض ــان لتس ــوق االنس ــة وحق ــاعدة القانوني للمس

and-economic-growth.html
4   االتفاق 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 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــع م ــى أرض الواق ــا عل ــة وتطبيقه ــر الدولي المعايي

أهداف الدراسة

تأتــي هــذه الدراســة بهــدف تســليط الضــوء علــى ســير عمليــة االســتقدام للعمــال المهاجريــن 
ــّي  َول ــار الدُّ ــّي، واإلط ــون اأُلْرُدّن ــا القان ــص عليه ــي ين ــف الت ــادات التوظي ــاول إرش ــي االردن، وتن ف
ــر  ــن أث ــث ع ــع، والحدي ــى أرض الواق ــا عل ــي لهم ــق الفعل ــق والتطبي ــتقدام الالئ ــادات االس إلرش

ــة ومســتواهم المعيشــي. ــاة العمــال المهني ــى حي إجــراءات االســتقدام والتوظيــف عل

منهجية الدراسة
 

تتطــرق الدراســة لطــرق االســتقدام ا الالئــق ، وشــروطه، حيــث تعتمــد الدراســة علــى األســلوب 
ــم تحليــل كل مــن المنظومــة الدوليــة المقوننــة لالســتقدام العــادل، إضافــة  التحليلــي حيــث ت
ــم  ــك ت ــد ذل ــي. بع ــتوى الوطن ــى المس ــريعات عل ــات والتش ــن والتعليم ــة القواني ــى مجموع إل
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، 
ــة  ــراءات الخاص ــاول اإلج ــث تن ــل الثال ــا الفص ــة، أم ــة األردني ــريعات الوطني ــش التش ــي يناق والثان
باالســتقدام فــي األردن، فيمــا تنــاول الفصــل الرابــع التطبيــق العملــي لمعاييــر أخالقيــات 

ــي األردن. ــق ف ــتقدام الالئ االس
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الفصل االول: المعايير الدولية حول االستقدام 
الالئق

تشــتمل أحــكام االســتقدام الالئــق علــى العديــد مــن الوثائــق الدوليــة الرئيســية، بمــا فــي ذلــك 
ــا  ــة قانوني ــية الملزم ــدات األساس ــدد المعاه ــة. وتح ــوك المعياري ــة والصك ــدات القانوني المعاه
والمتعلقــة بالتوظيــف الالئــق مســؤوليات الــدول فــي ضمــان التوظيــف الالئــق واالســتفادة مــن 
الصلــة بيــن موضــوع التوظيــف الشــامل ومجــاالت القانــون الدولــي مثــل العمــل الجبــري وحقــوق 
ــات  ــى قطاع ــز عل ــي ترك ــات الت ــن االتفاقي ــال ع ــف، فض ــات التوظي ــن وسياس ــال المهاجري العم

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 )GPOG( وتعريــف رســوم االســتخدام 
والتكاليــف المرتبطــة بهــا، وتكمــل المعاهــدات الملزمــة قانوًنــا مــن خــالل تفريــغ األدوار 
والمســؤوليات المحــددة للجهــات الفاعلــة المختلفــة المنخرطــة فــي تعزيــز التوظيــف الالئــق. 
ــات التوظيــف  ــذ عملي ــن لتنفي ــى نهــج أصحــاب المصلحــة المتعددي ــف عل يركــز )GPOG( والتعري
ــغ األدوار  ــالل تفري ــن خ ــا م ــة قانوًن ــدات الملزم ــة للمعاه ــق مكمل ــذه الوثائ ــد ه ــة. تع العادل
والمســؤوليات المحــددة للجهــات الفاعلــة المختلفــة المتورطــة فــي تعزيــز التوظيــف العــادل. 
تســتفيد أداة منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2016 هــذه مــن نهــج أصحــاب المصلحــة المتعدديــن 

لتحقيــق التوظيــف العــادل. 6

أوال: المعاهدات الخاصة بالعمال المهاجرين 

أدت الوتيــرة المتزايــدة للعولمــة االقتصاديــة إلــى زيــادة كبيــرة فــي أعــداد العمــال المهاجريــن. 
ــى البحــث عــن عمــل فــي  ــة إل ــدان النامي ــد مــن العمــال فــي البل ــة والفقــر العدي تدفــع البطال
مــكان آخــر، فــي حيــن أن البلــدان المتقدمــة تشــهد طلًبــا متزايــًدا علــى االيــادي العاملة، ال ســيما 
ــرى  ــدان أخ ــى بل ــرهم إل ــال وأس ــن العم ــافر ماليي ــك، يس ــة لذل ــة. نتيج ــر المتخصص ــة غي العمال
ــم،  ــة له ــدان المضيف ــادات البل ــي اقتص ــرون ف ــال المهاج ــاهم العم ــل. ويس ــى عم ــور عل للعث

ــز اقتصــادات بلدانهــم األصليــة. وتســاعد التحويــالت التــي يرســلونها إلــى أوطانهــم فــي تعزي

ــة  ــا مــا يتمتــع العمــال المهاجــرون بقــدر ضئيــل مــن الحماي ــه غالًب ــك، فــي الوقــت ذات ومــع ذل
ــم  ــن غيره ــر م ــكل أكب ــة بش ــم عرض ــل، وه ــوق العم ــي س ــز ف ــون التميي ــة، ويواجه االجتماعي
لالســتغالل واإلتجــار بالبشــر، بمــا فــي ذلــك فــي عمليــة التوظيــف وتســهم المعاييــر القانونيــة 
ــرة  ــات الهج ــة إلدارة تدفق ــة والوجه ــدان األصلي ــر أدوات للبل ــي توفي ــرة ف ــأن الهج ــة بش الدولي

ــمل: ــال. وتش ــن العم ــة م ــات الضعيف ــذه الفئ ــة له ــة الكافي ــان الحماي وضم

6   منظمة العمل الدولية، المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل، 2019
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ar.pdf
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 C0977 - اتفاقية الهجرة من أجل العمل

دخلت حيز النفاذ: 22 من كانون الثاني لعام 1952

قدمــت هــذه اإلتفاقيــة التعريــف األول للمهاجريــن مــن أجــل العمــل، علــى أنهــم األفــراد الذيــن 
ــر عملهــم لحســابهم الخــاص. يشــمل  ــى آخــر بهــدف توظيفهــم فــي غي ــد إل يهاجــرون مــن بل

هــذا المصطلــح أي شــخص يتــم قبولــه بصفــة منتظمــة كمهاجــر للعمــل.

تنــص اإلتفاقيــة علــى أن كل دولــة عضــو يجــب أن تضمــن خدمــات كافيــة لمســاعدة المهاجريــن 
ــة  ــة ومكافح ــات دقيق ــم معلوم ــبة لتقدي ــوات المناس ــذ الخط ــب أن تتخ ــا يج ــل. كم ــى العم عل
ــر لتســهيل  ــة فيمــا يتعلــق بالهجــرة الخارجيــة والهجــرة. يجــب أن تتخــذ تدابي االجنــدات المضلل
مغــادرة المهاجريــن وســفرهم واســتقبالهم للعمــل. عــالوة علــى ذلــك، يجــب أن تكــون الخدمــات 

التــي تقدمهــا وكاالت التوظيــف العامــة للمهاجريــن للتوظيــف بــال كلفــة علــى العمــال.

كمــا يتوجــب علــى ســلطات الــدول التــي يكــون توافــد المهاجريــن فيمــا بينهــا كبيــًرا بمــا فيــه 
الكفايــة، ابــرام اتفاقــات لتنظيــم المســائل المتعلقــة بتطبيــق اإلتفاقيــة، كلمــا كان ذلــك ضرورًيــا 

أو مرغوًبــا فيــه.

 C1438 - )اتفاقية الهجرة من أجل العمل )أحكام تكميلية

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.

ــة العضــو باحتــرام حقــوق اإلنســان األساســية لجميــع  بالتوقيــع علــى المعاهــدة، تتعهــد الدول
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 
ــع هــذه االنتهــاكات والقضــاء عليهــا، بمــا فــي  ــر الالزمــة لمن ــة. ويجــب أن تتخــذ التدابي الوطني
ذلــك مقاضــاة مرتكبــي اإلتجــار باأليــدي العاملــة، بغــض النظــر عــن الدولــة التــي يعملــون منهــا.

ــاد  ــة اعتم ــى الدول ــب عل ــال، يج ــل والعم ــاب العم ــة ألصح ــات الممثل ــع المنظم ــاور م ــد التش بع
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 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة( 9

تم الموافقة عليه في 5 تشرين الثاني من عام 2008

ــع  ــى جمي ــاء عل ــة القض ــرات اتفاقي ــالت المهاج ــأن العام ــم 26 بش ــة رق ــة العام ــل التوصي تكم
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــن خــالل معالجــة نقــاط الضعــف المحــددة للعامــالت المهاجــرات. 
وهــي واحــدة مــن سلســلة مــن التوصيــات الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ــراف  ــدول األط ــي لل ــه ينبغ ــد أن ــي تعتق ــرأة والت ــس الم ــي تم ــا الت ــأن القضاي ــرأة بش ــد الم ض

ــد مــن االهتمــام لهــا. تكريــس مزي

ــي  ــالت ف ــرات، كعام ــالت المهاج ــاع العام ــة أوض ــى معالج ــة عل ــة العام ــاق التوصي ــر نط يقتص
وظائــف منخفضــة األجــر، وقــد يتعرضــن لخطــر كبيــر بســبب ســوء المعاملــة والتمييــز، والالتــي 
قــد ال يصبحــن مؤهــالت أبــًدا للحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة أو الجنســية فــي بلــد العمــل، علــى 

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 أيًضا

ت (   النســاء المهاجــرات بهــدف االنضمــام ألزواجهــن، أو افــراد أســرهن الذيــن يعملــون أيًضــا، 
وينخرطــن فــي العمــل بدورهــم

ث (   النساء المهاجرات بشكل غير موثق، ومن الممكن أن يقعن ضمن الفئات أعاله 

وإدراًكا لخطــر تعــرض العامــالت المهاجــرات لســوء المعاملــة فــي جميــع مراحــل الهجــرة، تنطبق 
التوصيــة العامــة رقــم 26 علــى بلــدان األصــل والعبــور والمقصــد. ولذلــك فهــي تشــجع التعــاون 
الثنائــي واإلقليمــي مــن خــالل 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 
ــة، وإجــراءات الشــكاوى. ويفضــل أن  ــد التوظيــف، وطــرق االســتغالل المحتمل القانونيــة فــي بل
تشــارك وكاالت التوظيــف فــي مثــل هــذه الــدورات التدريبيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيتوقــع مــن 
ــالت  ــع العام ــوق جمي ــا لحق ــان احترامه ــف لضم ــة وكاالت التوظي ــم ومراقب ــل تنظي ــدان األص بل

ــرات. المهاج

وتشــمل مســؤوليات بلــدان العبــور أيًضــا ضمــان التوظيــف العــادل للمهاجــرات، وتدريــب ضبــاط 
ــن  ــوارق بي ــاة الف ــق بمراع ــا يتعل ــم فيم ــراف عليه ــم واإلش ــرة ورصده ــدود والهج ــرطة الح ش
ــاكات  ــن االنته ــرات م ــة المهاج ــى حماي ــاًل عل ــز، فض ــة للتميي ــات المناهض ــين والممارس الجنس

ــي. التــي تحــدث تحــت إطــار االختصــاص القضائ

9   https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_A.pdf
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أخيــًرا، فــإن دول المقصــد مســؤولة عــن ضمــان أن عقــود العمــل الخاصــة بالنســاء ســارية قانونيــا، 
وأن العامــالت المهاجــرات يتمتعــن بإمكانيــة الوصــول إلــى ســبل االنتصــاف عنــد انتهــاك 

ــن. حقوقه

C181 -  10اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة

دخلت حيز النفاذ: 10 أيار 2000

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:

•   خدمــات مطابقــة عــروض وطلبــات التوظيــف، دون أن تصبــح وكالــة التوظيــف الخاصــة طرًفــا 
فــي عالقــات العمــل التــي قــد تنشــأ عنهــا؛

•   الخدمــات التــي تتكــون مــن توظيــف العمــال بهــدف إتاحتهــم لطــرف ثالــث قــد يكــون شــخًصا 
طبيعًيــا أو اعتبارًيــا يتولــى تكليفــه بمهامــه واإلشــراف علــى تنفيذهــا.

ــد  ــة بع ــلطة المختص ــا الس ــي تحدده ــل، والت ــن عم ــث ع ــة بالبح ــرى المتعلق ــات األخ •   الخدم
استشــارة المنظمــات األكثــر تمثيــاًل ألصحــاب العمــل والعمــال، مثــل توفيــر المعلومــات، والتــي 

ــددة. ــف مح ــات توظي ــروض وطلب ــة ع ــا لمطابق ــم إعداده ال يت

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. وعــالوة 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 
ــف  ــل وكاالت التوظي ــن قب ــال م ــة األطف ــر عمال ــتخدام أو توفي ــدم اس ــان ع ــر لضم ــذ تدابي أن تتخ
الخاصــة. أخيــًرا، يجــب علــى كل دولــة طــرف ضمــان وجــود إجــراءات مناســبة لمعالجــة الشــكاوى 
الخاصــة  التوظيــف  ترتكبهــا وكاالت  التــي  االحتياليــة  والممارســات  المزعومــة  والتجــاوزات 

والتحقيــق فيهــا.

ــق  ــا يتعل ــال فيم ــة العم ــرام خصوصي ــا، احت ــة بدوره ــف الخاص ــى وكاالت التوظي ــب عل ــا يج كم
ــض  ــاة بع ــع مراع ــال، م ــى العم ــف عل ــوم أو تكالي ــرض أي رس ــب أال تف ــم، ويج ــة بياناته بمعالج
االســتثناءات المحــدودة. عــالوة علــى ذلــك، تنــص اإلتفاقيــة علــى التعــاون بيــن خدمــات التوظيف 
ــر  ــات غي ــن الممارس ــل م ــن عم ــن ع ــة الباحثي ــة لحماي ــادئ العام ــدد المب ــة، وتح ــة والعام الخاص
ــات التعاقــد،  ــة للعمــال المســتخدمين بموجــب ترتيب ــر المالئمــة، وتوفــر الحماي ــة أو غي األخالقي
وكذلــك العمــال المعينيــن مــن الخــارج. وتنطبــق أحــكام هــذا الصــك أيًضــا علــى وكاالت التوظيــف 

المؤقتــة.

10   http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo-c181.pdf
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C189 -  11اتفاقية العمال المنزليين

دخلت حيز النفاذ: 5 أيلول 2013

يشــكل العمــال المنزلييــن جــزًءا كبيــًرا مــن األيــادي العاملــة فــي القطــاع غيــر المنظــم عالمًيــا، 
ويعــد هــؤالء العمــال مــن الفئــات األكثــر هشاشــة بيــن مجموعــات العمــال. حيــث يتســم عملهــم 
ــال أي تســجيل  ــال أي شــروط واضحــة للعمــل، وب ــا ب ــازل الخاصــة باألفــراد غالًب بالتواجــد فــي المن

قانونــي مــا يســتثنيهم مــن التشــريعات الخاصــة بالعمــل والعمــال. 

ــم 201 أن  ــة رق ــم 189 والتوصي ــدة رق ــق معاه ــالل تطبي ــن خ ــي م ــل الدول ــر العم ــد مؤتم أك
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 
ــة  ــل الدولي ــة العم ــوك منظم ــال صك ــم إكم ــن أن يت ــن المستحس ــل، كان م ــب العم ــزل صاح من

ــال انتقــاص.  الخاصــة بعمــال المنــازل لتســاعدهم علــى الحصــول علــى حقوقهــم ب

أمــا فــي مــا يخــص اســتقدام وتشــغيل عمــال المنــازل، تتطلــب المعاهــدة مــن الــدول األعضــاء 
ــل  ــكام العم ــروط وأح ــازل بش ــال المن ــالغ عم ــان اب ــى ضم ــاعد عل ــي تس ــات الت ــذ القياس أن تتخ
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 خــالل 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 عامــالت 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 خــالل 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.

ثانيًا: اإلتفاقيات المتعلقة بجريمة اإلتجار بالبشر 

بروتوكول عام 2014 الخاص بالعمل الجبري 12

يهــدف بروتوكــول 2014 الملحــق باتفاقيــة العمــل الجبــري، المدعــوم بالتوصيــة رقــم 203، إلــى 
ــع  ــة والتعويــض، فضــاًل عــن تكثيــف الجهــود للقضــاء علــى جمي ــة والحماي ــر الوقاي ــز تدابي تعزي
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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يالحــظ البروتوكــول أن عــدًدا متزايــًدا مــن العمــال يعملــون فــي الســخرة أو العمــل الجبــري فــي 
ــن  ــة م ــات معين ــاص، وأن فئ ــكل خ ــر بش ــة للخط ــاد معرض ــات االقتص ــض قطاع ــاع، وأن بع القط

ــا للعمــل الجبــري أو اإللزامــي، ال ســيما المهاجريــن. العمــال أكثــر عرضــة لخطــر الوقــوع ضحاي
وإدراًكا للصلــة بيــن التشــغيل بهــدف االســتغالل والعمــل الجبــري، فــإن المــادة 2 مــن بروتوكــول 
ــري،  ــل الجب ــن العم ــد م ــا للح ــن اتخاذه ــي يمك ــر الت ــل التدابي ــح بالتفصي ــري توض ــل الجب العم
والتــي تشــمل حمايــة األشــخاص مــن الممارســات التعســفية واالحتياليــة أثنــاء عمليــة التوظيــف 

والتشــغيل.

لهذا، تنص المادة 2 على: 

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:

)i( تغطيــة 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

)ii( تعزيــز 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 
التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 13

ف المــادة 3 اإلتجــار  بروتوكــول اإلتجــار هــو أول صــك دولــي يعــرف اإلتجــار بطريقــة شــاملة. ُتعــرِّ
بأنــه »تجنيــد األشــخاص، أو نقلهــم، أو إيوائهــم، أو اســتقبالهم، عــن طريــق التهديــد بالقــوة أو 
ــاءة  ــداع، أو إس ــال، أو الخ ــاف، أو االحتي ــراه، أو االختط ــكال اإلك ــن أش ــك م ــر ذل ــتخدامها أو غي اس
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
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يعبــر البروتوكــول عــن أول إجمــاع دولــي حــول تعريــف اإلتجــار بالبشــر، وهــو الخطــوة األولــى نحــو 
جهــد دولــي منســق لمكافحــة هــذه الممارســة. مــن خــالل إدراج التجنيــد فــي نطــاق األعمــال 
التــي يمكــن أن تشــكل اتجــاًرا بالبشــر، يقــر البروتوكــول بالطريقــة التــي يســتغل بهــا المتاجريــن 

التنقــل واألزمــات والعوائــق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي جــذب ضحاياهــم.

بروتوكــول اإلتجــار بالبشــر لــه ثالثــة أغــراض رئيســية وهــي: منــع ومكافحــة اإلتجــار بالبشــر، مــع 
إيــالء اهتمــام خــاص للنســاء واألطفــال؛ وحمايــة ومســاعدة ضحايــا اإلتجــار، مــع االحتــرام الكامــل 

لحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم ؛ وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول فــي تحقيــق تلــك األهــداف.

ــاذ  ــاملة إلنف ــر ش ــول تدابي ــر البروتوك ــر، يوف ــار بالبش ــد لالتج ــف موح ــر تعري ــى توفي ــة إل باإلضاف
القانــون لمكافحــة اإلتجــار بالبشــر. وهــي تشــمل اإللتــزام بتجريــم اإلتجــار ومحاولــة اإلتجــار 
ــاذ  ــي إنف ــل لموظف ــب أفض ــى تدري ــة إل ــو الوثيق ــرى. وتدع ــال أخ ــن أفع ــا م ــط بهم ــا يرتب وم
القانــون لتمكينهــم مــن التعــرف علــى ضحايــا اإلتجــار المحتمليــن وأســاليب الجريمــة المنظمــة 

ــراد. ــار باألف ــي اإلتج ــتخدمة ف المس

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 
و12 تدابيــر مراقبــة الحــدود، مثــل فحــص وثائــق الســفر، وركــوب المركبــات للتفتيــش وتحســين 

جــودة وثائــق الســفر للحــد مــن الخــداع. 

ثالثا: معايير منظمة العمل الدولية
 

ــف  ــادل وتعري ــتخدام الع ــل اإلس ــن أج ــغيلية م ــة التش ــادئ التوجيهي ــة والمب ــادئ العام المب
ــه 14 ــة ب ــف المرتبط ــتخدام والتكالي ــوم االس رس

ــتخدام  ــل اإلس ــن أج ــغيلية م ــة التش ــادئ التوجيهي ــة والمب ــادئ العام ــق المب ــي وتطبي ــم تبن ت
ــادئ  ــذه المب ــن ه ــدف م ــراء. وكان اله ــي للخب ــاع ثالث ــل اجتم ــن قب ــام 2016 م ــي ع ــادل ف الع
هــو وضــع أســس واضحــة لمنظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــات األخــرى والهيئــات التشــريعية 

ــادل. ــتقدام الع ــان االس ــز وضم ــن لتعزي ــركاء االجتماعيي ــة والش الوطني

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 خــالل 
وســطاء. وتنطبــق علــى التوظيــف داخــل الحــدود الوطنيــة أو خارجهــا، وكذلــك علــى التوظيــف 
مــن خــالل 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 
الدوليــة،  العمــل  لمنظمــة  والمســتقبلي  الحالــي  بالعمــل  للتعريــف  العــادل  لالســتقدام 

14   منظمة العمل الدولية، المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل، 2019
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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ــرص  ــج والح ــي التروي ــن ف ــركاء االجتماعيي ــة، والش ــريعية المحلي ــات التش ــات، والهيئ والمؤسس
ــه.  علي

ــي كان  ــدر الرئيس ــادر، المص ــن المص ــد م ــن العدي ــات م ــادئ والتعليم ــذه المب ــتمداد ه ــم اس ت
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 

1.   ينبغــي أن تجــري عمليــة اإلســتخدام علــى نحــو يحتــرم ويحمــي ويســتوفي حقــوق اإلنســان 
المعتــرف بهــا دوليــًا، بمــا فيهــا تلــك المذكــورة فــي معاييــر العمــل الدوليــة، وبصــورة خاصــة 
ــال  ــل األطف ــري وعم ــل الجب ــع العم ــة ومن ــة الجماعي ــة والمفاوض ــة النقابي ــي الحري ــق ف الح

ــز، والقضــاء علــى هــذه الظواهــر فــي التوظيــف والعمــل. والتميي

2.   ينبغــي 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.

ــى  ــتخدام عل ــف واإلس ــأن التوظي ــبة بش ــات المناس ــريعات والسياس ــق التش ــي أن تطب 3.   ينبغ
ــل. ــاب العم ــة وأصح ــدي العامل ــف األي ــات توظي ــال وهيئ ــع العم جمي

4.   ينبغــي أن يراعــي اإلســتخدام سياســات وممارســات تعــزز كفــاءة وشــفافية وحمايــة العمــال 
فــي العمليــة، مــن قبيــل اإلقــرار المتبــادل بالمهــارات والمؤهــالت.

5.   ينبغــي أن يكــون تنظيــم أنشــطة اإلســتخدام والتوظيــف واضحــًا وشــفافًا ومنّفــذًا بفعاليــة. 
ــجيل  ــدة للتس ــم موّح ــاد ُنظ ــل واعتم ــى العم ــش عل ــات التفتي ــى دور هيئ ــز عل ــي التركي وينبغ
ــددة  ــر مح ــذ تدابي ــة أن تتخ ــلطات المختص ــي للس ــا ينبغ ــهادات. كم ــدار الش ــص أو إص أو الترخي
لمكافحــة أســاليب اإلســتخدام االســتغاللية واالحتياليــة، بمــا فــي ذلــك األســاليب التــي قــد تؤدي 

إلــى العمــل الجبــري أو االتجــار باألشــخاص.

6.   ينبغــي أن يحتــرم اإلســتخدام عبــر الحــدود الدولية القوانيــن واألنظمة وعقود العمــل الوطنية 
النافــذة واالتفاقيــات الجماعيــة الســارية فــي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد وحقــوق اإلنســان 
المعتــرف بهــا دوليــًا، بمــا فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل ومعاييــر العمــل 

الدوليــة ذات الصلــة. وينبغــي تنفيــذ هــذه القوانيــن والمعاييــر تنفيــذًا فعااًل.

7.   ينبغــي أال تفــرض رســوم توظيــف أو تكاليــف مرتبطــة بــه علــى العمــال أو علــى الباحثيــن عــن 
العمــل، وينبغــي أاّل يتحملوهــا بشــكل من األشــكال.

8.   ينبغــي أن تكــون شــروط وظــروف توظيــف العامــل محــددة بأســلوب مناســب وقابلــة للتحقــق 
ــة  ــن واألنظم ــًا للقواني ــة وفق ــود مكتوب ــق عق ــن طري ــون ع ــل أن تك ــم، ويفض ــهلة الفه وس
الوطنيــة وعقــود العمــل واالتفاقيــات الجماعيــة الســارية. كمــا ينبغــي أن تكــون كذلــك واضحــة 
وشــفافة، باإلضافــة إلــى اطــالع العامــل علــى موقــع العمــل وشــروط ومهــام الوظيفــة التــي 
يجــري توظيفــه مــن أجلهــا. وفــي حالــة العمــال المهاجريــن، ينبغــي أن تكــون العقــود مكتوبــة 
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ــد  ــل بل ــادرة العام ــل مغ ــت كاٍف قب ــي وق ــر ف ــي أن توف ــا، وينبغ ــل فهمه ــن للعام ــة يمك بلغ
المنشــأ، كمــا ينبغــي أن تكــون خاضعــة لتدابيــر تحــول دون االســتعاضة عــن العقــد، وينبغــي أن 

تكــون قابلــة لإلنفــاذ.

9.   ينبغــي أن تكــون موافقــة العمــال علــى شــروط وظــروف اإلســتخدام والتوظيــف طوعيــة، ال 
خــداع فيهــا وال إكــراه.

10.   ينبغــي أن تتــاح للعمــال ســبل الحصــول علــى المعلومــات المجانيــة والشــاملة والصحيحــة 
فيمــا يتعلــق بحقوقهــم وظــروف توظيفهــم واســتخدامهم.

ــدم  ــي ع ــا ينبغ ــه. كم ــد أو مغادرت ــل البل ــل داخ ــي التنق ــال ف ــة العم ــرام حري ــي احت 11.   ينبغ
مصــادرة الوثائــق الثبوتيــة للعمــال وال عقودهــم أو إتالفهــا أو احتجازهــا.

12.   ينبغــي أن يكــون للعمــال الحريــة فــي إنهــاء توظيفهــم، وفــي حالــة العمــال المهاجريــن، 
الحريــة فــي العــودة إلــى بلدانهــم. وينبغــي أاّل يكــون العامــل المهاجــر ملزمــًا بطلــب اإلذن مــن 

صاحــب العمــل أو هيئــة التوظيــف لتغييــر صاحــب العمــل.

13.   ينبغــي أن يتــاح للعمــال، بصــرف النظــر عــن وجودهــم أو مركزهــم القانونــي فــي دولــة مــن 
الــدول، ســبل الوصــول مجانــًا أو بتكلفــة معقولــة إلــى آليــات التظلــم وغيرهــا مــن آليــات تســوية 
النزاعــات فــي حــاالت االدعــاء بانتهــاك حقوقهــم فــي عمليــة اإلســتخدام، وينبغــي توفير وســائل 

االنتصــاف الفعالــة والمناســبة حيثمــا وقــع االنتهــاك.15

أمــا فيمــا يتعلــق بالتعليمــات التشــغيلية فقــد حــددت مســؤوليات الحكومــات والشــركات 
ــا  ــات بصفته ــق الحكوم ــى عات ــة عل ــؤوليات الواقع ــددت المس ــث ح ــتقدام، بحي ــب االس ومكات
ــتقدام  ــة االس ــة لعملي ــة المنظم ــل، أم الجه ــب العم ــة صاح ــت الحكوم ــواء كان ــة، س التنظيمي
لتخفيــف االنتهــاكات الممارســة ضــد العمــال المحلييــن والمهاجريــن خــالل ســير العمليــة وســد 

ــى األرض.  ــم عل ــة انفاذه ــريعية، ومتابع ــة والتش ــوات القانوني الفج

ــا،  ــة وإعمــال حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا دولي ــرام وحماي كمــا ينبغــي علــى الحكومــات احت
بمــا فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل، وغيرهــا مــن معاييــر العمــل الدوليــة 
ــن  ــة تكوي ــي حري ــق ف ــة الح ــرام وحماي ــمل احت ــذا يش ــتقدام. وه ــة االس ــي عملي ــة ف ذات الصل
ــال  ــة األطف ــه، وعمال ــاء علي ــري والقض ــل الجب ــع العم ــة، ومن ــة الجماعي ــات والمفاوض الجمعي
والتمييــز فيمــا يتعلــق بالتوظيــف والمهــن، باإلضافــة التخاذهــا الخطــوات الكافيــة لضمــان أن 
تكــون عقــود العمــل واضحــة وشــفافة وأن يتــم احتــرام البنــود الــواردة فيهــا. وعلــى الحكومــة 
أيًضــا أن تضمــن التشــريعات واألنظمــة والتعليمــات ذات الصلــة جميــع جوانــب عمليــة االســتقدام 

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

ــر  ــار توفي ــن اإلعتب ــذ بعي ــدول أن تأخ ــى ال ــب عل ــن يح ــال المهاجري ــتقدام العم ــاالت اس ــي ح وف
تدريبــات فيمــا يتعلــق بحقــوق العمــال فــي العمــل الالئــق للمهاجريــن المحتمليــن، والتأكــد مــن 
توافــق شــمول اإلتفاقيــات الثنائيــة و/أو متعــددة االطــراف المتعلقــة بهجــرة األيــدي العاملــة 

15   منظمة العمل الدولية، المبادئ العامة واالرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل االستخدام العادل، 2019
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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المتعلقــة بتنظيــم عمليــة االســتقدام مــع حقــوق االنســان المعتــرف بهــا دولًيــا، بمــا فــي ذلــك 
ــة.  ــة ذات الصل ــل الدولي ــر العم ــن معايي ــره م ــل، وغي ــي العم ــية ف ــوق االساس ــادئ والحق المب
ــا  ــة. كم ــا بفعالي ــة، وتنفيذه ــاء الحاج ــب اقتض ــد بحس ــور والمقص ــأ والعب ــدان المنش ــن بل ــا بي م
ينبغــي أن تحتــوي هــذه اإلتفاقيــات علــى آليــات محــددة لضمــان التنســيق والتعــاون الدولييــن، 
بمــا فــي ذلــك التعــاون القنصلــي. وســد الثغــرات التنظيميــة والتنفيذيــة المتعلقــة بالتوظيــف 
ــا  ــات واعتماده ــذه اإلتفاق ــة ه ــي صياغ ــتركة. وينبغ ــة المش ــد العامل ــرة الي ــرات هج ــر مم عب
ومراجعتهــا وتنفيذهــا بمشــاركة هادفــة مــن جميــع الشــركاء، ويجــب أن تشــمل إنشــاء آليــات 
ــب  ــا يتوج ــراف كم ــددة األط ــة والمتع ــات الثنائي ــب اإلتفاق ــة بموج ــان الثالثي ــل اللج ــراف، مث إش

ــن بأحكامهــا. نشــرها علــى المــأ وإبــالغ العمــال المهاجري

ــى  ــغيلية عل ــات التش ــدت التعليم ــد أك ــتقدام فق ــب االس ــؤوليات مكات ــق بمس ــا يتعل ــا فيم أم
ــب لحقــوق  ــرام هــذه المكات ــة احت ــة االســتقدام وأهمي ــب فــي عملي ــة دور هــذه المكات أهمي
االنســان المعتــرف بهــا دولًيــا أثنــاء عمليــة االســتقدام، بمــا فــي ذلــك تلــك المعبــر عنهــا فــي 
معاييــر العمــل الدوليــة، وال ســيما الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والمفاوضــة الجماعيــة، 
ومنــع العمــل الجبــري والقضــاء عليــه، وعمــل األطفــال والتمييــز فيمــا يتعلــق بالتوظيــف 

ــغيل.  ــة التش ــالل عملي ــن خ والمه

كمــا ينبغــي أن تقــوم هــذه المكاتــب التأكــد مــن عــدم تحميــل العمــال أو الباحثيــن عــن عمــل 
ــب  ــي المكات ــا ف ــول به ــراءات المعم ــن اإلج ــد م ــتقدام، والتأك ــة باالس ــف ذات عالق أي مصاري
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 
ــة  ــد حرك ــال، وأال تقي ــة بالعم ــة الخاص ــق الهوي ــن وثائ ــا م ــود أو غيره ــفر أو العق ــوازات الس بج
العمــال الذيــن هــم تحــت حمايتهــم أو اإلســاءة إليهــم أو الســماح بإســاءة معاملتهــم. وينبغــي 
علــى هــذه المكاتــب أيًضــا ان يتخــذوا خطــوات لضمــان أن تكــون ظــروف العمــل والمعيشــة التــي 
ــن  يتــم توظيــف العمــال فيهــا هــي تلــك التــي ُوعــدوا بهــا، والتأكــد مــن أن العمــال المهاجري

ــا مــع صاحــب عمــل شــرعي ومحــدد.  لديهــم عالقــة عمــل معتــرف بهــا قانوًن

أمــا أصحــاب العمــل فعليهــم مســؤوليات عــدة أهمهــا ضمــان توفيــر العقــود المكتوبــة بلغــة 
ــل  ــود العم ــة وعق ــح الوطني ــن واللوائ ــا للقواني ــا وفًق ــق منه ــا والتحق ــل فهمه ــن للعام يمك
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 
أيًضــا توفيــر أو تســهيل الوصــول الفعــال إلــى آليــات التظلــم وغيرها مــن آليــات تســوية المنازعات 
ــاء  ــة أثن ــوء المعامل ــن س ــوا م ــن عان ــك الذي ــة ألولئ ــون متاح ــث تك ــاكات بحي ــاالت االنته ــي ح ف
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 
ــر  ــزم وغي ــر مل ــاء وغي ــدول األعض ــوده ال ــدى تق ــو منت ــيا. وه ــي آس ــل ف ــدان األص ــدي لبل التعاق
رســمي لتســهيل الحــوار والتعــاون بشــأن القضايــا ذات االهتمــام المشــترك والمرتبطــة بتنقــل 

اليــد العاملــة.

وتــم تأســيس وبــدء عمليــة كولومبــو فــي عــام 2003 كنــوع 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 12 دولــة عضــو و 8 دول مراقبــة. والــدول 
األعضــاء هــي أفغانســتان، وبنغالديــش، وكمبوديــا، والصيــن، والهنــد، وأندونيســيا، ونيبــال، 

ــام.16 ــد، وفيتن ــريالنكا، وتايالن ــن، وس ــتان، والفلبي وباكس
الهدف من عملية كولومبو هو خلق لجنة للدول اآلسيوية المرسلة للعمالة من أجل:

•   مشــاركة التجــارب، والــدروس المســتفادة، والممارســات الفضلــى فــي التوظيــف العابــر 
ــدود. للح

•   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 
 . لمقصد ا

•   مراجعة ومراقبة تطبيق التوصيات والتعرف على الخطوات القادمة لخطة العمل. 

 تمحورت عملية كولومبو منذ بدايتها حول المواضيع التالية:

ــة  ــن، علــى وجــه الخصــوص حماي ــة والمراقبــة للخدمــات المقدمــة للعمــال المهاجري •   الحماي
ــل،  ــف والعم ــة التوظي ــير عملي ــالل س ــتغاللهم خ ــبب باس ــي تتس ــات الت ــن الممارس ــال م العم
باإلضافــة للتزويــد بالخدمــات التــي يحتاجهــا العمــال قبــل المغــادرة مــن بلــد االصــل، مثــل 

ــول.  ــة الوص ــادرة، وجه ــل المغ ــات قب المعلوم

ــة  ــل خارجي ــواق عم ــر اس ــمل تطوي ــذي يش ــة، ال ــدي العامل ــرة األي ــم هج ــد تنظي ــادة فوائ •   زي
ــواالت.  ــة للح ــار التنموي ــز اآلث ــمية وتعزي ــوات الرس ــر القن ــالت عب ــق التحوي ــادة تدف ــدة، زي جدي

•   بنــاء القــدرات، وجمــع المعلومــات، والتعــاون بيــن الــدول؛ ويشــمل ذلــك بنــاء القــدرات 
المؤسســية، وتبــادل المعلومــات لمواجهــة تحديــات هجــرة اليــد العاملــة، وزيــادة التعــاون مــع 
ــز  ــل، وتعزي ــواق العم ــى أس ــول إل ــن والوص ــال المهاجري ــة العم ــث حماي ــن حي ــد م دول المقص

ــل. ــدان األص ــن بل ــاون بي التع

16   https://www.colomboprocess.org/about-the-colombo-process/members
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حوار ابو ظبي 

ــو ظبــي )ADD( فــي عــام 2008 كلجنــة للحــوار والتعــاون بيــن الــدول اآلســيوية  تأســس حــوار أب
مــن دول األصــل ودول وجهــات العمــل. ويتألــف حــوار أبــو ظبــي مــن اثنتــي عشــرة دولــة عضــو 
ــيا،  ــد، وأندونيس ــن، والهن ــش، والصي ــتان، وبنغالدي ــي أفغانس ــو )CP(، وه ــة كولومب ــي عملي ف
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.

ــرة  ــن هج ــى تمكي ــي إل ــو ظب ــوار أب ــدف ح ــة، يه ــا الدول ــة تقوده ــارية إقليمي ــة استش كعملي
العمــال اآلمنــة والمنظمــة فــي بعــض أكبــر ممــرات هجــرة العمالــة المؤقتــة فــي العالــم. مــن 
ــر المشــترك للبرمجــة المتعلقــة بتنقــل  خــالل الحــوار والتعــاون متعــدد األطــراف بشــأن التطوي
ــاء  ــدول األعض ــام ال ــان قي ــى ضم ــي عل ــو ظب ــوار أب ــاعد ح ــالغ، يس ــذ واإلب ــة، والتنفي ــد العامل الي
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 
وبلــدان المقصــد مــن أجــل التنميــة حــول موضــوع العمــل التعاقــدي المؤقــت، بنــاًء علــى فكــرة 

الشــراكة والمســؤولية المشــتركة:

ــات  ــة، وسياس ــارات المطلوب ــل، والمه ــوق العم ــات س ــول اتجاه ــة ح ــادل المعرف ــر وتب •   تطوي
ــة. ــا بالتنمي ــالت، وعالقته ــن، والتحوي ــات العاملي وتدفق

•   بناء القدرات لزيادة فعالية التشبيك والعرض والطلب. 

•   الحد من التوظيف غير النظامي وتعزيز تدابير الرفاهية والحماية للعمال المتعاقدين.

ــزز  ــذي يع ــت ال ــدي المؤق ــل التعاق ــة للعم ــدورة الكامل ــج إدارة ال ــامل لمنه ــار ش ــر إط •   تطوي
ــد. 17  ــل والمقص ــدان األص ــتركة لبل ــح المش المصال

17   http://abudhabidialogue.org.ae/
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الفصــل الثانــي: التشــريعات الوطنيــة األردنيــة 
باالســتقدام المتعلقــة 

أوال: القوانين 

قانون العمل رقم 8 لعام 1996 وتعديالته18

يطبــق قانــون العمــل األردنــي علــى جميــع العامليــن علــى أرض المملكــة باختــالف جنســياتهم، 
حيــث ال يميــز المشــّرع بيــن العامــل األردنــي وغيــر األردنــي فــي الحقــوق والواجبــات، ونظمــت 
المــادة )12( مــن 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 
ــار، وال  ــمائة دين ــن خمس ــل ع ــي ال تق ــة الت ــادة )12( بالغرام ــكام الم ــف أح ــورة تخال ــة بص األردني
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 
مخالًفــا ألحــكام المــادة )12( مــن قانــون العمــل عنــد اســتخدامه عامــل غيــر أردنــي بــال اســتصدار 
تصاريــح العمــل، وعنــد اســتخدام عامــل غيــر مصــّرح لــه بالعمــل لديــه واســتخدامه فــي مهنــة ال 

يســمح لــه بالعمــل بهــا. 
 

باإلضافــة إلــى ذلــك، منحــت المــادة )12( وزيــر العمــل صالحيــة تســفير أي عامــل يخالــف أحــكام 
هــذه المــادة خــارج المملكــة، فــي حــال لــم يمتلــك تصريــح عمــل علــى نفقــة صاحــب العمــل أو 
ــة  ــي ثالث ــل مض ــل قب ــتقدام العام ــادة اس ــوز إع ــا ال يج ــا، كم ــل به ــي يعم ــة الت ــر المؤسس مدي
ســنوات علــى األقــل مــن تنفيــذ قــرار التســفير. مــا يعنــي إلــى أن العامــل يعاقــب فــي حــال عــدم 
ــه أو تجديدهــا مــن قبــل صاحــب العمــل بالتســفير، وال يســمح لــه  ــح الالزمــة ل اســتصدار التصاري
بالعــودة قبــل مــرور ثــالث ســنوات علــى تســفيره. وعلــى الصعيــد األخــر، اســتقر القضــاء األردنــي 
بــأن عــدم امتــالك العامــل لتصاريــح العمــل، ال يمنعــه مــن المطالبــة بحقوقــه، حيــث إن تصريــح 
ــل  ــالك العام ــدم امت ــط. وان ع ــل فق ــب العم ــل وصاح ــن العام ــا بي ــا تنظيمًي ــؤدي غرًض ــل ي العم

لتصاريــح العمــل، ال يمنعــه مــن المطالبــة بحقوقــه.

ــه،  ــون العمــل رقــم 8 لعــام 1996 وتعديالت ــى وزارة العمــل بموجــب المــادة )10( مــن قان وتتول
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: 

1.   قطاع 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%D9-
8%A%D984%%D8%A7%D8%AA%D987%.pdf

16



2.   أي 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 
ــوزارة  ــراف ال ــا، وإش ــة إدارته ــص، وكيفي ــاء الترخي ــاالت إلغ ــنوًيا، وح ــب س ــذه المكات ــص ه ترخي
ــذه  ــدر له ــة تص ــى أنظم ــب بمقتض ــذه المكات ــا ه ــي تقدمه ــات الت ــدل الخدم ــدد ب ــا، وتح عليه
ــي  ــن ف ــن العاملي ــر األردنيي ــتقدام غي ــي اس ــة ف ــب العامل ــم المكات ــام تنظي ــو نظ ــة، وه الغاي

ــام 2020.  ــم 63 لع ــازل رق المن

قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم 24 لعام 1973 وتعدياته 19

ينظــم قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب إجــراءات دخــول  وخــروج األجانــب مــن وإلــى المملكــة، 
ــة  ــى وثيق ــزا عل ــة إذا كان حائ ــى المملك ــول إل ــي الدخ ــمح لأجنب ــادة )4(، يس ــص الم ــب ن فبحس
ســفر ســارية المفعــول صــادرة عــن بــالده ومعتبــرة لــدى الحكومــة األردنيــة، كمــا يجــب أن يكــون 
ــول  ــه الحص ــون نفس ــن القان ــادة )16( م ــترط الم ــا تش ــروج، كم ــول أو خ ــيرة دخ ــى تأش ــاًل عل حاص
علــى إذن إقامــة فــي المملكــة عنــد اســتخدام أجنبــي، وتعبئــة إقــرار خــاص فــي مركــز الشــرطة 

الــذي يقــع محــل العمــل خــالل 48 ســاعة مــن وقــت اإللتحــاق بالعمــل.

واشــترطت المــادة )26( مــن قانــون اإلقامــة أن يتــم تقديــم مبــررات مقنعــة للســلطات المختصــة 
ــركة أو  ــع ش ــل م ــد عم ــى عق ــول عل ــل الحص ــى العام ــترط عل ــا يش ــة، كم ــح إذن اإلقام ــم من ليت
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.

ــال إذن إقامــة بالغرامــة علــى  ــر األردنــي ب كمــا تعاقــب المــادة )35( علــى اســتخدام العامــل غي
صاحــب العمــل بمبلــغ ال يقــل عــن 50 دينــار وال يزيــد عــن 75 دينارعلــى كل عامــل مخالــف لديــه، 
كمــا يدفــع العامــل مبلــغ خمســة وأربعيــن دينــاًرا عــن كل شــهر مــن أشــهر التجــاوز أو جــزء مــن 

الشــهر بواقــع دينــار ونصــف عــن كل يــوم مــن ذلــك الجــزء فــي ذاك الوقــت. 
 

قانون معدل لقانون منع اإلتجار بالبشر رقم 10 لعام 2021 20

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، 
ــل  ــة لني ــغ مالي ــر إعطــاء مبال ــة الضعــف، أو عب أو الخــداع، أو اســتغالل الســلطة، أو اســتغالل حال

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 
لعام 2020 21

عــرف النظــام »المكتــب« بأنــه المؤسســة المرخصــة وفًقــا لنظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي 
اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن فــي المنــازل، حيــث اشــترط هــذا النظــام أن يكــون المكتــب 
مرخًصــا للقيــام بهــذه الغايــة، كمــا ال يجــوز اســتقدام غيــر األردنييــن للعمــل فــي المنــازل إال مــن 
خــالل هــذه المكاتــب التــي تتبــع لنظــام تنظيــم مكاتــب االســتقدام، كمــا يمكــن لوزيــر العمــل 
أن يســمح باســتخدام أي عامــل غيــر أردنــي للعمــل فــي المنــازل إذا كان متواجــًدا فــي المملكــة 

مــن قبــل. 

ــه«.  ــذي يســتقدم عامــاًل فــي منزل ــه »الشــخص الطبيعــي ال ــزل بأن وعــرف النظــام صاحــب المن
وعــرف العامــل بأنــه »عامــل المنــزل، أو الطاهــي، أو البســتاني، أو مرافــق المريــض، أو مــن فــي 
حكمهــم، الــذي يعمــل فــي خدمــة صاحــب المنــزل بصفــة مســتمرة. عــالوة 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 2020 مهــام عامــل المنــزل، 
ــل  ــام العام ــن مه ــع م ــا يوس ــتنة«، م ــة والبس ــى وذوي اإلعاق ــة المرض ــه »مرافق ــف إلي فأضي

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 )60,000( دينــار علــى أن تجــدد ســنويًا خــالل الشــهر 
األخيــر مــن تاريــخ انتهائهــا ويصبــح مقــدار الكفالــة )80,000( دينــار لترخيــص المكتــب الثانــي إذا 
ــريكا  ــر أو ش ــب آخ ــًكا لمكت ــى مال ــة األول ــن الدرج ــه م ــد أقارب ــه أو أح ــب أو زوج ــك المكت كان مال

فيــه.

كمــا يجــب علــى صاحــب المكتــب االنتســاب لنقابــة أصحــاب مكاتــب االســتقدام فــي األردن، وأن 
ــد وزارة  ــم تزوي ــن األداء، وأن يت ــان ُحس ــروًطا لضم ــن ش ــاص يتضم ــد خ ــى تعه ــع عل ــم التوقي يت
ــتقدام  ــاطة الس ــال الوس ــام بأعم ــي القي ــه ف ــر غايات ــب، وأن تنحص ــح للمكت ــوان واض ــل بعن العم
العامليــن غيــر األردنييــن فــي المنــازل، وأن يكــون لهــذا المكتــب مديــر مســؤول ومنــدوب تتوافــر 
ــي  ــا ف ــب توفره ــروط الواج ــن الش ــام. وم ــذا النظ ــي ه ــا ف ــوص عليه ــروط المنص ــا الش فيهم
ــه  ــا علي ــون محكوًم ــة، وأال يك ــية األردني ــة الجنس ــن حمل ــون م ــي أن يك ــريك ه ــؤول والش المس
ــهادة  ــب ش ــذا بموج ــات ه ــوم بإثب ــة، وأن يق ــالق العام ــرف أو األخ ــة بالش ــة مخل ــة أو جنح بجناي
عــدم محكوميــة صــادرة فــي غضــون أقــل مــن 30 يوًمــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، باإلضافــة إلــى 
شــهادة حســن ســيرة وســلوك، علــى أن يتــم تجديدهمــا ســنوًيا وأال يكــون قــد ســبق لــه أن كان 

مالــًكا أو شــريًكا فــي مكتــب تــم إغالقــه وال يــزال مغلًقــا أو تــم إلغــاء ترخيصــه.
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 18 عــام وأن ال يكــون محكومــا عليــه بجنايــة أو 
جنحــة مخلــة بالشــرف أو األخــالق العامــة وأن يثبــت ذلــك بشــهادة عــدم محكوميــة لــم يمــض 
علــى إصدارهــا أكثــر مــن شــهر واحــد، علــى أن يتــم تجديدهــا كل ســنة، وأن يكــون حاصــال علــى 
تفويــض صــادر مــن المكتــب و معتمــد مــن وزارة العمــل، وأن يكــون حاصــال علــى موافقــة أمنيــة 
ــه بدخــول المطــارات فهــو عــادة مــن يســتقبل العامــالت عنــد وصولهــم المطــار، وأن  تســمح ل
يرتبــط بعقــد عمــل مــع المكتــب، و يشــترط أيًضــا بالمنــدوب أال يكــون مندوبــا ســوى عــن مكتــب 
ــوم  ــا أن يق ــام أيًض ــترط النظ ــد اش ــنوًيا، وق ــدد س ــة تج ــاد خاص ــة اعتم ــه بطاق ــط و لدي ــد فق واح

المكتــب بتعييــن مترجمــة للتفاهــم مــع العامــالت.

هــذا وقّيــد النظــام مكاتــب االســتقدام فــي مادتــه الثامنــة وحظــر اســتخدام عمــال إال مــن خــالل 
جهــات مرخصــة فــي دولــة األصــل، كمــا أوجــب عليهــم أن يعقــدوا اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم 
ــك  ــن تل ــم وبي ــة بينه ــم العالق ــات لتنظي ــع اتفاقي ــوا بتوقي ــة، وأن يقوم ــن المملك ــا وبي بينه
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 أيًضــا، كمــا حظــر ممارســة 
أي أعمــال باســمه أو باســم مكتــب آخــر أو مــن خــالل مقــره بــأي صــورة فــي حــال إيقافــه عــن 
ــوزارة  ــم تقديمهــا لل العمــل أو إغالقــه أو إلغــاء ترخيصــه باســتثناء متابعــة المعامــالت التــي ت
قبــل تاريــخ اإلغــالق وبموافقتهــا وحظــر توقيــع صاحــب المنــزل علــى أي اتفاقيــات تتضمــن فرض 

مبالــغ ماليــة خالًفــا لمــا تحــدده وزارة العمــل. 

ــذي  ــوذج ال ــق النم ــزل وف ــب المن ــع صاح ــد م ــع عق ــام بتوقي ــذا النظ ــا له ــب وفق ــزم المكت ويلت
تعتمــده الــوزارة لهــذه الغايــة، ومتابعــة اســتكمال اإلجــراءات الخاصــة باســتقدام العامليــن لــدى 
الجهــات المختصــة واإلعــالن 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.

ــات الخاصــة  ــات إلكترونيــة تتضمــن البيان ــر قاعــدة بيان ــا بتوفي  ويجــب أن يقــوم المكتــب أيًض
بالعمــال المســتقدمين وجنســياتهم وأعدادهــم وأســماء أصحــاب المنــازل. كمــا يلتــزم المكتــب 
ــن  ــا بتأمي ــزم أيًض ــاءها. ويلت ــدم افش ــال وع ــة بالعم ــات الخاص ــى المعلوم ــة عل بالمحافظ
ــل  ــي للعام ــص الطب ــراءات الفح ــتكمال إج ــم واس ــازل وايوائه ــي المن ــن ف ــاص للعاملي ــكن خ س
خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أيــام عمــل مــن دخولــه المملكــة وتســليمه لصاحــب المنــزل بشــرط أن 

يكــون العامــل الئًقــا صحًيــا.

وقــد نصــت المــادة 9 مــن النظــام ذاتــه علــى أن يقــوم وزيــر العمــل بتحديــد تكاليــف اســتقدام 
العامليــن مــن كل جنســية بشــكل منفصــل وواضــح، وبــدل األتعــاب الــذي تتقاضــاه المكاتــب مــن 
بــدل اســتقدام وبــدل فحــص طبــي، بنــاًء علــى تنســيب مــن اللجنــة.   ويســتوفي المكتــب مــن 
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 12، فقــد أعطيــت الصالحيــة للــوزارة بإلغــاء ترخيــص المكتــب المخالــف بشــكل 
نهائــي إذا  ثبــت أن المخالفــة تشــكل انتهــاًكا صريًحــا لحقــوق اإلنســان أو القانــون، ومــن 
ــأوراق مــزورة، أو اســتقدام عامــل  المخالفــات هــذه اســتقدام العامــل بطــرق غيــر قانونيــة أو ب
يقــل عمــره عــن العمــر المحــدد فــي اإلتفاقيــات أو مذكــرات التفاهــم، أو فــي حــال اســتغالل أي 
عامــل أو تشــغيله بالمياومــة أو اإلســتيالء علــى أجــره، أو اإلعتــداء علــى العامــل جســدًيا أو جنســًيا 
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. 

ــر العمــل بــأن يتخــذ  ــأن المــادة 18 مــن هــذا النظــام أعطــت الصالحيــة لوزي ويجــدر الذكــر أيًضــا ب
أي إجــراء يــراه مناســبا لضبــط ســوق العمــل ووقــف إصــدار تراخيــص مكاتــب جديــدةـ، أو فتــح بــاب 
اإلســتقدام مــن الــدول التــي يراهــا مناســبة، أو منــع أو إغــالق إســتقدام العمــال من بعــض الدول 

علــى أن يتــم منــح المكتــب مهلــة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر لإليفــاء بالتزاماتهــا الســابقة.

نظام مفتشي العمل وتعدياته رقم 56 لعام 221996

عرفــت المــادة 2 مــن النظــام مفتــش العمــل بأنــه »الشــخص المفــوض بالتفتيــش علــى العمل«، 
ــة  ــة المتعلق ــكام القانوني ــق األح ــن تطبي ــق م ــام التحق ــب النظ ــش  بحس ــداف التفتي ــن أه وم
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 
ــة  ــالمة والصح ــروط الس ــن ش ــام بتأمي ــة واإلهتم ــة اإلقتصادي ــق التنمي ــي تحقي ــهام ف واإلس
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 
ــة،  ــه والتــي تتعلــق بمخالفــة األحــكام القانوني ــد بالســرية بشــأن الشــكاوى المقدمــة إلي التقي
وعـــدم إفشـــاء أي معلومــات تتعلــق بعمليــات صـــناعية أو تجاريـــة أو تجهيــزات خاصـــة بهــا يصل 
ــدم بحكــم عملــه حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه فــي الحكومــة، وعــدم القيــام  إليهــا عملــه أو تقـ

بالتفتيــش علــى العمــل فــي المؤسســات التــي يكــون لــه مصلحــة فيهــا.

نظام رسوم تصاريح العمل لغير األردنيين رقم 142 لعام 232019 

وضــح نظــام رســوم تصاريــح العمــل لغيــر األردنييــن تكاليــف اســتصدار تصاريــح العمــل فــي المادة 
الثانيــة منــه حيــث تســتوفي وزارة العمــل رســم إصــدار تصريــح العمــل 400 دينــار 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: 

أ -   )175( مئــة وخمســة وســبعون دينــاًرا عــن كل عامــل لــدى المؤسســات والشــركات العاملــة 
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:
1.   محالت المساج المرخصة وفق التشريعات ذات العالقة.

2.   المالهي الليلية والبارات والديسكو.
د -   )2400( ألفــان وأربعمائــة دينــار عــن كل عامــل مــن ذوي المهــارات المتخصصــة زيــادًة علــى 

األعــداد أو نســب العمالــة الوافــدة المســموح بها.
ــاع  ــي القط ــر ف ــح الح ــة للتصري ــال المياوم ــن عم ــل م ــن كل عام ــار ع ــتمائة دين ذ -   )600( س

ــي. الزراع
ــاع  ــي قط ــر ف ــح الح ــة للتصري ــال المياوم ــن عم ــل م ــن كل عام ــار ع ــة دين ر -   )800( ثمانمائ

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 
وتعدياته 24

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 
ــث  ــتخدام حي ــة اإلس ــمى لجن ــوزارة تس ــي ال ــن موظف ــة م ــكيل لجن ــوم بتش ــل أن يق ــر العم لوزي
تختــص هــذه اللجنــة فــي طلبــات اســتخدام واســتقدام العّمــال غيــر األردنييــن مــن خــارج المملكة 

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 ميــالده 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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عــن المشــاريع والعطــاءات المحالــة علــى صاحــب المحــل مبيًنــا فيهــا الجهــة التــي أحالــت إليــه 
هــذه العطــاءات وشــهادة فحــص طبــي للعامــل المســتقدم ســارية المفعــول صــادرة عــن أحــد 
ــد  ــبقًا وبع ــل مس ــح العم ــوم تصاري ــع رس ــة ودف ــدى وزارة الصح ــدة ل ــة المعتم ــز الصحي المراك

الحصــول علــى الموافقــة علــى الطلــب.

ــن  ــن م ــهرين للعاملي ــدة ش ــول لم ــارية المفع ــتقدام س ــب االس ــى طل ــة عل ــر الموافق وتعتب
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 البــالد خــالل تلــك الفتــرة واســتكمال 
اإلجــراءات المتعلقــة بالحصــول علــى تصريــح العمــل وتبــدأ مــدة ســريان تصريــح العمــل مــن تاريــخ 

ــالد. ــل الب ــول العام دخ

كمــا يتيــح النظــام لصاحــب العمــل فــي حالة تعثــر اســتقدام أو عــدم دخول العمــال من الجنســيات 
المقيــدة الموافــق علــى اســتقدامهم إلــى البــالد، التقــدم بطلــب أو أكثــر الســتبدالهم ضمــن 
ــرر  ــى أال يتك ــالد عل ــم الب ــدم دخوله ــات ع ــيراتهم وإثب ــاء تأش ــريطة إلغ ــهر ش ــع أش ــة األرب مهل

الطلــب ألكثــر مــن مــرة واحــدة لنفــس العمــال المــراد اســتبدالهم.

وقــد ورد فــي المــادة )9( مــن النظــام كيفيــة اســتصدار تصاريــح العمــل للعمــال غيــر األردنييــن 
لــدى اســتقدامهم، حيــث يجــب أواًل الحصــول علــى موافقــة وزيــر العمــل أو مــن يفوضــه وفــق 
نمــوذج يتضمــن اســم العامــل بحســب جــواز ســفره، وتاريــخ ميــالده، 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.

ــل،  ــوق العم ــات س ــات قطاع ــا الحتياج ــن وفًق ــر األردنيي ــال غي ــتقدام العّم ــم اس ــب أن يت ــا يج كم
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار قائمــة المهــن المغلقــة، ولــوزارة العمــل أن تحــدد نســبة العمالــة غيــر 
األردنيــة فــي أي مــن القطاعــات بمــا يخــدم سياســة اإلحــالل التدريجــي للعمالــة األردنيــة حســب 

مــا أوجبتــه المــادة )10( مــن النظــام.

ــدة  ــر المقي ــيات غي ــن الجنس ــال م ــوص العم ــتثناء بخص ــات اس ــذه التعليم ــي ه ــه ورد ف  إال أن
)العمــال مــن الجنســية المصريــة تحديــًدا( فــي المــادة )14( حيــث يجــب أن يكــون االســتقدام وفق 

األســس التاليــة:

طلب االستقدام وتعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. . 1
إبــراز رخصــة مهــن ســارية المفعــول للمؤسســة وإرفــاق صــورة عنهــا، أو إرفــاق كتــاب صــادر . 2

عــن مديريــة الزراعــة المختصــة فــي حالــة كــون العامــل المطلــوب اســتقدامه ســيعمل فــي 
قطــاع الزراعــة أو تقديــم إذن أشــغال وســند تســجيل األرض وعقــد اإليجــار )إذا كان مســتأجرًا( 
مصدًقــا حســب األصــول، وإرفــاق صــور عنهمــا فــي حالــة كــون العامــل يعمــل فــي عمــارة أو 

فيــال علــى أن تكــون الموافقــة لعامــل واحــد فقــط للعمــارة أو الفيــال.
للجنــة اإلســتخدام طلــب توصيــة صــادرة مــن النقابــة أو اتحــاد المزارعيــن أو الهيئة التــي تمثل . 3

ــه صاحــب العمــل، يبيــن فيــه مــدى الحاجــة الفعليــه  ــذي يزاول قطــاع النشــاط االقتصــادي ال
مــن العمــال لمقــدم الطلــب.
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صــورة عــن المشــاريع والعطــاءات المحالــة علــى صاحــب العمــل، مبينــًا فيهــا الجهــة التــي . 4
أحالــت هــذه العطــاءات. 

كشــف صــادر عــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي يبيــن اشــتراك المؤسســة بالضمــان . 5
االجتماعي.

ويتم استكمال باقي الوثائق المطلوبة عند دخول العامل إلى أراضي المملكة.

تعليمات لسنة )2007( تعليمات وشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير 
األردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007 )وتعدياتها( 25

عرفــت المــادة الثانيــة مــن التعليمــات المناطــق الصناعيــة المؤهلــة بأنهــا: »أي نشــاط اقتصادي 
ــى أن  ــة عل ــة ومنتج ــة مؤهل ــة صناعي ــن أي منطق ــم ضم ــكات قائ ــيج والمحي ــاع النس ــي قط ف

يكــون مؤهــاًل وتنطبــق عليــه أحــكام قانــون تشــجيع االســتثمار«.

وتســري أحــكام هــذه التعليمــات بموجــب المــادة الثالثــة علــى المصانــع التــي تعمــل فــي قطــاع 
ــع التــي تقــوم ببعــض  النســيج والحياكــة، وصناعــة مدخــالت اإلنتــاج المكملــة للقطــاع والمصان
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 
ــوض  ــى مف ــي إل ــب خط ــم طل ــم تقدي ــب أن يت ــث يج ــات حي ــذه التعليم ــن ه ــادة )4( م ــا للم وفًق
وزارة العمــل يتضمــن اســم المؤسســة واســم صاحبهــا وعنوانهــا وطبيعــة عملهــا وفروعهــا، 
باإلضافــة إلــى اســم العامــل حســب جــواز ســفره وتاريــخ ميــالده وجنســيته والمهنــة التــي ســوف 
يعمــل بهــا، باإلضافــة إلــى شــهادة مصدقــة مــن وزارة العمــل فــي بلــد العامــل تبيــن أن العامــل 
ــغ  ــة مبال ــن يدفــع اي ــه ل ــده وبأن ــة تشــغيل مرخصــة فــي بل ــق وكال ســيتم اســتقدامه عــن طري
ماليــة أو عينيــة لقــاء اســتقدامه، وصــورة مصدقــة عــن إعــالن صــادر عــن الشــركة المســتقدمة 
ــد العامــل يوضــح شــروط العمــل وظروفــه والراتــب وســاعات العمــل  فــي أحــد الصحــف فــي بل
ــه  ــالن بأن ــس االع ــي نف ــد ف ــي، وتؤك ــن صح ــام أو تأمي ــكن أو طع ــن س ــرى م ــازات أخ وأي امتي
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 إلحــالل العمالــة األردنيــة محــل العمالــة الوافدة بشــكل تدريجي 

وحســب النســب التاليــة: 

الحد األدنى 10 % نسبة عمالة أردنية للسنة األولى للمصانع التي هي تحت اإلنشاء.. 1

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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الحــد األدنــى 20 % نســبة عمالــة أردنيــة للمصانــع العاملــة وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر هــذه . 2
التعليمــات فــي الجريــدة الرســمية.

الحــد األدنــى 25 %نســبة عمالــة أردنيــة للســنة الثانيــة وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر هــذه التعليمــات . 3
فــي الجريــدة الرســمية.

الحــد األدنــى 30 %نســبة عمالــة أردنيــة للســنة الثالثــة وتبــدأ مــن تاريــخ نشــر هــذه التعليمــات . 4
فــي الجريــدة الرســمية.

ــي . 5 ــات وف ــي المحافظ ــي ف ــرع إنتاج ــح ف ــع بفت ــام أي مصن ــال قي ــي ح ــة: ف ــروع اإلنتاجي الف
مناطــق جيــوب الفقــر يتــم منحــه تخفيضــًا مــن نســبة العمالــة األردنيــة بالمقــدار الــذي تــراه 

وزارة العمــل مناســبا علــى النســب المشــار إليهــا أعــاله.

وبعــد ذلــك يقــوم مفــوض الــوزارة لــدى النافــذة االســتثمارية بالنظــر فــي الطلــب خــالل مــدة ال 
تتجــاوز أســبوًعا مــن تاريــخ ورود الطلــب إليــه واتخــاذ القــرار الــالزم بشــأنه.

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 
ــدة  ــة الواف ــل العمال ــة مح ــة األردني ــالل العمال ــة إلح ــراءات عملي ــن إج ــة م ــه المؤسس ــت ب قام
بشــكل تدريجــي والطاقــة اإلنتاجيــة للمؤسســة حســب عــدد الماكينــات التــي تملكهــا وخطــوط 

وحجــم االنتــاج.

ــد  ــبًقا بع ــل مس ــح العم ــوم تصاري ــع رس ــى دف ــات عل ــن التعليم ــابعة م ــادة الس ــت الم ــا نص كم
ــى  ــة. وتبق ــرى ذات العالق ــات األخ ــوزارة والجه ــن ال ــتقدام م ــة باالس ــى الموافق ــول عل الحص
موافقــة الــوزارة ســارية المفعــول لمــدة أربــع أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ الموافقــة، كمــا يجــوز 
ــى  ــتقدامهم إل ــى اس ــة عل ــم الموافق ــن ت ــال الذي ــول العّم ــدم دخ ــال ع ــي ح ــل ف ــب العم لصاح
البــالد التقــدم بطلــب أو أكثــر ليتــم اســتبدالهم وضمــان المهلــة المحــددة وفــق األصــول شــرط 
إلغــاء تأشــيراتهم وإثبــات عــدم دخولهــم للبــالد. علــى أال يتكــرر الطلــب ألكثــر مــن مــرة واحــدة 

ــتبدالهم.  ــراد اس ــال الم ــس العّم لنف

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 
صاحــب العمــل تقديــم كفالــة بنكيــة ســنوية تجــدد تلقائًيــا ليتــم التصــرف بهــا بقــرار مــن الوزيــر 
فــي حــال أخــّل صاحــب العمــل بــأي مــن اإللتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب القانــون واألنظمــة 
والتعليمــات، لضمــان حقــوق العامليــن غيــر األردنييــن فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، علــى 
ــي  ــل األردن ــون العم ــكام قان ــب أح ــل بموج ــب للعام ــوق تترت ــة أي حق ــذه الكفال ــي ه أن تغط
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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تعليمات لسنة 2020 )تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير األردنيين 
في المنازل لعام )2020( 26

عّرفــت التعليمــات صاحــب المنــزل بأنــه »الشــخص الطبيعــي الــذي يســتخدم عامــاًل فــي منزلــه 
»كمــا عّرفــت العامــل وفقــا لهــذه التعليمــات بأنــه »عامــل المنــزل، أو الطاهــي، أو البســتاني، 
ــة  ــزل بصف ــب المن ــة صاح ــي خدم ــل ف ــذي يعم ــم ال ــي حكمه ــن ف ــض أو م ــق المري أو مراف

ــتمرة«. مس

ــا لهــذه التعليمــات فــي المــادة التاســعة، فإنــه  أمــا عــن إجــراءات اســتقدام عامــل منــزل وفًق
يجــب علــى المكتــب أن يقــدم طلًبــا الســتقدام العامــل إلــى المديريــة وفــق النمــوذج المعتمــد 

ــا أو الكترونًيــا علــى أن يرفــق بــه الوثائــق التاليــة: مــن الــوزارة ورقًي

نســختان مــن عقــد العمــل موقعتــان مــن صاحــب المنــزل، علــى أن يتــم توقيعــه مــن العامــل . 1
عنــد حضــوره للمملكــة ومصادقــة المكتــب علــى التوقيــع.

صورة عن جواز سفر العامل ساري المفعول لمدة سنتين على األقل.. 2
الســيرة الذاتيــة للعامــل المــراد اســتقدامه تتضمــن كامــل البيانــات الخاصــة به وفــق النموذج 

الــذي تعتمده الــوزارة وشــهادة عــدم المحكومية.
تفويض خطي من صاحب المنزل وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.. 3
شــهادة خلــو أمــراض للعامــل صــادرة عن جهــة طبيــة تعتمدها الــوزارة فــي الدولة المرســلة . 4

بالتنســيق مــع وزارة الصحــة األردنيــة، ومختومة مــن النقابة.
ــون . 5 ــال ك ــي ح ــول ف ــب األص ــا بحس ــث مصدًق ــجيل األرض حدي ــند تس ــغال وس ــم إذن أش تقدي

ــي. ــزل، أو طاه ــل من ــتنجي أو عام ــل منزل/بس ــة عام ــال بمهن ــي في ــل ف ــل يعم العام
ــم . 6 ــزل تقدي ــب المن ــى صاح ــب عل ــث يج ــل ثال ــتخدام عام ــزل باس ــب المن ــة صاح ــال رغب ــي ح ف

إذن أشــغال وســند تســجيل األرض حديــث مصدًقــا حســب األصــول للفيــال أو كان متزوًجــا ثــالث 
ــر. زوجــات فأكث

تقديــم كتــاب توصيــة باإلعفــاء مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى أن يكــون تاريخــه ســنة . 7
ــول  ــاري المفع ــان س ــص اللج ــة فح ــه نتيج ــق ب ــب، مرف ــم الطل ــخ تقدي ــن تاري ــر م ــى األكث عل
ــوم  ــن رس ــم م ــي إعفائه ــن ف ــك للراغبي ــط وذل ــد فق ــل واح ــدة ولعام ــرة واح ــتخدم لم ويس

ــل. ــح العم تصري
إثبات القدرة المالية لصاحب المنزل على اإللتزام بمستحقات العامل.. 8
وثيقة تأمين العامل تغطي فترة سريان تصريح العمل كاماًل.. 9

أي وثائق أخرى تطلبها المديرية.. 10

ــزم المكتــب فــي المــادة السادســة عشــر مــن هــذه التعليمــات وعلــى نفقتــه خــال 90  ويلت
يومــا مــن تاريــخ دخــول العامــل البــاد، أو 30 يومــًا مــن تاريــخ انتقــال العامــل إلــى صاحــب عمــل 

آخــر بمــا يلــي:

ــه . 1 ــام بعمل ــل القي ــمح للعام ــرض ال يس ــد أو م ــار أو مع ــرض س ــاب بم ــل المص ــفير العام تس
أو العاملــة الحامــل إلــى بلده/هــا خــالل 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
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ــة. ــن وزارة الصح ــي م ــص الطب الفح
ــى . 2 ــذي رفــض إكمــال مــدة عقــد العمــل ويرغــب بالعــودة إل ــن تذكــرة ســفر للعامــل ال تأمي

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 

ــا أو أرمــاًل.  الشــيخوخة أو أعزًب
  

ونشــير إلــى أن مكاتــب االســتقدام اعترضــت علــى هــذه التعليمــات التــي زادت مــن اختصاصهــم 
وطعنــت بهــذه التعليمــات أمــام المحكمــة اإلداريــة.

ثالثا: القرارات 

قرار رقم 58 بشأن المهن المسموحة للعمال غير األردني لسنة 2020 27

ســندا لنــص المــادة )12( مــن قانــون العمــل رقــم )8( لســنة 1996 وتعديالتــه باإلضافــة للمــادة 
)17( مــن تعليمــات وشــروط وإجــراءات اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر األردنييــن لســنة 2012، 
ــر  ــال غي ــموحة للعم ــة والمس ــن المغلق ــأن المه ــم 58 بش ــرار رق ــة ق ــة األردني ــدرت الحكوم أص

األردنييــن، وقــد شــملت المهــن المغلقــة أمــام غيــر األردنييــن مــا يلــي: 

المهــن المكتبيــة بمــا فــي ذلــك أعمــال الطباعــة والســكرتارية وادخــال البيانــات والخدمــات . 1
اإلداريــة 

المهن المتعلقة بأعمال البيع بكافة فئاتها . 2
المهن المتعلقة بأعمال البيع وتعبئة المحروقات في محطات داخل حدود أمانة عمان . 3
المهن المتعلقة بأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية . 4
المهن المتعلقة بأعمال بتركيب و تشغيل المقاسم . 5
المهن المتعلقة بأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها . 6

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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المهن المتعلقة بأعمال صيانة واصالح السيارات . 7
مهن القص والعناية بالشعر . 8
ــي . 9 ــركات الت ــدى الش ــل اح ــب العم ــن صاح ــم يك ــا ل ــم م ــم وأصنافه ــة فئاته ــائقون بكاف الس

ــا  ــريكا فيه ــة ش ــون الحكوم تك
مهنة خدمة اصطفاف السيارات . 10
مهنة الحراس . 11
المراسلون في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات . 12
مهنة بيع أوراق اليانصيب . 13
ــريعات . 14 ــب التش ــن بموج ــر األردنيي ــال غي ــام العم ــموحة أم ــر مس ــة أو غي ــة مغلق اي مهن

ــذة.  الناف

بينما سمح للعمال غير األردنيين للعمل بالمهن التالية لكن ضمن شروط محددة: 

تحميل وتنزيل . 1
عامل نظافة . 2
عامل بلدية أو عامل وطن . 3
عامل مشاريع اسكانية . 4
عامل غسيل وكي . 5
عامل بوفيه . 6

كمــا ســمح للعمــال غيــر االردنييــن بالعمــل فــي القطاعــات التاليــة اال انــه اشــترط بالحصــول علــى 
تصريــح عمــل كعامــل مــن ذوي المهــارات المتخصصــة:  

المهن في القطاع الهندسي . 1
المهن في القطاع الطبي . 2
المهن في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني . 3
المهن في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات . 4
المهن في قطاع التعليم . 5
المهن في قطاع البنوك والصرافة والتمويل . 6
المهن في قطاع التأمين . 7
ــياحة . 8 ــل وزارة الس ــن قب ــة م ــفر والمرخص ــياحة والس ــب وكالء الس ــاع مكات ــي قط ــن ف المه

ــار  واالث
المهن في قطاع األندية والمراكز الرياضية والشبابية . 9

المهن في قطاع الطيران . 10
المهن في األنشطة والقطاعات االقتصادية األخرى. . 11
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ــتقدام  ــة باالس ــراءات الخاص ــث: اإلج ــل الثال الفص
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 
ــف  ــرات التكالي ــذه المذك ــمل ه ــة، وتش ــع دول المنطق ــا م ــد مقارنته ــأردن عن ــة ل ــزة ايجابي مي
ــة مــن الــدول وتشــمل ســعر الفحــوص الطبيــة التــي  المتعلقــة بعمليــة اإلســتقدام، لــكل دول
يتــم اجراؤهــا فــي دولــة األصــل، باإلضافــة لســعر تذكــرة الســفر، وتكاليــف التدريــب الــذي يخضــع 
لــه العمــال، ويفتــرض عقــده لمــدة 14 يوًمــا حيــث مــن المفتــرض أن يســاعد هــذا التدريــب فــي 
تحضيــر العمــال قبــل قدومهــم إلــى المملكــة والرســوم التــي يتوجــب دفعهــا للدولــة األصــل 

قبــل المغــادرة.28

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 
ــذه  ــدف ه ــث ته ــار/292010،  حي ــران/2009، وأي ــران/2006، وحزي ــي؛ حزي ــى التوال ــدول عل ــع ال م
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 العمــل، وّقعــت األردن ســبع مذكــرات تفاهــم مــع دول مرســلة 
ــا  ــن وســريالنكا وبنغالديــش وأندونيســيا وأثيوبي ــدول هــي الفلبي ــازل30:  وهــذه ال لعامــالت المن
ونيبــال وأوغنــدا. وتضمنــت كل مــن هــذه المذكــرات األســس المتعلقــة باســتقدام العمــال مــن 

هــذه الــدول كمــا فّصــل أدنــاه: 

ــن  ــة الفلبي ــة جمهوري ــن حكوم ــة بي ــة المنزلي ــف العمال ــال توظي ــي مج ــاون ف ــار تع إط
وحكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية 31

تاريخ التوقيع: 2018-09-06 

ــم  ــال لتنظي ــتقدام العم ــال اس ــي مج ــن ف ــن األردن والفلبي ــن كل م ــار بي ــذا اإلط ــع ه ــم توقي ت
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أ -   عقد العمل الموحد
يخضــع اســتقدام واســتخدام عامــالت المنــازل الفلبينيــات لعقــد عمــل موحــد يتــم اإلتفــاق علــى 
صيغتــه ومحتــواه بيــن الطرفيــن. يتــم اعتمــاد عقــد العمــل الموحــد لعامــالت المنــازل الفلبينيــات 

علــى أن يتضمــن األمــور التاليــة:

ــة التوظيــف الفلبينيــة ومكاتــب التوظيــف . 1 حقــوق وواجبــات صاحــب العمــل والعامــل ووكال
األردنيــة.

تأميــن للعامــل الــذي يغطــي التأميــن علــى الحيــاة والحــوادث وتأميــن صحــي وإعادتــه إلــى . 2
الوطــن والــذي يتحملــه صاحــب العمــل.

شروط وأحكام العمل مثل الراتب وظروف العمل.. 3
إعــادة العامــل إلــى وطنــه عنــد اكتمــال مدة العقــد أو في حــاالت الطــوارئ القهريــة، أو إعادة . 4

ــة  ــر كافــة العقــود باللغتيــن اإلنجليزي ــه يتــم تحري ــه فــي حــال وفات رفــات العامــل وممتلكات
والعربيــة، وفــي حــال وجــود أي اختــالف، 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 
 )POLO( بيــن عاملــة المنــزل وصاحــب العمــل الجديــد علــى أن يتحقــق مكتــب العمــل الفلبينــي
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 
ــى  ــة عل ــة العامل ــان موافق ــة، لضم ــي للمقابل ــي الفلبين ــل الخارج ــب العم ــى مكت ــة عل العامل
اإلنتقــال لعمــل جديــد. كمــا يجــب علــى صاحــب العمــل الجديــد تقديــم نســخة عــن تصريــح العمــل 

صــادرة باســمه.  

ــم  ــم لتنظ ــرة التفاه ــن مذك ــة م ــخة معدل ــع نس ــم توقي ــاون، ت ــار التع ــق بإط ــا يتعل ــا فيم أم
اســتقدام األيــدي العاملــة مــا بيــن البلديــن، ولتطويــر قاعــدة بيانــات مشــتركة لأيــدي العاملــة 
وتختــص قاعــدة البيانــات هــذه بعرضهــا للمهــارات والكفــاءات، باإلضافــة إلــى ذلــك أن يتــم تبــادل 
ــة  ــز وحماي ــى تعزي ــل عل ــم العم ــل، وأن يت ــال العم ــي مج ــتمرة ف ــات المس ــات والدراس المعلوم
الرفــاه اإلجتماعــي للعّمــال، واتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمة لزيــادة الحمايــة القانونيــة واإلجتماعية 
ــه  ــك، فإن ــى ذل ــالوة عل ــن. ع ــة بالطرفي ــة الخاص ــن واألنظم ــريعات والقواني ــا للتش ــال وفًق للعم
ــركات ووكاالت  ــب والش ــق المكات ــة بح ــة الالزم ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــن اتخ ــى البلدي ــب عل يتوج
التوظيــف وغيرهــم مــن الجهــات واألفــراد المخالفيــن لأنظمــة والقوانيــن ســارية المفعــول بمــا 

فيهــا جرائــم اإلتجــار بالبشــر. 

وتضمنت مذكرة التفاهم الشروط التالية: 

ــل . 1 ــب العم ــن صاح ــون بي ــث يك ــزم، بحي ــد مل ــل موح ــد عم ــب عق ــال بموج ــف العم ــم توظي يت
والعامــل ووكالــة التوظيــف الفلبينيــة ومكاتــب اإلســتقدام األردنيــة وفقــًا للتشــريعات 

والقوانيــن الناظمــة فــي كال البلديــن. 
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يحــدد وينظــم عقــد العمــل األجــر، وظــروف العمــل، وتكلفــة جلــب العامــل مــن بلــده وإرســاله . 2
إلــى بلــد المنشــأ عنــد اكتمــال العقــد، وينضــوي تحتــه بنــد خــاص للتغطيــة التأمينيــة للعامــل 
ــود  ــة العق ــر كاف ــب تحري ــا يج ــي. كم ــد المتلق ــي البل ــارية ف ــة الس ــن واألنظم ــًا للقواني وفق

باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة.
ــل . 3 ــيط لح ــالن كوس ــه ويعم ــل أطراف ــن قب ــل م ــد العم ــكام عق ــذ أح ــان تنفي ــن الطرف يضم

الخالفــات بطــرق وديــة التــي قــد تنشــأ بيــن أطــراف العقــد. وفــي حــال تعــذر ذلــك، يتــم إحالــة 
األمــر إلــى الســلطات المختصــة وفقــًا للتشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا داخــل المملكــة.

يتخــذ كال الطرفــان اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة ويفرضــان عقوبــات وغرامــات علــى أي صاحــب . 4
عمــل أو جهــة تخالــف عقــد العمــل، بمــا فــي ذلــك مخالفــة أي مــن أحــكام مذكــرة التفاهــم 

. ه هذ
تتــم تســوية أي خــالف ينشــأ بيــن العامــل وصاحــب العمــل عن تفســير وتنفيــذ مذكــرة التفاهم . 5

هــذه وديــًا فيمــا بينهما.

ــنة  ــيريانكا لس ــة س ــن األردن وجمهوري ــة بي ــوى العامل ــال الق ــي مج ــم ف ــرة تفاه مذك
32  2006

تاريخ التوقيع: 7\2\2006 

هدفــت هــذه اإلتفاقيــة لتطويــر وســائل وطــرق إيجــاد حلــول لمشــاكل العمــال، مــن خــالل وضــع 
أســس واضحــة تتعلــق بعقــد العمــل بحيــث يتــم اســتقدام وتوظيــف العامــل وفًقــا لعقــد يوقــع 

بيــن صاحــب العمــل والعامــل علــى أن تكــون:

صيغــة العقــد متوافقــة مــع التشــريعات الوطنية فــي كال البلديــن، وأن يتم توثيقــه وتصديقه . 1
مــن قبــل الممثل الدبلوماســي.

يتضمــن العقــد شــروط العمــل وإلتزامــات وواجبــات العامــل، ويجــب أن يلتــزم صاحــب العمــل . 2
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
يكون العقد باللغتين العربية واإلنجليزية بمستوى واحد كمرجعية لحل أي نزاع.. 3
ــريالنكي . 4 ــب الس ــة والمكت ــل األردني ــن وزارة العم ــة كل م ــى مراقب ــن عل ــق كال البلدي وأتف

ــة  ــن واألنظم ــق القواني ــل وف ــد العم ــوص عق ــذ نص ــن تنفي ــد م ــي، والتأك ــف الخارج للتوظي
الخاصــة بــكال البلديــن، كمــا تقــوم الســلطات المذكــورة أعــاله بالتصــرف بصفتهــم وســطاء 
لحــل النزاعــات التــي تنشــأ بيــن العامــل وصاحــب العمــل بطريقــة وديــة، أمــا فــي حــال تعــذر 

ــى القضــاء لحــل هــذه المشــاكل.  ــم اللجــوء إل ــى حــل ودي يت التوصــل إل

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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المنــازل  عامــات  اســتقدام  تنظيــم  حــول  وأندونيســيا  األردن  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
332009 لســنة  األندونيســيات 

تاريخ التوقيع: 26\6\2009

ــيات  ــازل األندونيس ــالت المن ــل عام ــان عم ــة لضم ــر الالزم ــاذ التدابي ــرة التخ ــذه المذك ــدف ه ته
ــم  ــن يت ــًرا ول ــي األردن حص ــن ف ــوف يعمل ــي األردن س ــل ف ــن للعم ــاق معه ــم االتف ــي ت اللوات
اســتخدامهن فــي أي بلــد آخــر، باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف يتــم الحــرص علــى حمايــة حقوقهــن 

ــي: مــن خــالل توضيــح مســؤوليات األطــراف التــي تتضمــن التال

يتوجــب علــى أحــد الطرفيــن أن يــزود اآلخــر بقائمــة معتمــدة للمكاتــب األردنيــة واألندونيســية . 1
مــن خــالل ســفارة جمهوريــة أندونيســيا فــي عمــان فــي غضــون أســبوعين مــن تاريــخ هــذه 
المذكــرة، وفــي حــال حصــول أي تغيــرات علــى القائمــة المذكــورة أعــاله، يجــب أن يتــم إعــالم 

الطرفيــن بهــا فــي مــدة ال تزيــد عــن اســبوعين مــن تاريــخ وقــوع التغيــرات.
تــزود كل مــن وزارة العمــل األردنيــة وســفارة جمهوريــة أندونيســيا فــي عمــان األخــرى بعــدد . 2

عامــالت 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.

تقــوم وزارة القــوى العاملــة والهجــرة اإلندونيســية بتزويــد وزارة العمــل األردنيــة مــن خــالل . 3
ســفارة جمهوريــة أندونيســيا فــي عمــان بقائمة تشــمل كافــة عامــالت المنازل األندونيســيات 
الالتــي عملــن فــي األردن خــالل الســنوات الخمــس األخيــرة قبــل التوقيــع علــى مذكــرة 
ــة والهجــرة  التفاهــم هــذه بغــض النظــر عــن مهنهــن. ويتوجــب علــى وزارة القــوى العامل
األندونيســية أن تســتمر بتزويــد وزارة العمــل األردنيــة بقائمــة عامــالت المنــازل األندونيســيات 

فــي األردن ســنوًيا. 
تتعهــد وزارة القــوى العاملــة والهجــرة االندونيســية أن تجــري تدريًبــا لعامــالت المنــازل . 4

األندونيســيات قبــل ســفرهن لــأردن، بهــدف تحضيرهــن للعمــل فــي األردن مــن ناحيــة اللغــة 
ــات  ــن اإلختالف ــم ع ــرر الناج ــن الض ــد م ــى الح ــل عل ــوف يعم ــا س ــة، م ــورات الثقافي والمحظ

ــالت. ــى العام ــة عل الثقافي
ــول . 5 ــد وص ــة عن ــل األردني ــع وزارة العم ــاون م ــان بالتع ــي عم ــية ف ــفارة اإلندونيس ــوم الس تق

األيــدي العاملــة األندونيســية إلــى األردن، عبــر إعــداد برنامــج لتأهيــل عامــالت المنــازل 
األندونيســيات للتعــرف علــى القوانيــن واألنظمــة واإلجــراءات والثقافــة الخاصــة بالمملكــة 

ــل.  ــوق العم ــن بس ــل التحاقه ــمية قب ــة الهاش األردني

وأكــدت المذكــرة علــى أهميــة التــزام صاحــب العمــل )المنــزل( باســتصدار تصاريــح العمــل وإذن 
ــزٌم بدفــع  ــه مل ــك فإن ــة المنــزل اإلندونيســية علــى حســابه الخــاص، وبعكــس ذل اإلقامــة لعامل
ــبب  ــي الس ــة ه ــن العامل ــم تك ــا ل ــة م ــريعات ذات الصل ــي التش ــا ف ــوص عليه ــات المنص الغرام
بترتــب هــذه الغرامــات وعلــى النحــو الــذي حددتــه وزارة العمــل. ويلتــزم صاحــب العمل أيًضــا بفتح 
حســاب مصرفــي بإســم عاملــة المنــزل األندونيســية، ليتــم ايــداع أجرهــا الشــهري فيه اعتبــاًرا من 
الشــهر األول مــن بــدء عملهــا، وخــالل مهلــة أقصاهــا ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتحقاق األجــر 

كمــا يحتفــظ كل مــن الطرفيــن بنســخة مــن قســيمة اإليــداع المصرفــي وإثبــات دفــع األجــور.
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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 عامــالت المنــازل 
األندونيســيات اللواتــي اســتقدمن للعمــل فــي األردن والســفارة االندونيســية فــي عمــان، 
ــالل  ــن خ ــاله م ــه اع ــار الي ــجل المش ــذا الس ــن ه ــخة م ــى نس ــول عل ــي الحص ــق ف ــفارة الح وللس
وزارة العمــل األردنيــة. كمــا أوضحــت المذكــرة أن الســن القانونــي الســتقدام واســتخدام عامــالت 

ــن 23-40 ســنة.  ــازل األندونيســيات هــو بي المن

وتضمنت المذكرة الية تسوية النزاعات والتي تشمل ما يلي:

يتخــذ كال الطرفيــن اإلجــراءات القانونيــة بمــا فــي ذلــك العقوبــات والغرامــات ضــد المكاتــب . 1
ــات  ــة والتعليم ــن واألنظم ــك القواني ــي تنته ــن، والت ــي كال البلدي ــية ف ــة واألندونيس األردني

ــى انتهــاك أحــكام هــذه المذكــرة . ــه باإلضافــة إل الصــادرة عن
تتعهــد الســفارة االندونيســية فــي عمــان بإبــالغ وزارة العمــل األردنيــة عــن عامــالت المنــازل . 2

الالتــي هربــن مــن منــازل مســتخدميهم ولجــأن إلــى الســفارة. وتقــوم وزارة العمــل بدورهــا 
بحــل المشــكالت والقضايــا العالقــة بيــن العامــالت وأصحــاب العمــل والمكاتــب األردنيــة مــن 
خــالل لجنــة شــكلت لهــذا الغــرض فــي وزارة العمــل بالتعــاون مــع ســفارة أندونيســيا فــي 

عمــان.
حــق اللجــوء للقضــاء والمحاكــم مصــان لــكل األطــراف المطالبــة بــأي تعويــض نتيجــة األضــرار . 3

الناشــئة عــن انتهــاك أي مــن القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات األردنيــة ذات الصلــة.

مذكــرة تفاهــم فــي مجــال القــوى العاملــة بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
وحكومــة جمهوريــة بنغاديــش 34

تاريخ التوقيع: 2012/4/26

ــتخدام  ــتقدام واس ــات اس ــم خدم ــل وتنظي ــال العم ــي مج ــاون ف ــة التع ــرة لتنمي ــدف المذك ته
العمالــة وتبــادل المعلومــات والدراســات المســتمرة ونشــاطات التعــاون فــي مجــال تنميــة 
ــن  ــد كال الطرفي ــث يتعه ــا، حي ــادل عليه ــاق المتب ــن االتف ــي يمك ــة الت ــرية والفني ــوارد البش الم
بالمحافظــة علــى حقــوق العمــال وأصحــاب العمــل حســب تشــريعاتهما وقوانينهمــا وبمــا يتالئم 

ــة بهــذا الخصــوص.  ــر والمعاهــدات الدولي مــع المعايي

ــمية  ــل رس ــود عم ــب عق ــم بموج ــال فتت ــتخدام العم ــتقدام واس ــة اس ــق بعملي ــا يتعل ــا فيم أم
ــل  ــاب العم ــة ألصح ــون ملزم ــن وتك ــدى كال الطرفي ــة ل ــلطات المختص ــل الس ــن قب ــة م وموثق
ــة  ــن، والرعاي ــذاء، والتأمي ــكن، والغ ــد، والس ــدة العق ــر، وم ــى األج ــص عل ــب أن تن ــال ويج والعم
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 

ــد مــن قبــل طرفــي عقــد العمــل. عمــل جدي

ــل  ــل وزارة العم ــن قب ــا م ــادق عليه ــة ويص ــة واإلنجليزي ــن العربي ــل باللغتي ــود العم ــرر عق وتح
ــن.  ــر للطرفي ــي آخ ــل قنصل ــان أو أي تمثي ــي عم ــية ف ــفارة البنغالدش والس
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مذكــرة تفاهــم بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية وحكومــة جمهوريــة أثيوبيــا 
الفدراليــة الديمقراطيــة 35

تاريخ التوقيع: 15\8\2012 

ــبة  ــة بالنس ــال وخاص ــف للعم ــل والتوظي ــرص العم ــراءات ف ــر إج ــاء وتطوي ــرة لبن ــدف المذك ته
ــا  ــول به ــريعات المعم ــن والتش ــب القواني ــة وحس ــذه اإلتفاقي ــار ه ــن إط ــازل ضم ــالت المن لعام

ــي: ــمل مايل ــي تش ــراف فه ــؤوليات األط ــق بمس ــا يتعل ــا فيم ــن، أم ــي كال البلدي ف
 

ــة . 1 ــؤون االجتماعي ــل والش ــد وزارة العم ــة بتزوي ــة األردني ــي المملك ــل ف ــتقوم وزارة العم س
ــل. ــاب العم ــة بأصح ــل وقائم ــرص العم ــل ف ــا بتفاصي ــي إثيوبي ف

تقــوم وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي إثيوبيــا بالمصادقــة علــى عقــود عمــل العمال . 2
الذيــن تــم اســتخدامهم مــن خــالل وكاالت التوظيــف المرخصة. 

يتــم تحديــد الشــروط األساســية للعمــل وحقــوق وواجبــات كل من صاحــب العمــل والعامل في . 3
العقــد المتفــق عليــه بصــورة متبادلــة والــذي يجــب أن يكــون وفقــا للقوانيــن والتشــريعات 

ذات الصلــة فــي كال البلديــن. 

يكــون توظيــف العمــال اإلثيوبييــن فــي المملكــة األردنيــة مــن خــالل وكاالت توظيــف مرخصة . 4
قانونًيــا ومشــاركة فــي مثــل هذه األنشــطة.

يتخــذ الطرفــان اإلجــراءات اإلداريــة الالزمــة لمنــع وكاالت التوظيــف أو وكاالت القطــاع العــام أو . 5
هيئــات معينــة أخــرى مــن القيــام بالتوظيــف بشــكل يخالــف القوانيــن والتشــريعات فــي كال 

البلديــن.

يتعيــن علــى الطرفيــن التأكــد مــن أن القوانيــن واألنظمــة واللوائــح والممارســات المطبقــة . 6
بموجبهــا توفــر للعامليــن الحمايــة اســتنادا إلــى معاييــر وحقــوق العمــل المقبولــة عموًمــا 
ــل  ــروط عم ــر ش ــا توف ــة كم ــتخدام والمهن ــي اإلس ــز ف ــى التميي ــاء عل ــك القض ــي ذل ــا ف بم
مقبولــة فيمــا يتعلــق بالحــد األدنــى لأجــور، وســاعات العمــل، والصحــة والســالمة المهنيــة، 
ــة المحليــة  ــة القانونيــة ذاتهــا التــي تتوفــر للعمال ــة اإلثيوبيــة الحماي ــك توفــر للعمال وكذل

فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل. 

اتفــق الطرفــان علــى مكافحــة كافــة أنشــطة التوظيــف غيــر القانونــي واإلتجــار بالبشــر فــي . 7
بلدانهــم. 

على الطرفين المشاركة وتبادل المعلومات بشأن نشاطات التوظيف غير القانونية.. 8

ــي . 9 ــر القانون ــف غي ــة التوظي ــي جريم ــد مرتكب ــة ض ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــن اتخ ــى الطرفي عل
ــر.  ــار بالبش واإلتج

 
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 
يكــون ملزًمــا للعمــال وأصحــاب العمــل ووكاالت التوظيــف، بينمــا تلتــزم مكاتــب اإلســتقدام فــي 

أثيوبيــا باســتقدام العامــالت ممــن ال تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــا للعمــل.
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ويحــدد عقــد العمــل الشــروط بمــا فــي ذلــك األجــور، وســاعات العمــل، ووجبــات الطعــام اليوميــة، 
ــب  ــى صاح ــفر. وعل ــر الس ــد، وتذاك ــدة العق ــازات، وم ــي، واالج ــالج الطب ــن، والع ــكن والتأمي والس
ــن  ــارا م ــهرية اعتب ــب الش ــداع الروات ــل إلي ــم العام ــي باس ــاب مصرف ــح حس ــوم بفت ــل أن يق العم
الشــهر األول مــن بدايــة العقــد، وإعطــاء نســخة مــن قســيمة اإليــداع للعامــل، كمــا يحــق للعامــل 
اإلثيوبــي تحويــل دخلــه إلــى اثيوبيــا وفًقــا للقوانيــن واألنظمــة الماليــة فــي كال البلديــن. ويتــم 
تســوية أي نــزاع ينشــأ عــن تفســير أو تنفيــذ هــذا اإلتفــاق ودًيــا عــن طريــق التشــاور بيــن األطــراف. 

اتفاقيــة تعــاون بشــأن توظيــف العمــال بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
وحكومــة جمهوريــة نيبــال 36

تاريخ التوقيع على اإلتفاقية: 2017/10/18

ــال/  ــة نيب ــة الهاشــمية/ وزارة العمــل وجمهوري ــن المملكــة األردني ــة بي وقعــت هــذه اإلتفاقي
وزارة العمــل والتوظيــف. وتتمثــل اهــداف هــذه اإلتفاقيــة بتعزيــز التعــاون بشــأن مســائل العمــل 
ــال  ــوق العم ــة حق ــل حماي ــن أج ــة م ــدي العامل ــف األي ــي لتوظي ــار قانون ــر إط ــالل توفي ــن خ م
ــل،  ــة بالعم ــاكل المتعلق ــول المش ــر ح ــات النظ ــادل وجه ــة وتب ــة لمناقش ــع آلي ــا، ووض وتعزيزه
ــار  ــالء اعتب ــع إي ــال. م ــع العم ــوق جمي ــة حق ــن لحماي ــن الحكومتي ــادل بي ــاون المتب ــز التع وتعزي
ــن  ــن الطرفي ــات بي ــادل المعلوم ــة لتب ــاث، باإلضاف ــالت إلن ــددة للعام ــف المح ــه الضع ــاص ألوج خ
حــول أفضــل الممارســات المتعلقــة بالعمالــة المهاجــرة لتحقيــق المنفعــة المتبادلــة، وتعزيــز 
معاييــر العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق الخاصــة بالعمــل، وتشــجيع فــرص العمــل الالئــق، 

ــة بالعمــل. ــا المتصل ــة والحــوار بشــأن القضاي ــة االجتماعي ــز الحماي وتعزي

وفيمــا يتعلــق بااللتزامــات المشــتركة بيــن كل مــن األردن ودولــة نيبــال بموجــب هــذه االتفاقيــة 
 : فهي

مراقبة وتنظيم التكاليف المتعلقة بالتوظيف في كال البلدين.. 1

تبــادل المعلومــات المتعلقــة المحدثــة حــول وكاالت االســتقدام المرخصــة والمســجلة . 2
ــالل وكاالت  ــن خ ــال م ــتقدام العم ــن، واس ــن البلدي ــوداء بي ــة الس ــى القائم ــة عل والموضوع
مرخصــة أو مــن خــالل عمليــة االســتقدام أو التوظيــف المباشــر ومراقبــة عملياتهــم ومنــح 
ــذ  ــي تنفي ــزاع ف ــة الن ــي حال ــة ف ــلطات المختص ــى الس ــوء إل ــق اللج ــة ح ــراف التعاقدي األط

ــة. ــدان المعني ــي البل ــارية ف ــن الس ــا للقواني ــة وفًق ــكام التعاقدي األح

ــوم . 3 ــي تق ــوكاالت الت ــتقدام أو ال ــركات االس ــل أو ش ــاب العم ــد أصح ــة ض ــر قانوني ــاذ تدابي اتخ
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:

ضمــان أن يكــون توظيــف وتعييــن العمــال بموجــب هــذه اإلتفاقيــة وأن يكــون وفقــا للقوانين . 1
ــريعات األردنية.  والتش

36   http://www.mol.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_List_Page/%D986%%D98%A%D8%A8%D8%A7%D92017_84%.pdf
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ــن . 2 ــفر والتأمي ــات الس ــيرة، ونفق ــى التأش ــول عل ــة بالحص ــف المتعلق ــن أن التكالي ــد م التأك
والنفقــات الطبيــة وأي إجــراءات أخــرى متعلقــة بالتوظيــف داخــل المملكــة للعمــال يتحملهــا 

صاحــب العمــل. 

ــن . 3 ــا للقواني ــم وفًق ــي األردن وحمايته ــن ف ــال العاملي ــوق العم ــة حق ــز وحماي ــان تعزي ضم
ــا.  ــول به ــة المعم األردني

التأكــد مــن صحــة عقــد العمــل الــذي يوفــر مــن بيــن أمــور أخــرى بحقــوق وإلتزامــات صاحــب . 4
العمــل والعمــال والحــد األدنــى لشــروط وأحــكام العمــل وضمــان تنفيــذ وإنفــاذ عقــد العمــل 

بيــن صاحــب العمــل والعّمــال.

ــل . 5 ــى أن يتحم ــنتين عل ــر كل س ــارة األس ــزل لزي ــى المن ــفر إل ــن بالس ــماح للعاملي ــان الس ضم
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. 

ــال . 6 ــن العم ــم م ــع غيره ــاوية م ــة ومتس ــة عادل ــن معامل ــال النيباليي ــة العم ــان معامل ضم
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.

ــاص . 7 ــام خ ــالء اهتم ــع إي ــن م ــال النيباليي ــالمة العم ــة وس ــان صح ــة لضم ــر فعال ــي تدابي تبن
بالعامــالت مــن اإلنــاث وضمــان شــروط عمــل عادلــة وظــروف عمــل الئقــة وظــروف معيشــية 

ــرم خصوصياتهــم وضمــان ســالمة وأمــن ورفــاه العمــال. الئقــة تحت

ــرش، . 8 ــكال التح ــة أش ــن كاف ــال م ــة العم ــة لحماي ــة الالزم ــة واإلداري ــر القانوني ــاذ التدابي اتخ
ــتغالل. ــري واإلس ــل الجب ــذاء، العم اإلي

مكافحة اإلتجار غير المشروع العمال النيباليين المهاجرين من األردن إلى بلد ثالث.. 9

بينما يقع على عاتق دولة نيبال المسؤوليات التالية:

اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتوفيــر العمــال الذيــن يطلبهــم الطــرف األول وفقــا لوصــف العمــل . 1
ــوب. المطل

التأكــد مــن أن العمــال المحتمليــن ال يحملــون ســجالت جنائيــة والتأكــد مــن أن العمــال . 2
المحتمليــن قــد تلقــوا التوجيــه المناســب حــول الثقافــة األردنيــة والعــادات والتقاليــد فضــاًل 

ــود. ــروط والعق ــة الش ــن طبيع ع

ــام بشــروط وأحــكام عقدهــم قبــل المغــادرة وأن عقــود . 3 التأكــد مــن أن العمــال علــى علــم ت
العمــل ال تتعــارض مــع قوانيــن كال البلديــن والتأكــد أن العمــال قــد اســتوفوا الشــروط الصحيــة 
ــة  ــة والمرخص ــن الحكوم ــدة م ــة المعتم ــز الطبي ــن المراك ــة م ــات الطبي ــالل الفحوص ــن خ م

مــن قبــل الســلطة المختصــة فــي نيبــال والمعتمــدة فــي وزارة الصحــة األردنيــة.

ــدا . 4 ــال ع ــي نيب ــتقدام ف ــل وكاالت اإلس ــن قب ــة م ــف مالي ــال أي تكالي ــل العم ــد أال يتحم التأك
ــال. تلــك المنصــوص عليهــا مــن قبــل حكومــة نيب
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توفيــر الدعــم الــالزم وآليــات اإلحالــة للعمــال مــن مواطنيهــا فــي البلــد المضيــف فــي حــال . 5
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:

ــى  ــاله إل ــم إرس ــة ويت ــية النيبالي ــة الدبلوماس ــي األردن والبعث ــل ف ــه وزارة العم ــادق علي أ(   تص
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 عامــالت المنــازل، فــان عقــد العمــل يجــب أن يتــم توقيعــه أيًضــا مــن قبــل وكاالت 
االســتقدام فــي األردن ونيبــال، وفــي حالــة كان االســتقدام مــن خــالل وكاالت، فــإن عليهــا ضمــان 
ــه  ــبقة علي ــرة والمس ــة الح ــك الموافق ــي ذل ــا ف ــد بم ــل للعق ــل العام ــن قب ــل م ــم الكام الفه
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 
ــية  ــة الدبلوماس ــة والبعث ــل المختص ــش العم ــلطة تفتي ــى س ــه إل ــخة من ــل ونس ــداع للعام اإلي
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 
الحــق فــي اللجــوء إلــى آليــات إنصــاف أخــرى فّعالــة مثــل الحــق فــي الوصــول إلــى المحاكــم، 
ــة  ــة المملك ــن وأنظم ــًا لقواني ــك وفق ــض، وذل ــة والتعوي ــاعدة القانوني ــى المس ــول عل والحص
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 
اســتخدام وتوظيــف العمالــة األوغنديــة 37

تاريخ التوقيع: 24\10\2016 

ــز التعــاون والتنســيق فــي  ــة وتعزي ــادل قــوى عامل وتهــدف هــذه المذكــرة النشــاء وســائل تب
ــي: ــراف كالتال ــؤوليات األط ــددت مس ــف، وح ــال التوظي مج

تقــوم وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة بتزويــد وزارة الشــؤون الجنســانية والعمــل . 1
والتنميــة االجتماعيــة فــي جمهوريــة أوغنــدا تفاصيــل الطلــب علــى اليــد العاملــة وقائمــة 

ــل. ــاب العم بأرب
ــل . 2 ــاب العم ــن أرب ــال ع ــات اإلتص ــر معلوم ــة بتوفي ــة األردني ــي المملك ــل ف ــوم وزارة العم تق

لجميــع العمــال األوغندييــن العامليــن فــي المملكــة األردنيــة ألغــراض التنفيــذ الفعــال لهــذه 
اإلتفاقيــة.

يجــب أن تحــدد شــروط وأحــكام توظيــف العامليــن األوغندييــن فــي المملكــة األردنيــة فــي . 3
عقــد العمــل المصــاغ وفقــا لعقــد العمــل الموحــد المعتمــد لــدى وزارة العمــل فــي المملكة 

األردنيــة ووزارة الشــؤون الجنســانية والعمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي جمهوريــة أوغنــدا.
علــى الفريقيــن القيــام باتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة لضمــان عــدم اســتقدام العامليــن الذيــن . 4

تقــل أعمارهــم عــن عشــرين عامــا.
يتفــق الفريقــان علــى أن جميــع المواطنيــن األوغندييــن الذيــن يعملــون فــي المملكــة . 5

ــم  ــا غيره ــة كم ــة والكرام ــازات والحماي ــوق واالمتي ــذات الحق ــع ب ــتحقون التمت ــة يس األردني
ــة . ــي المملك ــة ف ــن مماثل ــون بمه ــن يعمل ــب الذي ــال األجان ــن العم م

علــى الحكومــة األردنيــة ضمــان تمتــع جميــع العامليــن األوغندييــن بمــا فــي ذلــك العامليــن . 6
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــن عل ــال المهاجري ــا للعم ــا دولًي ــرف به ــوق المعت ــازل بالحق ــي المن ف

الحصــر فيمــا يتعلــق ب:
التحرر من العمل القسري.. 7
الحماية من االحتجاز غير القانوني لجوازات السفر والقيود المفروضة على الحركة . 8
الحق في األجور الصحيحة وأن تدفع بشكل فوري.. 9

التحرر من أي اعتداء بدني أو جنسي.. 10

أمــا بالنســبة لعقــد العمــل فيجــب أن يتــم التوقيــع عليــه مــن قبــل رب العمــل وشــركة التوظيــف 
ــدا، ويتحمــل رب العمــل فــي األردن وشــركة  فــي األردن والعامــل وشــركة التوظيــف فــي أوغن
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:

أطراف العقد. 1
فترة العقد . 2

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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فترة التجربة . 3
إجراءات إنهاء العقد . 4
األجور التي سيتم دفعها . 5
مسؤولية رب العمل بدفع تكاليف تذكرة ذهاب واياب للعامل . 6
تأمين سكن مناسب . 7
رعاية صحية تقدم من خالل توفير تغطية صحية . 8
إجراءات تسوية النزاع . 9

صياغة اإلتفاقية باللغتين العربية واإلنجليزية . 10

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. 

ــام بفتــح حســاب بنكــي للعامــل فــي أحــد  أمــا فيمــا يتعلــق باألجــر فعلــى صاحــب العمــل القي
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 

وفًقــا للقوانيــن الماليــة النافــذة فــي كال البلديــن. 

ــن  ــأ بي ــي تنش ــا والت ــات أو أي منه ــع المنازع ــوية جمي ــل أو تس ــة ح ــى أهمي ــدان عل ــق البل واتف
الطرفيــن فيمــا يتعلــق بتفســير أو تنفيــذ هــذه اإلتفاقيــة أو أي اشــتراطات للحقــوق أو اإللتزامات 

الــواردة فيــه ودًيــا عــن طريــق التشــاور بيــن األطــراف. 

اتفاقيــة تعــاون فــي مجــال القــوى العاملــة بيــن حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
وجمهوريــة غانــا 38

تاريخ التوقيع: 2015/11/27

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: 

تعمــل وزارة العمــل األردنيــة علــى تزويــد نظيرتهــا فــي غانــا بمتطلبــات الســوق األردنيــة مــن . 1
ناحيــة عــدد العمــال المطلوبــة والشــروط التــي يجــب توافرهــا بالعمــال. 

تقــوم وزارة العمــل األردنيــة بإعطــاء نظيرتهــا فــي غانــا قائمــة بأســماء أصحــاب العمــل فــي . 2
األردن ممــن ســيقومون بتوظيــف عمــال غانييــن لغايــات التأكــد مــن تطبيــق البنــود الــواردة 

فــي المذكــرة. 

ــا موافقتهــا بالتصديــق والموافقــة علــى . 3 تقــوم وزارة التوظيــف وعالقــات العمــل فــي غان
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%
D8%A7%D986%%D8%A7.pdf (متوفرة باللغة اإلنجليزية)
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العقــود الصــادرة للعمــال الغانييــن مــن خــالل مكاتــب مرخصــة. 

التأكــد مــن شــمول عقــود العمــل علــى شــروط العمــل، وواجبــات وحقــوق كل مــن صاحــب . 4
ــن.  العمــل والعامــل بمــا يتوافــق مــع التشــريعات الوطنيــة فــي كال البلدي

تشمل ظروف العمل ما يلي: . 5

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. 

اســتقدام وتوظيــف العمــال الغانييــن فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ســيكون مــن خــالل . 6
مكاتــب رســمية ومرخصــة مــن وزارة التوظيــف وعالقــات العمــل الغانيــة.

يتخــذ الطرفــان جميــع اإلجــراءات اإلداريــة لمنــع أي مكاتــب اســتقدام أو توظيــف غيــر مرخصــة . 7
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 
ــات وإقامــة العمــال، باإلضافــة الشــتراكاتهم فــي مؤسســة  ــك األجــر وســاعات العمــل ووجب ذل
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 
ــوق  ــس الحق ــن بنف ــال الغانيي ــع العم ــع جمي ــى تمت ــرة عل ــدت المذك ــة. وأك ــي األردني األراض
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 20 عامــًا. 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: 

إلتــزام صاحــب العمــل بإصــدار تأميــن عــن الحيــاة والحــوادث للعامــل، باإلضافــة للتأميــن . 1
ــد.  ــرة العق ــاء فت ــه أثن ــة وفات ــي حال ــل ف ــة العام ــادة جث ــل بإع ــب العم ــزام صاح ــي، وإلت الصح

فتــح حســاب بنكــي للعامــل باســمه إليــداع األجــر الشــهري للعامــل وإعطــاء العامــل نســخة . 2
عــن إيصــال اإليــداع.

ــات  ــل فــي قطاع ــال للعم ــتقدام العم ــل اس ــن أج ــم م ــرات تفاه ــت األردن مذك ــا وقع كم
ــرز هــذه  ــت أب ــة، وكان أخــرى، أهمهــا الزراعــة واالنشــاءات والمناطــق الصناعيــة المؤهل
المذكــرات مــع جمهوريــة مصــر العربيــة وجمهوريــة الهنــد الشــعبية وجمهوريــة 

ــاه: ــح أدن ــو موض ــا ه ــامية، كم ــتان ااِلس باكس

مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ووزارة القــوى 
العاملــة والهجــرة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة بشــأن تنظيــم إنتقــال العمــال المصريين 

للعمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وملحقيهــا 1997 39

تاريخ التوقيع: 29\3\2007

نظــم دخــول العمــال المصرييــن للعمــل فــي األردن، بنــاء علــى طلــب وزارة العمل األردنيــة ووفق 
ــتقطب  ــي يس ــات الت ــة، والقطاع ــداد المطلوب ــث األع ــن حي ــي م ــل األردن ــوق العم ــات س احتياج
ــة،  ــدم محكومي ــهادة ع ــي كش ــب األردن ــا الجان ــي يحدده ــروط الت ــا، وبالش ــل به ــال للعم العم
والفحــص الطبــي، والشــهادة المهنيــة بالتخصــص المطلــوب، ويتولــى تنفيــذ أحــكام هــذه 
ــة  ــرة المصري ــة والهج ــوى العامل ــة ووزارة الق ــل األردني ــن وزارة العم ــرة كل م ــرة مباش المذك

فقــط.

ووفًقــا للمذكــرة يقــوم الجانــب المصــري بإنشــاء قاعــدة بيانــات محوســبة تتضمن أســماء العمال 
الراغبيــن فــي العمــل بــاألردن وفــق احتياجــات الجانــب األردنــي وعلــى أن تكــون متاحــة الطــالع 
الجانــب األردنــي عليهــا حاســوبًيا. ويــزود الجانــب األردنــي الجانــب المصــري بأســماء العمــال الذيــن 
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 
ــل  ــب العم ــم وصاح ــا اس ــم متضمن ــفر كل منه ــواز س ــى ج ــم عل ــع خت ــم ووض ــن القوائ ــن ضم م
والقطــاع الــذي ســيعمل بــه العامــل وأن يكــون دخــول العامــل مــن خــالل معبــر نويبــع، وعلــى أن 
يتخــذ الجانــب المصــري اإلجــراءات الالزمــة لضمــان دخــول العامــل إلــى المملكــة خــالل 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 401986 

تاريخ التوقيع: 2018-03-01 

تهــدف المذكــرة لزيــادة التعــاون فــي تعزيــز الممارســات الفضلــى فــي إدارة دورة العمــل 
ــي: ــمل اآلت ــي تش ــراف والت ــؤوليات األط ــح مس ــالل توضي ــن خ ــة م التعاقدي

تنظيــم وكاالت التوظيــف الخاصــة بأســلوب يــؤدي إلــى ضمــان إجــراءات اإلســتخدام للعمــال . 1
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 

العمــال الهنــود للعمــل فــي األردن تبًعــا للقوانيــن واألنظمــة.

اعتمــاد عقــد عمــل معيــاري للعمــال يحتــوي علــى بنــود قانونيــة يتــم اإلتفــاق عليهــا مــن . 2
قبــل الطرفيــن والتــي ســتكون ملزمــة ألطــراف العقــد.

التعــاون مــن أجــل مواءمــة ودمــج األنظمــة اإللكترونيــة بحيــث يتمكــن كل طرف مــن التحقق . 3
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 
ــل  ــن وزارة العم ــه م ــم تصديق ــن وأن يت ــات كال الطرفي ــوق وإلتزام ــى حق ــا عل ــد أيًض ــص العق ين

األردنيــة والســفارة الهنديــة فــي األردن.

ــون  ــة( وأن يك ــة، واإلنجليزي ــة، والهندي ــخ )العربي ــالث نس ــى ث ــل عل ــد العم ــون عق ــب أن يك ويج
مصدًقــا ومعترًفــا بــه أمــام وزارة العمــل األردنيــة ووزارة الشــؤون الخارجيــة الهنديــة، وفــي حــال 

وجــود أي خــالف أو نــزاع فــان النســخة اإلنجليزيــة تســود وتطبــق.

أمــا بالنســبة لتســوية النزاعــات فنصــت المذكــرة علــى حــل المشــاكل العماليــة عــن طريــق وزارة 
ــم  ــة بالمملكــة وفــي حــال عــدم التوصــل لحــل ودي يت العمــل وبالتعــاون مــع الســفارة الهندي

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%
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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 

والتحقــق منهــا 41

تاريخ التوقيع:  2018-03-01

تماشــيًا 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.
ــة  ــح الموافق ــراءات من ــيط إج ــد بتبس ــة الهن ــي جمهوري ــة ف ــة وزارة الخارجي ــع رغب ــيًا م وتماش

ــق نشــر نظــام الهجــرة. ــاح لهــم العمــل فــي األردن عــن طري ــن يت ــود الذي ــى الهن إل

وزارة العمــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ووزارة الشــؤون الخارجيــة فــي جمهوريــة 
ــج  ــة ودم ــاون لموائم ــى التع ــا عل ــد اتفق ــن«( ق ــد بـ«الطرفي ــا بع ــا فيم ــار اليهم ــد )المش الهن
األنظمــة اإللكترونيــة الخاصــة بــكل منهمــا مــن أجــل تمكيــن الطرفيــن مــن تنفيــذ قوانينيهمــا 

ــك: ــن ذل ــو يضم ــى نح ــه، عل ــا يخص ــا، كل فيم وأنظمتهم

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 اإلسامية 1978 42

تاريخ التوقيع : 1978/4/29

ــي  ــب المهن ــال التدري ــي مج ــة ف ــاون والتنمي ــر التع ــي تطوي ــة ف ــة رغب ــذه االتفاقي ــت ه وقع
ــي: ــو التال ــى النح ــراف عل ــؤوليات األط ــددت مس ــث ح ــن، حي ــن البلدي ــل بي والعم

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 المؤهــالت والخبــرات المطلوبــة مــع شــروط العمــل المحتملــة 
وتفاصيــل عقــد العمــل وظروفــه وأحــوال المعيشــة والحــد األدنــى لأجــور.

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 
ــدار  ــد إص ــط بع ــول فق ــاري المفع ــد س ــذا العق ــون ه ــد. ويك ــي كل بل ــة ف ــلطات المختص للس
ــه. ويحــدد العقــد  ــح عمــل ل ــه العامــل تصري ــذي ســيعمل في ــد ال الســلطات المختصــة فــي البل
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 
ــة للمســاعدة فــي الوصــول  ــة التــي يعمــل فيهــا العامــل وفقــا لإلجــراءات القانوني فــي الدول

إلــى تســوية وديــة وإذا كان هــذا غيــر ممكــن، تحــال القضيــة للســلطات القضائيــة.

مذكرات التفاهم على أرض الواقع 

أوال يجــدر اإلشــارة إلــى انــه تــم اســتقدام عامــالت فــي المنــازل مــن دولــة كينيــا ولفتــرة ثمانيــة 
أشــهر فقــط علــى الرغــم مــن عــدم توقيــع مذكــرة تفاهــم معهــا حــول اســتقدام العامــالت، كما 
ــا وأوغنــدا ونيبــال علــى الرغــم مــن  ــا باإلضافــة لــكل مــن غان ال يوجــد تمثيــل دبلوماســي لكيني
اســتقدام عامــالت المنــازل منهــم ممــا يصعــب تســوية بعــض النزاعــات التــي ممكــن أن تحصــل 
مــع العامــالت، ومــن أهمهــا المتعلقــة باحتجــاز جــواز الســفر، أو انتهــاء صالحيتــه أو ضياعــه مــن 

صاحــب العمــل أو بعــد إغــالق مكتــب االســتقدام. 

ــنوات  ــالل الس ــة خ ــة األردني ــى المملك ــا إل ــتقدام عماله ــت اس ــدة دول أوقف ــك أن ع ــاف لذل يض
ــاف  ــباب اإليق ــق بأس ــا يتعل ــا فيم ــا. أم ــن وكيني ــدا والفيليبي ــيا وأوغن ــا أندونيس ــة، أبرزه الماضي
فقــال األســتاذ عبــد هللا جبــور، األميــن العــام فــي وزارة العمــل أن أســباب اإليقــاف اختلفــت مــن 

بلدآخــر.

ــالت  ــن العام ــد م ــول العدي ــو دخ ــف ه ــي للتوق ــبب الرئيس ــإن الس ــال ف ــدا مث ــبة ألوغن فبالنس
األوغنديــات لــأردن مــن دول أخــرى ليــس بينهــا واألردن مذكــرات تفاهــم مثــل تشــاد ودول 
أفريقيــة أخــرى، ونظــًرا لعــدم اّتبــاع 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 العامــالت األوغنديــات فقــط مــن خــالل مطــار بالدهــن بعــد 

الخضــوع لإلجــراءات المتبعــة. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالفلبيــن فهــم مــن طلبــوا إيقــاف االســتقدام تبعــا لمذكــرة التفاهــم 
ــروف  ــالت وظ ــور العام ــط بأج ــبب مرتب ــد أن الس ــه يعتق ــد هللا أن ــتاذ عب ــاف األس ــة، وأض الموقع
العمــل والشــكاوى التــي تقدمهــا العامــالت حــول شــروط العمــل.  أمــا بالنســبة ألندونيســيات 
فقامــت الحكومــة االندونيســية بإيقــاف االســتقدام لــدول المنطقــة بمــا فــي ذلــك الخليــج. 43

43   مقابلة 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 
العامــالت مــن أندونيســيا جــاء احتجاًجــا علــى انتهــاكات تعرضــت لهــا عامــالت أندونيســيات فــي 
األردن، ومطالبــة بتحســين ظــروف عملهــن، ورفــع رواتبهــن إلــى 200 دوالر شــهريا ســواء لمــن 
تملــك خبــرة أو ال تملــك، مبينــا أن رواتــب العامــالت اآلن هــي 175 دوالر شــهريا للعامــالت الالتــي 

ــرة.44 ــرة، و150 دوالر لمــن ال يمتلكــن خب يمتلكــن خب

أمــا بالنســبة إليقــاف اســتقدام العامــالت مــن كينيــا فقــد كان بنــاء علــى طلــب مــن القنصليــة 
الكينيــة بعــد أن طلبــت تقاضيهــا رســوم قدرهــا 20 دينــاًرا مقابــل ختــم عقــود االســتقدام دون 
تقديــم أي خدمــة للعاملــة الكينيــة حــال تعرضهــا ألي مشــكلة أســوة بالســفارات األخــرى. كمــا 
طلبــت القنصليــة أيًضــا دفــع رواتــب لموظفيــن موجوديــن أصــاًل فــي القنصلية منــذ فتــرة طويلة، 
وبعــد رفــض هــذه الطلبــات قــررت القنصليــة ايقــاف معامــالت االســتقدام مــن كينيــا عبــر كتــاب 

وجهتــه إلــى الــوزارة. 45

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. 

بنــاًء علــى هــذه االتفاقيــات التــي تكــون مبنيــة علــى طلبــات أصحــاب العمــل، كل وفــق احتياجاته 
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، ُتصــدر الحكومــة األردنيــة تصاريــح هجــرة 

وعمــل.

وتحــاول كل مــن الحكومــة األردنيــة والــدول المرســلة للعمــال التأكــد مــن اقتصــار عمليــة 
ــر  ــق المعايي ــة وتطبي ــة العملي ــن مراقب ــوا م ــي يتمكن ــمية، ك ــوات الرس ــى القن ــتقدام عل اإلس
ــه  ــة. إال أن ــة األردني ــلة والحكوم ــدول المرس ــن ال ــن كل م ــات بي ــي اإلتفاقي ــا ف ــق عليه المتف
مــن حيــث الممارســة، فقــد لوحــظ أن هــذه العمليــة يمكــن أن تتضمــن العديــد مــن الوســطاء 
ــال  ــلة بإرس ــدول المرس ــي ال ــب ف ــض المكات ــوم بع ــث تق ــدول، حي ــض ال ــي بع ــرة ف والسماس
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 االختــالف 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 45,500 ألــف عامــل خــالل الخمــس 

ســنوات بيــن 2015-2019 كمــا هــو فــي الجــدول التالــي: 

11\10\2021 (ammannet.net) أندونيسيا توقف استقدام عامالت المنازل إلى األردن | موقع عمان نت   44
45   http://www.ammanxchange.com/art.php?id=a58f5dab2f1ebc801d81a0c99ffc9e155b2c6c74
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عدد العمال غير االردنيين المسجلين في وزارة العمل 46

2019 2018 2017 2016 2015 الجنسية

172272 188962 174076 170065 194158 مصر

3419 3016 3170 3205 3541 الباكستان

19495 15404 15683 12502 11494 الهند

17848 17493 17971 17467 16915 الفلبين

9874 9433 10710 12441 14881 سريالنكا

601 559 629 707 1276 اندونيسيا

50001 42810 49717 50574 49331 بنغالديش

13886 14611 8300 3908 4921 االفريقيــة  الــدول 
غيــر العربيــة

وفــي التفاصيــل وفقــا للقطاعــات المختلفــة فقــد بلــغ عــدد عامــالت المنــازل فــي األردن لســنة 
ــا  ــل/ة كم ــارب 27128 عام ــا يق ــس م ــية والجن ــب الجنس ــدول بحس ــن بالج ــو مبي ــا ه 2020 كم
تظهــر اإلحصائيــات أدنــاه بحســب الجنســية والجنــس، إال انــه يجــدر بالذكــر أن هــذه االرقام اســتثنت 

العمــال الذيــن تــم اســتقدامهم مــن كل مــن اوغنــدا ونيبــال:47
 

المجموع اناث ذكور الجنسية

16 1 15 الباكستان

48 18 30 الهند

5 2 3 تايالند

10825 10759 66 الفلبين

1481 1427 54 سريالنكا

8462 8331 131 بنغالديش

435 428 7 أندونيسيا

1122 1122 0 غانا

4560 4556 4 اثيوبيا

174 173 1 كينيا

27128 26817 194 المجموع
   

أمــا فيمــا يتعلــق بالعمــال الذيــن تــم اســتقدامهم للعمــل فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة 
فتظهــر اخــر احصائيــة للنصــف االول لعــام 2021 انــه تــم اســتقدام 46,249 عامــل، منهــم 31,414 

مــن االنــاث و14,7835 مــن الذكــور.48
46   احصائيات وزارة العمل
47   احصائيات وزارة العمل

48   تقرير النصف االول من عام 2021 للمناطق التنموية\وزارة العمل
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وبحســب تقريــر مؤشــرات ســوق العمــل 2015-2019 الصــادر مــن وزارة العمــل فتــم اســتقدام ما 
يقــارب 295 ألــف عامــل مصــري للعمــل فــي قطــاع الزراعــة كمــا يوضحــه الرســم البياني أدنــاه.49

 

ــن،  ــال المهاجري ــتقدام العم ــة باس ــريعات الخاص ــن التش ــة م ــل مجموع ــرت وزارة العم ــا أق كم
كٌل حســب قطــاع عملــه، اذ تــم إقــرار األنظمــة والتعليمــات التاليــة المتعلقــة بعامــالت المنــازل 
والمختصــة بشــكل رئيســي بتنظيــم عمــل مكاتــب اإلســتقدام عامليــن فــي المنــازل والتــي بلــغ 
عددهــم 184 مكتًبــا فــي األردن حســب القائمــة المعلــن عنهــا علــى موقــع وزارة العمــل والتــي 

تحتــوي علــى اســمائهم وأرقــام هواتفهــم50 ، وتشــمل هــذه التشــريعات مــا يلــي: 

نظــام رقــم 63 لعــام 2020 حــول تنظيــم المكاتــب العاملــة الســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن • 
ــي المنازل  ف

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:

صورة عن جواز سفر العامل الوافد ساري لمدة سنة على األقل.. 1
تفويــض بنكــي أو وكالــة عامــة أو وكالــة خاصــة لمقــدم الطلــب فــي حالــة عــدم حضــور صاحــب . 2

العمــل للســير في اإلجــراءات.
سند تسجيل حديث وإذن أشغال أو عقد إيجار مصدق.. 3
كفالة بنكية أو عدلية بقيمة )300( دينار عن كل عامل.. 4
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أما فيما يتعلق بإجراءات ما قبل القدوم فهي:

مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة/ قســم اإلســتخدام وتعبئــة طلــب االســتقدام مرفــق بالوثائــق 
المطلوبة.

تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص.. 1

فــي حــال اكتمــال الوثائــق يتــم إدخــال الطلــب علــى النظــام اإللكترونــي لعرضــه علــى لجنــة . 2
اإلســتخدام المركزيــة.

ــدم . 3 ــة أو ع ــل بالموافق ــة العم ــر مديري ــل مدي ــن قب ــي م ــام اإللكترون ــى النظ ــيب عل التنس
الموافقــة بحســب طبيعــة المعاملــة.

تزويد المراجع ببطاقة مراجعة يحدد فيها رقم المعاملة وموعد المراجعة.. 4

النظر في الطلبات من قبل لجنة اإلستخدام المركزية.. 5

ــب . 6 ــى طل ــة عل ــدم الموافق ــباب ع ــب بأس ــدم الطل ــغ مق ــم تبلي ــة يت ــدم الموافق ــال ع ــي ح ف
ــة. ــة األردني ــن العمال ــل م ــى البدائ ــه إل ــتقدام وتوجيه اإلس

ــة . 7 ــب الخدم ــد طال ــم تزوي ــدة يت ــة الواف ــتقدام للعمال ــى اإلس ــة عل ــة اللجن ــال موافق ــي ح ف
بكتــاب الموافقــة علــى اإلســتقدام موجــة إلــى وزارة الداخليــة لبيــان الــرأي )مبيــن فيــه اســم 

المؤسســة واســم العامــل والمهنــة ورقــم جــواز الســفر والجنســية(.

تزويد مديرية العمل المعنية بالموافقة المبدئية على االستقدام من وزارة الداخلية.. 8

إدخال بيانات العامل/العمال على النظام اإللكتروني.. 9

توقيع مدير المديرية بعدم الممانعة على المعاملة.. 10

دفــع الرســوم المقــررة، وإعــداد كتــاب موجــة إلــى وزارة الداخليــة بأنــه تــم اســتيفاء . 11
الرســوم.

الحصول على التأشيرة من وزارة الداخلية بالموافقة على دخول العامل/العمال.. 12

الوثائق التي يجب تقديمها بعد قدوم العامل إلى المملكة:

ــد الســكن مــن المركــز األمنــي بحســب مــكان إقامــة العامــل )ختــم علــى جــواز . 1 ــات تحدي إثب
ســفر العامــل(.

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

شهادة خلو األمراض من مركز صحي حكومي معتمد.. 3

جواز سفر العامل وصورة عنه بما فيها ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة.. 4

موافقة وزارة الداخلية على دخول العامل إلى المملكة.. 5

نموذج اإلقامة والحدود. . 6
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اإلجراءات بعد قدوم العامل إلى المملكة:

مراجعة مديرية العمل المعنية/قسم اإلستخدام وتقديم الوثائق المطلوبة.. 1
توقيع نسختي العقد من قبل الطرفين أمام الموظف.. 2
تحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبالد.. 3
طباعة تصريح العمل.. 4
ختم جواز سفر العامل ببيانات تصريح العمل.. 5
ــدق . 6 ــل المص ــد العم ــن عق ــخة ع ــفر ونس ــواز الس ــل وج ــح العم ــة بتصري ــب الخدم ــد طال تزوي

ــة. ــدار اإلقام ــات إص ــدود لغاي ــة والح ــوذج اإلقام ونم

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: 

تقديــم طلــب خطــي الــى مفــوض الــوزارة يتضمــن اســم المؤسســة واســم صاحبهــا وعنوانها . 1
ــيته  ــالده وجنس ــخ مي ــفره وتاري ــواز س ــب ج ــل حس ــم العام ــا، واس ــا وفروعه ــة عمله وطبيع

والمهنــة التــي ســيعمل بهــا.
شــهادة مصدقــة مــن وزارة العمــل فــي بلــد العامــل تبيــن ان العامــل ســيتم إســتقدامه عــن . 2

طريــق وكالــة تشــغيل مرخصــة فــي بلــده وبأنــه لــن يدفــع ايــة مبالــغ لقــاء إســتقدامه.
صــورة مصدقــة عــن اعــالن صــادر عــن الشــركة المســتقدمة في أحــد الصحــف في بلــد العامل . 3

يوضــح شــروط العمــل و ظروفــه و الراتــب و ســاعات العمــل وايــة امتيــازات اخــرى مــن ســكن او 
طعــام او تأميــن صحــي وتؤكــد فــي نفــس االعــالن بأنــه غيــر مطلــوب مــن العامل.

تقديــم شــهادة مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن تفيــد بــأن المؤسســة تقــوم بالتصديــر . 4
للخــارج بموجــب االتفاقيــة الدوليــة المبرمــة مــع المملكــة األردنيــة الهاشــمية، وباإلضافــة 
ــن  ــة م ــك المؤسس ــه تل ــت ب ــا قام ــن م ــوزارة يبي ــي ال ــغيل ف ــة التش ــن مديري ــر م ــى تقري ال

اجــراءات عمليــة إلحــالل العمالــة االردنيــة محــل العمالــة غيــر األردنيــة.
يقــوم مفــوض الــوزارة لــدى النافــذة االســتثمارية بالنظــر فــي الطلــب خــالل مــدة ال تتجــاوز . 5

اســبوعًا مــن تاريــخ ورود الطلــب اليــه واتخــاذ القــرار الــالزم بشــأنه.

دفــع رســوم تصاريــح العمــل مســبقا بعــد الحصــول علــى الموافقــة باإلســتقدام مــن الــوزارة . 6
ــة  ــدة اربع ــول لم ــارية المفع ــوزارة س ــة ال ــى موافق ــة وتبق ــرى ذات العالق ــات االخ والجه
أشــهر ابتــداء مــن تاريــخ الموافقــة كمــا يجــوز لصاحــب العمــل فــي حــال عــدم دخــول العمــال 

الموافــق علــى إســتقدامهم الــى البــالد التقــدم بطلــب، او أكثــر، الســتبدالهم.

ــل . 7 ــب العم ــى صاح ــل، وعل ــح العم ــراءات تصري ــتكمال اج ــب واس ــق الطل ــم تدقي ــك يت ــد ذل بع
ــل  ــة العم ــة مديري ــة مراجع ــة الالزم ــى الموافق ــول عل ــد الحص ــة وبع ــدوب المؤسس او من

ــل. ــح العم ــى تصري ــول عل ــراءات الحص ــتكمال اج ــب واس ــق الطل ــات تدقي ــة ولغاي المعني

علــى صاحــب العمــل ان يقــدم كفالــة بنكيــة ســنوية تجــدد تلقائيــا للتصــرف بهــا بقــرار مــن . 8
الوزيــر فــي حالــة اخــالل 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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الزراعــة  القطاعــات األخــرى وتضــم كل مــن  العامليــن فــي  بالقطــاع  أمــا فيمــا يتعلــق   
واالنشــاءات والتحميــل وتنزيــل، والبدكيــر والمناكيــر فقــد تــم إقــرار تعليمات شــروط واجراءات 
اســتخدام واســتقدام العمــال غيــر األردنييــن لســنة 2012 وتعديالتــه لتنظيــم عمليــة اســتقدامهم 
ــدوم  ــل الق ــراءات قب ــمت إلج ــي قس ــراءات والت ــن اإلج ــة م ــت مجموع ــم وتضمن ــروط وعمله وش
ــدد  ــى ع ــوت عل ــراءات احت ــذه االج ــارة ان ه ــدر باإلش ــة. ويج ــى المملك ــول ال ــد الوص ــراءت بع واج
ــر  ــة نظــرا ان الجنســية غي مــن االســتثناءات المتعلقــة باســتقدام العمــال مــن الجنســية المصري
مقيــدة وفقــا لتعليمــات وزارة الداخليــة والتــي تعــرف الجنســيات المقيــدة علــى انهــا تلــك التــي 
يشــترط دخولهــا البــالد 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 
ــا  ــول عليه ــتطيع الحص ــبقة، وتس ــيرة مس ــى تأش ــة إل ــت بحاج ــا ليس ــث انه ــوا، حي ــرا أو ج ــل ب النق

مباشــرة فــي المركــز الحــدودي لقــاء الرســم المقــرر وقــدره 10 دنانيــر. 51

وبناء على هذا االختالف فقد شملت إجراءات ما قبل القدوم على:

مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة/ قســم االســتخدام وتعبئــة طلــب االســتقدام مرفــق . 1
المطلوبــة. بالوثائــق 

تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص.. 2
فــي حــال اكتمــال الوثائــق يتــم إدخــال الطلــب علــى النظــام اإللكترونــي لعرضــه علــى لجنــة . 3

ــة. ــتخدام المركزي االس
التنســيب علــى النظــام اإللكترونــي مــن قبــل مديــر مديريــة العمــل بالموافقــة أو عــدم . 4

الموافقــة بحســب طبيعــة المعاملــة.
تزويد المراجع ببطاقة مراجعة يحدد فيها رقم المعاملة وموعد المراجعة.. 5
النظر في الطلبات من قبل لجنة اإلستخدام المركزية.. 6
ــب . 7 ــى طل ــة عل ــدم الموافق ــباب ع ــب بأس ــدم الطل ــغ مق ــم تبلي ــة يت ــدم الموافق ــال ع ــي ح ف

ــة. ــة األردني ــن العمال ــل م ــى البدائ ــه إل ــتقدام وتوجيه االس
ــة . 8 ــب الخدم ــد طال ــم تزوي ــدة يت ــة الواف ــتقدام للعمال ــى االس ــة عل ــة اللجن ــال موافق ــي ح ف

بكتــاب الموافقــة علــى االســتقدام موجــة إلــى وزارة الداخليــة لبيــان الــرأي )مبيــن فيــه اســم 
ــية(. ــفر والجنس ــواز الس ــم ج ــة ورق ــل والمهن ــم العام ــة واس المؤسس

تزويد مديرية العمل المعنية بالموافقة المبدئية على االستقدام من وزارة الداخلية.. 9
إدخال بيانات العامل/العمال على النظام اإللكتروني.. 10
توقيع مدير المديرية بعدم الممانعة على المعاملة.. 11
ــتيفاء . 12 ــم اس ــد ت ــه ق ــة بأن ــى وزارة الداخلي ــة إل ــاب موج ــداد كت ــررة، وإع ــوم المق ــع الرس دف

ــوم. الرس
الحصول على التأشيرة من وزارة الداخلية بالموافقة على دخول العامل/العمال.. 13

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:

مراجعة مديرية العمل المعنية/ قسم اإلستخدام وتقديم الوثائق المطلوبة.. 1
توقيع نسختي العقد من قبل الطرفين أمام الموظف.. 2
تحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبالد.. 3
طباعة تصريح العمل.. 4
ختم جواز سفر العامل ببيانات تصريح العمل.. 5
ــدق . 6 ــل المص ــد العم ــن عق ــخة ع ــفر ونس ــواز الس ــل وج ــح العم ــة بتصري ــب الخدم ــد طال تزوي

ــة. ــدار اإلقام ــات إص ــدود لغاي ــة والح ــوذج اإلقام ونم

بينما كانت االجراءات المتعلقة بقدوم العمال المصريين على النحو التالي: 

طلب االستقدام وتعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. . 1

إبــراز رخصــة مهــن ســارية المفعــول للمؤسســة وإرفــاق صــورة عنهــا أو إرفــاق كتــاب صــادر . 2
عــن مديريــة الزراعــة المختصــة فــي حالــة كــون العامــل المطلــوب إســتقدامه ســيعمل فــي 
قطــاع الزراعــة او تقديــم اذن أشــغال وســند تســجيل األرض وعقــد االيجــار )إذا كان مســتأجرًا( 
مصــدق حســب األصــول وإرفــاق صــور عنهمــا فــي حالــة كــون العامــل يعمــل فــي عمــارة او 

فيــال علــى ان تكــون الموافقــة لعامــل واحــد فقــط للعمــارة أو الفيــال.

للجنــة اإلســتخدام طلــب توصيــة صــادرة مــن النقابــة أو اتحــاد المزارعيــن أو الهيئة التــي تمثل . 3
قطــاع النشــاط االقتصــادي الــذي يزاولــه صاحــب العمــل يبيــن فيــه المــدى الحاجــة الفعليــة 

مــن العمــال لمقــدم الطلــب.

صــورة عــن المشــاريع والعطــاءات المحالــة علــى صاحــب العمــل، مبينــًا فيهــا الجهــة التــي . 4
احالــت هــذه العطــاءات. 

كشــف صــادر عــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي يبيــن اشــتراك المؤسســة بالضمــان . 5
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 ميــالده 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: 

صورة عن جواز سفر العامل الوافد ساري لمدة سنة على األقل.. 1
السجل التجاري األصلي+ صورة عنه.. 2
رخصة المهن األصلية + صورة عنها )سارية المفعول(.. 3
تفويــض بنكــي لمقــدم الطلــب خاضــع فــي الضمــان االجتماعــي علــى المؤسســة فــي حالــة . 4

عــدم حضــور صاحــب العمــل.
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وكالة عامة أو وكالة خاصة لمقدم الطلب.. 5
صور عن نسخ العطاءات حسب طبيعة عمل المؤسسة.. 6
كتــاب مــن المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي يفيــد باشــتراك المؤسســة فــي الضمــان . 7

االجتماعــي.
كفالة بنكية أو عدلية بقيمة )300( دينار عن كل عامل.. 8
شهادة عدم محكومية.. 9

أما قائمة الوثائق بعد قدوم العامل إلى المملكة شملت ما يلي:

ــد الســكن مــن المركــز األمنــي بحســب مــكان إقامــة العامــل )ختــم علــى جــواز . 1 ــات تحدي إثب
ســفر العامــل(.

عقد عمل عدد )2( موقع من العامل وصاحب العمل.. 2
شهادة خلو األمراض من مركز صحي حكومي معتمد.. 3
جواز سفر العامل وصورة عنه بما فيها ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة.. 4
موافقة وزارة الداخلية على دخول العامل/العمال إلى المملكة.. 5
نموذج اإلقامة والحدود.. 6
ــاع . 7 ــي القط ــل ف ــدة للعم ــيات المقي ــن الجنس ــال م ــتقدام العم ــراءات اس ــق باج ــا يتعل وفيم

ــاه: ــدول أدن ــا الج ــي فيوضحه الزراع
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وثائق المرحلة األولى قبل قدوم العامل إلى المملكة:

صورة عن جواز سفر العامل الوافد ساري لمدة سنة على األقل.. 1

تفويــض بنكــي أو وكالــة عامــة أو وكالــة خاصــة لمقــدم الطلــب فــي حالــة عــدم . 2

حضــور صاحــب العمــل للســير في اإلجــراءات.

علــى صاحــب العمــل الراغــب باســتقدام عمالــة وافــدة تقديــم كفالــة عــن كل . 3

مؤسســة او شــركة وكمــا يلــي:

كفالــة بنكيــة بقيمــة )5000( دينــار لــكل مزرعــة يتــراوح عــدد عمالهــا مــن )10-• 

عامل.  )20

ــن •  ــا م ــدد عماله ــراوح ع ــة يت ــكل مزرع ــار ل ــة )10000( دين ــة بقيم ــة بنكي كفال

)21-100( عامــل.

ــن )101( •  ــا م ــدد عماله ــة ع ــكل مزرع ــار ل ــة )15000( دين ــة بقيم ــة بنكي كفال

ــر. ــل فأكث عام

توصية من وزارة الزراعة/ بالبريد الرسمي.• 

وثائق المرحلة الثانية بعد قدوم العامل إلى المملكة:

إثبــات تحديــد الســكن مــن المركــز األمنــي بحســب مــكان إقامــة العامــل )ختــم . 1

علــى جــواز ســفر العامــل(.

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

شهادة خلو األمراض من مركز صحي حكومي معتمد.. 3

ــى . 4 ــل إل ــول العام ــخ دخ ــم تاري ــا خت ــا فيه ــه بم ــورة عن ــل وص ــفر العام ــواز س ج

ــة. ــي المملك أراض

موافقة وزارة الداخلية على دخول العامل/العمال إلى المملكة.. 5

نموذج اإلقامة والحدود.. 6

الوثائق المطلوبة
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المرحلة األولى قبل قدوم العامل إلى المملكة:

مراجعــة مديريــة العمــل المعنيــة/ قســم االســتخدام وتعبئــة طلب االســتقدام . 1
مرفــق بالوثائــق المطلوبة.

تدقيق الطلب والوثائق من قبل الموظف المختص.. 2
ــة . 3 ــي للعمال ــام اإللكترون ــى النظ ــا عل ــم إدخاله ــق يت ــال الوثائ ــال اكتم ــي ح ف

ــة. ــتخدام المركزي ــان االس ــى لج ــرض عل ــدة للع الواف
تزويد المراجع ببطاقة مراجعة يحدد فيها رقم المعاملة وموعد المراجعة.. 4
التنســيب علــى النظــام اإللكترونــي مــن قبــل مديــر مديريــة العمــل بالموافقــة . 5

أو عــدم الموافقــة بحســب طبيعــة المعاملــة.
عرض الطلب على لجنة اإلستخدام للقطاع الزراعي.. 6
إدخــال القــرار علــى النظــام اإللكترونــي لـــ اللجــان مــن قبــل اللجنــة بالموافقــة . 7

أو عدمهــا.
فــي حــال عــدم الموافقــة يتــم تبليــغ مقــدم الطلــب بأســباب عــدم الموافقــة . 8

علــى طلــب اإلســتقدام وتوجيهــه إلــى البدائــل مــن العمالــة األردنيــة.
فــي حــال موافقــة اللجنــة علــى اإلســتقدام للعمالــة الوافــدة يتــم تزويــد طالب . 9

الخدمــة بكتــاب الموافقــة علــى االســتقدام موجــة إلــى وزارة الداخليــة لبيــان 
الــرأي )مبيــن فيــه اســم صاحــب العمــل واســم العامــل والمهنــة ورقــم جــواز 

الســفر والجنســية(.
ــن . 10 ــتقدام م ــى اإلس ــة عل ــة المبدئي ــي بالموافق ــل المعن ــب العم ــد مكت تزوي

وزارة الداخليــة.
إدخال بيانات المؤسسة والعامل على نظام العمالة الوافدة.. 11
إجازة المعاملة من قبل الموظف ومدير مديرية العمل بعدم الممانعة.. 12
دفع الرسوم المقررة.. 13
إعداد كتاب موجه لوزارة الداخلية بأنه قد تم استيفاء الرسوم المقررة.. 14
الحصــول علــى التأشــيرة مــن وزارة الداخليــة بالموافقــة علــى دخــول العامــل/. 15

العمال.

المرحلة الثانية بعد قدوم العامل إلى المملكة:
الوثائــق . 1 وتقديــم  اإلســتخدام  قســم  المعنيــة/  العمــل  مديريــة  مراجعــة 

المطلوبــة.
توقيع نسختي العقد من قبل الطرفين أمام الموظف.. 2

إجراءات تقديم الخدمة

3.   تحديــث بيانــات العامــل علــى نظــام العمالــة الوافــدة حســب تاريــخ دخــول العامل 
للبالد.

4.   طباعة تصريح العمل.
ختم جواز سفر العامل.

5.   تزويــد 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 لاســتقدام العــادل التــي ســنتها منظمــة 
العمــل الدوليــة أسًســا واضحــة لتنظيــم هــذه العمليــة الرئيســية، وضمــان عــدم وقــوع 
انتهــاكات علــى العمــال المهاجريــن أثنــاء االســتقدام أو بعــده خــال وجودهــم فــي 
ــى  ــر عل ــذه المعايي ــق ه ــدى تطبي ــل م ــاك.  إال أن تحلي ــم هن ــتقبلة وعمله ــدول المس ال
أرض الواقــع فــي األردن كشــف عــن وجــود العديــد مــن المشــاكل والثغــرات التــي يتوجــب 

الوقــوف عليهــا: 

أوال: التناقض بين التشريعات 

كمــا تــم التوضيــح فــي الفصــل الثانــي، ُيَطبــق 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 )12( مــن قانــون العمــل رقــم 8 لســنة 1966 وتعديالتهــا التــي 
نظمــت اإلجــراءات التــي يجــب أن يتبعهــا صاحــب العمــل لــدى اســتخدام أو اســتقدام عامــل غيــر 
ــف  ــى أل ــد عل ــار وال تزي ــمائة دين ــن خمس ــل ع ــة ال تق ــه بغرام ــى مخالفت ــت عل ــث نص ــي، حي أردن
دينــار، إال أن المــادة ذاتهــا أقــرت بوجــوب حصــول العامــل علــى تصريــح عمــل مــن الوزيــر أو مــن 

يفوضــه قبــل االســتقدام.

باإلضافــة إلــى ذلــك، منحــت المــادة )12( الوزيــر 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 ُتعاقــب العامــل علــى عــدم 

قيــام صاحــب العمــل باســتصدار تصاريــح العمــل الالزمــة وتجديدهــا.

أمــا بالنســبة لقانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب رقــم 24 لســنة 1973، فقــد اشــترطت المــادة 
)26( حصــول 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 
ــادة )35(  ــب الم ــا تعاق ــة، كم ــه االقام ــة منح ــة لغاي ــات المختص ــن الجه ــل أو م ــن وزارة العم م
ــغ ال  ــل بمبل ــب العم ــى صاح ــة عل ــة بالغرام ــال إذن إقام ــي ب ــر األردن ــل غي ــتخدام العام ــى اس عل
يقــل عــن 50 دينــار وال يزيــد عــن 75 دينــار علــى كل عامــل مخالــف لديــه، كمــا  ُيعاقــب العامــل 
بدفــع خمســة وأربعيــن دينــاًرا عــن كل شــهر مــن أشــهر التجــاوز أو جــزء مــن الشــهر بواقــع دينــار 

ونصــف عــن كل يــوم مــن ذلــك الجــزء فــي ذاك الوقــت. 

مــا يعنــي أن قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب يعاقــب العامــل أيًضــا فــي حــال عــدم إصــدار صاحــب 
العمــل تصريــح العمــل واإلقامــة، علــى الرغــم مــن أن قانــون العمــل نــص صراحــًة أن مســؤولية 

إصــدار هــذه الوثائــق تلقــى علــى صاحــب العمــل فقــط. 
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باإلضافــة إلــى ذلــك، تنَظــم مجموعــة مــن األنظمــة والتعليمــات إلــى جانــب القوانيــن المشــار 
إليهــا ســابقا وفــود العمــال المهاجريــن إلــى ســوق العمــل األردنــي، ويعــد أهمهــا تعليمــات 
ــا  ــنة 2012 وتعديالته ــن لس ــر األردنيي ــال غي ــتقدام العم ــتخدام واس ــراءات اس ــروط وإج ش
ــازل والعامــالت فــي  ــن فــي األردن، ومنهــم عامــالت المن التــي تطبــق علــى العمــال المهاجري
مهــن البدكيــر والمناكيــر، والعمــال المصرييــن فــي الزراعــة، واإلنشــاءات، والتحميــل والتنزيــل، 
والقطاعــات األخــرى، باســتثناء العامليــن فــي المناطــق الصناعيــة المؤهلــة حيــث ينظــم عملهــم 

تعليمــاٌت صــادرة خاصــة بهــم.

وقــد نصــت المــادة )11( مــن هــذه التعليمــات علــى منــح العامــل غيــر األردنــي عــدم ممانعــة 
ــدة ال  ــالل م ــالد خ ــادرة الب ــي مغ ــه ف ــبب رغبت ــي بس ــان االجتماع ــن الضم ــتحقاته م ــرف مس بص
ــى  ــذه وعل ــة ه ــدم الممانع ــه، إال أن ع ــح عمل ــاء تصري ــخ انته ــن تاري ــهر م ــة أش ــى ثالث ــد عل تزي
أرض الواقــع ال يتــم منحهــا مــن مديريــة العمــل إاّل بعــد الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن 

صاحــب العمــل.

ــوًرا  ــل ف ــة العم ــغ مديري ــل أن ُيبّل ــب العم ــى صاح ــات عل ــن التعليم ــادة )11( م ــت الم ــا أوجب كم
بواقعــة تــرك العامــل غيــر األردنــي للعمــل أو فــراره خــالل مــدة ســريان تصريــح العمــل، إال فــي 
ــا  ــة حينه ــد حاج ــث ال يوج ــح، حي ــدة التصري ــن م ــن م ــهرين األخيري ــالل الش ــل خ ــرار العام ــال ف ح
للتبليــغ، وبمجــرد ذهــاب صاحــب العمــل إلــى مديريــة العمــل التابــع لهــا وقيامــه بتعبئــة نمــوذج 
ــض  ــاء القب ــال إلق ــي ح ــل وف ــى العام ــم عل ــم التعمي ــن« يت ــال الفاري ــن العم ــغ ع ــمى »تبلي يس
عليــه تتــم متابعــة واســتكمال إجــراءات تســفيره دون الســماع منــه أو اســتيضاح األســباب التــي 

دفعتــه لتــرك العمــل. 

فضــاًل 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 أيًضــا 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 
القبــض علــى عامــٍل معمــم عليــه مفقــود يقــوم المركــز األمنــي إمــا بتســليم العامــل لصاحــب 

العمــل الــذي قــام بالتعميــم عليــه  أو يتــم إبعــاده عــن أراضــي المملكــة عبــر تســفيره.

كمــا اشــترطت المــادة )12( مــن 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 فــال 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 إخــالء طــرف مــن صاحــب العمــل 
األصلــي وإلغــاء تصـــريح العمــل وإصــدار تصريــح عمــل جديــد لمــدة ســنة وبرســوم جديــدة، أمــا 
ــن  ــرف م ــالء ط ــى إخ ــول عل ــرط الحص ــال دون ش ــم االنتق ــل فيت ــح العم ــدة تصري ــاء م ــد انته بع

صاحــب العمــل األصلــي.
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ويجعــل هــذا األمــر العامــل عرضــه لالســتغالل مــن قبــل أصحــاب العمــل، حيــث إن بعــض أصحــاب 
ــراءة  ــى نمــوذج إخــالء الطــرف وب ــع عل ــة العمــل والتوقي ــى مديري العمــل يرفضــون الذهــاب إل
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 
ــتطيع  ــات، وال يس ــذه التعليم ــا له ــي خالًف ــل األصل ــب العم ــن صاح ــرف م ــالء ط ــة وإخ ــراءة ذم ب
أي عامــل االنتقــال لصاحــب عمــل آخــر علــى الرْغــم مــن انتهــاء تصريــح عملــه وعقــده وخصوًصــا 
ــك  ــى ذل ــه عل ــد حصول ــر(  إال بع ــر والمناكي ــال البدكي ــي مج ــالت ف ــن والعام ــال المصريي )العم
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 
ــل إعطــاءه  ــا مــن العامــل مقاب ــا مالًي ــا يطلــب صاحــب العمــل مبلًغ ــر نظامــي، وأحيان بشــكل غي

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 63 لعــام 2020 مكاتــب االســتقدام تأميــن تذكــرة الســفر للعامــل 
الــذي يرفــض إكمــال مــدة عقــد العمــل لــدى صاحــب المنــزل ويرغــب بالعــودة إلــى بلــده دون 

تحديــد مــدة معينــة، وفقــا للمــادة 15 منــه. 

إال أن تعليمــات المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام العامليــن فــي المنــازل مــن غيــر حملة الجنســية 
األردنيــة لعــام 2020 فقــد حــددت هــذه المــدة بتســعين يوًمــا، حيــث نصــت المــادة 16 علــى مــا 

: يلي

»يلتــزم المكتــب علــى تأميــن وعلــى نفقتــه خــالل 90 يومــا مــن تاريــخ دخــول العامــل البــالد، أو 30 
يومــًا مــن تاريــخ انتقــال العامــل إلــى صاحــب عمــل آخــر بمــا يلــي: 

ــه . 1 ــام بعمل ــل القي ــمح للعام ــرض ال يس ــد أو م ــار أو مع ــرض س ــاب بم ــل المص ــفير العام تس
أو العاملــة الحامــل إلــى بلده/هــا خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ صــدور 

ــة.  ــن وزارة الصح ــي م ــص الطب الفح
ــى . 2 ــذي رفــض إكمــال مــدة عقــد العمــل ويرغــب بالعــودة إل ــن تذكــرة ســفر للعامــل ال تأمي

بلــده.

ــي  ــن ف ــن العاملي ــر األردنيي ــتقدام غي ــي اس ــة ف ــب العامل ــم المكات ــام تنظي ــض نظ ــا يناق كم
المنــازل رقــم 63 لعــام 2019 نفســه فــي موضــوع آخــر، حيــث نصــت المــادة 8 مــن النظــام بــأن 
تتيــح المكاتــب طلبــات االســتقدام المتوفــرة لديهــم متضمنــة المعلومــات المتعلقــة بعمــال 
المنــازل وصورهــم الشــخصية علــى مواقعهــا اإللكترونيــة، إال أن المــادة ذاتهــا تنــص أيًضــا 
علــى إلتــزام علــى المكاتــب بالمحافظــة علــى المعلومــات الخاصــة بالعمــال وعــدم إفشــاءها! 

يضــاف لذلــك أننــا نجــد فــي تمكيــن أن نشــر صــور العامــالت ومعلوماتهــن عبــر المواقــع 
اإللكترونيــة هــو خــرق لخصوصيــة العاملــة وتعــدي علــى حياتهــا الخاصــة.

ــق  ــه تطبي ــادة )15( من ــتثنت الم ــد اس ــنة 2021 فق ــم 19 لس ــة رق ــال الزراع ــام عم ــي نظ ــا ف أم
مــواد ســاعات العمــل اإلضافيــة والعطــل األســبوعية واإلجــازات الســنوية علــى صاحــب العمــل 
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ــة عمــال فأقــل، علــى أن يتــم تنظيــم ســاعات العمــل والعطــل بيــن صاحــب  الــذي يســتخدم ثالث
العمــل الزراعــي وعامــل الزراعــة وبمــا يتناســب مــع طبيعــة العمــل الزراعــي، إال أن هــذه المــادة 
تعــد انتهــاكا لحقــوق العديــد مــن العمــال الزراعييــن الذيــن يعملــون فــي أراٍض زراعيــة صغيــرة.

 
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 
ــم  ــو منتظ ــى نح ــادل عل ــتقدام الع ــأن االس ــة بش ــات الوطني ــات والسياس ــد اإللتزام لتحدي

بمشــاركة منظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال.

ــدم  ــا ع ــاكات أهمه ــن االنته ــدد م ــن لع ــال المهاجري ــرض العم ــات لتع ــذه التناقض ــؤدي ه وت
اســتصدار تصاريــح عمــل وإقامــة للعمــال علــى الرغــم مــن إلــزام المــادة )12( مــن قانــون العمــل 
ــه  ــون مدت ــتقدامه، تك ــم اس ــي يت ــر األردن ــل غي ــكل عام ــل ل ــح عم ــدار تصري ــل بإص ــب العم صاح
ــح بموجــب نظــام صــادر عــن مجلــس  ــد رســم التصري ــد، ويجــري تحدي ــة للتجدي ســنة واحــدة قابل
الــوزراء علــى أن يجــري اســتيفائه مــن صاحــب العمــل ويعتبــر إيــراًدا لخزينــة الدولــة. إال أن العديــد 
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 )12( مــن قانون 

العمــل األردنــي والمــادة )26( مــن قانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب. 

التوصيات

عنــد تعديــل تشــريع معّيــن يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار بقيــة التشــريعات ذات العالقــة لتفــادي • 
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 وإخــالء الطــرف.
الســماح للعمــال المهاجريــن فــي القطاعــات كافــة، باإلنتقــال للعمــل لــدى أي صاحــب عمــل • 

آخــر، بمجــرد انتهــاء عقودهــم
تحقيــق المراكــز األمنيــة فــي كل بــالغ عــن عامــل تغيــب عــن المنــزل، أو مــكان العمــل، وفــي • 

حــال ضبــط العامــل، تركــه وشــأنه بمــا أنــه ال يوجــد إبــالغ يتعلــق بمخالفــة أو جريمــة.
صرف مستحقات الضمان اإلجتماعي دون الموافقة الخطية من صاحب العمل.• 

ثانيًا: اإلتفاقيات ومذكرات التفاهم: 

ــال  ــتقدام العم ــق باس ــا يتعل ــة فيم ــا الحكوم ــة تتبعه ــة واضح ــود سياس ــن وج ــم م ــى الرغ عل
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. 

ــوء  ــتطيعون اللج ــث ال يس ــال، حي ــى العم ــلًبا عل ــًيا س ــدول دبلوماس ــذه ال ــل ه ــدم تمثي ــر ع ويؤث
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.

ــث  ــي حي ــن القانون ــد الس ــي تحدي ــم، وه ــرات التفاه ــة بمذك ــرى مرتبط ــألة أخ ــد مس ــا توج كم
ــن  ــة الس ــة األردني ــع الحكوم ــت م ــي وقع ــم الت ــرات التفاه ــي مذك ــلة ف ــة مرس ــرت كل دول ذك
القانونــي للعمــال الذيــن يســمح باســتقدامهم، إال أنــه لوحــظ قيــام بعــض وكالء التوظيــف فــي 
الــدول المرســلة باســتغالل العامــالت أو العمــال ممــن هــم تحــت الســن القانونــي للعمــل مــن 
خــالل تزويــر ســنهم فــي جــوازات الســفر حتــى يتمكنــوا مــن الســفر والعمــل فــي الــدول التــي 
ــع عــادة. وقــد رصــد  ــازل أو عمــال المصان تســتقدم العمــال، وهــذا مــا يحصــل مــع عامــالت المن

تمكيــن خــالل عملــه عــدة حــاالت، نذكــر أحدهــا أدنــاه:

حالة لعاملة منزل:

أفــادت العاملــة أنهــا فــي عــام 2011 وأثنــاء تواجدهــا فــي دولــة الفلبيــن وبســبب الحيــاة 
المعيشــية الصعبــة التــي كانــت تعيشــها هــي وأفــراد أســرتها كــون والدهــا عاطــل عــن العمــل، 
ــذت  ــا، وأخ ــاعدة والده ــررت مس ــة وق ــة االبتدائي ــت المرحل ــد أن أنه ــتها  بع ــرك دراس ــت بت قام
ــن،  ــي الفلبي ــل ف ــد عم ــم تج ــنها ل ــر س ــام، ولصغ ــا 14 ع ــا حينه ــل، وكان عمره ــن عم ــث ع تبح
وســمعت العاملــة بوجــود فتيــات مــن الفلبيــن يتوجهــن إلــى دول أخــرى للعمــل، فتوجهــت إلــى 
ــه أن يجــد لهــا  ــات فــي الخــارج، وطلبــت من مكتــب خدمــات توظيــف يقــوم بتأميــن عمــل للفتي
ــل  ــفرها، وبالفع ــواز س ــر ج ــوم بتزوي ــوف يق ــه س ــن وأن ــي الس ــرة  ف ــا صغي ــا أنه ــاًل  فأخبره عم
قــام باســتصدار شــهادة ميــالد جديــدة لهــا وقــام بتزويــر ســنها وجعلــه 22 عــام، واســتصدار جــواز 
ســفر مطابــق لشــهادة الميــالد، كمــا قــام بتأميــن عمــل لهــا فــي األردن ، بمهنــة عاملــة منــزل 
وبأجــر شــهري 200 دوالر، 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 

ــا بآثــار الكدمــات. إلــى ســفارتها وكان جســدها مليًئ

وتعــد مثــل هــذه اإلنتهــاكات مخالفــة واضحــة للتوجيهــات التشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام 
العــادل ومنهــا المــادة )1( مــن مســؤوليات الحكومــة والتــي تنــص علــى احتــرام الحكومــات 
حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا دوليــًا وحمايتهــا واســتيفائها خــالل 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 13 والتي تنص على أنه: 

»ينبغــي أن تســتمد اإلتفاقيــات الثنائيــة و/ أو متعــددة األطــراف جذورهــا مــن معاييــر العمــل 
الدوليــة وغيرهــا مــن حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا دوليــًا، بمــا فــي ذلــك المبــادئ والحقــوق 
ــر العمــل الدوليــة المعنيــة، وينبغــي أن تتضمــن  األساســية فــي العمــل وغيرهــا مــن معايي
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 ُتصــاغ هــذه اإلتفاقــات وتعتمــد 
ــاد  ــمل إيج ــن، وأن تش ــركاء االجتماعيي ــب الش ــن جان ــة م ــاركة هادف ــذ بمش ــتعرض وتنف وتس
آليــات اإلشــراف مــن قبــل لجــان ثالثيــة بموجــب اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف. وينبغــي 

أن تنشــر هــذه اإلتفاقيــات علــى العمــوم وإطــالع العمــال المهاجريــن علــى أحكامهــا.«

التوصيات: 

ــك •  ــس هنال ــي األردن ولي ــي ف ــل دبلوماس ــا تمثي ــس له ــن دول لي ــال م ــتقدام عم ــدم اس ع
ــم. ــات بينه اتفاقي

استحداث تمثيل دبلوماسي للدول التي تم استقدام منها عمال.• 
ــض •  ــن تفوي ــال م ــن العم ــال تمّك ــلة للعم ــدان المرس ــفارات البل ــع س ــات م ــل التفاقي التوص

ــل  ــراءات ح ــاء إج ــل انته ــادرة األردن قب ــى مغ ــال إل ــر العم ــال اضط ــي ح ــم، ف ــفارات بالده س
ــا. ــن مواطنيه ــة ع ــة نياب ــكام المحكم ــل أح ــفارات بتحصي ــل الس ــي، بتخوي ــزاع العمال الن

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 وإبــالغ دولــة العامــل لفــرض عقوبــات علــى المكتــب الوكيــل.

ثالثًا: توعية أصحاب العمل والعمال وتدريب العمال قبل استقدامهم 

ــلة  ــدول المرس ــات ال ــع حكوم ــة م ــة األردني ــا الحكوم ــي وقعته ــم الت ــرات التفاه ــص مذك تن
للعمــال المهاجريــن علــى أهميــة توعيــة العمــال وتدريبهــم حــول حقوقهــم وواجباتهــم قبــل 
ــد مــن العمــال قبــل اســتقدامهم علــى أرض الواقــع  ــه ال يتــم تدريــب العدي اســتقدامهم، إال أن
ــن  ــد حضوره ــالت بع ــت العام ــث صدم ــا حي ــن كيني ــتقدامهم م ــم اس ــالت ت ــع عام ــل م ــا حص كم
إلــى األردن بطبيعــة العمــل التــي ســوف يقمــن بــه، خاصــة أّنهــن كــّن خريجــات جامعيــات ولــم 

ــازل. ــم اســتقدامهن للعمــل كعامــالت فــي المن ــه ت يتوقعــن أن

وتخالف مثل هذه اإلجراءات التوجيه التشغيلي للحكومات رقم 11 والذي نص على:

ــن  ــب الموجهي ــم والتدري ــالل التعلي ــن خ ــة م ــود التوعي ــذل جه ــات أن تب ــى الحكوم ــي عل »ينبغ
ــذل  ــرورة ب ــق بض ــا يتعل ــك م ــي ذل ــا ف ــف، بم ــات التوظي ــال وهيئ ــل والعم ــاب العم ــى أصح إل
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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ــأن  ــبة بش ــات مناس ــن معلوم ــت تتضم ــبكة اإلنترن ــى ش ــة عل ــع حكومي ــاء وإدارة مواق أ -   إنش
ــادل؛ ــتخدام الع ــراءات االس ــة وإج ــريعات وأنظم ــات وتش سياس

ــبكة  ــى ش ــرها عل ــا و/ أو نش ــادل وتوزيعه ــتخدام الع ــأن االس ــادية” بش ــة “إرش ــة أدل ب -   صياغ
ــت؛ اإلنترن

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 تمثيــال ألصحــاب العمــل وللعمــال 
مــن أجــل توفيرالتعليــم والتدريــب و/ أو تنظيــم حمــالت التوعيــة؛

ــل  ــن قب ــرارات م ــاذ الق ــة اتخ ــر عملي ــدف تنوي ــوم به ــل للعم ــوق العم ــات س ــة معلوم خ -   إتاح
ــة؛ ــدي العامل ــف األي ــات توظي ــل وهيئ ــال وأصحابالعم العم
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.
ــر •  ــل مهاج ــتقدامهم اي عام ــل اس ــل قب ــات العم ــل مديري ــن قب ــل م ــاب العم ــة أصح توعي

بالحقــوق والواجبــات.
تكثيــف الجهـــود الراميـــة إلــى تغييـــر عقليـــة أصحاب العمـــل بشـــأن الوضـــع النمطـــي عــــن • 

العمــــال، وكــــذلك معــــاملتهم وفقــــا لمبــادئ حقــــوق اإلنســان.
تعزيــــز دور وســــائل اإلعــــالم فــــي نشــــر الــــوعي بــــين الجمهــور حــــول حقــــوق العمــال • 

المهاجريــن. 
يجــــب أن تعــــّرف البلــــدان المرســــلة للعمالــــة العمــــال بحقــــوقهم وواجبــــاتهم قبــــل • 

وصــولهم إلى األردن، وكــذلك التنســيق مــع مكاتــب التوظيــف فــي بلــد األصــل والحفاظ 
ــة عــن مواطنيهــا. علــى معلومــات كامل

رابعًا: المخالفات من قبل العاملين في مكاتب االستقدام 

يشــترط نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن فــي المنــازل 
رقــم 63 لســنة 2020 أن يكــون مســؤول المكتــب أو الشــريك والمنــدوب المعيــن أردني الجنســية 
وأال يكــون محكوًمــا عليهمــا بجنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف أو األخــالق العامــة، وأن يثبــت ذلك 
ــخ  ــم يمــض علــى صدورهــا أكثــر مــن شــهر واحــد مــن تاري بموجــب شــهادة عــدم محكوميــة ل
تقديــم الطلــب وشــهادة حســن ســيرة وســلوك علــى أن يتــم تجديدهمــا ســنوًيا وأال يكــون قــد 
ســبق لــه وإن كان مالــًكا أو شــريًكا فــي مكتــب تــم إغالقــه وال يــزال مغلقــا أو تــم إلغــاء ترخيصــه. 
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ــب مــن أصحــاب األســبقيات  ــن فــي هــذه المكات ــه فــي التطبيــق نجــد بعــض مــن العاملي إال أن
واإلتجــار بالبشــر، كمــا نجــد الكثيــر مــن المكاتــب غيــر المرخصــة التــي تســتغل العمــال المهاجرين 
ــذه  ــن ه ــض م ــب بع ــا ترتك ــة. كم ــم القانوني ــب أوضاعه ــة تصوي ــك بحج ــن، وذل ــر النظاميي غي
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. 

ــب  ــل مكات ــة بعم ــغيلية المتعلق ــات التش ــا للتوجيه ــاكا واضح ــات انته ــذه المخالف ــر ه وتعتب
االســتقدام والتوظيــف ومنهــا المــادة رقــم )18( والتــي تنــص علــى عــدم احتجــاز مكاتــب 
ــر  ــث يعتب ــة، حي ــق الثبوتي ــن الوثائ ــا م ــم أو غيره ــال أو عقوده ــفر العم ــوازات س ــف لج التوظي
حجــز وثائــق إثبــات الشــخصية انتهــاكًا مشــتركًا 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 

ــم ضبطهــم مــن دون هــذه الوثائــق. األمنيــة إذا ت

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 
مــراًرا وتكــراًرا أن حجــز الوثائــق ال يمنــع العمــال مــن المغــادرة. كمــا أن أصحــاب العمــل ومكاتــب 
االســتقدام يرتكبــون مخالفــة لمعاييــر االســتقدام العــادل باإلضافــة لمخالفتهــم ألحــكام قانــون 

العمــل رقــم 8 لســنة 1996 وتعديالتــه فــي مادتــه )77( حيــث 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 )500( خمســمائة دينــار وال 
تزيــد علــى )1000( ألــف 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 )222( من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على: 

ــه أو  ــا كان نوع ــر مهم ــيء آخ ــتنًدا أو أي ش ــة أو مس ــدا وثيق ــف قص ــى أو أتل ــن أخف » كل م
ــم  ــو يعل ــة، وه ــر ممكن ــه غي ــة حقيقت ــل معرف ــروء أو تجع ــر مق ــه غي ــة تجعل ــوهه لدرج ش
ــه هــذا أن يحــول دون اســتعماله فــي  ــة قاصــًدا بعمل ــة أجــراءات قضائي ــه ضــروري فــي أي أن
معــرض البينــة، يعاقــب بالحبــس حتــى ســنة واحــدة أو بالغرامــة حتــى خمســين دينــاًرا أو بكلتــا 

ــن« العقوبتي
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أما المادة )23( من قانون جوازات السفر رقم 2 لسنة 1969 فقد 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 ثــالث 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 10 مــن قانــون العمــل لســنة 1996 وتعديالتــه لعــام 2020 المــادة )4( منــه 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 • 
ــد  ــون ألح ــد يك ــر، ق ــب آخ ــم مكت ــت اس ــون تح ــابقا، ويعمل ــم س ــت مكاتبه ــن، أغلق متاجري

ــابق. ــًرا س ــخصا متاج ــغل ش ــتقدام، إذا ّش ــب االس ــم مكت ــة وتغري ــع مخالف ــم، م أقاربه

اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات أكثــر حســًما مــن أجــل تحديــد مكاتــب اســتقدام العامــالت وسماســرة • 
ــن  ــة أو متورطي ــر قانوني ــومًا غي ــال رس ــى العم ــون عل ــن يفرض ــن، الذي ــر النظاميي ــل غي العم

فــي ممارســات غيــر قانونيــة أو غيــر أخالقيــة أخــرى، والتحقيــق معهــم ومعاقبتهــم.

خامسًا: وجود عقود للعمال المهاجرين واضحة وشفافة 

نصــت المــادة 15 مــن 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 لعامــالت المنــازل فقــط فــي مديريــة العامليــن 
فــي المنــازل/ وزارة العمــل باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة واألثيوبيــة فقــط، كمــا ال يوجــد لبقيــة 
ــل  ــد عم ــك عق ــدة، إال أن هنال ــود موح ــرى عق ــات أخ ــي قطاع ــن ف ــن العاملي ــال المهاجري العم

زراعــي منشــور علــى موقــع وزارة العمــل فــي دليــل النمــاذج.

ــادة )7(  ــي الم ــص ف ــي تن ــادل الت ــتخدام الع ــل اإلس ــن أج ــغيلية م ــادئ التش ــذا المب ــف ه ويخال
ــفافة  ــة وش ــل واضح ــود العم ــون عق ــان أن تك ــوات لضم ــاذ خط ــة باتخ ــؤولية الحكوم ــى مس عل
ــا  ــن أن يفهمه ــة يمك ــل أو بلغ ــة العام ــة بلغ ــون مكتوب ــة ألن تك ــا، باإلضاف ــرم بنوده وأن تحت
العامــل، وينبغــي تقديــم المعلومــات الضروريــة علــى نحــو واضــح وشــامل حتــى يتمكــن العامــل 

ــر عــن موافقتــه الحــرة والمســتنيرة. مــن التعبي

ُيالَحــظ أيضــا أن هنــاك عــددًا كبيــرًا مــن العمــال المهاجريــن خاصــة العمــال المصرييــن، يتعرضــون 
لنــوع مــن أنــواع االتجــار بالبشــر، ذلــك مــن خــالل وقوعهــم فريســة فــي أيــدي بعــض »سماســرة 
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ــن  ــة جــراء اســتغالل ظــروف العمــال الراغبي ــة طائل ــغ مالي ــون مبال ــن يجن ــح العمــل«، الذي تصاري
بالحصــول علــى عقــود عمــل خــارج بالدهــم لســوء األوضــاع االقتصاديــة فيهــا وانتشــار البطالــة، 
ــة وعقــود  ــح عمــل زراعي ــذي يمنحونهــم تصاري ــم  اســتقطابهم بواســطة »السماســرة » ال فيت
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 
ــدل قطــاع الزراعــة، أو اســتالم أجــر اقــل ممــا هــو منصــوص  كالعمــل فــي القطــاع االنشــائي ب
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 البــالد الحقــًا. 

أمــا بالنســبة للعمــال المهاجريــن مــن دول أخــرى فتجبرهــم الظــروف القاســية وحاجتهــم إلــى 
ــن  ــل أن تؤم ــن أج ــم م ــي دوله ــتقدام ف ــب االس ــرة لمكات ــة كبي ــغ مالي ــع مبال ــى دف ــل عل العم
ــا مــا يلجــأ العمــال إلــى االســتدانة مــن أجــل اســتيفاء التكاليــف  لهــم عمــال فــي الخــارج، وغالب
فيضطــرون إلــى إعطــاء مــا يعــادل شــهرين أو ثالثــة مــن أجرهــم إلــى مكاتــب االســتقدام لســداد 
ــي  ــادل والت ــتخدام الع ــل اإلس ــن أج ــة م ــادئ العام ــح المب ــكل صري ــف بش ــا يخال ــم، مم ديونه
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: 

حجز الحرية: . 1

ــاع  ــن قط ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــون له ــي يتعرض ــاكات الت ــرز االنته ــن أب ــال م ــة العم ــز حري ــد حج يع
عملهــم، إال أنــه منتشــر مــع عامــالت المنــازل حيــث ال يســمح للعاملــة بمغــادرة المنــزل فتبقــى 
رغًمــا عــن إرادتهــا فــي بيــت صاحــب العمــل، األمــر الــذي يجعــل محاولتهــا لإلبــالغ عــن االنتهــاكات 
الموجهــة ضدهــا أمــًرا معقــًدا وصعًبــا جــدًا. كمــا أن االحتجــاز الممــارس إمــا مــن أصحــاب العمــل 
وأحيانــا مــن مكاتــب االســتقدام قــد يــؤدي لضيــاع حقوقهــا فــي حــال تعرضــت لإلســاءة الجســدية 

أو الجنســية لصعوبــة إثبــات هــذه الجرائــم بعــد مضــي فتــرة علــى وقوعهــا.  

ــه  ــة لمخالفت ــادل باإلضاف ــتقدام الع ــر االس ــف لمعايي ــن مخال ــال المهاجري ــة العم ــز حري إن حج
ــة االفــراد ونــص علــى  للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي كفــل حري

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«

طول ساعات العمل:. 2

يعانــي العمــال المهاجريــن مــن طــول ســاعات العمــل، حيــث الحظــت تمكيــن مــن خــالل مقابالتها 
ــر  ــر غي ــل المهاج ــدون أن العام ــل يعتق ــاب العم ــال أن أصح ــل والعم ــاب العم ــن أصح ــع كل م م
خاضــع لقانــون العمــل وعليــه العمــل طــوال الوقــت، بينمــا ال يمتلــك العمــال أيــة معلومــات عــن 
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طبيعــة العمــل المطلــوب منهــم، فمثــاًل 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 ُذكــر ســابًقا العديــد مــن الملفــات 
ــة، وعــدد  ــة الزوجي ــاًل العمــر، والحال ــة ومعلومــات عامــة عنهــا مث التــي تحتــوي لصــورة العامل
األطفــال، والخبــرات الســابقة. ولذلــك تجــد بعــض العامــالت أنفســهن غيــر قــادرات علــى القيــام 
ــة إليهــن. أمــا بالنســبة لعمــال الزراعــة فيــوكل إليهــم باإلضافــة لمهامهــم  بالمهــام الموكل
المتعلقــة بالعمــل الزراعــي أيًضــا مهــام الحراســة والبقــاء بــاألرض الزراعيــة، ويعمــل العديــد مــن 
ــزز  ــا يع ــع، مم ــن المصان ــة م ــكنات قريب ــم بس ــبب مكوثه ــة بس ــاعات طويل ــع لس ــال المصان عم
ــم  ــي تنظ ــواد الت ــل للم ــون العم ــال لقان ــؤالء العم ــوع ه ــدم خض ــل بع ــاب العم ــدات أصح معتق
ــأن تكــون 8 ســاعات يوميــة فقــط علــى أال تزيــد  ســاعات العمــل، حيــث حــددت ســاعات العمــل ب

عــن 48 ســاعة أســبوعًيا، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )56( مــن قانــون العمــل: 

ــي  ــاعة ف ــن س ــان وأربعي ــا أو ثم ــاعات يومًي ــي س ــن ثمان ــر م ــل أكث ــغيل العام ــوز تش » ال يج
ــت  ــا الوق ــب منه ــون وال يحس ــذا القان ــي ه ــا ف ــوص عليه ــاالت المنص ــي الح ــبوع إال ف األس

المخصــص لتنــاول الطعــام والراحــة«. 

الحرمان من العطل األسبوعية واإلجازات السنوية أو المرضية. 3

على الرغم من نص المادة 60 من قانون العمل على: 

ــت  ــل إال إذا اقتض ــبوعية للعام ــة األس ــوم العطل ــبوع ي ــن كل أس ــة م ــوم الجمع ــون ي » أ. يك
ــك. ــر ذل ــل غي ــة العم طبيع

ب - يجــوز للعامــل بموافقــة صاحــب العمــل جمــع أيــام عطلتــه األســبوعية والحصــول عليهــا 
خــالل 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 
ــام التــي عمــل  ــك األجــر بنســبة األي ــة، ويســتحق مــن ذل ــوم المحــدد للعطل ــل الي ــة قب متصل

فيهــا خــالل األســبوع إذا كانــت ثالثــة أيــام أو أكثــر.«

ــى اجــازة ســنوية بأجــر كامــل  ــون العمــل علــى حــق العامــل بالحصــول عل والمــادة 61 مــن قان
لمــدة أربعــة عشــر يومــا عــن كل ســنة خدمــة إال إذا تــم االتفــاق علــى أكثــر مــن ذلــك علــى أن 
مــدة االجــازة الســنوية واحــدا وعشــرين يوًمــا إذا أمضــى فــي الخدمــة لــدى صاحــب العمــل نفســه 
ــة  ــام العطل ــة وأي ــاد الديني ــمية واألعي ــل الرس ــام العط ــب أي ــة، وال تحس ــنوات متصل ــس س خم
األســبوعية مــن اإلجــازة الســنوية، إال أن العمــال المهاجريــن فــي القطاعــات المختلفــة، ومنهــم 
عامــالت المنــازل وعمــال الزراعــة والتحميــل والتنزيــل يتعرضــون النتهــاكات فيمــا يتعلــق بالعطل 

واإلجــازات.

حالة لعمال زراعة:

تــم اســتقطاب 9 عمــال مصريــون الجنســية للعمــل فــي األردن بمهنــة عمــال زراعــة وتــم توقيــع 
العمــال علــى عقــود لمــدة ســنة وبراتــب 250 دينــار، اال انــه بالواقــع يتــم خصــم مبلــغ 50 دينــار 
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بــدل طعــام و50 دينــار بــدل تصريــح عمــل علــى الرغــم مــن انهــا التزامــات صاحــب العمــل، ويســتلم 
العمــال 150 دينــار فقــط وبعــد تأخيــر 12 يــوم تقريبــا.

وافــاد العمــال انــه فــور وصولهــا قــام صاحــب العمــل بحجز جــوازات ســفرهم، كمــا انهــم يعملون 
مــن الســاعة 9 صباحــا ولغايــة الســاعة 9 مســاءا 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 
ــا  ــل بم ــية للعام ــة الرئيس ــوق القانوني ــن الحق ــد م ــه العق ــرض أن يتضمن ــا يفت ــى لم ــد األدن الح

ينســجم مــع قانــون العمــل، مثــل: 
تحديد عدد ساعات العمل وأوقات المناوبات إن وجدت، . 1
اإلجازات المرضية والسنوية، . 2
األجور، والعمل اإلضافي، . 3
حــق العامــل بالتنقــل بــكل حريــة، وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه، وحريــة المغــادرة إلــى بلــده . 4

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.

سادسًا: اختاف األجر والمعاملة باختاف الجنسية وتكلفة االستقدام 

ــم )8(  ــل رق ــون العم ــن قان ــادة )43( م ــب الم ــي األردن بموج ــور ف ــى لأج ــد األدن ــد الح ــم تحدي يت
ــر  ــة الوزي ــك برئاس ــل، وذل ــؤون العم ــة لش ــة ثالثي ــكيل لجن ــى تش ــت عل ــي نص ــنة 1966 والت لس
وعضويــة ممثليــن عــن الــوزارة والعمــال وأصحــاب العمــل بالتســاوي فيمــا بينهــم، وتتولــى هــذه 
اللجنــة القيــام بتحديــد الحــد األدنــى لأجــور 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 لأجــور الخــاص بعامــالت المنــازل ب 110 
دينــار بتاريــخ 30\4\2006 والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية رقــم 4715، وبتاريــخ 14\10\2008 
أصــدرت اللجنــة قــراًرا آخــر بتحديــد الحــد األدنــى لأجــور فــي المملكــة بمبلــغ 150 دينــاًرا شــهرًيا 
ــي  ــن ف ــا وم ــازل وطهاته ــال المن ــس وعم ــاع المالب ــي قط ــن ف ــرار العاملي ــتثنى الق ــد اس وق
حكمهــم علــى أن يطبــق الحــد األدنــى الســابق لهــم لحيــن إعــادة النظــر بهــذا االســتثناء مــن 

قبــل اللجنــة. 
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ــد  ــد الح ــة بتحدي ــة الثالثي ــرار للجن ــر ق ــث كان آخ ــذا، حي ــا ه ــا ليومن ــتثناء قائم ــذا االس ــي ه وبق
األدنــى لأجــور للعمــال األردنييــن بمبلــغ 260 دينــاًرا، بينمــا يكــون 230 دينــاًرا للعمــال المهاجريــن 
عــدا الفئــة المســتثناة. ويعــد هــذا التمييــز باألجــر مخالفــة لالتفاقيــة رقــم 111 لعــام 1958 بشــأن 

التمييــز فيمــا يخــص االســتخدام فــي المهــن والمصــادق عليهــا مــن قبــل األردن.

يضــاف لذلــك أن تمكيــن ومــن خــالل خبرتهــا بالعمل علــى القضايــا المتعلقــة بالعمــال المهاجرين 
بشــكل عــام وعامــالت المنــازل بشــكل خــاص، لوحــظ وجــود اختــالف بيــن أجــور عامــالت المنــازل 
بحســب الجنســية، وهــو األمــر الــذي يعــد تمييــزًا بينهــم، ويبيــن الجــدول أدنــاه الحــد األدنــى ألجور 

عامــالت المنــازل وفــق جنســياتهم المختلفــة: 

األجر بالدينار األردني الجنسية

280 الفلبين

180 سريالنكا

180 أوغندا

180 غانا

180 كينيا

220 اثيوبيا

220 نيبال

250 اندونيسيا

180 بنغالديش
 

ــم  ــالت ت ــور العام ــة ألج ــدود المختلف ــا إن الح ــالف بقوله ــذا االخت ــل ه ــرت وزارة العم ــد فس وق
ــه  ــلة إال أن ــدول المرس ــات ال ــع حكوم ــا م ــم توقيعه ــي ت ــم الت ــرات التفاه ــا لمذك ــا وفق وضعه
وعنــد تحليــل هــذه المذكــرات علــى حــدا لوحــظ أنهــا خلــت مــن أي مــادة تتطــرق للحــد األدنــى 

ــن. ــة بالفلبي ــم الخاص ــرة التفاه ــدا مذك ــالت ع ــور العام ألج
 

وبالرجــوع إلــى الحــد االدنــى لأجــور بحســب ضريبــة الدخــل مــن خــالل االتفاقيــة الموقعــة )إيــراد 
اســتقدام العامليــن غيــر األردنييــن( بتاريــخ 27\8\2017 فنجــد انهــا محــددة كالتالــي:

الحد األدنى لألجر الشهري - الدينار األردني جنسية العاملين في المنازل

284 الفلبين

180 سريالنكا

125 بنغالديش

160 كينيا\ أوغندا

180 غانا

األجر المعتمد من وزارة العمل اية اسواق أخرى
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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 46 مــن قانــون العمــل 

علــى دفــع األجــر للعامــل خــالل مــدة ال تزيــد علــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتحقاقه.

ــي  ــط إلكترون ــود أي رب ــدم وج ــو ع ــاك ه ــذا االنته ــال له ــرض العم ــة تع ــن إمكاني ــد م ــا يزي وم
ــد مــن الحــاالت عــدم وجودحســابات بنكيــة للعمــال للتأكــد مــن دفــع األجــر  لأجــور، وفــي العدي
لهــم، علــى الرغــم مــن نــص مذكــرات التفاهــم علــى ذلــك، وقــد أدى ذلــك إلــى مماطلــة العديــد 
مــن أصحــاب العمــل بدفــع األجــر للعمــال لديهــم وحجــز أجورهــم لفتــرات طويلــة جــًدا، وبحســب 
ــم  ــال ل ــم العم ــل إليه ــا يص ــادة م ــان فع ــوق اإلنس ــة وحق ــاعدة القانوني ــن للمس ــة تمكي جمعي
تدفــع لهــم أجورهــم لمــدد قــد تزيــد عــن ســنة أو ســنتين وقــد وصلــت فــي إحــدى الحــاالت لفتــرة 

23 ســنة.

حالة لعاملة منزل: 

فــي عــام 1996 تــم اســتقدام عاملــة مــن الجنســية الســيرالنكية الــى األردن كان عمرهــا آنــذاك 
18 عامــا، وذلــك للعمــل بمهنــة عاملــة منــزل لــدى أحــد اصحــاب العمــل، باجــر قــدره )70( دوالر 
شــهريا، وفــور وصــول العاملــة قــام صاحــب العمــل بمصــادرة جــواز ســفرها، حيــث أوكل اليهــا 
مهــام تنظيــف المنــزل ورعايــة امــرأٍة كبيــرٍة فــي الســن، وإضافــًة لأعمــال المنزلّيــة عليهــا ان 

تعمــل فــي منــزل ابنــة صاحــب العمــل المتزوجــة أيضــا.

وبعــد مــرور ثالثــُة ســنواٍت ومــع انتهــاء تصريــح عملهــا وعــدم تقاضيهــا أجرهــا، ارادت العاملــة 
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.

 ومــن دوَن أن تــدرك ان عمرهــا أصبــح 40 عامــا بعــد عمــل دام 23 عــام دون اجــور او إذٍن بالخــروج أو 
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 العامــالت عــام 2019 غيــرت حياتهــا، إذ زارت المنــزل 
ــة  ــا أطــراف الحديــث، وتخبرهــا العامل ــان وتتجاذب برفقــة أقــارب صاحــب العمــل، لتلتقــي العاملت
باأللــم الــذي تعيشــه، فتطلــب منهــا العاملــة التوجــه إلحــدى مراكــز الدعــم والمســاندة القانونّية 
هــا تجــُد خالصهــا، لتكتشــف فيمــا بعــد ان اســرتها الزالــت علــى قيــد الحيــاة وان صاحــب العمــل  علَّ

قــد أخبــر اســرتها انهــا توفيــت فــي األردن بعــد ثالثــة ســنوات مــن عملهــا.

التوصيات:

شمول العمال المهاجرين ضمن قرارات الحد األدنى لأجور.• 

التأكد من الربط اإللكتروني ألجور العمال المهاجرين. • 
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سابعًا: التفتيش الكتشاف ومنع حدوث انتهاكات على العمال المهاجرين

ــارس  ــى أن يم ــت عل ــث نص ــين حي ــام المفتش ــى مه ــل إل ــون العم ــن قان ــادة )9( م ــارت الم أش
مفتــش العمــل أثنــاء قيامــه بوظيفتــه الصالحيــات المخولــة ألفــراد الضابطــة العدليــة بموجــب 
ــذي ينظمــه فــي حــدود  ــط ال ــه ويعمــل بالضب ــة المعمــول ب ــون أصــول المحاكمــات الجزائي قان
وظيفتــه حتــى يثبــت غيــر ذلــك، كمــا للمفتــش الطلــب مــن صاحــب العمــل إزالــة المخالفــة خــالل 
مــدة ال تزيــد علــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه إنــذاًرا خطيــا بذلــك وفــي حالــة تخلفــه فللوزيــر أو 
مــن يفوضــه أن يقــرر اغــالق المؤسســة لحيــن إزالــة المخالفــة أو صــدور قــرار المحكمــة بشــأنها.

وقــد ذكــرت أهــداف التفتيــش بحســب نظــام مفتشــي العمــل وتعديالتــه رقــم 56 لســنة 1996 
ــاء  ــال أثن ــة العم ــل وحماي ــروف العم ــة بظ ــة المتعلق ــكام القانوني ــق األح ــن تطبي ــق م التحق
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 
ــة بتنظيــم  بتأميــن شــروط الســالمة والصحــة المهنيــة فــي العمــل وجمــع المعلومــات الخاصـ
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.

ــازل  ــش المن ــة تفتي ــل، وصعوب ــي وزارة العم ــين ف ــدد المفتش ــة ع ــن قل ــي م إال أن األردن يعان
مــن حيــث أخــذ إذن المدعــي العــام للتفتيــش، وعــادة مــا يخــاف العمــال المهاجريــن مــن ذلــك، 
كمــا ننــوه إلــى أن حمــالت التفتيــش عــادة تكــون لضبــط العمــال المهاجريــن وتســفيرهم وليــس 
ــات بشــكل واضــح مــن  لمراقبــة والتأكــد مــن حصولهــم علــى حقوقهــم. وتظهــر هــذه األولوي
ــواع المخالفــات  ــل قســم التفتيــش والتــي كشــفت عــن أن ــن عنهــا مــن قب خــالل األرقــام المعل

التــي ســجلت ضــد العمــال غيــر األردنييــن، كمــا هــي موضحــة بالجــدول أدنــاه:

مخالفات قسم التفتيش52

 العمالة غير األردنية المخالفة

العدد البيان

1207 العمال المضبوطين

822 العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير

31 العمال الملغي تسفيرهم

432 عدد العمال المخلين سبيلهم والحاصلين على تكفيل

120 العمال الملغي تسفيرهم بدفع الغرامة

1 المؤسسات التي تم إغالقها
 

52   تقرير انجازات تفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية لعام 2020\وزارة العمل
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قسم تفتيش العاملين في المنازل

العدد البيان

439 عدد الشكاوى الواردة

380 عدد الشكاوى التي تم تسويتها

38 عدد المكاتب التي تم توجيه إنذار بحقها

22  عدد الشكاوى التي تم إحالتها لوحدة مكافحة االتجار
بالبشر

6 عدد التنسيب باإلغالق

وتعــد هــذه المخالفــات انتهــاكا للمــادة الخامســة مــن التوجيهــات التشــغيلية مــن أجــل 
ــات  ــر هيئ ــان توفي ــى ضم ــات عل ــل الحكوم ــرورة عم ــى ض ــص عل ــي تن ــادل والت ــتخدام الع اإلس
ــق  ــة للتحقي ــب الكافي ــلطة والتدري ــع بالس ــة، وأن تتمت ــوارد كافي ــة وذات م ــل فّعال ــش عم تفتي
والتدخــل فــي جميــع مراحــل عمليــة االســتخدام بالنســبة لجميــع العمــال والمنشــآت، وأن ترصــد 

ــة. ــدي العامل ــف األي ــات توظي ــع هيئ ــات جمي ــم عملي وُتقّي

ويــؤدي ضعــف فّعاليــة التفتيــش الســتمرار تعــرض العمــال المهاجريــن إلنتهــاكات تتعلــق 
بظــروف عملهــم ومعيشــتهم ومــن أبرزهــا: 

الحرمان من الرعاية الصحية:. 1

وفقــــا لأنظمــــة 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 )12( مــن العهــد الــــدولي الخــاص بـالحقوق 
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة الـدول األطـــراف باإلعتـراف بحـق كـل إنســـان فـي التمتـع 
ــون العمــل  ــزم قان ــة، كمــا يل ــدية والعقلي ــحة الجسـ ــن الصـ ــتوى يمكــن بلوغــه مـ ــأعلى مسـ بـ

واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة بنــاء عليــه بتوفيــر الرعايــة الصحيــة للعمــال. 

إال أن الواقــع العملــي يظهــر قيــام أصحــاب العمــل بخصــم مصاريــف الرعايــة الصحيــة مــن األجــر 
ــة  ــم الرعاي ــن تقدي ــل م ــب العم ــع صاح ــاالت يمتن ــض الح ــي بع ــازل، وف ــالت المن ــهري لعام الش
ــة بحاجــة إلــى عــالج  ــة العامل ــة، وإذا مــا تبيــن لصاحــب العمــل أن حال الصحيــة المناســبة للعامل
مســتمر فإنــه يعيدهــا إلــى مكتــب االســتقدام واالســتخدام، والــذي يقــوم فــي بعــض الحــاالت 
باســتغالل العاملــة مــن خــالل إجبارهــا علــى العمــل بالمياومــة لدفــع تكاليــف اســتقدامها أو أيــة 

مصاريــف أخــرى.

ــمح  ــث ال يس ــة حي ــاع الزراع ــي قط ــع أو ف ــي المصان ــال ف ــة العم ــًرا بحال ــع كثي ــف الواق وال يختل
ــون العمــل،  بعــض أصحــاب العمــل للعمــال بأخــذ اإلجــازة المرضيــة المنصــوص عليهــا فــي قان
ــر  ــن األج ــام م ــذه األي ــر ه ــم أج ــل خص ــن بمقاب ــازات لك ــذه اإلج ــمح به ــرى يس ــاالت أخ ــي ح وف
ــا، أو فــي مؤسســة الضمــان  الشــهري للعامــل، كمــا ال يجــري تأميــن العديــد مــن العمــال صحًي
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االجتماعــي ممــا يعرضهــم لمخاطــر عديــدة أو تكاليــف مرتفعــة بحــال تعرضهــم إلصابــة عمــل. 
ــي  ــن األراض ــد م ــي العدي ــة ف ــالمة المهني ــة والس ــر الصح ــزام بمعايي ــاب اإللت ــا غي ــظ أيًض ولوح
الزراعيــة والمصانــع حيــث يضطــر العمــال للعمــل لســاعات طويلــة فــي أجــواء حــارة صيًفــا وبــاردة 
شــتاًء. وال توفــر بعــض المصانــع التهويــة واإلنــارة الكافيتيــن، وأفــاد عمــال فــي كال القطاعيــن 
ــع  ــي المصان ــوجات ف ــار المنس ــة وغب ــاق األترب ــادي استنش ــات لتف ــم بكمام ــم تزويده ــه ال يت أن
أو المبيــدات والمــواد الكيميائيــة فــي المــزارع، ممــا يجعلهــم عرضــة لإلصابــة بأمــراض تصيــب 

ــي.  ــاز التنفس الجه

عدم وجود مكان مخصص للنوم: . 2

يجــب علــى أصحــاب العمــل توفيــر ســكن مالئــم للعمــال لديهــم، فقــد نــص نظــام العامليــن فــي 
المنــازل فــي المــادة )4( علــى أن صاحــب العمــل ملــزم بـــ “توفيــر جميــع متطلبــات العمــل الالئــق 
ــاءة،  ــنة اإلض ــة حس ــرب، وغرف ــأكل، ومش ــس، وم ــن ملب ــه م ــع احتياجات ــن جمي ــروطه، وتأمي وش

والتهويــة، ووســائل النــوم، والراحــة، والحــق بالخصوصيــة«
ونــص نظــام عمــال الزراعــة رقــم 19 لســنة 2021 فــي 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.«

ــن  ــا بي ــترك م ــة المش ــكنات العمالي ــم الس ــش/ تقيي ــاص بتفتي ــادي الخ ــل اإلرش ــص الدلي ــد ن وق
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 
ــاحة  ــذه المس ــمل ه ــث تش ــل )حي ــكل عام ــع ل ــر مرب ــن )3.5( مت ــة ع ــاحة األرضي ــل المس أن ال تق
ــام  ــرة بنظ ــتخدام أس ــال اس ــي ح ــة( و ف ــل الغرف ــاحة داخ ــرات والمس ــق والمم ــن المراف كل م
الطابقيــن )Bunk Beds(، أن تغطــي المســاحة األرضيــة )3.5( متــر مربــع متطلبــات العامليــن فــي 
الســرير الســفلي والســرير العلــوي، وعلــى أال تقــل المســافة الرأســية بيــن الطابقيــن عــن )70( 
ســم، وعلــى أن تتوفــر شــروط الســالمة فيهــا. ويجــب أال يقــل ارتفــاع الســرير عــن )30( ســم عــن 
ســطح األرض، وأن تفصــل األســرة عــن بعضهــا مســافة ال تقــل عــن 70 ســم، 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:

ــن  ــه فــرع بالفلبي ــخ 2018/8/6 عــن طريــق مكتــب اســتقدام ل ــى االردن بتاري ــة ال حضــرت العامل
ــى  ــرت ال ــا حض ــأت عندم ــا تفاج ــر اال انه ــر ومناكي ــة بدكي ــل بمهن ــور للعم ــب بالحض ــت ترغ وكان
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 8 صباحــا الــى الســاعة 9 ليــال فــي الصالــون، وبعدهــا 
ــل  ــوم بغس ــال وتق ــاعة 1 لي ــزل للس ــف المن ــوم بتنظي ــل وتق ــة العم ــع صاحب ــزل م ــود للمن تع
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 خــالل 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..

ثامنًا: الحق في التنظيم النقابي 

ــة تتمحــور  ــه ال )99( فــإن أهــداف النقاب ــون العمــل رقــم 8 لســنة 1966 فــي مادت بموجــب قان
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 

 . بة نقا

ــى  ــام إل ــال لالنضم ــار العم ــم إجب ــة فيت ــة المؤهل ــق الصناعي ــي المناط ــال ف ــة العم ــا بحال أم
ــة العامــة للغــزل والنســيج مــن قبــل المصانــع علــى الرغــم مــن أن االنضمــام يفتــرض أن  النقاب
ــه فــي المــادة )13( مــن عقــد  ــة منصــوص علي ــا، حيــث أن االنضمــام لهــذه النقاب يكــون اختيارًي
ــى 21  ــذي يشــتمل عل ــن فــي قطــاع صناعــة األلبســة وال ــر األردنيي العمــل المّوحــد للعمــال غي
ــوع 6  ــهريًا )مجم ــار ش ــف دين ــي نص ــة ه ــي النقاب ــة ف ــوم العضوي ــح أن رس ــي توض ــادة، والت م

ــرة.  53 ــهريا مباش ــل ش ــور العام ــن أج ــغ م ــذا المبل ــع ه ــنويًا(، ويقتط ــر س دناني

أمــا فيمــا يتعلــق بــدور هــذه النقابــة وأثرهــا علــى حيــاة العمــال فقــد وقعــت النقابــة علــى عقــد 
ــع  ــع وجمعيــة مصــدري األلبســة فقــط، وال يطل عمــل جماعــي يجمعهــا باتحــاد أصحــاب المصان
عليــه العمــال والــذي حــدد الحــد األدنــى ألجــور عمــال المصانــع ب 220 دينــار للعامــل المهاجــر، 
ــا،  إال أن العامــل يتقاضــى منهــا فقــط 125 دينــار نقــًدا بينمــا تعــد القيمــة المتبقيــة أجــًرا عينًي

والمتمثــل بمــا يحتســب بـــ 95 دينــاًرا، منهــا 56 دينــاًرا بــدل ســكن و39 دينــاًرا بــدل طعــام. 

حالة لعمال مصانع: 

بــدأ حوالــي 1300 عامــل مــن العمــال المهاجريــن الذيــن يعملــون فــي احــد المصانــع فــي مدينــة 
الحســن الصناعيــة والذيــن تــم اســتقدامهم للعمــل فــي المصنــع، باإلضــراب و ذلــك بتاريــخ 
13\2\2013 للمطالبــة بعــدة حقــوق محروميــن منهــا، و قبــل ذلــك و بتاريــخ 2\3\2013 قــام عدد 
مــن المشــرفين الصينييــن و عمــال الصيانــة األردنييــن بالدخــول الــى ســكن العامــالت 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 4 عامالت 
ــى  ــم ال ــن ث ــة، وم ــر طبي ــى تقاري ــوا عل ــفى و حصل ــى المستش ــالت ال ــن العام ــرب، و توجه بالض
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 
ــة  ــاة خصوصي ــدم مراع ــرف وع ــي الغ ــر ف ــاظ الكبي ــة واالكتظ ــة المالئم ــق الصحي ــر المراف توف

العمــال والعامــالت – والعامــالت 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 

ــخ 2\3\2013. ــدوا علــى العامــالت بالضــرب بتاري ــن اعت ــة األشــخاص الذي بمعاقب

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 
ــس  ــي نف ــي تعط ــة الت ــات الدولي ــذة واالتفاقي ــريعات الناف ــكام التش ــزام بأح ــدم االلت ــال، ع للعم
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 
ــب  ــوع طل ــكن موض ــكان الس ــى م ــة ال ــل المحكم ــن قب ــن م ــن منتخبي ــي وخبيري ــل القاض انتق
ــع  ــات واق ــي اثب ــا وه ــة اليهم ــة الموكول ــن المهم ــم الخبيري ــث افه ــتعجل، حي ــف المس الكش
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:

»يســكن فــي كل غرفــة ثمانيــة عمــال علــى ثمانيــة اســرة طابقيــة كل ســريرين فــوق بعــض . 1
ويتوفــر 8 خزائــن معدنيــة قيــاس 1*.5*.5 م كمــا يوجــد طــاوالت وكراســي بالســتيك ويوجــد 

اكتظــاظ فــي هــذه الغــرف والســكن مختلــط ذكــور وإنــاث علــى مســتوى طوابــق. 

جميــع الغــرف مــن الداخــل بحاجــة الــى صيانــة مــع طراشــة ودهــان حيــث تبيــن وجــود عفــن . 2
وســواد شــديد ورطوبــة علــى الجــدران واالســقف. 

شــبابيك الغــرف االلمنيــوم بحاجــة الــى صيانــة ومعايــرة وتفقــد بالمعجــون حــول الحلــوق وال . 3
يوجــد لهــا مناخــل او شــبك حمايــة. 

تمديــدات الكهربــاء ضمــن مواســير بالســتيكية خارجيــة مكشــوفة ومعظــم علــب االســتراحة . 4
مكشــوفة بــدون اغطيــة.
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عــدم توفــر عــدد مــراوح شــفط كافيــة فــي الحمامــات والمراحيــض ومــا هــو موجــود بحاجــة . 5
الــى صيانــة.

7-8-9........22 -ان بنيــة الســكن الحاليــة وكمــا شــاهدناها لحظــة الكشــف غيــر مناســبة . 6
ــل.« ــادة تأهي ــة وإع ــة لصيان ــكن بحاج ــر وان الس ــق بالبش ــش الالئ للعي

التوصية: 

اعطاء الحق للعمال المهاجرين بالتصويت في النقابات التي ينضمون إليها
تعديــل المــادة 98 مــن قانــون العمــل بحيــث يســمح للعمــال المهاجريــن بانشــاء نقابــات 

عماليــة بإنشــاء نقابــات عماليــة خافــا عــن أردنــي الجنســية فقــط 54
تاسعًا: 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، 
ــات  ــا آلي ــا فيه ــاف بم ــائل اإلنص ــن وس ــم ع ــدى معظمه ــات ل ــة المعلوم ــى محدودي ــة إل إضاف
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 
ــة اإلقامــة  ــه فــي دول ــذي يشــعرون ب حكوميــة بســبب نقــص الدعــم أو االنتمــاء االجتماعــي ال
ممــا يــؤدي لعــدم ثقتهــم بهــم وتتفاقــم هــذه المشــاعر فــي حالــة كان االتصــال األول بينهــم 
وبيــن هــذه الدوائــر ســيئًا أو يفتقــر لالحتــرام والشــعور بالطمأنينــة، أمــا فيمــا يتعلــق بمكاتــب 
االســتقدام فتتفــاوت مشــاعر العمــال المهاجريــن اتجــاه هــذه المنشــأة تبعــًا لطريقة االســتقدام 

أو طريقــة التعامــل معهــم عنــد وصولهــم أو بعــد الوصــول.

فــي األردن هنــاك عــدة معيقــات لوصــول العمــال المهاجريــن إلــى العدالــة، نذكــر أبرزهــا أدنــاه 
حيــث إننــا تطرقنــا إليهــا بالتفصيــل فــي دراســات ســابقة 55

نقص المعلومات المتوفرة عند العمال المهاجرين . 1

 عـــدم تذكـــر أو معرفـــة العامـــل/ة معلومـــات عــن ظــروف االســتقدام والعمــل فــي األردن مثــل 
ــة تســجيل دعــوى  ــه عــدم امكاني ــج عن ــكن وينت إســم المكتــب أو صاحــب العمــل أو مــكان السـ

علــى صاحــب العمــل أو عــدم القــدرة علــى متابعتهــا.

طول أمد التقاضي . 2

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 
ــفرهم دون  ــة وس ــى العدال ــم إل ــتحالة وصوله ــى اس ــذا إل ــل أدى ه ــن، ب ــال المهاجري ــن العم م

54   المادة رقم 98:

هـ- يشترط في المؤسس ألي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي:-

-1 أن يكون اردنيًا.

-2 أن ال يقل عمره عن )18( سنة.

-3 ان ال يكون محكومًا بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو االمانة.

55   تمكين للمساعدة القانونية وحقوق االنسان، الوصول إلى العدالة للعمال الالجئين والمهاجرين، 2018
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الحصــول علــى حقوقهــم. ويمكــن تلخيــص أســباب طــول أمــد التقاضــي فــي المحاكــم األردنيــة 
بإجــراءات إعــالن وتبليــغ الخصــوم، وتباعــد المــدد بيــن الجلســات والتــي قــد تصــل إلــى شــهر. 

عدم القدرة المالية على توكيل محام. 3

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 1000 دينــار وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )41( مــن  قانــون نقابــة المحاميــن األردنييــن رقــم 
11 لســنة 1972، علًمــا بــأن العمــال المهاجريــن  ال يملكــون القــدرة علــى دفــع أتعــاب المحامــي 
أو نفقــات ترجمــة أو الخبــرة أو غيرهــا، فيمــا نجــد أن هــذا متعــارض علــى مــا نــص عليــه قانــون 
ــه  الــذي نــص علــى أنــه يحــق للعامــل أن يتقــدم  العمــل األردنــي رقــم 8 لســنة 1996 وتعديالت
ــاء  ــى اعف ــة إل ــه )137(  إضاف ــي مادت ــه ف ــة لمطالبت ــد قيم ــواه دون تحدي ــجيل دع ــه بتس بنفس

القضايــا العماليــة مــن أيــة رســم.

الترجمة . 4

ــة  ــت طائل ــة تح ــة العربي ــم اللغ ــذي ال يتكل ــي ال ــي لأجنب ــم قانون ــن مترج ــون تعيي ــب القان أوج
ــت  ــث نص ــاهًدا، حي ــه أو ش ــتكى علي ــاكًيا أو مش ــواء اكان ش ــة س ــا الجزائي ــي القضاي ــالن ف البط

ــى: ــنة 1961 عل ــم 9 لس ــة رق ــات الجزائي ــول المحاكم ــون اص ــن قان ــادة )72\4( م الم

»إذا كان الشــاهد أصــم أو أبكــم وال يعــرف الكتابــة، أو إذا كان ال يحســن التكلــم باللغــة العربيــة 
فيعيــن لــه المدعــي العــام مترجمــًا«.

ومن المشكالت التي تواجه العمال المهاجرين في الترجمة: 

عدم وجود مترجمين في المراكز األمنية.• 
ــي •  ــد المدع ــة أو عن ــم بالمحكم ــدل مقي ــل وزارة الع ــن قب ــن م ــرغ معّي ــم متف ــد مترج ال يوج

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 
8 مــن المبــادئ العامةالتشــغيلية مــن أجــل اإلســتخدام العــادل والتــي تنــص علــى: 

ــم  ــات التظل ــى آلي ــال إل ــول العم ــن وص ــوات تضم ــذ خط ــات أن تتخ ــى الحكوم ــي عل » ينبغ
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 

74



وضعهــم القانونــي فــي الدولــة، وأن توفــر ســبل انتصــاف مالئمــة وفعالــة حيثمــا ارُتكبــت 
ــات  ــزز السياس ــات أن تع ــى الحكوم ــي عل ــة، ينبغ ــذه الغاي ــًا له ــاكات. وتحقيق ــذه االنته ه
الراميــة إلــى تحديــد وإزالــة الحواجــز التــي تحــول دون الوصــول الفعــال إلــى آليــات التظلــم 
ــف  ــدة والتكالي ــة المعق ــراءات اإلداري ــل اإلج ــات، مث ــوية النزاع ــات تس ــن آلي ــك م ــر ذل أو غي
ــل  ــاز أو الترحي ــن االحتج ــوف م ــريح، والخ ــام والتس ــز أو االنتق ــن التميي ــوف م ــة والخ الباهظ

ــة العمــال المهاجريــن« فــي حال

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 خــالل فترتــي االســتجواب والمحاكمــة. مراجعــة 
قانــون مكافحــة اإلتجــار بالبشــر لكــي يصبــح متوافًقــا مــع المعاييــر الدوليــة مــن حيــث تجريــم 
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 • 
ــرارات. هذه الق

فــرض غرامــات مشــددة علــى أصحــاب العمــل المخالفيــن فــي حــاالت )تأخيــر األجــور، اســتغالل • 
ــا، أو  ــزءًا منه ــة أو ج ــل واإلقام ــح العم ــد تصاري ــدار أو تجدي ــات إص ــم نفق ــال كتحميله العم
تحميلهــم نســبة اشــتراكهم بالضمــان االجتماعــي كاملــة، أو االمتنــاع عــن صــرف بــدل العمــل 

اإلضافــي، الــخ(.

حالة لعمال زراعة: 

حضــر العامــل إلــى األردن بتاريــخ 15\11\2018 للعمــل بمهنــة مــزارع لــدى صاحــب العمــل، بعــد 
ــان، أحدهمــا فــي األردن واآلخــر بمصــر علــى العمــل فــي المملكــة  ان اتفــق مــع رجــالن مصري
ــى األردن  ــم ال ــل حضوره ــيكات قب ــى ش ــن عل ــل وآخري ــع العام ــم توقي ــث يت ــزارع، حي ــة م بمهن
وتوقيــع عقــود العمــل الخاصــة بهــم فــي األردن للعمــل فــي مزرعــة المذكــور أعــاله باإلتفــاق 

مــع صاحــب المزرعــة. 

وأفــاد العامــل أن هنالــك عــدًدا كبيــًرا مــن العمــال قــد أتــوا للعمــل فــي المزرعــة حيــث يقــوم 
صاحــب المزرعــة بتوقيعهــم علــى شــيكات بقيمــة 2000 دينــار تقريبــا فــور وصولهــم، ويجبرهــم 

علــى العمــل بــال أجــر لمــدة ســنة، ثــم يهددهــم بالشــيكات أو يقــوم بتســفيرهم.

ويقــوم صاحــب العمــل أيًضــا بحجــز جــوازات ســفر العمــال وأوراقهــم الثبوتيــة وحجــز حريتهــم، 
ويبــدأ العمــال عملهــم فــي المزرعــة مــن الســاعة 6 صباحــا ولغايــة الســاعة 7 مســاًءا دون وقــت 

للراحــة.
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توصيات الدراسة 

بنــاء علــى مخرجــات هــذه الدراســة التــي أجرتهــا تمكيــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان 
فإنهــا توصــي بمــا يلــي: 

أن يكــون االســتقدام مشــروًطا بتوفــر ممثــل دبلوماســي للدولــة فــي األردن. والحــرص علــى . 1
توفيــر ممثــل دبلوماســي للــدول التــي تــم اســتقدام عمــال منهــا. 

التأكــد مــن صحــة وثائــق العمــال المهاجرين الذيــن يتــم اســتقدامهم والحرص على اســتقدام . 2
عمــال بوثائــق صحيحــة وغيــر مزورة. 

التأكــد مــن بلــوغ العمــال الذيــن يتــم اســتقدامهم للســن القانونــي، وعرضهــم علــى مختصين . 3
لتقديــر العمــر فــي حــال الشــك بعمــر العامل.

فــرض غرامــات علــى مكاتــب االســتقدام فــي اإلردن وإبــالغ بلــد األصــل لفــرض غرامــة علــى . 4
المكتــب الوكيــل فــي حــال اســتقدام عمــال مهاجريــن مــا دون الســن القانونــي. 

الســماح للعمــال المهاجريــن بتأســيس نقابــات عماليــة، أو اإلنضمــام للنقابــات العماليــة . 5
الموجــودة بحســب األصــول واعطائهــم حــق التصويــت. 

العمــل علــى تعديــل نظــام تنظيــم المكاتــب العاملــة فــي اســتقدام غيــر األردنييــن العامليــن . 6
فــي المنــازل، الصــادر بمقتضــى المــادة 10 مــن قانــون العمــل لســنة 1996 وتعديالتــه لعــام 
2020 والمــادة )4( منــه ليشــمل جميــع العامليــن فــي مكاتــب االســتقدام، وأن ال يكــون 

محصــوًرا بصاحــب مكتــب االســتقدام والشــريك والمنــدوب المســمى لــدى وزارة العمــل. 

تكثيــف الجــوالت التفتيشــية علــى مكاتــب االســتقدام للتأكــد مــن عــدم وجــود شــبهة اتجــار . 7
بالبشــر، أو أشــخاص أغلقــت مكاتبهــم علــى خلفيــة اإلتجــار بالبشــر ويعملــون حالًيــا تحــت اســم 
ــتقدام  ــب االس ــم مكات ــة وتغري ــى مخالف ــرص عل ــة للح ــم، باإلضاف ــد أقاربه ــر، ألح ــب آخ مكت

التــي تقــوم بتشــغيل متاجريــن ســابقين باألشــخاص. 

يجــب علــى المراكــز األمنيــة التحقــق فــي كل بــالغ يقــدم عــن تغيــب عامــل عــن مــكان العمــل . 8
أو المنــزل، وفــي حــال ضبــط العامــل، يجــب أن يتــم تركــه وشــأنه فــي حــال عــدم وجــود بــالغ 

عــن مخالفــة أو جريمــة ضــد هــذا العامــل. 

ــتغالل . 9 ــهل اس ــن أن تس ــن الممك ــي م ــواد الت ــاء كل الم ــات، وإلغ ــة والتعليم ــل األنظم تعدي
ــرف.  ــالء الط ــة وإخ ــراءة الذم ــوذج ب ــر نم ــص بالذك ــن، ونخ ــال المهاجري العم

إلغــاء نظــام الكفالــة، بكافــة قواعــده ومظاهــره، بحيــث يصبــح بإمــكان العامــل المهاجــر . 10
تغييــر عملــه بــال 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. 

أن يتــم اعــداد نمــوذج شــامل وموحــد لعقــد العمــل، وتوفيــره بلغــات مختلــف الجنســيات . 11
ــى  ــذا عل ــل ه ــد العم ــوي عق ــب أن يحت ــا يج ــي األردن، كم ــل ف ــتقدامها للعم ــم اس ــي يت الت
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ــل.  ــون العم ــع قان ــم م ــا يتوائ ــل بم ــية للعام ــة الرئيس ــوق القانوني ــن الحق ــى م ــد األدن الح
مثــل أن يتــم تحديــد ســاعات العمــل، وأوقــات المناوبــات -إن وجــدت-، وأيــام اإلجــازات الســنوية 
ــام الراحــة األســبوعية، واألجــور، وبــدل العمــل اإلضافــي. كمــا يجــب أن ينــص  والمرضيــة، وأي
ــادرة  ــة المغ ــه، وحري ــكان اقامت ــار م ــة اختي ــل، وحري ــل بالتنق ــة العام ــى حري ــل عل ــد العم عق
إلــى بلــده أو أي بلــد آخــر، علــى أن يكــون هــذا النمــوذج مراعًيــا لخصوصيــة العمــل فــي بعــض 
ــى  ــودة إل ــة، والع ــام، واالقام ــات الطع ــل وجب ــرى مث ــات أخ ــب إضاف ــي تتطل ــات، الت القطاع
ــبوعية،  ــل األس ــة، والعط ــرات الراح ــل، وفت ــاعات العم ــل، وس ــروف العم ــروط وظ ــن، وش الوط
ــون العمــل، ويراعــي المعهــدات الدوليــة.  وأجــر العامــل اإلضافــي، بشــكل ال يتنافــى مــع قان

ــع . 12 ــن دف ــر ع ــال )التأخ ــي ح ــن ف ــل المخالفي ــاب العم ــى أصح ــددة عل ــات مش ــرض غرام ف
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( 

تدريــب جميــع العمــال المهاجريــن قبــل اســتقدامهم، وإكســابهم المعــارف الالزمــة . 13
فيمــا يخــص الحقــوق والواجبــات، والعــادات والتقاليــد فــي الثقافــة االردنيــة، باإلضافــة إلــى 

ــاك.  ــم أي انته ــال واجهه ــي ح ــا ف ــون اليه ــن يتوجه ــادهم ألماك إرش

ــات . 14 ــل مديري ــن قب ــل م ــات العام ــوق وواجب ــص حق ــا يخ ــل فيم ــاب العم ــي أصح ــع وع رف
ــل. ــتقدام أي عام ــل اس ــل قب العم

ــع . 15 ــص الوض ــا يخ ــل فيم ــاب العم ــة أصح ــر عقلي ــى تغيي ــي إل ــي ترم ــود الت ــف الجه تكثي
ــان.  ــوق االنس ــادئ حق ــا لمب ــم وفًق ــى معاملته ــة إل ــال، باإلضاف ــن العم ــي ع النمط

تعزيــــز دور وســــائل اإلعــــالم فــــي رفع الــوعي بــــين الجمهــور حــول حقــــوق العمــال . 16
ــن. المهاجري

تعريــف العمــال قبــل االســتقدام بحقوقهــم وواجباتهــم مــن قبل دولــة األصل، والتنســيق . 17
ــال  ــن العم ــاملة ع ــات ش ــى معلوم ــول عل ــل للحص ــدان األص ــي بل ــف ف ــب التوظي ــع مكات م

المســتقدمين. 

عــدم اســتثناء العمــال المهاجريــن مــن الحــد األدنــى لأجــور ومســاواتهم بالعمــال . 18
األردنييــن.

التوصــل إلتفاقيــات مــع ســفارات البلــدان المرســلة للعمــال لتمكيــن العمــال مــن تفويــض . 19
ــل  ــراءات ح ــاء إج ــل انته ــادرة األردن قب ــى مغ ــال إل ــر العم ــال اضط ــي ح ــم، ف ــفارات بالده س

النــزاع العمالــي، بتخويــل الســفارات بتحصيــل أحــكام المحكمــة نيابــة عــن مواطنيهــم.

فــي حــاالت تعديــل التشــريعات، يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار التشــريعات األخــرى ذات العالقــة . 20
لتفــادي اللبــس والتضــارب بين التشــريعات. 
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بإمكانك إيجاد إصدارات تمكين حول الحق في اإلستقالة عبر مسح الرمز أدناه

مجلة رسومات ورقة موقف


