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"العاملون والعامالت يف الزراعة"

مقدمة
مت �إعداد هذا التقرير بهدف ا�ستعرا�ض طبيعة الظروف التي يعمل فيها عمال الزراعة من حيث
االجور و�ساعات العمل وح�صولهم على الإجازات ال�سنوية واملر�ضية ومتتعهم بالت�أمينات االجتماعية
يف ال�ضمان االجتماعي وغريها من احلقوق العمالية الأ�سا�سية التي ن�صت عليها الت�شريعات العمالية
الأردنية املتمثلة بقانون العمل وقانون ال�ضمان االجتماعي والأنظمة ذات العالقة ،هذا باال�ضافة
�إىل تقدمي قراءة يف �أعداد العاملني يف هذا القطاع.
وقد اعتمد �إعداد التقرير على املنهج النوعي ،حيث مت �إجراء العديد من الزيارات �إىل مواقع العمل و�إجراء
مقابالت مع ع�شرات العمال الذين يعملون يف القطاع الزراعي من جن�سيات خمتلفة ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�إجراء عدد من املقابالت مع العديد من �أ�صحاب الأعمال (�أ�صحاب املزارع) بالإ�ضافة �إىل احتاد املزارعني
الأردنيني (وهو منظمة مهنية ت�ضم يف ع�ضويتها �أ�صحاب احليازات الزراعية فقط� ،أي �أ�صحاب الأر�ض
الزراعية ولي�س العاملني يف الزراعة) لتكوين �صورة وا�ضحة عن طبيعة العمل يف هذا القطاع.
وي�ستوجب تناول امل�شكالت التي يعانيها العاملني والعامالت يف قطاع الزراعة التطرق �إىل �أن من
العوامل املو�ضوعية امل�سببة للم�شكالت ليت�سنى تف�سري ما يواجهه قطاع الزراعة من حتديات �ألقت
بظاللها القامتة على العاملني �سواء �أكانوا من العمالة الأردنية �أو العمالة املهاجرة (الوافدة)� .إذ يعد
عدم توفر م�صادر املياه �أحد �أهم العقبات التي تواجه قطاع الزراعة عالوة على غياب م�ساندة اجلهات
املخت�صة للمزارعني من جهة ت�سويق منتجاتهم الزراعية� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع كلف امل�ستلزمات واملواد
الزراعة مثل الأ�سمدة والبذور والعالجات واملبيدات ب�أنواعها.
ومن اجلدير بالذكر �أن امل�ساحات ال�صاحلة للزراعة يف االردن تبلغ (  ) 3.1مليون دومن منها ()736
�ألف دومن من الزراعة املروية من بينها (� )316ألف دومن يف وادي الأردن والأغوار اجلنوبية ،و ()420
�ألف دومن يف املرتفعات واملناطق ال�صحراوية .وبينت نتائج الدرا�سة �أن القطاع الزراعي قد تراجع
من حيث م�ساهمته يف الدخل القومي وتقل�صت امل�ساحة الزراعية وتفتت امللكيات الزراعية وانخف�ض
عدد احليازات �ضمن الفئات متو�سطة احلجم وانخف�ض ن�صيب الفرد من الأرا�ضي الزراعية.
وي�شتكي العديد من العاملني يف الزراعة �أن العمل يف الزراعة �أ�صبح غري جمدي ب�سبب عدم وجود
�سيا�سات حكومية فعالة حلل م�شاكل هذا القطاع املتمثلة بعدم توفر امل�صادر املائية وارتفاع �أ�سعار
م�ستلزمات الإنتاج التي حتتكرها بع�ض اجلهات.
وما �ساهم يف تفاقم م�شكلة قطاع الزراعة ،انت�شار ثقافة بني مواطني الأغوار بعدم جدوى العمل يف
الزراعة نظراً ل�ضعف املردود املادي الذي يقابله م�شقة كبرية.
هذا �إىل جانب عزوف العمالة الوطنية (الأردنية) عن العمل يف قطاع الزراعة مما فتح الباب �أمام
العمالة املهاجرة (الوافدة) امل�صرية والآ�سيوية وال�سورية لتحل مكان العمالة الوطنية التي انح�صر
ن�صيبها يف �أعداد قليلة من العمالة التي يغلب عليها العن�صر الن�سائي.
وان كانت العمالة الوافدة قد حلت بع�ض اخللل الناجت عن غياب العمالة الوطنية وما خلفه من
انعكا�سات �سلبية على القطاع الزراعي� ،إال انه تولد عنها جملة من امل�شكالت تتعلق بالعامل من
جهة ظروف العمل ال�شاقة وتدين الأجور ،وحرمانهم من حقوقهم الأ�سا�سية كالإجازات وال�ضمان
االجتماعي وحتوله �إىل �سلعة يف بع�ض الأحيان بيد "جتار العمالة املهاجرة  -الوافدة"� ،أما على
�صعيد �أ�صحاب العمل فقد خلقت العمالة الوافدة م�شكلة تتمثل يف عدم التزام العمال وهروبهم �إىل
مهن �أخرى تدر عليهم دخو ًال �أف�ضل دون قدرة على �ضبطهم نتيجة لغياب الت�شريعات التي تنظم
العمل يف هذا القطاع وتكفل حقوق الطرفني.
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�أرقام واح�صائيات
كغريه من القطاعات االقت�صادية الأردنية ،توجد
�صعوبة كبرية يف احل�صول على معلومات دقيقة حول
�أعداد العاملني يف قطاع الزراعة� ،سواء كانت هذه
العمالة حملية �أو مهاجرة (وافدة) .وميكن اال�ستناد
على عدد ت�صارح العمل املمنوحة للعمالة الوافدة من
قبل وزارة العمل لتقدمي ت�صور تقريبي لأعداد العاملني
يف القطاع الزراعي ،وهذا يعد اخليار الوحيد �أمام معدي
التقرير ،لعدم توفر م�صادر �أخرى توفر معلومات عن
العاملني يف القطاع الزراعي الأردين.
وبح�سب الإح�صائيات الر�سمية ال�صادرة عن وزارة العمل
لهذا العام  2010وحتى وقت �إعداد التقرير ،نهاية �شهر
ت�شرين الثاين  ،2010فقد منحت وزارة العمل الأردنية
ما يقارب ( )285الف ت�صريح عمل ،بلغت ح�صة العاملني
يف الزراعة وال�صيد منهم ما يقارب ( )81الف ت�صريح
عمل.
و�شكلت العمالة امل�صرية الغالبية ال�ساحقة مبا يقارب
(� )%97إذ بلغ عددهم (� )79ألف عامل م�صري ،تالها
العمالة ال�شرق �آ�سيوية (الباك�ستان والهند وبنغالد�ش)
مبا يقارب (  ) 1770عامل ،فيما �سجلت العمالة ال�سورية
( )110عامل ،واجلن�سيات الأخرى �سجلت ( )220عامل.
وعلى الرغم من توفر هذه الأرقام� ،إال �أنه و�إذا �أخذ
بعني االعتبار �أن هنالك �أعداد كبرية جدا من العمالة
املهاجرة (الوافدة) غري احلا�صلة على ت�صاريح عمل
ح�سب الأ�صول ،ف�إن الأعداد الفعلية للعمالة الوافدة يف
قطاع العمل �ستفوق هذه الأعداد الر�سمية كثرياً.

وفيما يتعلق بالعمالة الوطنية (الأردنية) يف القطاع
الزراعي ،فال توجد �أية �إح�صائيات لأعدادها ،بل
تقديرات ميكن �إجمالها بـ ( )%10من جممل العاملني
يف القطاع الزراعي الأردين ،وغالبيتهم من الن�ساء،
ويعود �ضعف م�شاركة العمالة الوطنية يف القطاع
الزراعي �إىل عدم توفر احلدود الدنيا من �شروط العمل
الالئق وعلى وجه اخل�صو�ص الأجور املتدنية باملقارنة
مع طبيعة العمل ال�شاقة التي يت�سم بها القطاع الزراعي
وباملقارنة مع الن�شاطات االقت�صاديات الأخرى ،الأمر
الذي يدفع العامل الأردين للعزوف عن العمل يف هذا
القطاع والبحث عن فر�ص عمل �أخرى.

خمالفات وانتهاكات �صريحة
يرزح العاملون يف القطاع الزراعي حتت وط�أة ظروف
عمل �شاقة وقا�سية ،ف�إ�ضافة اىل �ساعات العمل الطويلة
التي تتجاوز احلد القانوين والتي ت�صل يف بع�ض احلاالت
�إىل � 13ساعة عمل يومياً ،ف�إن العاملني يف القطاع
الزراعي حمرومني من العطل الر�سمية مبا فيها يوم
العطلة الأ�سبوعية (يوم اجلمعة) .وهذا يعد خمالفة
�صريحة لن�ص املادة ( )57من قانون العمل الأردين
التي ت�شري �إىل عدم جواز ت�شغيل العاملني �أكرث من 8
�ساعات يومياً ،اال يف حاالت خا�صة ولفرتة ال تزيد عن
 30يوما يف ال�سنة وبحد �أق�صى �ساعتني يومياً ،على �أن
حت�سب عم ً
ال ا�ضافياً مقابل �أجر حده الأدنى �ساعة وربع
مقابل كل �ساعة من �أجره املعتاد ح�سب ن�ص املادة ()59
من القانون .هذا �إىل جانب �أن �إجبار العامل على العمل
ل�ساعات طويلة يدخل يف �إطار "�شبهة العمل اجلربي"
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التي تعد جرمية وفق القوانني الأردنية ومعايري العمل
الدولية.
كذلك يعاين غالبية العاملني يف القطاع الزراعي من
تدين الأجور التي يتقا�ضونها مقابل عملهم ،الأمر
الذي ينعك�س �سلباً على واقعهم املعي�شي ،ففي الوقت
الذي حتدد فيه احلكومة احلد الأدنى للأجور بـ ()150
ديناراً ،ف�إن هنالك �أعداد كبرية من العمال املهاجرين
(الوافدين) العاملون يف القطاع الزراعي يتقا�ضون
�أجوراً تقل عن احلد الأدنى للأجور .والتي تعد �أي�ضاً
خمالفة �صريحة لقرار اللجنة الثالثية التي و�ضعت
حداً �أدنى لالجور بواقع ( )150ديناراً �شهرياً ،والذي
يت�سم ب�صفة الإلزامية.
وهذا امل�ستوى املتدين من الأجور التي يتقا�ضاها العامل
الزراعي ال يكفي لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية له.
ويف الوقت الذي يقر العديد من �أ�صحاب العمل فيه
ب�أن الغالبية العظمى من العمالة املهاجرة (الوافدة)
تتقا�ضي احلد الأدنى للأجور �أو دونه ،فهنالك فئة
قليلة من العاملني يتقا�ضون �أجورا تزيد عن احلد
الأدنى للأجور ي�صل بع�ضها اىل ( )250ديناراً �شهرياً،
ويعتمد ذلك على خربات العمل الطويلة التي ميتلكونها
يف جمال الزراعة.
وتتعدد �أ�شكال دفع الأجور يف هذا القطاع ،ويعود ذلك
اىل االتفاق امل�سبق بني العامل و�صاحب العمل( ،ولأن
العالقة بني الطرفني لي�ست متكافئة ،فغالبا ما يتحدد
�شكل دفع الأجر ح�سب رغبة �صاحب العمل)� ،إذ يتقا�ضى
بع�ض العمال �أجورهم ب�شكل يومي وهم القلة ،بينما
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يتقا�ضى �آخرون اجورهم ب�شكل �شهري وهم الغالبية ،يف
حني يتقا�ضى ن�سبة غري قليلة منهم �أجورهم بعد انتهاء
املو�سم الزراعي مقابل ح�صولهم على �سلف مالية تكفي
احتياجاتهم اليومية .الأمر الذي يعد خمالفة �صريحة
لن�ص املادة ( )46من قانون العمل الأردين التي تن�ص على
�ضرورة ت�سليم العامل �أجره يف مدة �أق�صاها اليوم ال�سابع
من ال�شهر الذي يلي ال�شهر الذي عمل فيه العامل.
و�سجلت ع�شرات احلاالت التي امتنع فيها �أ�صحاب
العمل (�أ�صحاب املزارع) عن �إعطاء العمال �أجورهم
بحجة خ�سارة املو�سم الزراعي� ،إما ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار
املنتجات الزراعية �أو انهيار املو�سم الزراعي.
ويف الوقت الذي يوفر فيه غالبية �أ�صحاب العمل (�أ�صحاب
املزارع) �أماكن ال�سكن للعمالة املهاجرة (الوافدة) والتي
تكون عادة داخل املزارع �أو بالقرب منها ،وغالبية امل�ساكن
املخ�ص�صة لهم معدة من ال�صفيح �أو البال�ستيك ،وت�شكل
انتهاكاً �آخر اىل االنتهاكات التي يتعر�ض لها العمال
املهاجرين (الوافدين) ،حيث ي�شرتك فيها عدد كبري
من العمال ي�صل يف بع�ض الأحيان  20عامل يف الغرفة
الواحدة او غرفتني ،تخدمهم دورة مياه واحدة ،وو�صف
العديد من العاملني �أنهم �أحيانا ينتظرون �أكرث من
ن�صف �ساعة حتى ي�أتي دورهم للدخول اىل دورة املياه
لق�ضاء حاجاتهم خا�صة يف ال�صباح .وعلى الرغم من �أن
غالبية العمال ي�سكنون داخل املزارع �أو بالقرب منها� ،إال
�أن �أ�صحاب العمل ال يوفرون لهم غذائهم ،ما ي�ستنزف
�أجورهم ،وهذه الأو�ضاع �أكدها العديد من �أ�صحاب
العمل الذين متت مقابلتهم.
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ويف انتهاك �آخر حلقوق العمال وخمالفة لقانون العمل ،ال بيئة عمل طاردة

يتمتع العمال املهاجرين (الوافدين) يف القطاع الزراعي
بالت�أمني ال�صحي �أو ال�ضمان االجتماعي ،و�أ�شار العمال
الذين متت مقابلتهم� ،أنهم ويف حال تعر�ضهم �إىل �إ�صابة
عمل ي�ضطرون للعالج على ح�سابهم اخلا�ص ،فيما �أ�شار
البع�ض الآخر و�أكده بع�ض �أ�صحاب العمل �أن التعامل مع
�إ�صابات العمل يختلف باختالف �صاحب العمل ،فبع�ض
�أ�صحاب العمل يتحمل نفقات عالج عمالهم بدوافع
ان�سانية ،والبع�ض الآخر ال يكرتث لذلك.
وفيما يخ�ص ال�ضمان االجتماعي ف�إن الغالبية ال�ساحقة
من العاملني يف الزراعة غري م�شمولني بال�ضمان
االجتماعي ،ويربر بع�ض �أ�صحاب العمل ذلك ب�أن ذلك
يرتب عليهم نفقات ا�ضافية ،والبع�ض الآخر يعلل
الأمر بعدم ا�ستقرار العمالة الوافدة ،وهذا يعد خمالفة
�صريحة لن�ص املادة ( )4من قانون ال�ضمان االجتماعي
التي تطالب ب�ضرورة �شمول جميع العاملني يف الأردن
وبدون متييز مبظلة ال�ضمان االجتماعي.
ونتيجة لطبيعة العمل الزراعي وموا�سمه ،يجد العمال
�أنف�سهم مطالبني بالبحث عن عمل يعتا�شون من خالله
بعد ت�سريحهم من قبل �أ�صحاب العمل يف نهاية املو�سم
الزراعي ووقف �صرف رواتبهم� ،إذا ميتد املو�سم الزراعي
ملدة ثمانية �أ�شهر بداية من ت�شرين �أول� /أكتوبر ولغاية
�أيار /مايو  ،يقوم غالبية �أ�صحاب العمل يف نهاية �أيار/
مايو من كل عام بت�سريح العمال على �أن يعودوا مع
بداية املو�سم الزراعي بهدف تخفيف الكلف املالية ،ما
يفاقم الأو�ضاع املعي�شية �سوءاً للعمال.

�إن �صعوبة الأو�ضاع املعي�شية وغياب ال�شروط واحلقوق
الأ�سا�سية للعمل �إ�ضافة �إىل تدين �أجور العاملني
الوافدين يف القطاع الزراعي تدفع بهم وخا�صة امل�صريني
�إىل الهروب من العمل الزراعي �إىل مهن �أخرى بحثاً عن
ظروف عمل �أف�ضل و�أجر �أف�ضل.
ويقر العمال بارتفاع حاالت الهروب بينهم ،الأمر الذي
ي�شتكي منه �أ�صحاب العمل ،وغالباً ما يتم الهروب
باجتاه العا�صمة عمان واملدن الرئي�سية للعمل يف القطاع
الإن�شائي واخلدمي ،الذي يدر دخوال �أف�ضل مما يتح�صل
عليه من العمل يف القطاع الزراعي.
وتدفع حاالت الهروب هذه �أ�صحاب العمل (املزارع)
�إىل اال�ستعانة بعمال مياومة ،ي�صفهم �أ�صحاب العمل
بـ"عامل حر" يتقا�ضون غالباً �أجورا مرتفعة تتحدد تبعاً
حلالة العر�ض والطلب على الأيدي العاملة .و"العامل
احلر" هو العامل الذي دفع ل�صاحب العمل مبلغاً من
املال مقابل منحه ت�صريح عمل ومتكينه من العمل
ب�شكل حر يف �أي جمال يرغبه.
ويرجع بع�ض �أ�صحاب العمل �أ�سباب حاالت هروب
العمال �إىل غياب نظام ناجع ال�ستقدام العمالة الوافدة،
ويقولون� ،أن ن�سبة كبرية من العمالة تهرب حلظة
و�صولها �إىل الأردن من خالل عدم التحاقها مبكان
العمل ،ويطالبون حلل هذه امل�شكلة ب�إن�شاء هيئة خا�صة
تنظم عملية ا�ستقدام العمالة الوافدة يف القطاع
الزراعي ت�ضمن و�صول العامل �إىل مكان عمله ،الذي
تعاقد بخ�صو�صه.
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ويقوم غالبية �أ�صحاب العمل بحجز جوازات �سفر
العمال الوافدين ،الأمر الذي ي�ؤكده �أ�صحاب العمل ،بل
وي�صفونه بالأمر الطبيعي ،ويربرون ذلك بخ�شيتهم من
هروب العمال �إىل العا�صمة عمان واملدن الرئي�سية للعمل
يف مهن �أخرى ،ويعتربون �أن حجز جواز �سفر العامل هو
الطريقة الوحيدة التي ت�ضمن لهم عدم هروب العمال
من �أماكن عملهم.

�شبهة "االجتار بالب�شر"
ال تقت�صر االنتهاكات التي تتعر�ض لها العمالة املهاجرة
(الوافدة) يف قطاع الزراعة يف �سوء الأو�ضاع املعي�شية
واالفتقار للحدود الدنيا من احلقوق االن�سانية
والعمالية الأ�سا�سية وتدين الأجور وما يت�صل بها من
م�شكلة هروب العمالة ،بل متد لتدخل يف �شبهة تعر�ضهم
حلاالت "الإجتار بالب�شر" ،وي�صف عدد من العمال
الوافدين �سوق العمالة بـ "ال�سوداء" التي يجري فيها
ا�ستغالل العمال املهاجرين (الوافدين) ال�ستقدامهم
مقابل مبالغ مالية يتقا�ضاها �أ�صحاب العمل.
وتوزع ح�صة �أ�صحاب العمل من العمالة الوافدة
بالتن�سيق بني مكاتب العمل ووزارة الزارعة ،يحدد مكتب
العمل ح�صة امل�ستفيد الذي ميتلك �سند (قو�شان) ار�ض
زراعية �أو عقد �إيجار متبوع بتفوي�ض ا�ستقدام عمال
بعامل واحد لكل ع�شرة دومنات زراعية ،وعامل واحد
لكل ثالثة بيوت زراعية حممية (بيوت بال�ستيكية).
ول�ضبط عملية ا�ستقدام العمال تقوم جلنة من وزارة
الزراعة بالك�شف على احليازات الزراعية بهدف الت�أكد
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من مطابقة �أعداد العمال مع م�ساحة احليازة.
وي�ؤكد بع�ض �أ�صحاب العمل واملزارع وجود حاالت
ا�ستغالل مايل للعمال املهاجرين (الوافدين) مقابل
ح�صولهم على ت�صاريح عمل ،م�شريين �إىل �أن عمليات
اال�ستغالل يتورط فيها �صاحب العمل �أحيانا و�أحيان
�أخرى العمال �أنف�سهم .وميتهن العديد من مالك
احليازات (الأرا�ضي) الزراعية بيع ت�صاريح العمل
للعمالة املهاجرة (الوافدة) ،فبعد حتديد ح�ص�صهم
من العمالة من قبل وزارتي الزراعة والعمل ،يقومون
من خالل و�سطاء باالت�صال بالراغبني باحل�صول على
ت�صاريح للعمل يف الأردن عار�ضني عليهم �إر�سال ت�صاريح
عمل ب�أ�سمائهم مقابل مبالغ مالية ترتاوح بني  500دينار
�إىل  1000دينار لكل ت�صريح عمل.
والعمال الذين يوافقون على دفع تلك املبالغ الباهظة
مقابل احل�صول على ت�صريح عمل غالبا ما يكونون من
�أ�صحاب املهن الطاحمني للعمل يف جمال اخت�صا�صهم،
وبالتايل ف�إن ما يدفعونه مقابل ت�صريح العمل الزراعي
ي�شكل "طوق الو�صول" �إىل الأردن لالنطالق بعد
و�صولهم اىل الأردن يف �سوق العمل الأردين وخمالفني
طبيعة العمل التي ح�صلوا على ت�صاريح لها .وقد ا�شار
العديد من العمال املهاجرين (الوافدين)� ،أنه يف بع�ض
الأحيان وحني ي�صل العمال �إىل املزارع التي ا�ستقدموا
للعمل فيها بعد دفعهم لثمن الت�صريح ،يقوم بع�ض
�أ�صاحب العمل (املزارع) الذين ا�ستقدموهم بحجز
جوازات �سفرهم وي�شرتط لإعادتها �أو "حتريرهم"
ح�سب و�صفهم دفع مبلغ �إ�ضايف.

"العاملون والعامالت يف الزراعة"

وتعود �أ�سباب �إقدام بع�ض �أ�صحاب احليازات (الأرا�ضي) عمالة الن�ساء والآ�سيويني

الزراعية على "املتاجرة بت�صاريح العمل وبالتايل
العمال املهاجرين -الوافدين" ومن ثم " حتريرهم"
مقابل مبالغ مالية ،اىل ح�صولهم على عائد �أكرب من
هذه العملية مقارنة مع العائدات املتوقعة من زراعة
�أرا�ضيهم .حال ا�ستقدامهم لعمال وحتريرهم مقابل
مبالغ مالية ترتاوح بني  500دينار �إىل  1000دينار
كما �أ�شري اليه �سابقا ،فيما يقومون بت�أجري حيازاتهم
(�أرا�ضيهم) الزراعية لآخرين م�شرتطني على امل�ست�أجر
�أال ي�شمل الإيجار تفوي�ض ا�ستقدام عمال.
وهنالك خمالفات من نوع �آخر ،ميكن �أن تندرج يف اطار
�شبهة " االجتار بالب�شر" �أي�ضاً متار�سها العمالة املهاجرة
(الوافدة) �ضد بع�ضها البع�ض ،وذلك عندما يقوم
�صاحب العمل بالطلب من العمال الوافدين بالبحث
يف بلدانهم عمن يرغبون بالعمل بهدف ا�ستقدامهم،
�إذ يقوم العمال الوافدين يف مثل هذه احلالة با�ستغالل
نظرائهم من خالل احل�صول على مبالغ مالية منهم
مقابل تر�شحهم ل�صاحب العمل.
وت�ؤدي هذه العملية وتداخالتها بالعمال الزراعيني
ممن ا�شرتوا ت�صاريح عمل زراعية وان�صرفوا للعمل
يف قطاعات �أخرى �إىل مطاردين من قبل وزارة العمل
والأمن العام ،وعادة ما ينتهي احلال مبن يقب�ض عليه
بت�سفريه �إىل بلده ليخ�سر بذلك عمله واملبلغ الذي
دفعه ثمنا للو�صول �إىل الأردن� ،أو اطالق �سراحة ب�سبب
تدخالت الذين يعملون لديهم با�ستخدام "وا�سطة" ما.

�إىل جانب العمالة املهاجرة (الوافدة) املنت�شرة يف
الأغوار ،تنت�شر ب�شكل حمدود عمالة الن�ساء الأردنيات يف
القطاع الزراعي ،والتي غالباً ما تن�شط يف �أعمال قطاف
املحا�صيل وزراعة الأ�شتال والتع�شيب .و�أ�سوة بالعمالة
املهاجرة (الوافدة) تعاين الن�ساء العامالت يف القطاع
الزراعي من تدين �أجورهن ،والتي غالبا ما يتقا�ضينها
ب�شكل يومي وترتاوح من  4ولغاية  6دنانري ،مقابل التزام
�صاحب العمل بت�أمني تنقلهن من بيوتهم �إىل �أماكن
عملهن وعودتهن والتي تتم عادة با�ستخدام البكبات
ولي�س و�سائط نقل خا�صة بنقل الركاب .ويتعر�ضن
كغريهن من العاملني يف الزراعة اىل عمليات ا�ستغالل
ذات عالقة بعدم توفر �شروط ال�سالمة وال�صحة املهنية
وغياب �أي �شكل من �أ�شكال الت�أمني ال�صحي اىل جانب
عدم متتعهن بالت�أمينات االجتماعية التي يوفرها
اال�شرتاك بال�ضمان االجتماعي.
وينفرد العمال الباك�ستانيون العاملون يف قطاع الزراعة
مبنطقة الأغوار بنمط عمل خا�ص يقوم على ال�شراكة مع
�صاحب العمل "املزرعة"� ،إذ يح�صل العامل الباك�ستاين
مقابل قيامة ب�أعمال الزراعة على ن�سبة ت�صل يف بع�ض
الأحيان �إىل  %50من الأرباح ،كما يقوم بع�ض العمال
الباك�ستانيون با�ستئجار احليازات الزراعية من غري
الراغبني بالعمل وزراعتها حل�سابهم اخلا�ص وهنا ال
يحتاج الباك�ستانيون �إىل ا�ستقدام العمالة �إذ يقومون
بالعمل ب�شكل عائلي ،ويعي�ش غالبيتهم يف خرابي�ش
بال�ستيكية.
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التو�صيات
�	.1إعادة تنظيم عملية ا�ستقدام العمالة املهاجرة
(الوافدة) و�ضبطها ،للتخل�ص من حالة الفو�ضى
التي تعي�شها ،وبناء حالة من التوازن والتناف�س
العادل بني العمالة الوطنية واملهاجرة يف املهن التي
يعمل فيها العمال املهاجرين (الوافدين) وت�صارح
العمل ال�صادرة لهم خم�ص�صة للعمل يف مهن �أخرى.
 .2تكثيف عمليات التفتي�ش من قبل اجلهات الر�سمية
وخا�صة وزارة العمل لو�ضح حد لالنتهاكات التي
يتعر�ض لها العاملني يف القطاع الزراعي ،ول�ضمان
ح�صول العمال على حقوقهم املن�صو�ص عليها يف
ت�شريعات العمل الأردنية.
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 .3ا�صدار نظام فعال ي�ضمن حقوق العمال الزراعيني
من جهة و�أ�صحاب العمل من جهة �أخرى.
 .4ت�شكيل جلنة حتقيق متخ�ص�صة لدرا�سة ظروف
ا�صدار ت�صاريح العمل للعاملني يف القطاع الزراعي
ومدى �أحقية امل�ستفيدين منها من بع�ض �أ�صحاب
احليازات (الأرا�ضي) الزراعية ،وفيما �إذا كان العمال
الذين �أ�صدرت ت�صاريح عمل لهم يعملون لديهم �أم
ال.
 .5توفري قاعدة بيانات اح�صائية حول �أعداد العاملني
احلقيقية يف القطاع الزراعي الأردين.

