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إجراءات الحماية الخاصة بالعمال المنزليين في األردن 
 
  

حرصا عمى االنسجام مع المعايير واالتفاقيات الدولية ولغايات حفظ حقوق العمال  .1
 وتعديالتو 1996 لعام 8المنزليين فقد تم إخضاعيم ألحكام قانون العمل األردني رقم 

وبموجب ىذا التعديل فقد خضع عمال المنازل لجميع االمتيازات والحقوق العمالية 
المنصوص عمييا في قانون العمل األردني وخاصة المتعمقة بتنظيم عقد العمل محدد 

 .المدة والحقوق والواجبات المترتبة بموجبة 

انسجاما مع تعديالت القانون ولغايات توخي الدقة في الحفاظ عمى حقوق ىذه الفئة من  .2
 لسنة 90العمال وتحديدىا بشكل واضح ودقيق فقد صدر نظام العاممين في المنازل رقم  

الصادر  (نظام العاممين في المنازل وطياتيا وبساتينيا ومن في حكميم) 2009
 وكذلك ولغايات 1996 لسنة 8 من قانون العمل رقم 3من المادة  (ب)بمقتضى الفقرة 

تنظيم استقدام واستخدام العامالت من خالل مكاتب االستقدام المرخصة ليذه الغاية فقد 
نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاممة في استقدام ) 2009 لسنة 89صدر النظام رقم 

من (  ب وج)والصادر بمقتضى الفقرتين  (واستخدام غير األردنيين العاممين في المنازل 
 .1996 لسنة 8 من قانون العمل األردني رقم 10المادة 

 فقد حصل عمال المنازل 2009 لسنة 90بموجب أحكام نظام العاممين في المنازل رقم  .3
 :عمى الحمايات التالية

  الحق في الحصول عمى نسخة من عقد العمل بالمغة العربية ولغة يفيميا العامل
 .واالحتفاظ بنسخة من العقد

  الحق في الحصول عمى األجر الشيري بالدينار األردني أو ما يعادلو بالعمالت
 .األجنبية وأن يحتفظ العامل بمستند يثبت دفع األجر الشيري لو 

 الحق في عدم تمقي أوامر العمل إال من صاحب المنزل أو من أفراد أسرتو. 

  الحق بالحصول عمى المعاممة باحترام وتوفير جميع متطمبات العمل الالئق
وشروطو وجميع احتياجاتو من ممبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة اإلضاءة 

 .والتيوية ووسائل النوم والراحة وحقو بالخصوصية

  الحق باالتصال بأىمو في الخارج ىاتفيا وعمى نفقة صاحب المنزل مرة واحدة
في الشير وكذلك الحق بمكالمات إضافية عمى نفقتو الخاصة والحق في مراسمة 

 .أىمة خطيًا 
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  الحق في عدم االنتقال مع صاحب المنزل وأسرتو إلى دولة أخرى لإلقامة
 .المؤقتة إال بموافقة العامل وبعد إعالم سفارة دولتو

  الحق في الحصول عمى تذكرة السفر وعمى نفقة صاحب العمل من بمد العامل
إلى المممكة وكذلك تذكرة السفر لمعودة إلى بالده في حال مضي سنتين عمى 

 .عممو لديو 

 الحق في توفير الرعاية الصحية لمعامل. 

 السماح لمعامل بممارسة شعائره الدينية بما اليتعارض مع النظام العام واآلداب. 

 تحديد ساعات العمل اليومية بعشر ساعات عمل فعمي في اليوم الواحد. 

  الحق في الحصول عمى فترات كافية من ساعات النوم خالل اليوم الواحد بما ال
 .يقل عن ثمان ساعات يومية 

  الحق في الحصول عمى يوم عطمة أسبوعية يتم االتفاق عمية بين العامل
وصاحب المنزل وفي حال أن اضطر صاحب المنزل تشغيل العامل يوم عطمتو 

 .األسبوعية يعوضو بيوم أخر يتم االتفاق عمية بينيما 

  يوم مدفوعة األجر ويجوز 14الحق في الحصول عمى إجازة سنوية مدتيا 
 .اإلتفاق عمى تأجيل ىذه اإلجازة لنياية العقد

 الحق في الحصول عمى إجازة مرضية مدفوعة األجر وفق أحكام القانون. 

  الحق في الحصول عمى مخالصة لمحقوق العمالية بين العامل وصاحب المنزل
 .توقع أمام الوزارة عند انتياء مدة العقد ويحق لمعامل االحتفاظ بنسخة منيا 

الحق في الحصول عمى النصح واإلرشاد والتوعية لضمان عالقة عمل سميمة بين صاحب  .4
المنزل والعامل وذلك من خالل المقاءات التي تعقدىا الوزارة مع أصحاب المنازل والعمال 

 .وتتولى الوزارة مسؤولية ذلك 

لغايات تأكيد حصول العمال عمى حقوقيم فقد تم تشكيل لجنة في الوزارة تسمى لجنة  .5
 .شؤون العاممين في المنازل تتحدد مياميا بقرار تشكيميا

تأكيدًا لتمك الحقوق تتولى الوزارة في حال ورود أي شكوى أو معمومة تتعمق بانتياك حقوق  .6
 :العامل أو بالتزامات أي من صاحب المنزل والعامل اتخاذ اإلجراءات التالية 

  ًاستدعاء كل من صاحب المنزل والعامل إلى الوزارة لحل الشكوى وديا . 

  في حال تعمقت الشكوى بمكان سكن العامل يتم التفتيش عمى مكان السكن من خالل
مفتش عمل ومفتشة عمل مجتمعين لمتأكد من تطبيق أحكام ىذا النظام بعد أخذ 

 .موافقة صاحب المنزل
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  في حال رفض صاحب المنزل التفتيش وحفاظًا عمى حقوق العاممة منح النظام الحق
 .لموزير اتخاذ اإلجراءات التي يراىا مناسبة

  إذا تبين وجود أية مخالفة يتم إنذار صاحب المنزل لتسويتيا خالل مدة أسبوع من
تاريخ اعالمو بيا وبخالف ذلك يتم تحرير ضبط بحقو واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 .المنصوص عمييا في قانون العمل

لغايات تنظيمية وحفاظًا عمى حقوق العاممين فقد فرض نظام تنظيم المكاتب الخاصة رقم  .7
 عقوبات صارمة وصمت إلى حد اإلغالق فورا وبدون إنذار، أو إلغاء 2009 لسنة 89

الترخيص إذا كانت المخالفات تشكل انتياكا خطيرا لحقوق العاممين والتشريعات النافذة ومن 
 :ذلك

 االستغالل االقتصادي لمعمال واالستيالء عمى أجورىم أو جزء منيا. 

  اإلعتداء عمى العمال جسديًا أو جنسيًا أو إساءة معاممتيم أو تسييل ذلك. 

  نقل العمال بطرق غير قانونية إلى دولة أخرى. 

  استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنازل أو بالمياومة أو لدى غير صاحب
 .المنزل المصرح لو بالعمل لدية 

 
من أجل تأكيد وضمان تطبيق أحكام القانون واألنظمة الصادرة بموجبو فقد صدرت  .8

جراءات ترخيص  المكاتب الخاصة العاممة في استقدام واستخدام غير  تعميمات شروط وا 
 لسنة 89 من النظام 15 والمادة 9األردنيين العاممين في المنازل بمقتضى أحكاما المادة 

 تضمنت ىذه التعميمات مجموعة من الحقوق وفرضت مجموعة من االلتزامات 2009
 :عمى المكاتب لغايات الحفاظ عمى حقوق العاممين في المنازل والتي منيا

  ذن اإلقامة السنوية وفقا لمقوانين استكمال إجراءات تصريح العمل وا 
 .واألنظمة المعمول بيا 

  الحصول عمى شيادة خمو أمراض لمعامل صادرة عن إحدى المراجع
الطبية التي تعتمدىا الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة األردنية 

 .باالتفاق مع الجيات الحكومية بالدولة المرسمة 

  تكرار الفحص الطبي لدى أحد المراكز الصحية األردنية المعتمدة من
 .وزارة الصحة عند وصول العامل إلى المممكة 

  استصدار شيادة تأمين عمى الحياة لمعامل . 

  في حال تبين أن العامل مصاب بأي مرض معد أو ساري أو بأي
مرض يمنعو من أداء عممو أو يشكل خطر عمى اآلخرين أو غير 
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سميم صحيا أو جسديًا أو عقميًا أوجب القانون عمى المكتب من باب 
 .حفظ الحقوق إعادة العامل إلى بمده األصمي دون تحممو أية تكاليف

  حظرت التعميمات عمى المكتب تقاضي أي مبمغ من العامل بأي
 .صورة من الصور

  حددت التعميمات شروطًا واليو لنقل العامل من صاحب منزل إلى
 .أخر وفق نموذج محدد لغايات الحفاظ عمى حقوق العاممة

  منحت التعميمات العاممة الفرصة في الحصول عمى تصريح عمل
جديد لمعمل لدى صاحب منزل عمل أخر في حال ان تبين أن 

صاحب المنزل كان قد انتيك حقوق العامل أو اعتدى عمية بالضرب 
 .أو ألحق بو أي ضرر أو أساء معاممتو بأي صورة من الصور 

 
أما فيما يتعمق بالواجبات المناطة بعامل المنزل فقد جاءت واضحة ومحددة بموجب  .10

 نظام العاممين في المنازل وطياتيا 2009 لسنة 90 من النظام رقم 5أحكام المادة 
 :وبساتينيا ومن ىم في حكميم وىي عمى النحو التالي 

 خال   .صالقيام بالعمل المنزلي بكل أمانة وا 

  احترام خصوصية المنزل والمحافظة عمى ممتمكات صاحب المنزل ومحتويات
 .المنزل 

 عدم إفشاء األسرار إلي يطمع عمييا. 

  احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة. 

 عدم ترك المنزل أو التغيب عنو دون موافقة صاحب المنزل وعممو بمكان وجوده. 

  في حال تسبب العامل بتمف أو فقدان أدوات أو آالت يممكيا صاحب المنزل أو
كانت بعيدة العامل وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفتو تعميمات صاحب 
المنزل لصاحب المنزل أن يقتطع من أجر العامل قيمة األشياء المفقودة أو التالفة 
أو كمفة إصالحيا عمى أن اليزيد ذلك عن أجر خمسة أيام في الشير ولصاحب 

المنزل حق المجوء إلى المحاكم النظامية لممطالبة بالتعويض عن أي إضرار 
 .تسبب بيا العامل 

في حال ىروب العاممة من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسببا في ذلك تتحمل  .11
 .العاممة جميع االلتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكمفة العودة الى بمدىا 

بموجب شيادة التأمين التي أوجب القانون حق العاممة في الحصول عمييا ترتب بموجبيا  .12
 :مجموعة من الحقوق لمعاممة وىي
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  في حال الوفاة الطبيعية أو الناجمة عن األمراض أو حادث يغطي التأمين ما قيمتو 

.  دينار4000    
  دينار4000في حال العجز الكمي الدائم الناتج عن حادث يغطي التأمين ما قيمتو . 

  في حال العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث وحسب طبيعة العجز يبمغ الحد األعمى
 . دينار4000لمتغطية ما قيمتو 

  مصاريف طبية ناتجة عن حادث خالل مدة التأمين بما فييا إيذاء الذات واالنتحار بمبمغ
 2000 دينار كحد أقصى لمحادث الواحد عمى أن اليتجاوز إجمالي المبمغ 500

 .دينار خالل مدة التأمين 

  نقل الجثمان إلى مطار الموطن األصمي لممؤمن لو بما فييا إيذاء الذات واالنتحار بحد
 . دينار 1600أقصى 

  الترحيل بسبب ترك العمل نتيجة حادث نتج عنو عجز كمي أو دائم أو جزئي مؤقت
تجاوزت ثالثة أشير متتالية من تاريخ الحادث بموجب شيادة طبية بعدم قدرت 

 500المؤمن لو عن العمل والخدمة بما فييا إيذاء الذات واالنتحار بحد أقصى 
 .دينار 

 
مفتش العمل                                                                          

                                                                       إبراهيـم الساكـت  
 
 
 
 
 
 
 

 


