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 تقديــم

ملا كان العرتاف بالكرامة الإن�سانية هو الفكرة املركزية ملنظومة حقوق الإن�سان، 
التي مت تطويرها ا�ستناداً اإىل ما انتجته الب�سرية جمعاء عرب تاريخها الطويل، 
دولية، تق�سي ب�سرورة متتع جميع  �سكل مواثيق ومعاهدات  تبلور على  والذي 
اأع�ساء املجتمع الدويل كفالة  الأ�سيلة، كان لزاماً على جميع  الب�سر بحقوقهم 

واحرتام وحماية هذه احلقوق جلميع النا�س. 
و�سكل احلق يف العمل وعدم جواز اإكراه الب�سر على العمل بال�سخرة اأو باجلرب، 
العديد  على  يلتب�س  اجلربي  العمل  مفهوم  لكن  املنظومة.  هذه  عنا�سر  اأحد 
واملدافعني  العاملني  بع�س  على  بل  ل  العمل،  عالقات  جمال  يف  امل�ستغلني  من 
طبيعية  مظاهر  باعتبارها  �سوره  بع�س  مع  التعامل  ويتم  الإن�سان.  حقوق  عن 
مع  الآخر  البع�س  ويتعامل  ميثله،  من  اأو  العمل  �ساحب  مع  العامل  عالقة  يف 
يدفع  الذي  الأمر  قانونية،  لن�سو�س  خمالفات  جمرد  باعتبارها  �سوره  بع�س 
باجتاه تو�سع املمار�سات التي ميكن ت�سنيفها عماًل جربياً، وهذا النوع من العمل 
حمظور يف ال�سرعة العاملية حلقوق الإن�سان ومعايري العمل الدولية، ويتم النظر 

اإليه باعتباره اأحد اأوجه واأ�سكال الجتار بالب�سر. 
ويتمثل العمل اجلربي يف جميع الأعمال اأو اخلدمات التي تفر�س عنوة على اأي 
�سخ�س )اأو تغت�سب منه( حتت التهديد باأي عقاب، والتي ل يكون هذا ال�سخ�س 
قد تطوع باأدائها مبح�س اختياره. ويطلق على العمل اجلربي يف بع�س الأدبيات 
اأو العمل الإلزامي، وهي باملعنى القانوين ت�سري اإىل ذات الأمر،  العمل الق�سري 

 .Forced Labour وبالإجنليزية يطلق عليه
ويف هذا ال�سياق، يجدر التاأكيد على اأن ظاهرة العمل اجلربي، ب�سوره املختلفة، 
ما زالت منت�سرة يف العديد من البلدان. وت�سري تقديرات منظمة العمل الدولية 
اإن�سان يف عام 2012)1(.  اإىل اأن �سحايا العمل اجلربي يف العامل بلغوا 21 مليون 
بذلت  التي  واجلهود  حتقيقها  مت  التي  الإجنازات  كل  من  وبالرغم  الأردن،  ويف 
لتح�سني الت�سريعات و�سيا�سات العمل وممار�ساته على اأر�س الواقع، اإل اأن هنالك 
اجلربي،  العمل  ملمار�سة  ا�ستغاللها  يتم  التي  الت�سريعية  الفجوات  من  العديد 

وهنالك العديد من املظاهر التي ميكن ت�سنيفها باعتبارها عماًل جربياً. 
يهدف هذا التقرير اإىل حتليل الت�سريعات الأردنية ذات العالقة مبكافحة العمل 
اجلربي، ومدى موائمتها مع معايري العمل الدولية امل�ستندة اإىل ال�سرعة العاملية 
حلقوق الإن�سان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، اإىل جانب ا�ستعرا�س العديد 
من املظاهر يف عالقات العمل التي ميكن ت�سنيفها باعتبارها عماًل جربياً وفق 

املعايري الدولية ذات العالقة.
اأحمد عو�س
مركز الفينيق للدرا�سات القت�سادية واملعلوماتية
املدير العام

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=21134#.Vnvsufmqqko  )1(
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اأواًل: مفهوم العمل اجلربي

قدمت اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلا�سة بال�سخرة 
والعمل اجلربي رقم 29 ل�سنة 1930 تعريفاً �ساماًل ملفهوم 
اخلدمات  اأو  الأعمال  "جميع  يف:  متثل  اجلربي  العمل 
باأي  التهديد  حتت  �سخ�س  اأي  على  عنوة  تفر�س  التي 
باأدائها  تطوع  قد  ال�سخ�س  هذا  يكون  ل  والتي  عقاب، 
مبح�س اختياره")1(، ومت ا�ستثناء جمموعة من الأعمال 
املذكورة،  التفاقية  اإطار  يف  اجلربي  العمل  مفهوم  من 
اأو خدمة تفر�س مبقت�سى قوانني  "اأي عمل  متثلت يف 
�سبغة  ذي  عمل  لأداء  الإلزامية  الع�سكرية  اخلدمة 
من  جزءاً  ت�سكل  خدمة  اأو  عمل  واأي  بحتة،  ع�سكرية 
باحلكم  يتمتع  بلد  العادية يف  املدنية  املواطنني  واجبات 
الذاتي الكامل، واأي عمل اأو خدمة تفر�س على �سخ�س 
العمل  اأن ينفذ هذا  اإدانة ق�سائية �سريطة  بناء على  ما 
واأل  عامة،  �سلطة  و�سيطرة  اإ�سراف  ظل  يف  اخلدمة  اأو 
يوؤجر هذا ال�سخ�س لأفراد اأو �سركات اأو جمعيات خا�سة 
يفر�س  خدمة،  اأو  عمل  واأي  ت�سرفها  حتت  يو�سع  اأو 
اأو يف حالة  القاهرة ويف حالة حرب  الطوارئ  يف حالت 
نكبة اأو خطر نكبة مثل احلرائق اأو الفي�سانات اأو حالت 
التي  العنيفة  الوبائية  الأمرا�س  اأو  الزلزل،  اأو  املجاعة 
اأو  احليوانات  غزوات  اأو  احليوانات،  اأو  الب�سر  ت�سيب 
اأن  �ساأنها  من  حالة  واأية  النباتية،  الآفات  اأو  احل�سرات 

بع�سهم،  اأو  كلهم  ال�سكان  رخاء  اأو  بقاء  للخطر  تعر�س 
واخلدمات القروية العامة الب�سيطة التي يوؤديها اأع�ساء 
ميكن  والتي  املبا�سرة،  مل�سلحته  خدمة  املحلي  املجتمع 
على  تقع  طبيعية  مدنية  واجبات  تعترب  اأن  لذلك  تبعاً 
اأو  لهم  يكون  اأن  �سريطة  املجتمع،  هذا  اأع�ساء  عاتق 
ملمثليهم املبا�سرين حق اإبداء الراأي يف �سحة احلاجة اإىل 

هذه اخلدمات")3(. 

ودون اخلو�س يف تفا�سيل التطور الذي جرى على مفهوم 
حتى  املذكورة  التفاقية  �سدور  منذ  اجلربي"  "العمل 
العمل  اأ�ساليب  املفهوم بتطور  تاأثر م�سمون  الآن، حيث 
ا�ستخدام  مثل  والتهديد،  الإجبار  وو�سائل  وال�ستغالل 
الر�سمية  الوثائق  اأو حجز  اأو احلاجة  الديون  اأو  العنف 
لل�سخ�س اخلا�سع لالنتهاك وغريها)3(.  وقدمت جلان 
هامة  تعليقات  الدولية  العمل  ملنظمة  التابعة  اخلرباء 
هذه  قررات  اإىل  وا�ستناداً  اجلربي.  العمل  مفهوم  على 
اأن يكون  اللجان، فاإن التهديد بالعقاب لي�س بال�سرورة 
اأو ج�سدياً، واإمنا ميكن اأن يكون احلرمان  عقاباً جزائياً 
مفهوم  وي�سمل  الرتقيات،  مثل  المتيازات  بع�س  من 
يتعر�س  الذي  النف�سي  ال�سغط  اأي�ساً  بالعقاب  التهديد 
العامل  اأن حق  اللجان  العامل لأداء عمل ما، واأكدت  له 
باختيار عمله غري قابل لالنتقا�س، ويجب اأن يكون حق 

العامل برتك العمل مكفول ب�سكل دائم.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLE  ,)1/Forced Labour Convention, 1930 )No. 29(, Article )2  )1(
 XPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029, Definition in English:” all work or service which is exacted
 from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself
voluntarily
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NO  ,)2/C029 - Forced Labour Convention, 1930 )No. 29(, Article )2  )2(
RMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
.http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.htm  )3(
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االإن�صان  حلقوق  العاملية  ال�صرعة  ثانيًا: 
والعمل اجلربي:

اأولت التفاقيات واملواثيق الدولية اهتماماً كبرياً ملو�سوع 
العمل اجلربي، اإذ ن�س العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية يف املادة )3/8/اأ( على "ل يجوز اإكراه 
اأحد على ال�سخرة اأو العمل الإلزامي"، كذلك اأ�سارت املادة 
)1/6( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية 
يف  احلق  �سخ�س  "لكل  اأن  على  والثقافية  والإجتماعية 
يقبله  اأو  يختاره  بعمل  رزقه  ك�سب  اإمكانية  له  تتاح  اأن 
هذين  على  �سادق  معروف  هو  كما  والأردن  بحرية"، 
اتفاقيات منظمة  العهدين يف عام 2006. كذلك حظرت 
اإلغاء  واعتربت  الأعمال،  من  النوع  هذا  الدولية  العمل 
يف  الأ�سا�سية  واحلقوق  املبادىء  اأحد  اجلربي  العمل 
 1998 عام  الدولية  العمل  اأ�سدرته منظمة  الذي  العمل 
باإعالن خا�س اإىل جانب ثالثة مبادىء وحقوق اأ�سا�سية 
والعرتاف  النقابي  التنظيم  حرية  يف  متثلت:  اأخرى 
التمييز  اأ�سكال  كافة  واإلغاء  اجلماعية،  املفاو�سة  بحق 
الأطفال.  عمالة  حظر  اإىل  بالإ�سافة  واملهنة،  العمل  يف 
يف  الأع�ساء  الدول  جلميع  ملزماً  الإعالن  هذا  ويعد 
منظمة العمل الدولية، بغ�س النظر عن مدى م�سادقة 
جمال  يف  وهي  تت�سمنه،  التي  التفاقيات  على  الدولة 
اخلا�ستني  الأ�سا�سيتني  التفاقيتني  اجلربي  العمل 
بهذا النوع من النتهاكات واملتمثلتني يف التفاقية رقم 
29 ل�سنة 1930 بخ�سو�س العمل اجلربي، واتفاقية رقم 
105 ل�سنة 1957 بخ�سو�س اإلغاء العمل اجلربي، والأردن 
كان قد �سادق على هاتني التفاقيتني. ال اأن الأردن مل 
ين�سم اىل التفاقية الدولية حلماية العمال املهاجرين 
واأفراد اأ�سرهم ل�سنة 1990 حتى الآن، وهي تغطي العديد 
من اجلوانب ذات العالقة باحلماية من تعر�س العمال 

املهاجرين للعمل اجلربي.

ثالثًا: املنظومة الت�صريعية االأردنية والعمل 
اجلربي:

تناول  طريقة  عن  النظر  وبغ�س  اأنه  القول  ميكن 
ملو�سوع  م�ستوياتها  مبختلف  الأردنية  الت�سريعات 
على  م�سادقا  باعتباره  الأردن  فاإن  اجلربي،  العمل 
العهدين الدوليني للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلقوق 
القت�سادية والجتماعية والثقافية، اإىل جانب اتفاقيتي 
منظمة العمل الدولية ذات العالقة بحظر العمل اجلربي 
جممل  فاإن   ،)1957 ل�سنة  و105   ،1930 ل�سنة   29( رقم 
الت�سريعية  املنظومة  من  جزءاً  تعترب  التفاقيات  هذه 
على  الأردين  الق�سائي  الجتهاد  ا�ستقر  وقد  الأردنية، 
والتفاقيات  للمعاهدات  التطبيق  يف  الأولوية  اإعطاء 
القوانني  مع  تعار�ست  اإذا  عليها،  امل�سادق  الدولية 
الكيفية  على  الوقوف  �سيتم  ال�سياق  هذا  ويف  الوطنية. 
اجلربي،  للعمل  الأردنية  الت�سريعات  فيها  تناولت  التي 
بدءاً من الد�ستور ومروراً بقوانني العمل ومنع الجتار 
اإىل  ال�سفر،  ومنع اجلرائم وجوازات  والعقوبات  بالب�سر 
جانب بع�س الأنظمة والتعليمات مثل نظام العاملني يف 
املنازل ونظام تنظيم املكاتب اخلا�سة العاملة يف ا�ستقدام 
وا�ستخدام غري الأردنيني العاملني يف املنازل، والأنظمة 
اخلا�سة بالعمالة الأجنبية يف املناطق ال�سناعية املوؤهلة، 

ونظام الكفالة والتعميم الأمني.

1. الد�صتور االأردين:
ين�س الد�ستور الأردين يف املادة )13( على اأن "ل يفر�س 
اأنه يجوز مبقت�سى  اأحد"، غري  الإلزامي على  الت�سغيل 
اأي �سخ�س يف حالة  اأو خدمة على  �سغل  القانون فر�س 
اأو  عام،  خطر  وقوع  عند  اأو  احلرب،  كحالة  ا�سطرارية 
اأو مر�س وبائي  اأو زلزال  اأو جماعة،  اأو طوفان،  حريق، 
�سديد لالإن�سان اأو احليوان، اأو اآفات حيوانية اأو ح�سرية 
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اأو نباتية، اأو اأية اآفة اأخرى مثلها، اأو يف اأية ظروف اأخرى 
اأو بع�سهم اإىل خطر،  قد تعر�س �سالمة جميع ال�سكان 
اأن يوؤدي ذلك  اأو بنتيجة احلكم عليه من حمكمة، على 
ل  واأن  ر�سمية،  �سلطة  اإ�سراف  حتت  اخلدمة  اأو  العمل 
�سركات  اأو  اأ�سخا�س  اإىل  عليه  املحكوم  ال�سخ�س  يوؤجر 
اأو جمعيات اأو اأية هيئة عامة اأو يو�سع حتت ت�سرفها)1(  
على  يتوجب  التي  ال�سمانات  منه   )23( املادة  واأوردت 
اأوجبت  العامل، حيث  يراعيها حلماية  اأن  العمل  قانون 
مع  يتنا�سب  اأجراً  العامل  ويعطي  يحمي  ت�سريع  وجود 
كمية عمله، وحتديد �ساعات العمل الإ�سايف ومنح العمال 
اأيام راحة اأ�سبوعية و�سنوية مع الأجر )2(. وبالنتيجة فقد 
حّرم الد�ستور الأردين العمل اجلربي و�سمح به يف حالت 

معينة جاءت متماهية مع التفاقيات الدولية. 

 1996 ل�صنة   )8( رقم  االأردين  العمل  قانون   .2
وتعديالته:

يف  عليها  املن�سو�س  القانونية  املواد  من  العديد  هنالك 
قانون العمل الأردين تتناول ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر 
حالت العمل اجلربي، حيث مل يتم و�سع تعريف ملفهوم 
املادة  ن�س  فاإن  كذلك  العمل،  قانون  يف  اجلربي  العمل 
من  العاملني  فئات  بع�س  ي�ستنثي  القانون  من   )58(
البالغة  العمل،  ب�ساعات  املتعلقة  القانونية  الن�سو�س 
)48( �ساعة اأ�سبوعياً، حيث مت ا�ستثناء الأ�سخا�س الذين 
موؤ�س�سة،  اأي  يف  الإدارة  اأو  العام  الإ�سراف  مهام  يتولون 
اأو  املوؤ�س�سة  خارج  احلالت  بع�س  يف  يعملون  والذين 
تتطلب اأعمالهم ال�سفر اأو التنقل داخل اململكة اأو خارجها 

اإجبار  اأمام  الباب  الذي يفتح  الأمر  املعايري)3(،  من هذه 
يف  تندرج  اأن  ميكن  طويلة،  ل�ساعات  للعمل  الفئات  هذه 
اإطار العمل اجلربي. وقد ت�سمن القانون عقوبات على 
اأ�سحاب العمل الذين ي�ستخدمون العمال ب�سكل جربي 
ذلك  يف  مبا  بالإكراه  اأو  بالحتيال  اأو  التهديد  حتت  اأو 
حجز وثيقة �سفره بغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة 
دينار ول تزيد على )1000( األف دينار، ويعاقب بالعقوبة 
ذاتها ال�سريك واملحر�س واملتدخل يف هذا ال�ستخدام)4(. 
باعتباره  اجلربي  العمل  مع  تعامل  بذلك  والقانون 

خمالفة عمالية ولي�س جرمية.

 1960 ل�صنة   )16( رقم  العقوبات  قانون   .3
وتعديالته:

بالرغم من اأن الد�ستور الأردين كما اأو�سحنا اأعاله، ن�س 
يف املادة )13( منه على عدم فر�س الت�سغيل الإلزامي على 
اأحد، اإل اأن ذلك مل ينعك�س على قانون العقوبات، حيث 
مل يت�سمن قانون العقوبات الأردين، �ساري املفعول، اأية 

ن�سو�س جترم العمل اجلربي. 

4. قانون منع االجتار بالب�صر رقم )9( ل�صنة 2009:
ت�سمن قانون منع الجتار بالب�سر رقم )9( ل�سنة 2009 
ن�ساً وا�سحاً يف املادة )3/ب( باعتبار ا�ستغالل الأ�سخا�س 
اأحد  )اجلربي(  الق�سري  العمل  اأو  بال�سخرة  العمل  يف 
�سور جرمية الجتار بالب�سر، والتي عرفها القانون بـ"اأ. 
ا�ستقبالهم  اأو  اإيوائهم  اأو  نقلهم  اأو  اأ�سخا�س  ا�ستقطاب 
اأو  بالقوة  التهديد  طريق  عن  ا�ستغاللهم  بغر�س 

املادة )13/ 1 و 2(، الد�ستور الأردين.  )1(
املادة )1/23 و 2(، الد�ستور الأردين.  )2(

مادة )58( من قانون العمل الأردين رقم )8( ل�سنة 1996 وتعديالته.  )3(
مادة )77/ب( من قانون العمل الأردين رقم )8( ل�سنة 1996 وتعديالته  )4(
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ا�ستعمالها اأو غري ذلك من اأ�سكال الق�سر اأو الختطاف 
اأو ا�ستغالل  اأو ا�ستغالل ال�سلطة  اأو اخلداع  اأو الحتيال 
لنيل  مالية  مبالغ  تلقي  اأو  باإعطاء  اأو  �سعف،  حالة 
موافقة �سخ�س له �سيطرة على هوؤلء الأ�سخا�س، ب. اأو 
ا�ستقطاب اأو نقل اأو اإيواء اأو ا�ستقبال من هم دون الثامنة 
ع�سرة متى كان ذلك بغر�س ا�ستغاللهم، ولو مل يقرتن 
غري  اأو  ا�ستعمالها  اأو  بالقوة  بالتهديد  ال�ستغالل  هذا 
ذلك من الطرق الواردة يف البند )1( من هذه الفقرة")1(.

5. قانون منع اجلرائم رقم )7( ل�صنة 1954:
مينح قانون منع اجلرائم رقم )7( ل�سنة )1954( احلاكم 
اأو فر�س  الإداري �سالحيات وا�سعة لتوقيف اأي �سخ�س 
الإقامة اجلربية عليه، على جمموعة احلالت مثل "كل 
من وجد يف مكان عام اأو خا�س يف ظروف تقنع املت�سرف 
على  امل�ساعدة  اأو  جرم  اأي  ارتكاب  و�سك  على  كان  باأنه 
حيازة  اأو  ال�سرقة  اأو  الل�سو�سية  اعتاد  من  كل  ارتكابه، 
الأموال امل�سروقة، اأو اعتاد حماية الل�سو�س اأو ايواوؤهم 
الت�سرف  اأو  امل�سروقة  الأموال  اإخفاء  على  امل�ساعدة  اأو 
فيها، كل من كان يف حالة جتعل وجوده طليقاً بال كفالة 
النو�س  هذه  ا�ستخدمت  وقد   . النا�س")2(  على  خطرا 
بحقهم  املقدم  الأجانب  العمال  من  العديد  لإجبار 
رغبتهم،  دون  العمل  على  الأعمال  اأرباب  من  �سكاوى 
الأمر الذي ينطبق عليه �سفة العمل اجلربي. حيث مت 
ا�ستخدام ن�سو�س القانون كو�سيلة للتهديد بنوع ما من 

اأنواع العقاب اإذا مل يعمل العامل.

6. االأنظمة والتعليمات ذات العالقة:
عن  ال�سادرة  والتعليمات  الأنظمة  من  العديد  هنالك 

اآليات  مع  مبا�سر  ب�سكل  ترتبط  والتي  العمل  وزارة 
يتمثل  اأهمها  ولعل  اجلربي،  للعمل  العمال  اإخ�ساع 
ومن  وب�ساتينها  وطهاتها  املنازل  يف  العاملني  نظام  يف 
العمل  اأ�سحاب  تعاقب  �سريحة  لن�سو�س  حكمهم  يف 
تنظيم  ونظام  العاملني،   �سفر  جوازات  حجز  على 
غري  وا�ستخدام  ا�ستقدام  يف  العاملة  اخلا�سة  املكاتب 
والأنظمة   ،2009 ل�سنة  املنازل  يف  العاملني  الأردنيني 
املتعلقة بالعمالة الأجنبية يف املناطق ال�سناعية املوؤهلة، 
واملمار�سات املتعلقة بالتعميم الأمني، وتكري�س ممار�سات 
والتعليمات،  القوانني  يف  عليه  ن�س  دون  الكفالة  نظام 
)الوافد(  املهاجر  العامل  الأمني  التعميم  يحول  حيث 
اىل مطلوب اأمني لأ�سباب تتعلق بنزاع عمايل مع �ساحب 

العمل. 

يف  اجلربي  العمل  وممار�صات  مظاهر  رابعًا: 
االأردن:

اجلربي  العمل  مفهوم  حول  ا�ستعرا�سه  مت  ما  �سوء  يف 
والأطر الت�سريعة الدولية والوطنية وطريقة معاجلتها 
التي ميكن  املظاهر  العديد من  الوقوف على  له، ميكن 
والتي  الأردين،  العمل  �سوق  يف  جربياً،  عماًل  ت�سنفيها 
وفيما  يومي،  وب�سكل  وا�سع  نطاق  على  ممار�ستها  يتم 

ياأتي اإ�ستعرا�س لأبرز هذه املظاهر:

الأجور: يعد الأجر العن�سر اجلوهري يف عقد العمل،   .1
الذي  العمل  مقابل  العمل  �ساحب  به  يلتزم  والذي 
التي  الأ�سباب  اأحد  الأجر  يكون  وقد  العامل،  يوؤديه 
العديد  وذلك يف  العمل اجلربي  اإىل ممار�سة  توؤدي 

من احلالت منها:

املادة )3( من قانون منع الجتار بالب�سر رقم )9( ل�سنة 2009.  )1(
املادة 3 من قانون منع اجلرائم رقم 7 ل�سنة 1954.  )2(
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العمل  اأ�سحاب  بع�س  قيام  العمال:  اأجور  تاأخري   •
ا�ستحقاقها)1(   مواعيد  عن  العمال  اأجور  بتاأخري 
من  �سكالأ  تعترب  طويلة  ولفرتات  متكرر  ب�سكل 
قد  العاملني  اأن  وذلك  اجلربي،  العمل  اأ�سكال 
ل  حتى  مكرهني  وهم  التاأخري  بهذا  يقبلون 
يتعر�سون اإىل فقدان العمل، خا�سة يف ظل عدم 
توفر فر�س عمل، وعدم �سهولة احل�سول عليها، 
عالوة على اأن العامل اإذا ما رغب بالتقدم ب�سكوى 
من  الف�سل  اإىل  يعر�سه  قد  العمل  وزارة  لدى 
دون  بالعمل  القيام  مكرهاً  يقبل  ولذلك  العمل، 
اأن  اإرادة حرة حتت تهديد فقدان العمل، وميكن 
يفقد اأجوره نظراً اإىل طول اإجراءات التقا�سي يف 
الق�ساء، وهذه الظاهرة تنت�سر  اإىل  اللجوء  حال 
القطاع  يف  الأردين  العمل  �سوق  يف  كبري  ب�سكل 
فاإن هنالك ممار�سات  ذلك  اخلا�س. عالوة على 
اأ�سحاب  من  العديد  قبل  من  تنفيذها  يتم 
يف  )الوافدين(  املهاجرين  العمال  على  العمل 
العمال  اأجور  تاأخري  يتم  بحيث  الزراعة،  قطاع 
منها  الباقي  واإبقاء  منها  جزء  ودفع  الوافدين 
حلني انتهاء مدة عقد العمل، حتى مينع العامل 
اجلمعية(  بنظام  ي�سمى  )وهذا  العمل  ترك  من 
العمل،  ت�سريح  ر�سوم  ل�سداد  مبلغ  ويقتطع  كما 
العمل  �ساحب  يلزم  القانون  اأن  من  الرغم  على 
ا�ستغالل  عمليات  وهذه  العامل.  ولي�س  بتحمله 
ميكن ت�سنيفها ك�سكل من اأ�سكال العمل اجلربي.

التي  الدول  من  الأردن  لالأجور:  الأدنى  احلد   •
وي�سدر  العمال،  لأجور  اأدنى  حد  حتديد  تنتهج 

قرار احلد الأدنى لالأجور من قبل جلنة ثالثية 
من   )52( املاده  لأحكام  ا�ستناداً  العمل  ل�سوؤون 
لالأجور  الأدنى  احلد  وقيمة  العمل،  قانون 
�سهرياً  ديناراً   )190( تبلغ  احلايل  الوقت  يف 
للعمال  �سهرياً  ديناراً  الأردنيني، و)150(  للعمال 
الن�سيج  �سناعة  يف  وللعاملني  الأردنيني،  غري 
تقل  باأجور  العاملني  ت�سغيل  ويعترب  والألب�سة. 
عن احلد الأدنى، �سكاًل من اأ�سكال العمل اجلربي، 
لأحكام  خمالفة  ب�سورة  العامل  ل�ستغالل  نظراً 
القانون، وموافقة العامل على القيام بهذا العمل 
اأي  العمل  قانون  اعتبار  اإىل  نظراً  باطلة،  تكون 
عمل اأو اتفاق يوؤدي اإىل تنازل العامل عن حق من 
حقوقه التي منحه اإياها القانون باطاًل)2( ، على 
اعتبار اأن معيار الإكراه هو القبول باأجر اأقل من 
يف  بالعمل  العامل  وقبول  لالأجور،  الأدنى  احلد 
هذه احلالة نتيجة التهديد بفقدان العمل وعدم 
اأخرى.  عمل  فر�سة  على  احل�سول  على  القدرة 
وتنت�سر ظاهرة الأجور التي تقل عن احلد الأدنى 
التعليم  قطاعات  يف  وخا�سة  ملفت،  ب�سكل  لها 
يف  والعاملني  والعامالت  وال�سكرتريات  اخلا�س 
امل�ساندة و�سالونات التجميل  اخلدمات ال�سحية 
ال�سغرية  الأعمال  من�ساآت  من  العديد  ولدى 

واملتو�سطة.

اللتفاف على الت�سريعات العمالية: يقوم العديد   •
الت�سريعات  على  باللتفاف  العمل  اأ�سحاب  من 
العمالية ب�سكل قد يعر�س حقوق العاملني املالية 
العمل  يفر�س �ساحب  اأن  فمثاًل  النتقا�س،  اإىل 

ن�ست املاده )46/اأ( من قانون العمل على اأنه )يدفع الأجر خالل مدة ل تزيد على �سبعة اأيام من تاريخ ا�ستحقاقه ول يجوز ل�ساحب العمل ح�سم اأي   )1(
جزء منه اإل يف احلالت التي يجيزها القانون (.

املواد )4/ب( واملادة )53( من قانون العمل الأردين رقم )8( ل�سنة 1996 وتعديالته.  )2(
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الجتماعي  ال�سمان  اقتطاع  حتمل  العامل  على 
كاماًل من اأجره )ح�سة العامل و�ساحب العمل(، 
اأجورهم  من  اأقل  باأجور  العاملني  ت�سجيل  اأو 
الأجر  عن  الأجر  بخف�س  القيام  اأو  احلقيقية، 
املتفق عليه، اأو حتى اإلزام العامل بالقيام باأعمال 
اإ�سافية عن العمل املتفق عليه دون اأجر على ذلك 
وهذا  عليه)1(،  املتفق  بالأجر  والكتفاء  العمل 
اإىل ا�ستغالل  اأن ي�سكل عماًل جربياً نظراً  ميكن 
حرة،  اإرادته  تكون  اأن  دون  وا�ستخدامه  العامل 
ومثل  العمل،  يف  لال�ستمرار  حاجته  وا�ستغالل 
يف  كبري  ب�سكل  تنت�سر  واملمار�سات  الظواهر  هذه 

القطاع اخلا�س يف الأردن.

امل�سرع  تنظيم  من  بالرغم  ال�سايف:  العمل  بدل   •
التي  واحلالت  الإ�سايف  العمل  مل�ساألة  الأردين 
ب�سكل  العمل  على  العامل  اأجبار  فيها  ميكن 
اإ�سايف، وعالوة على تنظيمه لالأجر امل�ستحق عن 
تعريفه  يف  العمل  قانون  اأن  اإل  الإ�سايف،  العمل 
مفهوم  من  الإ�سايف  العمل  اأخرج  قد  لالأجر 
الأجر)2( ، وهذا الق�سور يف التعريف )3(، قد يوؤدي 
خالفاً  الأ�سايف  العمل  بدل  ا�ستالم  تاأخري  اإىل 
�ساحب  تلزم  والتي  العمل)4(،  قانون  لن�سو�س 
اأيام من  اأق�ساه �سبعة  العمل بدفع الأجر يف حد 

موعد ا�ستحقاقه، ولأن بدل العمل الإ�سايف يخرج 
العمل  �ساحب  ي�سبح  بحيث  الأجر،  مفهوم  عن 
غري ملزم بتاريخ حمدد لدفع الأجر عن العمل 
ل�ستحقاقه.  تاريخ  يوجد  ول  للعامل  الإ�سايف 
خ�سية  بذلك  للقبول  العاملني  غالبية  وي�سطر 
ا�ستغالًل  ذلك  ي�سكل  وبالتايل  وظائهم،  فقدان 
العمل  �سبهة  من  ذلك  يعنيه  مبا  لظروفهم، 

اجلربي. 

الأردن عمالة مهاجرة  يوجد يف  املهاجرين:  العمال   .2
مرور  ومع  اجلن�سيات،  من  العديد  من  )وافدة( 
الوقت ت�سارع تدفق العمالة الوافدة اإىل الأردن حتى 
يف  عمل  ت�ساريح  على  احلا�سلني  العاملني  عدد  بلغ 
نهاية عام )2014( نحو )324( األف عامل وعاملة )5(، 
اأعداد العمال  اأر�س الواقع فقد ازدادت  اأنه وعلى  اإل 
املا�سية،  ال�سنوات  خالل  ملفت  ب�سكل  املهاجرين 
غري  اأي  نظامي،  غري  ب�سكل  يعملون  غالبيتهم  لكن 
حا�سلني على ت�ساريح عمل ر�سمية من وزارة العمل. 
وهنالك تقديرات ر�سمية وغري ر�سمية ت�سري اإىل اأن 
العمالة املهاجرة يف الأردن ت�سل اإىل ما يقارب مليون 
عامل. وهنالك معطيات تفيد اأن قطاعات غري قليلة 
من العمالة املهاجرة يف الأردن تتعر�س لبع�س اأ�سكال 
العمل اجلربي، وتتمثل يف العديد من املظاهر منها:

ا�ستثناء  ا�سايف حيث مت  الذين يقوموا مبهام معينة من احل�سول على بدل عمل  الأ�سخا�س  العمل بع�س  املادة )58( من قانون  امل�سرع يف  ا�ستثنى   )1(
ال�سخا�س الذين يتولون مهام ال�سراف العام على املوؤ�س�سة وادارتها او الذين تتطلب طبيعة عملهم ال�سفر والتنقل من الحكام املتعلقة ب�ساعات العمل 

ال�سايف.
عرفت املادة )2( من قانون العمل الأجر على اأنه )كل ما ي�ستحقه العامل لقاء عمله نقداً اأو عينياً م�سافاً اإليه �سائر ال�ستحقاقات الخرى اأياً كان   )2(

نوعها اإذا ن�س القانون اأو عقد العمل اأو النظام الداخلي اأو ا�ستقر التعامل على دفعها با�ستثناء الأجور امل�ستحقة عن العمل ال�سايف ( .
ويبدو اأن امل�سرع الأردين قد تاأثر بقرار ديوان تف�سري القوانني رقم 7 ل�سنة 1980 ، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية رقم 2944 تاريخ 1980/7/1 ، �س1035    )3(

والذي اأخرج العمل ال�سايف من مفهوم الأجر .للمزيد : د.اأحمد اأبو �سنب ، �سرح قانون العمل ، دار الثقافة، 2006 ، �س201.
ن�ست املاده )46/اأ( من قانون العمل على انه )يدفع الأجر خالل مدة ل تزيد على �سبعة اأيام من تاريخ ا�ستحقاقه ول يجوز ل�ساحب العمل ح�سم اي   )4(

جزء منه اإل يف احلالت التي يجيزها القانون (
. www.mol.gov.jo : تقرير �سادر عن وزارة العمل لعام 2014 �س36، للمزيد انظر  )5(
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اأ�سحاب  من  العديد  قيام  ال�سفر:  وثائق  حجز    •
املهاجرين،  العمال  �سفر  جوازات  بحجز  العمل 
يف  العمل  ترك  من  ومينعونهم  يقيدوهم  لكي 
وعلى  نف�سه،  العمل  �ساحب  لدى  اأو  املوؤ�س�سة 
يعاقب  العمل  قانون  يف  ن�س  وجود  من  الرغم 
املاده )77/ب(  ال�سفر وذلك يف  على حجز وثيقة 
منه، والتي ن�ست على اأنه "اإ�سافة اإىل اأي عقوبة 
يعاقب  النافذة،  الت�سريعات  يف  عليها  الن�س  ورد 
�ساحب العمل عن اأي خمالفة يرتكبها با�ستخدام 
اأو  التهديد  حتت  اأو  جربية  ب�سورة  عامل  اأي 
وثيقة  حجز  ذلك  يف  مبا  بالإكراه،  اأو  بالحتيال 
خم�سمائة   )500( عن  تقل  ل  بغرامة  �سفره 
دينار، ويعاقب  األف  دينار ول تزيد على )1000( 
واملتدخل  واملحر�س  ال�سريك  ذاتها  بالعقوبة 
ل  العمال  من  كثرياً  اأن  اإل  ال�ستخدام"،  هذا  يف 
العمل  اأ�سحاب  قيام  ب�سبب  ب�سكاوى  يتقدمون 
عنهم  بالتبليغ  تتمثل  �سدهم  اإجراءات  باتخاذ 
يتقدم  من  ومنهم  العمل،  وزارة  لدى  بالفرار 
تبليغ  اأو  املحاكم،  يف  وحقوقية  جزائية  بدعاوى 
احلاكم الإداري، الأمر الذي ميكن اأن يعد �سكاًل 

من اأ�سكال العمل اجلربي. 

األزمت  امل�سرية:  بالعمالة  اخلا�س  الإجازة  اإذن   •
امل�سرية  اجلن�سية  من  العمال  العمل  وزارة 
احل�سول على اإذن مغادرة ملدة ل تزيد عن 6 اأ�سهر 
يف ال�سنة، ما اأدى اإىل تزايد ا�ستغالل العديد من 
اأ�سحاب العمل للعمالة امل�سرية بطلب بدل ر�سوم 
الإجازة،  منحهم  على  املوافقة  يتم  لكي  اإ�سافية 
العمل  منهم  العمل  �ساحب  يطلب  قد  كما 
ل�ساعات طويلة لكي يعو�س العامل الفرتة التي 

يطلب  من  ومنهم  اإجازة،  على  فيها  �سيح�سل 
الذي  الفراغ  لكي ميلئ  بديل عنه  اإح�سار عامل 
�سيرتكه العامل، الأمر الذي ميكن اأن يعد �سكاًل 

من اأ�سكال العمل اجلربي.

�ساعات العمل الطويلة: كثرياً ما يتعر�س العامل   •
اإ�سحاب  من  العديد  قبل  من  لل�سغط  املهاجر 
العمل للعمل ل�ساعات طويلة اأكرث مما يقره قانون 
العمل البالغة )48( �ساعة، وقد ت�سل اإىل اأن يقوم 
العامل الوافد بالعمل لأكرث من 16 �ساعة يومياً، 
وعلى الرغم من حماية القانون للعمال يف �ساعات 
العمل الإ�سايف وبدلتها واإجراءات التفتي�س التي 
تقوم بها وزارة العمل، اإل اأن هوؤلء العمال كثرياً 
اإذا  خا�سة  اإ�سايف  ب�سكل  العمل  على  يجربون  ما 
للعمال  ال�سكن  بتوفري  العمل  �ساحب  قام  ما 
بجانب املوؤ�س�سة )كما هو عليه احلال يف املناطق 
العمال  QIZ(، ويخ�سى هوؤلء  املوؤهلة  ال�سناعية 
من  خ�سية  العمل  رف�س  اأو  �سكاوى  تقدمي  من 
الإجراءات التي ميكن ل�ساحب العمل اأن يتخذها 
وزارة  لدى  بالفرار  عنهم  بالتبليغ  �سواء  بحقهم 
اأن  الذي ميكن  الأمر  الإداري.  احلاكم  اأو  العمل 

يعد �سكاًل من اأ�سكال العمل اجلربي.

اختالف العمل عما هو يف عقد العمل: عند قيام   •
وزارة  موافقة  على  باحل�سول  العمل  اأ�سحاب 
ا�ستقدام عامل مهاجر )وافد( ودفع  العمل على 
ر�سوم ت�سريح العمل، يح�سل الطرفان على عقد 
العقد  وهذا  العمل،  وزارة  من  موثق  الكرتوين 
والتي  العامل  فيها  �سيعمل  التي  املهنة  يت�سمن 
الوافده  للعمالة  امل�سموح  املهن  �سمن  من  تكون 
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اأو  زراعي  مهنة  تكون  ما  )غالباً  فيها  للعمل 
مطعم(،  اأو  باطون  اأو  نظافة  اأو  وتنزيل  حتميل 
املتفق  العمل  يختلف  احلالت،  من  الكثري  ويف 
املهنة  عن  جوهرياً  اختالفاً  العمل  عقد  عليه يف 
وبذلك  بها،  العمل  على  العامل  اإجبار  يتم  التي 
يتم ا�ستغالل حالة العامل لإجبارة على عمل مل 
يخرته طوعاً، وهو بذلك ميكن اأن ي�سكل �سورة 

من �سور العمل اجلربي.
من  كبرية  ن�سبة  تواجه  املنزلية:  العمالة   •
املنازل حالت عمل جربي وذلك بحكم  عامالت 
اإىل احلماية، وغلبة  طبيعة عملهن الذي يفتقر 
بني  القائمة  العالقة  على  ال�سخ�سي  الطابع 
يتم  املنزيل  فالعمل  العمل،  و�ساحب  العامل 
يف  عادة  فهو  ثم  ومن  البيت  خ�سو�سية  اإطار  يف 
املخت�سة.  اجلهات  قبل  من  الرقابة  عن  عزلة 
الحتجاز  اإىل  املنازل  عامالت  غالبية  وتتعر�س 
يف  بقائهن  اإىل  نظراً  العمل،  مكان  يف  اجلربي 
حرمانهن  اإىل  يوؤدي  مما  العمل،  �ساحب  منزل 
حجز  اإىل  ويتعر�سن  كما  التنقل،  حرية  من 
املنزل  يف  اإقامتهن  وتقييد  �سفرهن  جوازات 
انتهاكات  اإىل  يتعر�سن  وقد  منه،  اخلروج  وعدم 
كالعنف اأو الإهانة اأو التحقري، وقد ت�سل اأحياناً 
اأن  الرغم من  وعلى  اجلن�سي،  التحر�س  اإىل حد 
وب�ستانييها  وطهاتها  املنازل  يف  العاملني  نظام 
اإل  املنزل  التفتي�س على  املفت�س �سالحية  اأعطى 

العمل، وهذا  اأنه يبقى مرهون مبوافقة �ساحب 
ي�سكل عائقاً اأمام التحقق من ال�سكاوى)1(، وبع�س 
الطعام  من  احلرمان  اإىل  يتعر�سن  العامالت 
باأن ل تكون غرفتها م�ستقلة  ومن اخل�سو�سية، 
اأو ذات اأبواب، هذا اإىل جانب طول �ساعات العمل 
والتي ت�سل يف غالبية الأحوال ما بني )18-12( 
نوع،  اأي  من  اإجازات  وبدون  يومياً  عمل  �ساعة 
اإعارة  اأو  تاأجري  يتم  الأحيان  من  العديد  ويف 
من  وبالرغم  اأخرى،  منازل  يف  للعمل  العامالت 
كل اجلهود التي بذلت من قبل اجلهات الر�سمية 
وغري الر�سمية لت�سويب وحت�سني اأو�ساع ت�سغيل 
اأن خمتلف هذه اجلهود  اإل  املنازل،  العامالت يف 
مبجموعة  وت�سطدم  ملمو�ساً،  تقدماً  حتقق  مل 
من العقبات، من اأهمها القبول املجتمعي لفكرة 
معهن  والتعامل  املنازل،  عامالت  ا�ستغالل 
من  القريب  املفهوم  وهو  "خادمات"،  ب�سفتهن 
ب�سفتهن  معهن  التعامل  وعدم  الرقيق،  فكرة 
ذات  العمل  ت�سريعات  وفق  حقوق،  لهن  عامالت 
عالقات  على  الرقابة  �سعوبة  كذلك  العالقة، 
التي  اخل�سو�سية  بحكم  املنازل  داخل  العمل 
للخ�سوع  قابليتها  وعدم  املنازل  بها  تتمتع 
الذين  املنازل  اأ�سحاب  موافقة  بدون  للتفتي�س 
هم اأ�سحاب عمل. ي�ساف اإىل ذلك، عدم فاعلية 
كانت  �سواء  امل�ستخدمة  ال�سكاوى  تقدمي  نظم 

بالت�سال الهاتفي اأو غريه. 

انظر املاده )11( من نظام نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وب�ستانييها ومن يف حكمهم  رقم 90 ل�سنة 2009 .  )1(
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اخلال�صة والتو�صيات

اخلدمات  اأو  الأعمال  جميع  يف  اجلربي  العمل  يتمثل 
التي تفر�س عنوة على اأي �سخ�س )تغت�سب منه( حتت 
قد  ال�سخ�س  هذا  يكون  ل  والتي  عقاب،  باأي  التهديد 
جمموعة  ا�ستثناء  ومت  اختياره،  مبح�س  باأدائها  تطوع 
اأية  يف  تتمثل  اجلربي  العمل  مفهوم  من  الأعمال  من 
اخلدمة  قوانني  مبقت�سى  تفر�س  خدمات  اأو  اأعمال 
الع�سكرية الإلزامية لأداء عمل ذي �سبغة ع�سكرية بحتة، 
واأية اأعمال اأو خدمات ت�سكل جزءاً من واجبات املواطنني 
على  تفر�س  خدمات  اأو  اأعمال  اأية  يف  العادية  املدنية 
�سخ�س ما بناء على اإدانة ق�سائية �سريطة اأن ينفذ هذا 

العمل اأو اخلدمة يف ظل اإ�سراف و�سيطرة �سلطة عامة.
العاملية  لل�سرعة  وفقاً  حمظوراً  اجلربي  العمل  ويعد 
حلقوق الإن�سان ومعايري العمل الدولية، ويعترب الق�ساء 
على العمل اجلربي اأحد املبادىء واحلقوق الأ�سا�سية يف 
العمل، الذي اأ�سدرته منظمة العمل الدولية عام 1998 
باإعالن خا�س اإىل جانب ثالثة مبادىء وحقوق اأ�سا�سية 
اأخرى متثلت يف حرية التنظيم النقابي والعرتاف بحق 
املفاو�سة اجلماعية، واإلغاء كافة اأ�سكال التمييز يف العمل 

واملهنة، بالإ�سافة اإىل حظر عمالة الأطفال.
على  الأردنية  الت�سريعات  منظومة  اأن  القول  وميكن 
من  للعديد  حا�سنة  بيئة  توفر  م�ستوياتها  اختالف 
الأردين،  العمل  �سوق  يف  اجلربي  العمل  ممار�سات 
على  العمل  يجب  ت�سريعية  فجوات  على  حتتوي  وهي 
العمل  قانون  اأوردها  التي  فال�ستثناءاآت  معاجلتها، 
الأ�سبوعية  العمل  ب�ساعات  اللتزام  من   )58( املادة  يف 
التي  واملهن  والنقل  الإ�سرافية  )املهن  الوظائف  لبع�س 

تتطلب ال�سفر(، والتعامل القانوين مع ممار�سات حجز 
خمالفة  باعتبارها  بالعاملني  اخلا�سة  ال�سفر  جوازات 
ال�سفر،  وجوازات  العمل  لقانوين  وفقاً  جرمية  ولي�س 
ودون النظر اإىل اأن عمليات احلجز هذه ت�ستخدم لإجبار 
اأ�سكال  من  �سكل  هي  وبالتايل  العمل،  على  العاملني 
الوا�سعة  وال�سالحيات  العمل،  على  لالإجبار  التهديد 
املتاحة للحكام الإداريني للتوقيف الإداري، فتحت املجال 
املهاجرين )الوافدين(  العمال  العديد من  اأمام توقيف 
دون  معينني  عمل  اأ�سحاب  عند  العمل  على  لإجبارهم 
رغبتهم. ويفقد العاملني احلق يف تغيري اأ�سحاب العمل، 
قانون  يف  ن�سو�س  وجود  عدم  ذلك  اإىل  اأ�سيف  واإذا 
جانب  اإىل  اجلربي،  العمل  مو�سوع  تعالج  العقوبات 
املنازل  بعمال  اخلا�سة  الأنظمة  يف  املوجودة  الفجوات 
وتنظيم املكاتب اخلا�سة العاملة يف ا�ستقدام وا�ستخدام 
غري الأردنيني العاملني يف املنازل ل�سنة 2009، والأنظمة 
املتعلقة بالعمالة الأجنبية يف املناطق ال�سناعية املوؤهلة، 
واملمار�سات املتعلقة بالتعميم الأمني وتكري�س ممار�سات 
والتعليمات  القوانني  عليه  تن�س  اأن  دون  الكفالة  نظام 
ملمار�سة  مالئمة  بيئة  يخلق  ذلك  فاإن  مبا�سر،  ب�سكل 

العمل اجلربي.

وهنالك العديد من املظاهر التي ميكن ت�سنفيها عماًل 
ممار�ستها  يتم  والتي  الأردين،  العمل  �سوق  يف  جربياً، 
على نطاق وا�سع وب�سكل يومي، مثل تاأخري اأجور العمال 
عن مواعيد ا�ستحقاقها، ب�سكل متكرر ولفرتات طويلة، 
الأدنى  باحلد  العمل  اأ�سحاب  من  العديد  التزام  وعدم 
للعمل،  والعاملني  العامالت  حاجة  م�ستغلني  لالأجور 
على  العمل  اأ�سحاب  من  العديد  التفاف  جانب  اإىل 
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الجتماعي  ال�سمان  قانون  مثل  العمالية  الت�سريعات 
الجتماعي  ال�سمان  اقتطاعات  كامل  العمال  بتحميل 
لهم،  احلقيقية  الأجور  من  اأقل  اأجور  على  القتطاع  اأو 
اإجبار  اإىل  بالإ�سافة  للعمل،  العاملني  حاجة  م�ستغلني 
مما  اأكرث  طويلة  اإ�سافية  �ساعات  العمل  على  العاملني 
ن�س عليه قانون العمل، وجزء منها يكون مدفوع الأجر 
اآخر مقابل مبلغ حمدد يقل عن  القانون، وجزء  ح�سب 
اإ�سافية  �ساعات  يعمل  والبع�س  العمل  قانون  ن�سو�س 

دون احل�سول على اأية تعوي�سات.
للعديد  )الوافدين(  املهاجرين  العمال  ويتعر�س 
�سفرهم  وثائق  حجز  مثل  اجلربي  العمل  اأ�سكال  من 
لإجبارهم على العمل يف املوؤ�س�سة اأو لدى �ساحب العمل 
نف�سه، هذا اإ�سافة اإىل اإجبار العديد من العمال امل�سريني 
اخلا�سة  الإجازة  لتعوي�س  طويلة  زمنية  فرتات  للعمل 
للموافقة  اإ�سافية  مبالغ  اأ�سهر، وحتميلهم  �ستة  البالغة 
على الإجازة، كذلك اختالف العمل احلقيقي عما هو يف 
عقد العمل، حيث ويف الكثري من احلالت، يختلف العمل 
املتفق عليه يف عقد العمل اختالفاً جوهرياً عن املهنة التي 
يتم اإجبار العامل على العمل بها، وبذلك يتم ا�ستغالل 
العامل لإجباره على عمل مل يخرته طوعاً، وهو  حالة 
اأن ي�سكل �سورة من �سور العمل اجلربي.  بذلك ميكن 
اأما العمالة املنزلية فاإن ن�سبة كبرية من عامالت املنازل 
عملهن  طبيعة  بحكم  وذلك  اجلربي  للعمل  يتعر�سن 
الذي يفتقر اإىل احلماية، وغلبة الطابع ال�سخ�سي على 
اأن  حيث  العمل،  و�ساحب  العامل  بني  القائمة  العالقة 
املنازل يتعر�سن لالحتجاز اجلربي يف  غالبية عامالت 
اإىل بقائهن يف منزل �ساحب العمل،  مكان العمل، نظراً 

كما ويتعر�سن اإىل حجز جوازات �سفرهن.

ويف هذا الإطار، ميكن تقدمي التو�سيات التالية:
و�سع تعريف حمدد للعمل اجلربي يف قانون العمل   .1

ب�سكل يتوائم ومعايري العمل الدولية.
تعديل ن�س املادة )58( من قانون العمل بحيث يتم   .2
الإ�سرافية  باملهام  يقومون  الذين  العمال  �سمول 
بالقانون،  عليها  املن�سو�س  العمل  ب�ساعات  والنقل 

وا�ستفادتهم من حق العمل الإ�سايف.
توحيد احلد الأدنى لالأجور جلميع العمال الأردنيني   .3

واملهاجرين )الوافدين(.
بحيث  العمل  قانون  ن�سو�س  على  تعديالت  اإجراء   .4
باعتاره  اجلربي  العمل  ممار�سي  مع  التعامل  يتم 

جرمية ولي�س خمالفة.
يف  الإداري  احلاكم  �سالحيات  على  تعديالت  اإجراء   .5
توقيف  والتي متكنه من  قانون منع اجلرائم،  اطار 
يف  وح�سرها  التقديرية،  ل�سلطته  وفقاً  الأ�سخا�س 

ق�سايا حمددة.
تعديل اأنظمة ا�ستخدام وا�ستقدام العمال املهاجرين   .6
يف  العامل  ا�ستقاللية  من  تزيد  بحيث  )الوافدين( 
تغيري �ساحب العمل و�سمان حقوق اأ�سحاب العمل.

تعديل نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وب�ستانييها   .7
يعاقب �ساحب  بو�سع ن�س �سريح  ومن يف حكمهم، 

العمل على حجز جواز �سفر العامل.
التاأكيد على تو�سيات املركز الوطني حلقوق الن�سان   .8
الواردة يف تقريره ال�سنوي احلادي ع�سر ل�سنة 2014، 
بحماية  اخلا�سة  التعليمات  "بتفعيل  تطالب  والتي 
�ساعات  عدد  تخفي�س  خالل  من  املنازل  عامالت 
يومياً،  عمل  �ساعات    )8( اىل  املنزل  لعاملة  العمل 
لعاملة  بنكي  ح�ساب  بفتح  العمل  اأ�سحاب  والزام 

املنزل".
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ق�سايا  يف  الأمني  التعميم  بتعليمات  العمل  وقف   .9
نزاعات العمل.

العمال  حلماية  الدولية  التفاقية  اىل  10. الن�سمام 
املهاجرين واأفراد اأ�سرهم ل�سنة 1990.

فعالية  زيادة  خالل  من  القانون  اإنفاذ  نظم  11. تفعيل 
نظم التفتي�س والرقابة العاملة يف اإطار وزارة العمل 

واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.


