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مقدمة
يشكل القطاع الزراعي يف األردن حالة استثنائية من بني مختلف قطاعات العمل
األخرى ،لعدة أسباب أبرزها استثناء العاملني يف هذا القطاع من تطبيق أحكام
قانون العمل األردين ،كام أن هذا القطاع يوظف نسبة عالية من العاملة الوافدة
(املهاجرة) ،إىل جانب أن أعدادا ً كبرية من العاملة املحلية غري املنظمة خاصة من
النساء تعمل به.
يتوقف هذا التقرير عند الترشيعات والسياسات ذات العالقة بعمل العاملني يف
قطاع الزراعة ،اىل جانب الظروف التي يعمل فيها عامل الزراعة من حيث األجور
وساعات العمل ومدى متتعهم بالحقوق العاملية األساسية مثل ساعات العمل
واالجازات الرسمية والسنوية واألجور والضامن االجتامعي وغريها من الحقوق
العاملية األساسية التي نصت عليها الترشيعات العاملية األردنية واملواثيق الدولية
ذات العالقة بحقوق العامل.
وقد اعتمد إعداد هذه التقرير عىل مراجعة الترشيعات والسياسات والدراسات
التي تناولت هذا املوضوع ،إىل جانب نتائج عرشات املقابالت مع عامل الزراعة
يف مواقع العمل يف مناطق متعددة من األغوار .باإلضافة إىل البيانات االحصائية
الرسمية التي تناولت العاملني يف القطاع الزراعي سواء العاملة األردنية أو العاملة
الوافدة (املهاجرة) .ويأيت هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير التي يصدرها املرصد
العاميل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية بالتعاون مع
مؤسسة فريدريش ايربت األملانية.
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قراءة احصائية
هناك تفاوت كبري يف تقدير أعداد العاملني يف قطاع
الزراعة ،سواء كانت هذه العاملة وطنية أم وافدة
(مهاجرة) ،وهذا ناجم عن اختالف الجهات التي تصدر
عنها املؤرشات االحصائية املتعلقة بهذا القطاع .فحسب
أرقام دائرة االحصاءات العامة لعام  2014بلغ املجموع
االجاميل للعاملني يف هذا القطاع ما يقارب ( )40الف
عامل وعاملة ،بلغ عدد األردنيني منهم ( )13ألف
عامل وعاملة ،يف حني بلغ عدد الوافدين (املهاجرين)
منهم ما يقارب ( )27ألفاً .ويف الوقت الذي تغيب فيه
االحصاءآت الدقيقة عن هذا القطاع وخاصة أعداد
االردنيني عن كشوفات وزارة العمل التي تركز عىل أعداد
العاملة الوافدة (املهاجرة) ،فإن األرقام األخرية الصادرة
عن الوزارة عام  2013تشري اىل ان عدد العامل الوافدين
(املهاجرين) يف هذا القطاع يقارب ( )87الف عامل
وعاملة ،يشكلون ما نسبته  % 26من اجاميل العامل
الوافدين (املهاجرين) الحاصلني عىل تصاريح عمل يف
تلك الفرتة .فيام تشري ارقام وزارة الزراعة لعام 2013
ان عدد العاملني األردنيني يف هذا القطاع يقارب ()54
الف عامل وعاملة ،يف حني يبلغ عدد العامل الوافدين
(املهاجرين) العاملني يف هذا القطاع ما يقارب ( )89الف
عامل وعاملة من مختلف الجنسيات .االمر الذي يشري
اىل عدم وجود مؤرشات احصائية دقيقة للعاملني يف هذا
القطاع.
لقد أدى تدفق أعداد كبرية من الالجئني السوريني إىل
اململكة خالل األعوام األربعة املاضية إىل وجود قوى
عاملة جديدة يف القطاع الزراعي ،حيث تعمل أرس

سورية الجئة يف العديد من املزارع يف منطقة األغوار
وغريها من املناطق الزراعية .ويفضل أصحاب العمل
توظيف السوريني لقبولهم العمل بأجر متدنٍ وساعات
عمل طويلة ،وقد ساهم دخول السوريني للعمل يف قطاع
الزراعة خاصة لزيادة نسبة عاملة األطفال يف القطاع
بسبب اشتغال كافة أفراد األرس يف العمل.

الترشيعات والسياسات ذات العالقة

خالفاً عن العاملني يف قطاعات العمل االخرى ،فإن
العاملني يف قطاع الزراعة غري مشمولني بقانون العمل،
سواء كانوا محليني او وافدين (مهاجرين) ،ما أدى
لتعرض رشائح عديدة منهم لظروف عمل قاسية تصل
يف بعض األحيان إىل رشوط العمل الجربي ،عالوة عىل
ذلك مل يصدر لغاية اآلن نظام العاملني يف الزراعة بناء
عىل التعديل الذي أجري عىل قانون العمل يف عام 2008
والذي يتضمن شمول عامل الزراعة والعاملني يف املنازل
من خالل أنظمة تصدر لهذه الغاية.
إن عدم شمول العاملني بالقطاع الزراعي بأحكام قانون
العمل األردين يعترب من اكرب واخطر الفجوات القانونية
التي تواجه العاملني يف هذا القطاع ،بالرغم من تصويت
األردن عام  2014عىل بروتوكول مكافحة العمل الجربي،
الذي أعدته منظمة العمل الدولية ،ويعزز اإلطار القانوين
الدويل بفرض التزامات جديدة متنع العمل الجربي،
وتحمي الضحايا ،وتتيح لهم الحصول عىل سبل االنتصاف
كالتعويض عن األرضار املادية والجسدية.
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وقد حدد نظام رقم  4لعام  2003فئات عامل الزراعة
املشمولني بأحكام قانون العمل ،ومبوجب هذا النظام
فقد تم شمول معظم مهن القطاع الزراعي مبظلة قانون
العمل والضامن االجتامعي والتي متثلت باملهندس
الزراعي والطبيب البيطري وعامل الزراعة يف املؤسسات
الحكومية واملؤسسات الرسمية العامة بأجور يومية
والعامل الفني عىل اآلالت الزراعية والعامل الفني يف
مشاتل االشجار وانتاج االشتال باألنسجة وانتاج البذور
ومفرخات الدواجن وتربية االبقار واالغنام والتلقيح
االصطناعي ومزارع تربية االسامك وتربية النحل ،إال ان
تطبيق هذا النظام مل ترافقه حملة توعية وارشاد موجهة
الصحاب العمل يف مؤسسات القطاع الزراعي والعامل
الزراعيني انفسهم والجهات املختصة املسؤولة عن تنفيذ
القانون ،بحيث يتم ضامن تطبيق رشوط القانون عىل
العاملني يف القطاع الزراعي ،لذلك كان اقبال اصحاب
العمل الزراعي والعامل الزراعيني عىل املطالبة بتنفيذ
هذا الحق يف حدودها الدنيا ،خاصة مع استمرار عزوف
العاملة االردنية عن العمل يف القطاع الزراعي ،وتفضيل
معظم اصحاب العمل االستعانة بالعاملة الوافدة
(املهاجرة).
ومبا ان معظم العاملني يف القطاع الزراعي هم من
العاملة الوافدة (املهاجرة) وخاصة العاملة املرصية فإن
معظم الترشيعات واالنظمة الصادرة بخصوص عامل
الزراعة تتعلق بهذا النوع من العاملة .فالعاملني يف
القطاع الزراعي محكومني بوضع قانوين استثنايئ يجمع
بني عنرصين رئيسيني .العنرص األول هو أن قانون العمل

االردين ال ينطبق عىل العامل الزراعيني ،حيث يتم تنظيم
وضعهم القانوين حسب لوائح خاصة .أما العنرص اآلخر
فيكمن يف اإلشكاالت الناتجة عن عدم توفر صيغ تطبيق
وحامية موحدة لقوانني العمل ،بل وتطبيق قوانني تحمل
متييزا ً ضد العامل الوافدين (املهاجرين) الذين يشكلون
الغالبية العظمى من عامل القطاع الزراعي.
ووفقاً لتعليامت االستقدام واالستخدام للعامل الوافدين
الصادرة عام  ،2012يحظر عىل العامل الزراعيني تغيري
قطاع عملهم ،حتى بعد انتهاء مدد تصاريح عملهم يف
القطاع الزراعي .إضافة إىل ذلك عىل العاملني أن يعملوا
يف املزارع املذكورة يف تصاريح عملهم ،لذلك يلزم القانون
أصحاب العمل إبالغ السلطات الرسمية يف حال غادر
العامل الوافد (املهاجر) العمل خالل فرتة رسيان ترصيح
العمل.
تنظم تعليامت االستخدام واالستقدام لعام  2012التبعية
املطلقة واالعتامد التام للعاملة الوافدة (املهاجرة) عىل
أصحاب العمل القانونيني ،ويسمى هذا "نظام الكفالة"
والذي وصفته منظمة العمل الدولية بأنه "الطبيعة
االستغاللية املتأصلة إلنشاء حالة عمل شبه جربية"،
حيث ال ميكن للعامل التغيب عن العمل دون أن يتم
إبالغ الجهات الرسمية ،كام ال ميكن تغيري صاحب العمل
خالل فرتة رسيان ترصيح العمل الخاص بهم (ومدته
سنة واحدة) إال مبوافقة كل من صاحب العمل السابق
وصاحب العمل الجديد ،األمر الذي قد يؤدي بهم إىل
أن يكونوا ضحايا للعمل الجربي ،ويف حال قام العاملون
بذلك دون موافقة أصحاب العمل الذين صدرت
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تصاريح العمل باسامئهم ،يصبح وضعهم غري قانوين
ما قد يعرضهم للرتحيل خارج البالد .هذا اىل جانب أن
الترشيعات األردنية ال تشرتط رصاحة موافقة العامل
أو وجوده إلصدار أو تجديد ترصيح العمل الخاص به،
وغالبا ما يتقدم صاحب العمل بطلب الحصول عىل
ترصيح العمل من املديرية دون وجود العامل بشخصه.
األمر الذي ال يسمح لإلدارة من التحقق من موافقة
العامل الفعلية عىل تجديد ترصيح العمل .ويثري هذا
الوضع مخاوف كبرية ألنه قد يؤدي إىل إجبار العامل
عىل البقاء يف اململكة ملدة عام آخر رغامً عنه.
يف عام  2013ادخلت لجنة من وزاريت الزراعة والعمل
ودائرة االرايض واملساحة مجموعة تعديالت عىل
"الرشوط والحيازات" التي متنح عىل أساسها التصاريح
للعاملة الوافدة الزراعية ،وذلك بهدف الحد من املتاجرة
بتصاريح العاملة الوافدة (املهاجرة) يف قطاع الزراعة،
ووقف ترسب العاملة الزراعية للقطاعات االخرى .حيث
طالبت التعديالت بتحديد عدد العامل الزراعيني حسب
مساحة االرض املستغلة فعليا للزراعة ونوع املحصول
ونوع الزراعة .عن طريق تطبيق الكشف الحيس عىل
مزرعة "صاحب طلب االستقدام" تهدف اىل التأكد من
حقيقة احتياج املزارع للعامل الوافدين (املهاجرين) ،يف
ظل زيادة تجارة عقود العمل (تصاريح العمل) ،حيث
يستقدم بعض ماليك االرايض عامالً بتصاريح زراعية
مقابل تقايض مبالغ مالية من العامل ،الذين ال يعملون يف

الزراعة عىل ارض الواقع ،بل يترسبون للعمل يف قطاعات
اخرى مغلقة امام العاملة الوافدة (املهاجرة) ،مثل خدم
العامرات واملراسلون والسواقني ومهن امليكانيك ومهن
الكهرباء وبيع املحروقات واالعامل الكتابية ....الخ
وقد تم استثناء عامل الزراعة واالنشاءات من تعديل
نظام رسوم تصاريح العمل الذي اصدرته الحكومة عام
 2013بهدف تنظيم سوق العمل ووفق التعديالت
الجديدة يتم رفع قيمة الترصيح السنوي وعىل مدى
ثالثة أعوام ،بحيث ترتفع يف العام األول من  300دينار
إىل  400دينار ويف العام الثاين إىل  600دينار ويف العام
الثالث إىل  800دينار.
ونتيجة لضعف االنظمة والتعليامت الخاصة بالعاملة
الوافدة (املهاجرة) ،ادى لوقوع عدد منهم ضحايا
لعمليات االتجار بالبرش ،فقد أشار تقرير املنسق العام
لحقوق االنسان يف رئاسة الوزراء الصادر يف أواخر آب/
اغسطس  2015اىل انه تم تحويل  58قضية اتجار بالبرش
للقضاء كان من بينها ( )9قضايا عامل (عمل جربي) و()4
حاالت حجز حرية )38( ،حالة حجز جوازات سفر)67( ،
حالة عدم دفع أجور )47( ،مخالفات عاملية مختلفة،
( )96حل نزاعات عاملية )6( ،احتيال .ورغم إصدار
قانون منع االتجار بالبرش يف العام  ،2009اال انه ال يقدم
دعم قانوين لضحايا االتجار بالبرش ،كام ال توجد فرص
للعمل والتدريب للضحايا ،وال أي نص عىل منح الضحية
إقامة وترصيح عمل مؤقت.
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التحديات واالنتهاكات
أدى الوضع القانوين االستثنايئ للعاملني يف قطاع الزراعة
اىل ظهور العديد من التحديات واالنتهاكات التي
تواجههم سواء فيام يتعلق بظروف العمل او حقوقهم
العاملية ،وتعاين رشيحة واسعة من العاملني يف هذا
القطاع من زيادة عدد ساعات العمل يف اليوم والتي
ترتاوح ما بني  13 - 10ساعة تحت اشعة الشمس
الحارقة ،كام ان معظمهم محرومني من التمتع بيوم
االجازة الرسمي األسبوعي ،ومجمل ذلك أدى اىل تعرض
رشائح من العاملني يف هذا القطاع اىل أن يكونوا ضحايا
للعمل الجربي.
إضافة لذلك ،تنعدم رشوط السالمة والصحة املهنية
لرشيحة من العاملني يف هذا القطاع حيث ال يقوم
العديد من اصحاب العمل بتزويدهم مبالبس واحذية
وكاممات وقفازات تحميهم من ظروف العمل الصعبة،
والتي يتعاملون فيها مع االسمدة واملواد الكياموية والتي
يؤدي التعرض لها عىل املدى الطويل لإلصابة بأمراض
تتعلق بالجهاز التنفيس ،او تعرضهم لإلصابة بحروق يف
االطراف او االمراض الجلدية كذلك امكانية تعرضهم
لرضبات الشمس.
كذلك ال تتوفر وسائل مواصالت الئقة للعاملني تقلهم من
واىل اماكن عملهم ،خاصة مع صعوبة الظروف الجوية يف
مناطق االغوار حيث االرتفاع الشديد يف درجات الحرارة.
وغالباً ما يجري نقل العاملني وخاصة العامالت بوسائل
نقل غري الئقة يف "بكبات" مخصصة يف األصل لنقل
االدوات واملواد الزراعية.

ويعد تدين األجور من أبرز التحديات التي تواجه العاملني
يف هذا القطاع الذين يعتقدون أن االجور ال تناسب
العمل يف هذا القطاع الذي يتسم بظروف عمل قاسية
وصعبة ،فالعديد منهم يتقاىض أجورا ً تقل عن الحد
االدىن البالغ  190دينارا ً شهرياً ،مبا ال ميكن العامل من
تلبية احتياجاته املعيشية االساسية ،إضافة اىل عدم وجود
الية موحدة للتعاطي مع قضية االجور فبعضهم يتقاىض
اجره بشكل يومي والبعض بشكل اسبوعي والبعض االخر
يتقاىض اجره شهريا .كذلك يواجه العديد من العامل
الزراعيني تهرب اصحاب العمل من دفع اجورهم كاملة
او عدم دفعها يف وقتها املحدد .وسجلت عرشات الحاالت
التي امتنع فيها أصحاب العمل (أصحاب املزارع) عن
إعطاء العامل أجورهم بحجة خسارة املوسم الزراعي،
إما بسبب انخفاض أسعار املنتجات الزراعية أو انهيار
املوسم الزراعي.
وعالوة عىل ذلك ال يتمتع العاملون يف هذا القطاع بأي
نوع من التأمينات خاصة الضامن االجتامعي والتامني
الصحي ،وهنا تكمن خطورة هذه املشكلة بالنظر
لخطورة العمل يف هذا القطاع ،وما يشكله ذلك من
ارتفاع احتاملية تعرض العاملني لحوادث وإصابات مهنية
عندها يضطر العامل لدفع تكاليف ونفقات العالج.
ويذكر ان قانون الضامن االجتامعي لعام  2014يلزم
أصحاب العمل يف هذا القطاع بتسجيل موظفيهم يف
مؤسسة الضامن االجتامعي .حسب ما جاء يف الفقرة د
من املادة  4التي تنص عىل "شمول العامل املستخدمون
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يف األعامل الزراعية أو الحرجية أو أعامل الرعي ما عدا
الذين يعملون يف تلك األعامل عىل آالت ميكانيكية أو يف
أعامل الري الدائم أو الذين يعملون يف الحكومة أو يف
املؤسسات العامة التابعة لها" .إال أن عدم شمول عامل
القطاع الزراعي بأحكام قانون العمل وعدم صدور نظام
للعاملني يف القطاع الزراعي ،يحول دون الزام اصحاب
العمل بشمول عاملهم بالضامن االجتامعي.
تنترش عاملة النساء بشكل كبري يف القطاع الزراعي خاصة
يف مناطق األغوار ،وقد توسع نشاط النساء يف هذا القطاع
نتيجة استمرار عزوف الشباب االردنيني عن العمل يف
القطاع الزراعي وصعوبة االوضاع املعيشية آلالف األرس
يف مناطق األغوار .وحسب بيانات مديرية زراعة وادي
األردن فان عدد العامالت يف املزارع يف الوادي يتجاوز
 10آالف عاملة .وال تختلف ظروف عملهن عن ظروف
قطاع واسع من العاملني يف القطاع الزراعي لجهة تدين
أجورهن ،والتي غالبا ما يتقاضينها بشكل يومي ،وترتاوح
من  4إىل  6دنانري ،مقابل التزام صاحب العمل بتأمني
تنقلهن من بيوتهم إىل أماكن عملهن وعودتهن ،والتي
تتم عادة باستخدام (البكبات) وليس وسائط نقل خاصة
بنقل الركاب ،ويتعرضن كغريهن من العاملني والعامالت
يف الزراعة إىل عمليات استغالل ذات عالقة بعدم توفر
رشوط السالمة والصحة املهنية ،وغياب أي شكل من
أشكال التأمينات االجتامعية .ويربر اصحاب العمل ذلك
مبوسمية العمل ،وعدم انتظام العامالت بالدوام اليومي.
كذلك فإن أعدادا ً كبرية من العاملني يف الزراعة يقيمون

يف ييئة سكن غري صحية حيث يقيمون يف مساكن عادة
ما تكون داخل املزارع أو بالقرب منها ،وجزء كبري من
املساكن املخصصة لهم معدة من الصفيح أو البالستيك،
وبعض املساكن صغرية تتكون من غرفة واحدة أو
غرفتني ،يشرتك فيها عدد كبري من العامل يصل يف بعض
األحيان إىل  20عامالً ،تخدمهم دورة مياه واحدة.
وادت ظروف العمل الصعبة يف القطاع بأعداد كبرية
من العاملة السيام الوافدة (املهاجرة) للهروب من هذا
القطاع للعمل يف قطاعات اخرى خاصة قطاع االنشاءات
يف العاصمة عامن ومدن أخرى ،بهدف الحصول عىل
مردود مادي اعىل والعمل بظروف افضل ،االمر الذي
يدفع اصحاب العمل لالستعانة بعامل مياومة (عامل
حر) للعمل يف مزارعهم والذين غالبا ما يتقاضون اجورا
اعىل من اجور العامل الذين يتقاضون اجورا شهرية،
تتحدد تبعا لحالة العرض والطلب عىل االيدي العاملة
يف هذا القطاع  ،والعامل الحر هو الذي يدفع مبالغ
مالية لصاحب العمل مقابل ان يستصدر له ترصيح عمل
من وزارة العمل .كذلك يقوم اصحاب العمل بحجز
جوزات سفر العامل الوافدين (املهاجرين) ويربرون ذلك
بخشيتهم من هروب العامل للعمل يف العاصمة عامن او
يف اماكن اخرى.
وال تقترص االنتهاكات عىل غياب معايري السالمة والصحة
املهنية وتدين االجور وغياب التأمينات االجتامعية ،بل
ان جزء من هذه العاملة يتعرض لعمليات تقرتب من
ما ميكن تسميته بشبهات االتجار بالبرش ،أو السوق
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السوداء الستقدام العاملني ،حيث يدفع العامل مبالغ
مالية ألصحاب العمل ،مقابل اصدار تصاريح عمل لهم،
كام ان االلية التي تستخدم يف احتساب حاجات أصحاب
العمل من أصحاب الحيازات واألرايض الزراعية من
العامل الوافدين (املهاجرين) ،تسمح بحدوث عمليات
انتهاكات ،حيث توزع حصة أصحاب العمل من العاملة
الوافدة بالتنسيق بني وزارة العمل ووزارة الزارعة،
باالستناد إىل سند ملكية أرض زراعية أو عقد إيجار
متبوع بتفويض استقدام عامل ،حيث يخصص عامل
واحد لكل عرشة دومنات زراعية ،وعامل واحد لكل ثالثة
بيوت زراعية محمية (بيوت بالستيكية).
لذلك يقوم بعض أصحاب الحيازات (األرايض) الزراعية
عىل املتاجرة بتصاريح العمل ،وبالتايل العامل الوافدين
(املهاجرين) ومن ثم "تحريرهم" مقابل مبالغ مالية،
النهم يحصلون عىل عائد أكرب من هذه العملية مقارنة
مع العائدات املتوقعة من زراعة أراضيهم ،فيام يقومون
بتأجري حيازاتهم (أراضيهم) الزراعية آلخرين ،مشرتطني
عىل املستأجر أال يشمل اإليجار تفويض استقدام عامل.
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التوصيات:
 رضورة شمول العاملني يف القطاع الزراعي بنصوصقانون العمل األردين مبا يضع حدا ً لالنتهاكات االنسانية
والعاملية التي ترتكب بحق هذه الفئة من العامل.
 تأسيس نقابة للعاملني يف قطاع الزراعة متكنهم منتحسني رشوط عملهم والدفاع عن حقوقهم.
 رضورة قيام وزارة العمل ووزارة الزراعة بتكثيفحمالتهام الرقابية عىل املزارع وغريها من منشآت االعامل
الزراعية بهدف وضع حد لالنتهاكات التي يتعرض لها
العاملني يف هذا القطاع .
 ينبغي تحديد ساعات العمل بالنسبة للعامل الزراعينيبحيث تتناسب مع طبيعة العمل ومع قانون العمل لعام
 1996الذي تؤكد املادة  56منه عىل ان عدد ساعات
العمل االسبوعية ينبغي ان ال تزيد عن  48ساعة.
 الزام اصحاب العمل بتوفري رشوط السالمة والصحةاملهنية من خالل توفري كاممات وقفازات واغطية للراس
ومالبس خاصة للعمل حسب نوعه .وقيام وزارة العمل
بجوالت تفتيشية للتأكد من التزام اصحاب العمل بتوفري
معايري السالمة املهنية للعاملني لديهم.
 الزام اصحاب العمل بتوفري وسائل نقل الئقة للعامالتوالعاملني ،عىل ان تكون هذه الوسائل مكيفة بالنظر
لدرجات الحرارة املرتفعة باألغوار.
 بناء قاعدة بيانات للعاملني يف قطاع الزراعة ،بحيثيتم توحيد املعلومات الخاصة بهذه الفئة ،نظرا للتباين
الشديد يف املعلومات حولها لدى مختلف الدوائر
الرسمية املعنية وهي وزارة العمل ووزارة الزراعة ودائرة
االحصاءات العامة.

 رضورة شمول العاملني يف القطاع الزراعي مبظلة الضامناالجتامعي ووضع حد ادىن ألجور العاملني يف هذا القطاع
يتواءم مع صعوبة العمل يف هذه القطاعات.
 تعديل قانون منع االتجار بالبرش بتضمينه نصوصاتتعلق بحامية الضحايا والتعويض املبارش ،واإلرساع يف
إنشاء مأوى للضحايا ،وللعامل املهاجرين الذين هم
يف نزاع أمام القانون .كذلك تضمني القانون نصوص
تؤكد عىل العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه
بعمليات اتجار بالبرش.
 تفعيل تطبيق االتفاقيات الدولية التي وقع عليها االردنفيام يتعلق بالعاملة الوافدة (املهاجرة).
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