
 عمال الزراعة في األردِن یربحون الحقوق من خالل تشریع تاریخي 
بما فیھا توفیر    عملھم بحمایات جوھریة في  یتمتّعون  عمال الزراعة في األردن    أصبحألول مرة  

نقابة العمال    شّنتھاالضمانات لظروف عمل آمنة والئقة، وذلك بعد حملة إستغرقت عامین كاملین  
  حلفائھا، وتمّخضت الحملة عن إقرار تشریع تاریخي یغّطي  بالتعاون معالزراعیین في األردن  

 القطاع الزراعي.   عمال

: "  راسات المعني بحقوق العمال في األردنوقال السید حمادة أبو نجمة، مدیر دار البحوث والد
فھي المرة األولى لتي یتم تمریر بھا مثل ھذا التشریع في    ،  یعتبر شاخصاً بارزاً   الحدث  أن ذلك
بموجب ھذا التشریع فأن أیة أحكام لم یتم ذكرھا ستكون مشمولة بقانون العمل  أنھ  ". حیث  األردن

 الوطني.  

فیھا أربعة أو أكثر من العمال    مواقع العمل التي  كافة العمال الزراعیون في    نویشمل ھذا القانو 
و    14سیتمتعون ب  ھم  و  المدفوعة األجر،  السنویة  اإلجازة  من  اإلجازات    14یوماً  من  یوماً 

المرضیة المدفوعة األجر (أو أكثر في حاالت األمراض الشدیدة). وأن النساء العامالت سیتمتعن  
من إجازات األمومة مدفوعة األجر، كما وأنھ ألول مرة یوجد اآلن أحكام تتضمن  أسابیع    10بمدة  
اإلضافي.  دفع   العمل  لساعات  بشكل  األجر  یغّطي  التشریع  وأن  الزراعة   ملحوظھذا  عمال 

 الوافدین والذین غالباً ال یتم شمولھم بتغطیات وحمایات قوانین العمل في الدول المضیفة.  

   ساسیینة كونھم من العمال األعمال الزراع األنظار مسلّطة على تجعل  19-جائحة الكوفید

قبل تمریر التشریع في ھذا الشھر، لم یكن ھنالك تفتیش إلزامي على شروط السالمة في المنشآت 
مما   الى  الزراعیة،  كتعرضھم  وخطیرة  غیر صحیة  عمل  الى ظروف  العمال عرضة  یجعل 

من    المبیدات للعمل ھم جزء  رسمیة  أغلبھم عقوداً  یمتلك  الذین ال  الزراعة  أن عمال  السامة. 
یتسلمون  قبل صدور ھذا القانون  كانوا  واقتصاد البلد غیر الرسمي الذي یمثل األغلبیة الساحقة  

كانوا یعملون لساعات  كما  أجوراً متدنیة جداً بدون ضمان صحي أو أیة حمایات إجتماعیة أخرى.  
ولم یكن یدفع لھم  األسبوع  أیام لھم یوم إجازة أو إستراحة خالل  یوم وبدون أن یكون طویلة كل

النقابات (أي   تكوین  العمل اإلضافیة، وقد كانوا محرومین من حریة  نقابة  اجور عن ساعات 
 ).  عمال الزراعة غیر معترف بھا من قبل الحكومة

ن غیر مشمولین بحق تكون النقابات بموجب  ی ال یزال العمال الوافدالبد من اإلشارة الى أنھ  ولكن  
 القانون الجدید.  

بالرغم من تمریر قانون عمل یغّطي العمال الزراعیین  " وقال السید مثقال زیناتي، رئیس النقابة:  
صدد تطبیقھ على أرض الواقع.  في  فعلیة  لم تقم بأي إجراءات  إال أن الحكومة    2008في عام  

الكوفید جائحة  سلّطت  عندما  یقومون    19- ولكن  الذین  األساسیین كھؤالء  العمال  على  الضوء 



، عندھا أصبحت الحكومة أكثر إستجابة الى حملة النقابة التي بكل ما تعنیھ الكلمة  بإطعام العالم
 .  "تطالب بضمان ظروف عمل الئقة في الحقول والمزارع

الس األساسي وأضاف  المصدر  وھو  الغذاء،  سلة  یمثّل  الزراعي  القطاع  "أن  نجمة:  ابو  ید 
لیساھم في إستقرار دولة األردن بحد ذاتھا. القصوى  لإلستقرار الذي ینبغي أن یعطى األولویة  

الحزمة   تلك  من  المھم  الجزء  و التشریعیة  وأن  للعمال.  الحمایات  توفیر  قد  ھو  مرارا  قلنا  كنا 
 م ترغبون بأن تروا ھذا القطاع ناجحاً فأن علیكم توفیر الحمایة لھ".   إن كنت "للحكومة: 

 ّدث كالً من أبو نجمة وزیناتي الى مركز التضامن العمالي من خالل مترجمین.  ح لقد ت 

 

 التعّرض للمخاطر أثناء تأدیة العمل وعند الذھاب الیھ 
عامل أكثر من نصفھم  000 210ل  بالنسبة لعمال الزراعة في األردن الذین یتراوح عددھم حو 

یوم فأن  النساء،  تجّمع  عمل  من  في  للتجمھر  یسرعون  حیث  الفجر  شمس  بزوغ  قبل  یبدأ  ھم 
 التي تنقلھم الى الحقول والمزارع في غور األردن الذي یمتاز بخصوبتھ.   والحافالت الشاحنات

في الشتاء، كما    وھناك یقومون بقطف الخیار والبطیخ والبامیا في الصیف والفواكھ الحمضیة
المحاصیل   رش  و  المیاه  أنابیب  ونصب  الحقول  من  األعشاب  بإقتالع  یقومون  العمال  وأن 

 و أ  الزراعیة. وغالباً ما یحرمون من أخذ إستراحة حتى عند عملھم تحت أشعة الشمس الحارقة
نھن بمشاكل  م  دیدمما یؤدي الى أصابة الع  في البرد الشدید، ھذا وال تتوفر المرافق الصحیة للنساء

 ف غیر ذلك من األمراض، حسب ما ذكر السید زیناتي الذي أضاتعرضھن الى  كلویة شدیدة و
 بأن أحد العمال قد توفي ھذا األسبوع نتیجة لضربة الشمس.  

تتعرض النساء الى ظروف غیر آمنة في الحافالت المكتضة    ،قبل أن یصلوا الى الحقولحتى  و 
  ن % من النسوة بأنھن قد تعرض86العمل. وقد ذكرت نسبة    التي علیھم إستخدامھا للوصول الى

% منھن قلن بأنھن  42الى الى الحوادث أثناء رحلة الذھاب الى العمل والعودة منھ، كما أن نسبة  
قد تعرضن الى التحرش الجنسي أو غیره من أنماط العنف المبني على أساس النوع اإلجتماعي  

) وھي منظمة غیر ربحیة تدافع عن SADAQAقبل ( أثناء النقل، وذلك حسب دراسة أعدت من
 حقوق النساء في األردن. 

ظروف    :عامالت الزراعة في غور األردن (  الموسومة ب  ) قد قدمت الدراسةSADAQAوكانت (
 . ) بدعم من مركز التضامن العماليالعمل والنقل وشتى التجارب والتحدیات

علماً بأنھ یتم حشر عشرین أو أكثر من العمال بحافلة مصممة ومجازة لخمسة راكبین لیجلسوا 
كر السید زیناتي. ھذا  ذ فوق بعضھم البعض وحتى في األماكن المخصصة لألمتعة حسب ما  



الحافالت   لتجّنب الشرطة ألنتسلك الطرق الخلفیة والجانبیة    تأن الحافالومن الجدیر بالذكر  
ً   ةمجازی   غیر فقط   رسمیا والبضائع  المحاصیل  لنقل  أنھا مجازة  ما أو  غالباً  العمال  وأن  كما   ،

یتعرضون الى األصابات وحتى أن البعض منھم قد یتوفون نتیجة لإلصطدامات التي تتعرض 
لمؤسسات  الھا تلك الحافالت المكتضة بالركاب في الطرق الوعرة.  وقد ذكرت رندا نافع، إحدى  

) م SADAQAلمنظمة  الوردیات  )  بنظام  یعملن  العامالت  النساء  أغلب  بأن  مترجم  خالل  ن 
 وسائل المواصالت تلك لمرتین في الیوم الواحد.  ل(الشفتات) لذا فأن علیھن إستقال

فلم فیدیو عن نتائج  ) بإنتاج  SADAQAوبالتعاون مع مركز التضامن العمالي، قامت منظمة (
 .  تواجھ النسوة العامالت أثناء المواصالت من والى الحقولالدراسة التي وثّقت  المخاطر التي  

) منظمة  على  SADAQAوتقوم  المبني  والتحرش  العنف  التحالف إلنھاء  من  التي ھي جزء   (
بإستخدام فلم الفیدیو ھذا في حملتھا التي تطالب بإصدار  أساس النوع اإلجتماعي في عالم العمل

ویسلط ھذا التحالف الضغط على الحكومة  كما  اعة.  تشریعات تغطي مسألة النقل لعامالت الزر
إلنھاء العنف والتحرش المبني على أساس    190للمصادقة على أتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  

تؤكد بكل وضوح أن على األصحاب   190النوع اإلجتماعي في عالم العمل. حیث أن األتفاقیة 
ة لضمان أمان وسالمة العمال في مكان العمل  العمل والحكومات أتخاذ كافة اإلجراءات الالزم 
 الفعلي وأیضاً في المواصالت من والى العمل.  

 

 مشاركة العمال أساسیة في التشریع الجدید
ل االعمدارلقد كان لعمال الزراعة دور أساسي في تصمیم التشریع الجدید. حیث باشر قادة النقابة و 

للتعرف على إحتیاجاتھم  العمال في المزارع والحقول    ات معلقاء إجراء الب   2019إبتداًء من عام  
وبأخذ مالحظات العمال في نظر اإلعتبار كأساس في وضع مسودة التشریع، قام   .  وأولویاتھم

قادة الحملة بإضافة المعاییر العمالیة وأحكام حقوق األنسان من القوانین والمعاییر الدولیة في  
 الدول األخرى إلعداد تشریع نموذجي.  

وبعدھا نّظم بیت العمال ومركز التضامن العمالي إجتماعاً لعمال الزراعة لمناقشة المسودة مرة 
على وسائل التواصل    والترویج  أخرى ووضع خطة للخطوات الالحقة بالحملة بما في ذلك النشر

 اإلجتماعي.  

المطالبات    وقد قاموا بتكوین تحالف مع مع منظمات المجتمع المدني إلطالق حملة مناصرة تشمل 
والبیانات الشعبیة والمذكرات الى وزارة العمل وغیرھا من المسؤولین في الحكومة، إضافةً الى  

العامل   النشر وكان ذلك كلھ ھو  الشعبي،  الدعم  لحشد  اإلجتماعي  التواصل  من خالل شبكات 
 اسیین.  الرئیسي الذي دفع بالحكومة الى المضي بتمریر التشریع الذي یحمي ھؤالء العمال األس



العمل قولھم بأنھم كانوا یتابعون ما یقال على وسائل اإلعالم    وأضاف: " لقد سمعت من وزارة
 أول بأول".  

بأنھ سیؤمن الحمایة للعامالت في    على أملوقالت السیدة نافع: " أن التشریع قد صدر تواً وأننا  
فرصة   سیكون  وأنھ  القطاع  لإلعتراھذا  السیاسیة  اإلرادة  على  النساء للحصول  بأھمیة  ف 

 في ھذا القطاع وغیره من القطاعات في اإلقتصاد غیر الرسمي".  ومساھماتھم المؤثرة 

 

 الثقافة العمالیة عنصر اساسي للنجاح الوعي و
تشریع  على ضرورة فرض وتطبیق ال  من السید أبو نجمة والسید زیناتي والسیدة نافعشّدد كل  لقد  

حیث أنھ واقع العمل، السالمة والصحة، وعمالة الطفولة.  ملالجدید وخاصة فیما یخص التفتیش  
زراعة، أما الذین عاماً أو أقل بال  16ھم بعمر    بموجب التشریع الجدید یحضر تشغیل األطفال من

 غیر الخطرة. فیمكن تشغیلھم فقط باألعمال  18و  16ھم بعمر یتراوح بین 

. أما السید الزیناتي  "أن القانون لن یكون باإلمكان فرضھ دون تسلیط الضغطنافع: "  وقالت السیدة  
وزارتي  نقوم بالمزید من التحشید واإلشتراك بالحمالت، والتواصل مع  علینا أن  فقال مؤكداً: "

 والعمل في ھذا الصدد".   مواصالتال

الثقافة على أوسع نطاق بین عمال  الوعي و لنجاح ھذا التشریع ھو نشر  األساسي  وأن المفتاح  
 وخاصة بما یتعلّق بحقوقھم.   القطاع الزراعي

كان قد بدأ بتنظیم عمال المحاكم  لذي عمل كمنّظم نقابي لفترات طویلة و وأضاف السید زیناتي، ا
اآلن جاھزة ومستعدة في كل قریة، وأن  أن اللجان النقابیة    قابات العمالیة  لن ا، لبنان ب في بیروت 

  متوفرة للعمال لتمكینھم من المطالبة بحقوقھم دروس محو األمیة وغیرھا من الفرص التعلیمیة  
 بشكل أفضل.   وإنتزاعھا

بالقول إذا  :  وأختتم حدیثھ  بعدالة أو  "  تم قمعھم فأن السبیل  أنھم  ما رأینا عماالً ال یعاملون  قد 
أمام  واسعة  تشریع یفتح اآلفاق  ھو من خالل إتحادھم. ھذا الحید المتاح لدیھم لنیل حقوقھم  الو 

    تسلیط الضغط من أجل الحقوق". للعمال لیلعبوا دوراً أكبر ا


