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نفسري مرن  "كل حياتنا تعب نفسي، يوم خوف من اهنم يلغوا الفيزا، ويوم تبهدلنا، ويوم قصوا راتبنا... أان متأكد إين رح اطلع مريي 
 خي ... وهللا من بكيا برتك".آشغل  عملي"، هبذه العبارة يصف أمحد عمله يف أحد فنادق "ايالت" احملتلة وهو ييدد "لو عندي

العمل يف "ايالت" ابلنسبة للمواطن األردين أمحد، الذي يقطن يف إحدى حمافظات الشمال، كان اخليار األخري الذي جلأ إليه يف ضوء 
 يء، على حد قوله.وضع اقتصادي س

ويدرك أمحد متاماً وهو أب لطفلني أن حياته إذا ما استميت هبذا املنحى ابلعمل لدى "دولة االحتالل" فإن الطييق سينتهي به يف أحد 
 املستشفيات النفسية.

مترزو  ولديره طفرالن  بلردي برني أهلري وانسري" هكرذا يقرول امد ساسرم مسرتعار اشرتغل يف "لو يف بديل ابألردن، ما بدي راتيب وبيجع 
 ."ايالت"لدى سؤاله عن سبب عمله يف 

الشباب الرذين اراولون ابريب مرن عردم تروفي فري  عمرل يف األردن، حيرم ارتفعرب معردالت البطالرة أمحد وامد شاابن من بني مئات 
 .2016يف هناية شهي حزييان  %14.7ىل مستومت غري مسبوقة منذ عشي سنوات، وسجلب إ

 

 ةعديدانتهاكات 

يف يف "ايررالت" تتم ررل  علررى العمررالفررإن االنتهاكررات الواقعرره ، ""ايررالتيف  مررع عرردد مررن العرراملني "املي ررد العمرراي"وفررق ر ررد قررام برره و 
املتعلقرررة بقرررانون العمرررل والنسررربة املطصصرررة لالقتطررراي مرررن اليواترررب، غيررراب ا قررروق العماليرررة يف األردن  التوظيرررفغيررراب الترررزام شررريكات 

أخريى تلطصرب يف معراملتهم   عردا عرن انتهاكرات، اب رد األد  لججرور الشيكات اليت يعملون فيهراعدم التزام و ، الجتماعيضمان اابل
يتعيضرون برا مرن اىل جانرب املعاملرة السريئة الريت ، يف األردن مت االتفاق عليه مع شيكات "التوظيرف" ابشكل خمالف مل ،مياومةكعمال 

 البع .كما و فه قبل املؤسسات اليت يعملون فيها،  

 

 الشركات املتعاقدة  

"؛ حبيم تقوم شيكات االسيائيليردين و"توكول مت توقيعه بني اجلانبني األعلى بيو  جاء بناءاً  "ايالت"ايفاد العمالة األردنية من العقبة إىل 
 للعمل. "ايالت"ىل إوايفادها  ردنينيإردنية ابلتعاقد مع عمال أتوظيف 
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يف  األردنيرة لتوظيرفشريكات اإحدى  منذ تقدمه بطلب إىل "، ايالت"حدث معه يف بداية عمله يف أمحد ساسم مستعار  يقص لنا ما 
دينرار بردل  350نهم مببلر  دينرار ومرا حردا قردر ممرنهم، فحاولرب أأمر 700" راحيب دلرع علريهم، طلبروا منرا دفعرة "، دولة االحرتالل"

 ".أتعاهبم

هنرا أ الإ مرن البدايرة، %9 تهأخرذت مرا نسرب ةن الشريكأ"املي رد العمراي"  قرال لررالرذي  "أمحرد"مل تكترف الشريكة ذخرذ مبلر  مقردم وفرق 
 ".آخي العقد املربم بني الطيفني شي والوظيفة شي، مؤكداً أن "الحقاً  %7ىل إقامب بتطفيضها 

تم بشرركل ت عديرردة تررانتهاكررا أن هنرراك ، إال%7فررإن نسرربة االقتطرراي املسررموح هبررا لشرريكات التعاقررد هرري العمررل تعليمررات ورارة وفقرراً ل
 خمالف ملعايري العمل املتعارف عليها.

مررن عرردم االيفرراء ابلوعررود الرريت تلقاهررا للعمررل يف  إحرردى شرريكات التوظيررف فيمررا يشرركو امد ساسررم مسررتعار  الررذي توظررف عررن طييررق
 الشيكات وعالفاضي".ىل مدييية العمل ضد إ، يقول لنا "قدمنا شكاوى ك ري "ايالت"

... أان مرا شرفب شري مرن الشريكة، برا %7، ومرا وقعرب عقرد، برا بياخردوا مرع الشريكةواحرد مرن  19ه "نزلنرا وييوي لنا قصته بقولر
 وعدوان مببال  كبرية وما شفنا شي هناك".

سراعات إال أن هرذا  8يروم بواقرع دوام  26ن تكرون أمم العمل يفررت  أللعقد املوقع بينه وبني الشيكة فإن عدد  أنه وفقاً  "إمد"ويؤكد 
 ادث على أر  الواقع ملعاملتهم معاملة سعامل املياومة . ال 

  ي بيوحوك فيه ألنه ما بكون فيه شغل ما حباسبوك عليه" يقول امد.ل"اليوم ال

يؤكررد أن السررلطة قامررب ابلضررغ  علررى اجملرراي، مررديي ميكررز خرردمات املدينررة واليقابررة العامررة يف سررلطة منطقررة العقبررة االقتصررادية طايررل 
 .%7إىل  %16تعاقدة لتطفي  نسبة اليسوم اليت تتقاضاها من العمال من الشيكات امل

بعر  مصدر مسؤول يف سرلطة منطقرة العقبرة االقتصرادية فضرل عردم ذكري اتره؛ "مت توجيره عردد مرن الشركاوى مرن قبرل  هوهو ما أكد
رها على االلتزام ابلنسبة احملددة وفق القرانون"، جباإإىل السلطة، ليتم استدعاء الشيكات املطالفة لنسبة االقتطاي و  "ايالت"العاملني يف 

 على حد قوله.

املسررؤول ا ررديم حررول املوضرروي، رفرر   حرردى شرريكات التوظيررف الرريت تعمررل يف هررذا اجملررالمقرري إ رمرة "املي ررد العمرراي" ررررويف حماولررة ل
التاي مل جنرد أمً منهمرا، ومت اجابتنرا ذهنمرا لرن اضريا  وطلب منا العودة يف اليوم التاي ملقابلة رئيا جملا االدارة، وعند العودة يف اليوم

 اليوم.

 موافقة أمنية للحديم يف املوضوي.احضار  نفسه أخيى تعمل يف اجملال توظيف فيما طلبب شيكة
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ون العمررل يزيررد عوجرران ذن املسررؤول عررن مياقبررة التررزام هررذه الشرريكات بقررانيف العقبررة ضررمن هررذه االشرركاليات يؤكررد مررديي مديييررة العمررل 
 .، علماً أهنا أحد مدييمت ورارة العملمدييية التشغيل املسؤولة عن شيكات التعاقداألردين عند التعاقد مع العمال هي 

تؤكررد أن املديييررة معنيررة ابليقابررة علررى الشرريكات  "هبرره عبررد الغررع"وعلررى لسرران مررديية قسررم التفترري   "قصرربة العقبررة"مديييررة التشررغيل يف 
 .األردين من قانون العمل 11و 10 للمادتنياً املتعاقدة استناد

ويتم "يتم املياقبة على الشيكات املتعاقدة مبا يتعلق بعقود العاملني ضمن فيق تفتيشية تقوم بعملية الزمرات امليدانية على هذه الشيكات، 
جزائيرة جللرب املشرتكى عليره للتأكرد مرن قضرام  اىلاختاذ اجياءات بتحييي املطالفات وحتويلها إىل حمكمة بدايرة العقبرة، واحملكمرة حتوبرا 

 "املي د العماي"." تقول عبد الغع لرر الغيامةاملطالفة ومن مث تغيميهم قيمة 

 

 " احملتلةايالت"معيقات ووضع سيء خيضع له عمال 

هذا مل يسهل من عملية العمل "، إال أن دولة االحتالل"ن ليفضهم للتطبيع مع أردنيو ن مواطنو رغم أن العمل يف "ايالت" خيار ييفضه 
يتعي   ك رية  رفضاً للتطبيع، فشيوط عديدة ومعيقات" دولة االحتالل"هناك إذا ما مت األخذ بعني االعتبار قلة رغبة البع  ابلعمل يف 

  العقبة.لشيكات املتعاقدة يفابومنها ما هو ميتب   "ايالت"بشكل يومي منها ما هو ميتب  ابدارة العمل يف " ايالت"با عمال 

 ."ايالت""عامل تنظيف بعدين بشتغل آه، شو بدي اسوي" يوضح عماد ساسم مستعار  طبيعة عمله يف أحد فنادق 

 "اليواتب هناك يف "ايالت" مقصو ة، وضريايب، وعردد سراعات الردوام مر  ري مرا كران متفرق عليره.. هبرادل .. وضريب .. و ريا "
 يقول عماد.

مت االتفاق عليه مع الشيكة املتعاقدة، وفق عمراد الرذي يريوي تفا ريل  خيتلف متاماً مع مان و األردني وضع املسكن الذي يقيم به العمال
"انزلنرا علرى فنردق الوضرع سريء، ومل يكرن االتفراق هكرذا .. احنرا نظفنراه لنقردر اانم فيره... تعراي خردي عينرة مري مرن  :معاانهتم قائالً 

وبعدين حباسب الشيكة وخبصرموا علينرا املوا رالت، يف ، شهيمً دينار  600االوتيل وشويف شو بطلع معك... اذا وضعك ممتار بتاخد 
 دينار". 4.60شيكل أي  25ى العامل األردين هناك ، فيما يتقاضيومياً شيكل  90ايالت ا د الد  لججور 
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 يف ضوء بروتوكول ثنائي احملتلة العمل يف ايالت

 لجردنيرنيوالريت مت بنراءاً عليهرا فرتح ابب العمرل "؛ ودولة االحتالل"خيضع التفاقية موقعة بني اجلانبني األردين  "احملتلةايالت "العمل يف 
 1500واملتعلق بعمال الفنادق حبيم مت االتفاق على ايفاد  5/2015، ومت جتديد الربوتوكول يف 1998منذ عام  "احملتلة ايالت"يف 

 على مياحل. "احملتلة ايالت"عامل فندقي إىل 

" و ل حملتلةا ايالت"مديي ميكز خدمات املدينة واليقابة العامة يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية طايل اجملاي أكد أن عدد العمال يف 
 .عامالً  840 إىل حىت اللحظة

كران مرن ضرمنها؛ التردخل   "احملتلرة ايرالت"وأوضح اجملاي أن أبير ما قامب بره السرلطة  رل اشركاليات عديردة ضرمن ملرف العمرال يف 
 186اعات العمرل لسر األعلرىالرالة الضيائب عن العمال األردنيني، كما ومت االشرتاط عليهم ذن يكون ا رد  "؛دولة االحتالل"لدى 

 ساعة يف الشهي.

املفيوضرة علرى العمرال وختفري  النسربة الريت تفيضرها الشريكات املتعاقردة إىل  "االسريائيلية"منذ ان حلب االشكاليات املتعلقة ابلضريائب 
 .حسبما أضاف اجملاي للمفوضية من قبل العمال،شكاوى مل تيد أي  7%

 لرررر بيرراانً يوضررح برره املوافقررة علررى  اجلولررة ال انيررة مررن السررماحنشرري يف شررهي أبييررل املاضرري ، ل"لرررر "دولررة االحررتالوكرران موقررع ورارة اخلارجيررة 
 . "إيالت"ابلعمل يف قطاي الفنادق يف  عامل أردين 500

بسرربب نقررص القرروى العاملررة يف فنررادق "، "دولررة االحررتالل" يف وأوضرح البيرران أن هررذا السررماح مب وفررق مبررادرة مررن قبررل ورارة السررياحة
 استيعاهبا يف موسم الصيف. يزيد اليت  "إيالت"

عامررل مرررن  1500 لررررر علررى قررريار السررماح 2014وافقررب يف عرررام أهنرررا ؛ حررتالل""دولرررة االخارجيررة وجرراء يف البيرران الرررذي نشرريه موقرررع 
 الشغال النقص يف القوى العاملة. "احملتلة إيالت"ردنية للعمل يف فنادق اجلنسية األ

اية يوم العمرل والذين يعودون إىل األردن يف هن ؛ ضمن شيوط عمال املياومة"احملتلة ايالت"ويعمل هؤالء وفقاً لالتفاق بني الدولتني يف 
جماالت؛ التنظيف، وغسل االطباق يف الفنادق اذ يشمل عملهم يف ، وأتمني مبيب بم يف أحد فنادق العقبة؛ "ايالت"دون املبيب يف 

 فق .  "إيالت"وخدمة الغيف يف فنادق 

؛ بعررد  أتسرريا جلنرررة 2019ايررة عررام ابلقرروى العاملررة األردنيررة حررىت هن "احملتلررة ايررالت"ويسررتمي الربوتوكررول بررني الطرريفني بتزويررد فنررادق 
بيائسة مم ل سلطة السكان وابجية ومبشاركة مم لني من مكترب رئريا الرورراء، ورارة السرياحة، ورارة "دولة االحتالل" استشارية من قبل 

 العمل.  االقتصاد، ورارة اخلارجية وورارة املالية، واليت تقدمب بتو ياهتا إىل وريي الداخلية بشأن مدة وتوقيب تصاريح

http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Tourism-Ministry-initiative-brings-500-Jordanian-workers-to-Eilat%E2%80%99s-hotel-industry-4-April-2016.aspx
http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Tourism-Ministry-initiative-brings-500-Jordanian-workers-to-Eilat%E2%80%99s-hotel-industry-4-April-2016.aspx
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 1996لسنة  8قانون العمل وتعديالته رقم 

 

 الفصل الثالث

  التشغيل والتوجيه املهين

، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه املهع وتوفري نسيق والتعاون مع اجلهات املطتصةتتوىل الورارة، ابلت -أ -10 املادة
و أردنيني داخل اململكة وخارجها وبذه الغاية جيور با انشاء مكاتب لتشغيل االردنيني في  العمل والتشغيل لال

 .نشاء مكاتب خا ة بذه الغايةص إبالرتخي

ليها يف الفقيتني سأ  وسب  من هذه املادة مبا يف ذلك إنشاء املكاتب اخلا ة املشار إحكام وشيوط أحتدد  - 
نوًم وحاالت إلغاء الرتخيص وكيفية ادارهتا واشياف الورارة عليها أسا وشيوط جتديد تيخيص هذه املكاتب س

 .وحتديد بدل اخلدمات اليت تقدمها هذه املكاتب مبقتضى أنظمة تصدر بذه الغاية

ال جيور لغري مدييمت التشغيل العامة   من هذا القانون 10مع مياعاة أحكام الفقية سد  من املادة س – 11املادة 
اخلا ة امليخصة القيام ذعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال يف داخل اململكة  ومكاتب التشغيل

، وللوريي إغالق احملل املطالف ألحكام هذه املادة واحالته إىل احملكمة ويعاقب كل من خيالف أحكام هذه جهاوخار 
وال تزيد على دة ال تقل عن لاللني يومًا املادة بغيامة ال تقل عن مئيت دينار وال تزيد على ألف دينار أو اب با مل

 .أو بكلتا العقوبتني وإقفال أي حمل يستعمل بذه الغاية ومصادرة موجوداته املتعلقة بغي  التشغيلستة أشهي 

 

http://mol.gov.jo/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%2015-7-2010.pdf
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 روايـــة عبـــادة 
 

 3 وطلعب أانألناء عمله يف أحد فنادق "ايالت" عن طييق احدى شيكات التوظيف. " عبادة يقص لنا ما حدث معه
دينار،  300الة بقيمة يالشيكة بتوقعك عقد وكمب .يوم اترك من عندهم 20الت" و اري اي"شهور إىل  3شباب من 

ما يف حدا ابخد عقده با يوقعه، العقود  ىت إذا ما دفعتلهم يقدموا فيك شكوى ابستطدام الكمبيالة.  مشان نسبتهم
 وعقد مع االوتيل يف "ايالت". تعاقدةتبقى لدى الشيكة، بوقع عقدين عقد شيكة امل

للعمل يف تنظيف الغيف، كان الرم  "ايالت"شهور رنوا علي، ونزلب على الفندق يف  7طلعب قدمب يف الشيكة وبعد 
 شيكل فق . 1900نزي  سابلدينار األردين  شيكل، 3900ينزي 

حدى إتعاون مع ك تفندق هنا 20ن ع من راتيب، شيكة فتال املسؤولة تقييباً  اقتطعبهي من  "ايالت"شيكة فنادق 
اخلصم هو سيقة ومن كل واحد فينا شيكل دون أي أسباب،  1500هي ختصم كل ششيكات التوظيف األردنية،  

 بم حبكولك م  عاجبك سلبيتك .ة، وملا تسالاللبيسيقوا يومني أو 
 وم ما بداومه يف الشهي بنطصم علي،اجارات، كل يما يف 

ي مو عاجبه روحوه لتطربهم البي ابلعقبة لي م  عاجبهم بيوحوه، الشيكة اللشي، يعع الالشيكة عبارة عن جتارة ب
 بنجيبلكو غريه

بنيجع  وبعدين با خنلص ،"االسيائيلي""بنيوح ببا  من مناطق معينة وبنزلوان على املعرب األردين وبندخل وبنصل املعرب 
املساء، إال إذا مبعوت كتاب معك ابلتاخري من  7الساعة  أقصى حد مسموحلك تكون على املعرب االردينو  بنفا اليوم.
 ،نفا الفندق

  س هناك ما بتقدر ادبي حابا هون.اان بطلب وعارف حاي رح اقدر ادبي حاي هون، با يف ان
 أجيب!" ، بس احملامي بده مصاري... من وينعلى .....  لو الوضع بسمح أول واحد اان برفع قضية

 
 


