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 معالي وزير العمل

 تحية طيبة وبعد،

 لموضوع: مسودة نظام عمال الزراعة.ا

لكتروني لوزارة العمل، والحقا لكتابنا عمى الموقع اال بعد اإلطالع عمى مسودة نظام عمال الزراعة المنشورة
م الموجو إلى دولة رئيس الوزراء ومعاليكم ومعالي وزير الزراعة وعطوفة المدير العاالسابق بيذا الشأن و 

مسودة  ي أرفقنا بوذالبخصوص مطالبتنا بإصدار نظام عمال الزراعة و لمؤسسة الضمان اإلجتماعي 
 .تولإلستعانة بيا في صياغمنظام لنموذجية 

المنشورة من مسودة النظام أن  بأنو يرىبين لكم يأن العمل" "تحالف مناىضة العنف والتحرش في عالم ود ي
من عالجت بصورة مختزلة جدا جوانب  مواد فقط، 01وعمى  بأحكام محدودة جدا وانتقائيةقبمكم قد جاءت 

)ساعات العمل، والعطمة األسبوعية، والسكن العمالي، والنظام الداخمي،  ، وىيالعمل في القطاع الزراعي
ال تغطي الغالبية العظمى من قاصرة  نصوصبتطرقت ليا و وأخطار العمل، والضمان اإلجتماعي(، 
يخالف أحكام قانون العمل )التفاصيل في الممحق ، وبعضيا التفاصيل المطموب تنظيميا في كل منيا

 .رفق(مال

أشكاليا بوتنظيمو، وتنوع العالقات التعاقدية كما لم تراعي المسودة خصوصية العمل في القطاع الزراعي 
ولم  ، والحقوق والحمايات،وتنظيم العمل ،الموسمية والمؤقتة والعرضية، وبشكل خاص من حيث عقود العمل

خاص بالنوع اإلجتماعي وما يتطمبو من حمايات خاصة، وشمول جميع العمال بالحمايات راعي البعد الت
عالج ، ولم تضمن شمول عمال الزراعة بكافة الحقوق العمالية والحمايات دون أي استثناءتولم  جتماعية،اإل

صحة موضوع تفتيش العمل في الزراعة كما أوجبت الفقرة )ب( من قانون العمل، وشروط السالمة وال
المينية، وشروط نقل العمال، والسكن العمالي، وأوقات العمل والراحة، وشروط أماكن ومرافق راحة النساء 

 العامالت في المزارع ورعاية أطفال العاممين.

، ومدى نفاذ أحكام لياتطرق تم المسودة النظام إلى مصير شؤون وحقوق العمل األخرى التي لم ي لم تشركما 
قانون العمل بشأنيا عمى عالقة العمل في ىذا القطاع وعمى أطراف ىذه العالقة، خاصة في ظل عدم ورود 
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في المواضيع التي لم يرد بشأنيا نص خاص  أحكام قانون العملنص صريح في المسودة يشير إلى سريان 
وء العديد من النزاعات وتعدد اإلجتيادات في النظام، وىو أمر سيثير لبسا في التطبيق، وسيتسبب في نش

 .، وضياع الحقوقبيذا الشأن

ال من حيث الحقوق  ،ال تختمف عالقة العمل في القطاع الزراعي عن غيرىا في القطاعات األخرى
، وليس ىناك من مبرر الستثناء ىذه العالقة من أي حكم من وال من حيث الشؤون التنظيمية ،والواجبات

من قانون العمل عندما أوجب إصدار ىذا  (3)ال بل أن ما قصده المشرع في المادة  عمل،أحكام قانون ال
وليس  ،إضافة نصوص خاصة تنظيمية تتطمبيا طبيعة العمل في الزراعةأن يتم من خاللو النظام ىو 

من نفس  استثناء العمل في الزراعة من أحكام قانون العمل وحماياتو أو أي جزء منيا، خاصة وأن الفقرة )أ(
المادة قد أكدت عمى أن تطبق أحكام قانون العمل عمى جميع العمال وأصحاب العمل، ولم تستثن من ذلك 
 سوى الموظفين العامين وموظفي البمديات، وىو استثناء يبرره خضوع ىاتين الفئتين لتشريعات أخرى مشابية.

نظام المسودة  ومرفقإليو أعاله، و  المشارو ويؤكد التحالف عمى ما جاء في كتابو السابق بيذا الشأن 
والمعايير الدولية العمل قانون لنظام بصورة تتوافق مع متطمبات نموذجية لإلستعانة بيا في وضع اال

 :لتحسين ظروف وشروط العمل في القطاع الزراعي عمى المتطمبات التاليةكما يؤكد والمتطمبات الوطنية، 

 يعالج خصوصية القطاع الزراعي وتنوع العالقات التعاقديو فيو،  ،إصدار نظام خاص بعمال الزراعة
مع األخذ بعين ، ويضمن شمول عمال الزراعة بكافة الحقوق العمالية والحمايات دون أي استثناء

بعد التشاور مع العمال  المقترحة من المجتمع المدني األردنيالنموذجية اإلعتبار نسخة مسودة النظام 
 .واستطالع احتياجاتيم

 عمى أن تشمل إضافة نص صريح بشمول عمال الزراعة  نون العمل،إجراء تعديالت عاجلة على قا
بكافة أحكام قانون العمل كغيرىم من العاممين، ونصوص أخرى تراعي مختمف معايير العمل الدولية 

ي العمل )المساواة وعدم التمييز، حظر العمل الجبري، وبشكل خاص المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ف
 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، مكافحة عمل األطفال(. 
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 بشأن التنظيم النقابي،  78وبشكل خاص اإلتفاقية  ،تفاقيات العمل الدولية ذات العالقةالمصادقة على ا
في  بشأن تفتيش العمل 029تفاقية ل، واإلبشأن إنياء العنف والتحرش في عالم العم 091واإلتفاقية 
 الزراعة.

 تضمن شمول عمال الزراعة بكافة التأمينات  ،استحداث قواعد تنظيمية في قانون الضمان اإلجتماعي
 اإلجتماعية بغض النظر عن طبيعة عمميم )دائم، مياومة، موسمي(.

 بتفتيش العمل في الزراعة، وشروط السالمة والصحة المينية، وشروط  إصدار أنظمة وتعليمات خاصة
وتحديد ساعات عمل العمال الزراعيين المكمفين نقل العمال، والسكن العمالي، وأوقات العمل والراحة، 

وشروط بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتيا والنحل واألسماك وحراس المزروعات واألعمال األخرى، 
جب فييا تو راحة النساء العامالت في المزارع ورعاية أطفال العاممين، والحاالت التي ي أماكن ومرافق

توفير مساكن لمعمال وشروطيا، وتحديد األمراض المينية الخاصة بالقطاع الزراعي والحمايات الخاصة 
حمايتيا من بيا، وتطوير األنظمة والتعميمات الخاصة بإجراءات استخدام العمالة المياجرة بما يضمن 

 اإلستغالل.
لى إتاحة الفرصة ليتطمع أعضاء التحالف إلى  محوار مع الحكومة في األخذ بيذه المالحظات والمقترحات، وا 

لى التعاون المشترك والمثمر لموصول إلى تحقيق القطاع الزراعيأقرب وقت ممكن حول تنظيم العمل في  ، وا 
 انطالقا من الحاجات الوطنية ومعايير العمل الدولية. قة لجميع عمال القطاع دون تمييز ظروف عمل الئ

 وتفضموا بقبول فائق اإلحترام،

 والتحرش في عالم العمل أعضاء تحالف مناهضة العنف
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  والتحرش في عالم العمل تحالف مناهضة العنفمالحظات 

 حول نصوص مسودة نظام عمال الزراعة

 (: 2المادة )

 : وتعريف "صاحب العمل الزراعي" تعريف "العامل الزراعي"

التي تم تعريفيا بأنيا الحيازة الزراعية و  ،العامل بأنو من يعمل في المنشأة الزراعيةمفيوم تعريف الر ص  ح  
بأنو من )...يتولى إدارة منشأة زراعية...(  هوكذلك تعريف صاحب العمل الذي اعتبر المسجمة أو المرخصة، 

غير المسجمة وغير في الحيازة الزراعية  العامل وصاحب العملحالة  تأخرجتكون مسودة النظام قد بذلك و 
معظم  عتبر فيوفي وقت تبالتالي من أحكام النظام، و  تعريف كل من العامل وصاحب العمل،من المرخصة 

 تعريف المنشأة الزراعية.ال ينطبق عمييا غير مسجمة أو مرخصة، و األعمال الزراعية تتم في حيازات زراعية 

كما افتقد تعريف "العامل الزراعي" لعنصر التبعية الذي يميز العامل الخاضع لقانون العمل عن غيره ممن 
 يؤدون أعماال بصفات أخرى.

 (:4المادة )

الحد األعمى  الو  ،ومدة كل منيما "ة اإلنتاج الزراعيفتر "و "الموسم الزراعيمفيوم "تعريف المقصود بم لم يت
ك ر ، حيث أن تىذه المادةالمحددة في الحاالت في ضافية إعمل ساعات تشغيل العامل فييا لأليام المسموح 

 مبرر. النص عمى إطالقو من ىذه الناحية سيتسبب في إلزام العمال بالعمل ساعات إضافية دون

وىنا نشير إلى أن من الضرورة اإلنتباه إلى أن ظروف العمل الزراعي في بعض المناطق تتطمب تخفيض 
 عدد ساعات العمل في حاالت الحر الشديد بموجب صالحيات تمنح لوزير العمل ليذه الغاية. 

 (:5المادة )
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قانون العمل التي سمحت بذلك  من 01السماح بجمع أيام العطل األسبوعية لمدة شيرين يخالف نص المادة 
لمدة ال تزيد عمى شير واحد فقط، كما أن بقاء العامل دون عطل لمدة شيرين سيشكل إرىاقا لو وضعفا في 

 أدائو.

 (:6المادة )

 تحدد شروط السكن العمالي بقرار أو تعميمات يصدرىا الوزير.يفترض أن 

 (:7المادة )

عمال كما يشترط القانون،  01عامال بدال من  41إشتراط وضع النظام الداخمي في المنشآت التي تستخدم 
غير مبرر وال يخدم مصمحة تنظيم العمل في المنشآت، خاصة وأن النظام يشكل فرصة حقيقية إلنياء حالة 

عات، ومن الممكن وضع الفوضى في عالقات العمل في القطاع الزراعي ولمتقميل من اإلنتياكات والنزا
 جراءات أقل تعقيدا.إب العمل وضعو واعتماده وتنفيذه بيسيل عمى أصحانموذج مبسط 

 (:8المادة )

مواضيع وشؤون السالمة والصحة المينية ذات العالقة بالعمل في القطاع الزراعي أوسع بكثير مما ورد في 
أحكام قانون العمل في المواضيع التي لم  سريانمسودة النظام لم تشر صراحة إلى ىذه المادة، خاصة وأن 

يرد بشأنيا نص خاص في النظام، وىو أمر سيثير مشاكل عديدة في التطبيق ولبسا في اليدف والغاية من 
 وضع النظام ومدى نفاذ أحكام قانون العمل األخرى عمى عالقة العمل في الزراعة.

 

 

  


