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 مقدمة

فيها  يعمل  التي  الظروف  ا�صتعرا�ش  بهدف  التقرير  هذا  اإعداد  جاء 
العاملون يف موؤ�ص�صة املوانئ من حيث الأجور والعالوات، وال�صتقرار 
وغريها  املهنية،  وال�صالمة  ال�صحة  معايري  توفر  ومدى  الوظيفي، 
من احلقوق العمالية الأ�صا�صية التي ن�صت عليها الت�صريعات العمالية 
الأردنية املتمثلة يف قانون العمل وقانون ال�صمان الجتماعي والأنظمة 
العت�صامات  �صياق  يف  التقرير  هذا  اإعداد  ياأتي  كذلك  العالقة.  ذات 
يف  املوانئ  موؤ�ص�صة  يف  العاملون  نفذها  التي  العديدة  وال�صرابات 
اأزمة  عن  تعرب  كانت  والتي  املا�صية،  الثالث  الأعوام  خالل  العقبة 
حقيقية يف عالقات العمل بني العاملني من جهة وادارة ال�صركة من 
جهة اأخرى، لذلك وجد فريق املر�صد العمايل ان من املنا�صب الوقوف 
والتي تدفعهم بني  املوانئ  التي يعي�صها عمال موؤ�ص�صة  الظروف  على 
فرتة واخرى اىل العت�صام اأو ال �صراب، اإذ بلغ عدد احتجاجاتهم منذ 

�صيف عام 2009 ما يقارب 20 احتجاجاً.
ي�صدرها  التي  الدورية  التقارير  �صل�صة  اإطار  يف  التقرير  هذا  وياأتي 
للدرا�صات  الفينيق  مركز  برامج  اأحد  الأردين،  العمايل  املر�صد 
القطاعات  يف  العمل  ظروف  تتناول  والتي  واملعلوماتية،  القت�صادية 
اأكرث  تغطية  اإىل  تهدف  عمل  خطة  اإطار  يف  املختلفة،  القت�صادية 
العاملون لنتهاك حقوقهم  العمالية، والتي يتعر�ش فيها  القطاعات 

العمالية والإن�صانية الأ�صا�صية.
اإعداده على املنهج النوعي، وذلك عرب اإجراء   وقد اعتمد التقرير يف 
العديد من املقابالت ال�صخ�صية مع الع�صرات من العاملني يف موؤ�ص�صة 
املوانئ، اىل جانب مقابلة غالبية اأع�صاء اللجنة النقابية يف املوؤ�ص�صة، 
والتخلي�ش،  البحرية  املوانئ  يف  للعاملني  العامة  للنقابة  تتبع  والتي 
اىل  التقرير  اعداد  فريق  بها  قام  ميدانية  زيارة  عمل  اىل  بالإ�صافة 
ميناء العقبة. وقام فريق املر�صد العمايل كذلك بتوزيع ا�صتبيان على 
الع�صرات من العاملني لقيا�ش مدى تطبيق معايري ال�صحة وال�صالمة 
املهنية داخل  موؤ�ص�صة املوانئ . وتبني اأن هنالك م�صكالت كبرية يعاين 
منها غالبية العاملني يف موؤ�ص�صة املوانئ بحرمانهم اجور عادلة تكفيهم 
اىل جانب  الوظيفي  وال�صكن  العالوات  حلياة كرمية، ومن حقهم يف 
الأمر  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  �صروط  تطبيق  يف  امللمو�ش  ال�صعف 
واحلكومة  املوؤ�ص�صة  يف  العاملني  بني  ثقة  اأزمة  وجود  اىل  اأدى  الذي 
تولدت نتيجة عدم تلبية مطالبهم التي ا�صربوا عن العمل من اأجلها 

منذ عام 2009 للعديد من املرات.
منها  كل  يتكون  الرئي�صية،  املوانئ  من  عدد  من  العقبة  ميناء  يت�صكل 
من عدد الأر�صفة التابعة له : امليناء الرئي�صي ويتكون من 12  ر�صيف، 
فيما يتكون امليناء الأو�صط من �صبعة اأر�صفة، ويتكون امليناء ال�صناعي 

من اربعة ار�صفة.
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اأرقام واح�صاءات
ال  يقارب  ما  املوانئ  موؤ�ص�صة  يف   العاملني  عدد  يبلغ 
3300 عامل؛ منهم 500 عامل وافد يحملون اجلن�صيات 
ال�صورية والباك�صتانية وامل�صرية، بالإ�صافة اإىل العاملني 
اجلن�صية  يحملون  ول  الردن  يف  املقيمني  الغزيني 
هذه  يف  العامالت  الن�صاء  ن�صبة  وتنخف�ش  الأردنية. 
املوؤ�ص�صة، حيث ي�صكلن ما ل يزيد عن 1% فقط، ويرتكزن 
يف الوظائف الدارية، وذلك لأن طبيعة العمل يف ميناء 
ل  والتي  والتنزيل  التحميل  عمليات  على  تقوم  العقبة 

تتالئم مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها الن�صاء.

بني عامي 2009 و 2012
)وعود غري حمققة(

واملطالبات  املتوا�صلة  العت�صامات  اأعوام من  بعد ثالثة 
مل  والتي  بحقوقهم،  املوانئ  موؤ�ص�صة  لعمال  املتكررة 
ق�صيتهــــم  تبــقى  الي�صيــر،  ال�صــــــيء  اإل  منهـــــا  يتحقق 
ال�صراب  فمنـــذ  جذري.  حــــــل  اأي  دون  مكانها  تراوح 
الكبري لعمال املوانئ عام 2009 ، والذي ف�ش بالقوة من 
خالل تدخل قوات الدرك يف احلادي والثالثني من متوز 
للدموع،  امل�صيلة  القنابل  وا�صتخدامها  العام  ذلك  من 
لل�صرب  فيه  امل�صاركني  العمال  من  الع�صرات  وتعر�ش 
والعتقال، والذي انتهى بتوقيع اتفاقية بني عمال املوانئ 
واإدارة املوؤ�ص�صة، جتددت احتجاجات العمال يف امليناء عدة 
مرات منذ ذلك الوقت، حيث نفذوا ما يقارب 20 اإ�صراباً 

متتالياً.
 2009 عام  ا�صراب  يف  املوانئ  عمال  مطالب  وتركزت 
العاملني  امل�صتخدمني  على  اأرا�صي  قطع  توزيع  على 
ق�صم  يف  العاملني  حقوق  م�صري  وبيان  املوؤ�ص�صة،  يف 
الفو�صفات التابع ملوؤ�ص�صة املوانئ بعد خ�صخ�صته، اإ�صافة 
اإىل حتديد �صقف التعوي�ش للعاملني بق�صم الفو�صفات، 
والعمل على تثبيت عمال التو�صيب)1(  يف خمتلف اأق�صام 
على  باحل�صول  مطالبتهم  جانب  اإىل  املوؤ�ص�صة.  ودوائر 

وكهرباء  �صكن  وبدل  ع�صر  والرابع  ع�صر  الثالث  راتب 
على  للعاملني  �صكن  بدل  و�صرف  الأردنيني  للعاملني 
عالوات  و�صرف  واملياومة،  )ال�صنفني(  املقطوع  نظام 

مالية للعاملني من اأ�صحاب اخلربات الطويلة.
املفاو�صات  بداأت  بالقوة،   2009 عام  اعت�صام  ف�ش  فبعد 
بني ممثلي العاملني وادارة ال�صركة واىل جانبها ممثلني 
عن احلكومة، دامت لأكرث من 9 �صاعات، وافقت املوؤ�ص�صة 
على تلبية جملة من مطالب العمال ت�صدرها دفع مبلغ 
الأردنيني،  املوانئ  موؤ�ص�صة  وعمال  ملوظفي  دينار  األف 
اأردين كمكافاأة ت�صرف  ومبلغ 500 دينار لكل عامل غري 
العام،  اأيلول يف ذلك  واأجور �صهر  ملرة واحدة مع رواتب  
بدل  �صرف  قرار  �صملهم  الذين  املوظفني  با�صتثناء 
الإخالء من ال�صكن القاطنني يف منطقتي ال�صمي�صاين يف 
العقبة واملنطقة ال�صكنية الأوىل. كما قررت اللجنة �صرف 
راتب �صهر الثالث ع�صر نهاية كل عام جلميع العاملني يف 
املوؤ�ص�صة، بحيث يح�صب راتب الثالث  ع�صر عن متو�صط 
 ،  2009/12/31 اإىل   2009/8/1 من  للفرتة  الرواتب 
املوانئ  موؤ�ص�صة  يف   العاملني  جلميع  �صكن  بدل  و�صرف 
احلاويات  ميناء  موظفي  مع  بها  املعمول  الآلية  وفق 
والبالغ قدره 100 دينار �صهريا، اعتبارا من الأول من اآب 
عام 2009 على اأن ي�صرف مطلع عام 2010 و باأثر رجعي.

املوؤ�ص�صة  قرار  ال�صابقة،  القرارات  جممل  اإىل  وي�صاف 
م�صاهمة منها  املوؤ�ص�صة؛  ملوظفي  دينارا   25 مبلغ  �صرف 
الكهرباء، اعتبارا من الأول من  كقيمة موحدة لفاتورة 
اآب لعام 2009 على اأن يتم �صرفها باأثر رجعي مطلع عام 
املدينة  يف  القاطنون  العمال  ذلك  من  وي�صتثنى   ،  2010
�صرف  ذلك  اإىل  اإ�صافة  املوؤ�ص�صة،  نفقة  على  العمالية 
ترتاوح  املوؤ�ص�صة  عمال  جلميع  عمل  �صعوبة  عالوة 
�صرائح  بح�صب  تقديرها  يتم  �صهريا،  دينارا   35-20 بني 
العمالة املوجودة يف امليناء، كما ت�صمنت القرارات �صمول 
عمال املوؤ�ص�صة بالتنظيم النقابي ح�صب ن�صو�ش النظام 

املوحد للنقابات العمالية.
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وبعد تنفيذ جزء من املطالب وجتاهل اأخرى، عاد عمال 
اأخرى،  مرة  ال�صراب  اإىل  جديد  من  املوانئ  موؤ�ص�صة 
مطالبني اإدارة املوؤ�ص�صة باللتزام ببنود التفاقية ال�صابقة 
اإقرار  على  العمل  جانب  اإىل   ،  2009 عام  وقعت  التي 
نظام  اإىل  املوؤ�ص�صة  وحتويل  وتفعيله،  الدخار  �صندوق 
خا�ش اأ�صوة ب�صركة تطوير العقبة التي يتمتع العاملون 
عمال  لدى  املتوفرة  غري  املزايا  من  مبجموعة  فيها 
التو�صيب  عمال  معاقبة  بعدم  كذلك  وطالبوها  املوانئ، 
املوظفني  عالوة  و�صرف  فرق،  عمال  اإىل  باإعادتهم 
اإىل  بالإ�صافة  "املناوبات"،  نظام  تطبيق  على  املرتتبة 
تثبيت امل�صتخدمني على جدول ت�صكيالت عام 2011 منذ 
بداية العام، و�صرف تعوي�ش 18500 دينار، وتثبيت حملة 
املوظفني  من  العليا  والدرا�صات  البكالوريو�ش  �صهاداتي 

على نظام اخلدمة املدنية.
عمال  نفذها  التي  العمالية  الحتجاجات  من  �صل�صلة 
وعود  واجهتها  املا�صية،  الثالث  ال�صنوات  خالل  امليناء 
موؤ�ص�صة  عمال  من  املقدمة  املطالب  بتلبية  حكومية 
تنفيذها  يتم  مل  املطالب  هذه  غالبية  اأن  ال  املوانئ، 
التفاق  اآخرها  وكان  النقابية،  واللجنة  العاملني  ح�صب 
الذي مت توقيعه يف اخلام�ش ع�صر من اآب 2012 ، والذي 
مت مبوجبه املوافقة على مطالب العمال الذين توقفوا 
اإىل موافقة جمل�ش  اإ�صافة  ايام،  العمل مدة ثالثة  عن 
الوزراء على حتويل موؤ�ص�صـــة املوانـــئ اإىل �صركة حكومية، 
او تفعيل قانون املوؤ�ص�صة الذي مت تعليقه منذ العام 2008 
خالل مدة ل تتجاوز  4 اأ�صابيع، كما مت التفاق على �صرف 
بدل الرا�صي التي اتفق على ان تكون بديال لل�صكن مع 
للموظف  دينار   18500 والبالغ  اآنذاك  النقابية  اللجنة 
منها  الأوىل  الدفعة  �صرف  يتم  دفعات،   3 على  الواحد 
يتم  دينار،  اآلف   6 يقارب  مبقدار   2012 عام  نهاية  قبل 
�صرف مثلها كدفعة ثانية يف بداية العام 2013، فيما يتم 
�صرف الدفعة الثالثة والأخرية يف بداية العام 2014،  اإىل 
جانب �صرف املكافاأة ال�صهرية البالغة 150 ديناراً جلميع 

العاملني الردنيني باملوؤ�ص�صة، واقرار �صرف راتب الثالث 
عام  بداية  من  رجعي  باأثر  الردنيني  للموظفني  ع�صر 

2011، وراتب الرابع ع�صر اعتبارا من تاريخ 2013/1/1.
كما متت املوافقة على تثبيت العاملني بالأجور اليومية 
موعد  يف  الفعلية  اخلدمة  �صنوات  جميع  احت�صاب  بعد 
رئا�صة  قرار  تنفيذ  اإىل  اإ�صافة   ،2011/11/1 اق�صاه 
اإىل  والتو�صيب  الفرق  عمال  بتحويل  اخلا�ش  الوزراء 
احلالية  باأجورهم  امل�صا�ش   دون  دائمني  مياومة  عمال 
الزيادة  اإقرار  مت  كما   ،  2012/10/1 اأق�صاه  موعد  يف 
وباأثر   2013/1/1 من  اعتبارا  املياومة  لعمال  ال�صنوية 
�صهاداتي  حملة  تثبيت  على  العمل  جانب  اإىل  رجعي، 
البكالوريو�ش والدرا�صات العليا من املوظفني على نظام 
قرارات  بتنفيذ  اللتزام  اىل  اإ�صافة  املدنية،  اخلدمة 
جمال�ش الإدارة اخلا�صة مبوؤ�ص�صة املوانئ و�صركة تطوير 
القا�صية  العقبة  تطوير  �صركة  وكذلك  الفو�صفات 

بتحقيق مطالب وحقوق العاملني يف ق�صم الفو�صفات.
التي  التفاقيات  من  كغريه  كان  الأخري  التفاق  وهذا 
لتعليق  وموؤقت  تخديري  حل  �صوا  يكن  "مل  �صبقته، 
�صيء  ووعوده  بنوده  من  يتحقق  مل  حيث  الإ�صراب، 
لهذا  واحلكومة  املوؤ�ص�صة  و"بنكث  العمال"،  ل�صالح 
عاد  النقابية  اللجنة  اأع�صاء  قول  ح�صب  التفاق"، 
مرة  العمل  عن  ليتوقفوا  املوانئ  موؤ�ص�صة  يف  العاملون 
لعام  اأيلول  من  ال�صاد�ش  يف  الإ�صراب  معلنني  اخرى 
2012 ، وما كان رد اإدارة موؤ�ص�صة املوانئ عليه اإل التهديد 
بال�صتغناء عن املوظفني والعمال امل�صربني عن العمل يف 
حال مل يقوموا بالعودة اإىل مراكز عملهم، اإذ قال رئي�ش 
مفو�صي  جمل�ش  رئي�ش  املوانئ  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�ش 
�صلطة العقبة اخلا�صة مهددا العمال: "اإن من ل يرغب 
اىل  بالعودة  واملوظفني  العمال  من  امليناء  كادر  من 
ال�صارية  والتعليمات  �صتطبق علية النظمة  مركز عمله 
بكافة  النتاج  معادلة  حقوق  ت�صمن  والتي  اململكة،  يف 

اطرافها" )2(.
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عمال  اجلانبان،  تو�صل  الإ�صراب  من  يوما   11 وبعد 
بعد  وذلك  الإ�صراب،  فك  اإىل  املوانئ  موؤ�ص�صة  واإدارة 
مطالب  بتحقيق  والقا�صي  بينهما  مت  الذي  التفاق 
العمال واملوظفني يف املوؤ�ص�صة ب�صرف مبلغ 2250  دينارا 
بتاريخ نهاية �صهر ايلول و�صرف 2250 دينار يف اخلام�ش 
على  احلايل،  العام  من  الأول  ت�صرين  �صهر  من  ع�صر 
اق�صاط  على  دينار   4500 وقيمته  املبلغ  باقي  ي�صرف  ان 
ارتاأت  العام 2013.  فيما  تدفع حتى بداية حزيران من 
يكون  ان  املوانئ  موؤ�ص�صة   يف  للعاملني  النقابية  اللجنة 
توزيع املبلغ على النحو التايل: يح�صل جميع العاملني 
 3 على  مق�صمة  دينار  الف   10 مبلغ  على  الردنيني 
قبل  ا�صتالمه  مت  دينار  الف  مبلغ  منها  يخ�صم  دفعات 
على  الع�صكريون  املتقاعدون  العاملون  ويح�صل  العيد، 
فيما  دفعات،   3 على  مق�صطة   3330 والبالغ  املبلغ  ثلث 
ثلث  املوؤ�ص�صة على  العاملني يف  ابناء قطاع غزه  يح�صل 
كما  العيد،  قبل  امل�صتلمة  دينار  الف  منها  املبلغ، يخ�صم 
يح�صل املحالون على التقاعد وورثة املتوفني من تاريخ 
بينما  دينارا،   3330 والبالغ  املبلغ  ثلث  على   2009/6/29
يح�صل العمال الوافدون على مكافاأة قيمتها 500 دينار 
ت�صرف على دفعتني، ول يتم �صرف اأي مبلغ ملن �صرف 
لهم 20 الف دينار �صابقا، اإىل جانب تعهد ادارة موؤ�ص�صة 
املوانئ بعدم اتخاذ اأي اجراء تاأديبي بحق امل�صربني عن 
قبل  الفو�صفات  ق�صم  يف  العاملني  م�صكلة  وحل  العمل 

نهاية ال�صهر احلايل.
ومع تعدد املرجعيات الدارية للعاملني يف موؤ�ص�صة املوانئ 
وغيابها اأحيانا، ومتل�ش كل منها من م�صوؤولياتها جتاه 
عمال املوانئ، تبقى حقوق العمال �صائعة ول يوجد من 
يقوم بتحقيقها، اإىل جانب تنامي فجوة انعدام الثقة بني 
العاملني واحلكومة لأن موؤ�ص�صة املوانئ �صركة حكومية.

باتفاقها  احلكومة  �صتلتزم  هل  الأخري:  ال�صوؤال  ويبقى 
بذلك  �صتنتهي  وهل  املوانئ،  موؤ�ص�صة  عمال  مع  الأخري 

اعت�صامات العمال؟

ظروف العمل
ظروف  على  الوقوف  �صيتم  التقرير  من  الق�صم  هذا  يف 
العمل التي يعمل مبوجبها هذا القطاع العمايل، و �صيتم 

ا�صتعرا�صها من خالل جمموعة املعايري التية:

الأجور والعالوات
املوانئ  موؤ�ص�صة  يف  العاملون  اأن  ذكر  من  لبد  بداية، 
ينق�صمون اإىل : 1. عمال مياومة، 2. عمال فرق.  ويتم 
توزيع الفئتني ال�صابقتني للعمل كعمال تفريغ وحتميل، 
وتفريغ  "حتميل  فرق  وعمال  "اآليات"،  روافع  وعمال 
بالتنزيل  "يعملون  البواخر  عنابر  وعمال  ال�صيارات"، 
بع�ش  ان  اإىل  هنا  ال�صارة  ويجدر  الباخرة"،  داخل 
العاملني يتم توزيعهم للعمل يف وظائف ادارية يف خطوة 
تقوم بها املوؤ�ص�صة "للحد من التعيينات وتخفي�ش كلف 
العاملني،  اإىل  وبالإ�صافة  العاملني،  بح�صب  الأجور"، 
باملوؤ�ص�صة.   الإدارية  باملهام  اأق�صام يقومون  هنالك مدراء 
وحتدد اأجور العاملني يف موؤ�ص�صة املوانئ بح�صب طبيعة 
العمل، اإل اأنها تراوحت بعد �صدور قرار الهيكلة والذي 
دخل حيز التنفيذ يف الأول من كانون الثاين لعام 2012 
ما بني 300 اإىل 700 دينار، فيما مل تتجاوز 400 دينار قبل 
قرار الهيكلة، وي�صار اىل ان الرواتب التي جتاوزت ال 500 
دينار بعد الهيكلة كانت للعاملني الذين خدموا املوؤ�ص�صة 
لأكرث من 25 عاما، اأما اأجور الإداريني ومدراء الأق�صام 
فترتاوح بني 2000 اإىل  3000 اآلف دينار ح�صب اللجنة 
النقابية للعاملني، ويالحظ من خالل الأرقام ال�صابقة 
اأم�صوا  والذين  العاملني  رواتب  بني  الكبرية  الفجوة 

�صنوات طويلة من عمرهم وبني املوظفني الإداريني.
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ويرى العمال ان معدلت الرواتب بالن�صبة للعاملني يف 
العقبة منخف�صة، خا�صة ان جزء كبري من رواتبهم يتم 
اقتطاعها لغايات ال�صكن، واأ�صار العمال يف هذا املجال اأن 
اأي زيادة بالرواتب يواكبها زيادة يف ايجار منازلهم حيث 
طرديا؛  الأجرة  برفع  امل�صتاأجرة  املنازل  اأ�صحاب  يقوم 
مما يجعل الزيادة بالأجور بال فائدة تذكر على م�صتوى 

معي�صتهم.
فاإن  للعاملني  النقابية  اللجنة  اأع�صاء  اأفاد  ما  وح�صب 
لكافة  منحها  يتم  ل  الإ�صايف  العمل  وبدل  العالوات 
العامل مع م�صوؤوليه؛  يتم ربطها بعالقة  بل  العاملني، 
وبذات  املكتب  ذات  يف  يتواجدون  العاملني  من  فالعديد 
امل�صمى الوظيفي، لكن ل يتمتعون بنف�ش الفر�صة فيما 
يتعلق مبنحهم عالوات؛ فمثال جزء منهم مينح عالوة 
فيما  اقتناء،  بدل  عالوة  اأو  كهرباء  بدل  عالوة  اأو  غبار 

يحرم اجلزء الآخر من تلك العالوات.

غياب ال�صتقرار الوظيفي :
ال�صتقرار  املوانئ  موؤ�ص�صة  يف  العاملني  عن  يغيب 
اخلا�صة،  العمل  قطاعات  من  بالعديد  اأ�صوة  الوظيفي، 
فغياب ال�صعور بالر�صا والأمان لدى املوظف جتاه نف�صه 
منها  يعاين  حالة  بها  يعمل  التي  واملوؤ�ص�صة  ووظيفته 
متت  ممن  فالكثري  العاملني،  من  ال�صاحقة  الغالبية 
مقابلتهم اأكدوا على عدم وجود �صعور بالأمان الوظيفي 
املوؤ�ص�صة،  الإداريني يف  لعدد من  العالية  املزاجية  ب�صبب 
وربط العالوات والمتيازات مبدى ر�صا م�صوؤول العامل 
من  العاملني  هوؤلء  من  العديد  يحرم  قد  مما  عنه، 
العمل  ت�صريعات  يف  عليها  املن�صو�ش  حقوقهم  اأب�صط 

العامل  رف�ش  حال  يف  اأنه  ذلك  اإىل  وي�صاف  الأردنية، 
اأو اعرت�ش على قرار فاإنه  العمل يف مثل هكذا ظروف، 
يتم تهديده باخل�صم اأو حرمانه من العالوات اإىل جانب 

تهديده  باإعطائه انذار خطي.

ال�صحة وال�صالمة املهنية
العاملني  من  مقابلتهم  متت  من  ت�صريحات  بح�صب 
وال�صالمة  ال�صحة  جمال  يف  املوانئ  موؤ�ص�صة  �صعار  فاإن 
وبعد  الآلة  ثم  "الإنتاج  هو  فيها  العملني  جتاه  املهنية 
ذلك الإن�صان" وقد تاأكد �صحة م�صمون هذا ال�صعار من 
خالل ر�صده للعديد من املمار�صات التي تخالف معايري 
ال�صحة وال�صالمة املهنية املن�صو�ش عليها يف الت�صريعات 
املوؤ�ص�صة  اأو  العمل  وزارة  عن  ال�صادرة  �صواء  الأردنية 
العامة لل�صمان الجتماعي.  اإذ تبني اأن تطبيق �صروط 
ال�صحة وال�صالمة املهنية يف موؤ�ص�صة املوانئ �صبه معدوم، 
يف  توافرها  الواجب  الأ�صا�صية  املتطلبات  مع  تتواءم  ول 
بالتحميل  اخلا�صة  والأر�صفة  املوانئ  مثل  عمل  موقع 
يف  خطرة  مواد  مع  فيها  التعامل  يتم  والتي  والتنزيل 
غالبية الأحيان، كما اأن بيئة العمل اأقل ما تو�صف باأنها 
ل  والتي  العمايل،  القطاع  هذا  يف  العاملني  على  �صعبة 
تتوافق مع معايري ال�صحة وال�صالمة املهنية املن�صو�ش 
الأردنية  والتعليمات  والأنظمة  القوانني  يف  عليها 

ال�صادرة عن اجلهات الر�صمية ذات العالقة.
كما يفتقر املوظفون العاملون يف املن�صاأة لأدوات ال�صالمة 
"فزت"،  الواقي  واجلاكيت  القفازات،  مثل:   ال�صخ�صية 
والقبعة، اإذ افاد العديد من العاملني اأنه ومنذ 10 �صنوات 
يف  للعاملني  ال�صخ�صية  ال�صالمة  اأدوات  �صرف  يتم  مل 
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الأمر  �صنتني،  "�صيفتي"  كل  �صرف  با�صتثناء  املوؤ�ص�صة، 
املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  معايري  مع  يتعار�ش  الذي 
الأردنية والعاملية، اإذ يعترب عدم توفري �صروط ومعايري 
العمل  مواقع  يف  واأدواتها  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة 
" من تعليمات  " اأ  خمالفة �صريحة لن�ش املادة 2 فقرة 
العامة  املوؤ�ص�صة  ال�صادرة عن  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة 
لل�صمان الجتماعي، والتي تن�ش" تلتزم املن�صاأة بتوفري 
يف  واأدواتها  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  ومعايري  �صروط 

مواقع العمل ."
موؤهل  وغري  عاجز  فاإنه  الطفاء  لق�صم  بالن�صبة  اأما 
يتم  بامليناء  يحدث  حريق  واأي  احلرائق،  مع  للتعامل 
العاملني  بح�صب  البحرية  القوة  قبل  من  معه  التعامل 
املوؤ�ص�صة  اإدارة  تخالف  وبذلك  مقابلتهم،  متت  الذين 
ن�ش املادة  14  من التعليمات اخلا�صة بحماية العاملني 
واملوؤ�ص�صات من خماطر بيئة العمل.  ويتوافر يف موؤ�ص�صة 
على  موزعة  للحريق  وطفايات  لالإطفاء  �صيارة  املوانئ 
الأر�صفة  ويف  املختلفة،  العمل  مواقع  متنوعة يف  اأماكن 
تلك  من   %90 اأن  حيث  دورياً،  �صيانتها  يتم  ل  اأنه  اإل 
يف  العاملني،  بح�صب  لال�صتخدام  �صالح  غري  الطفايات 
التعليمات  من   14 املادة  لن�ش  �صريحة  اأخرى  خمالفة 
العاملني واملوؤ�ص�صات من خماطر بيئة  اخلا�صة بحماية 

العمل.
اأما تدريب العاملني على ال�صالمة املهنية، فقد اأكد عدد 
البحرية  املدر�صة  يف  بالعاملني  ينح�صر  انه  على  منهم 
فقط، اأما ما تبقى من عاملني فاإنه ل يتم تدريبهم على 
ذلك، مما ي�صكل خمالفة لالأنظمة والتعليمات اخلا�صة 
يف  العاملني  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  املهنية.  بال�صالمة 

موؤ�ص�صة املوانئ غري موؤهلني للتعامل مع املواد اخلطرة 
والطرود الكبرية التي يتم حتميلها وتنزيلها من و اإىل 

الباخرة.
املوؤ�ص�صة  يف  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  ق�صم  ويعاين 
الإ�صعاف  �صيارة  واأن  والفعالية،  التاأهيل  عدم  من 
غري   فيه  املوجودة  للم�صت�صفى  العمال  بنقل  اخلا�صة 
�صندوق  اأما  ت�صلها،  التي  احلالت  مع  للتعامل  موؤهلة 
العاملني  ح�صب  فيه  يتوفر  فال  الأولية  الإ�صعافات 
الأمر  ومطهر،  للجروح  ول�صق  وال�صا�ش  القطن  �صوى 
بو�صائل  اخلا�ش  العمل  وزير  قرار  مع  يتعار�ش  الذي 
مادة   17 حدد  والذي  للعمال،  الطبي  ال�صعاف  واأجهزة 
طبية لزمة لالإ�صعافات. اىل جانب هذا كله فاإنه ل يتم 
اجراء الفح�ش الطبي الدوري للعاملني يف امليناء وعلى 
اجراء  يتم  اأن  على  ن�صت  القوانني  اأن  رغم  الأر�صفة، 
على  للحفاظ  العام  يف  مرتني  للعامل  الطبي  الفح�ش 

�صالمته واحلد من تعر �صه لالأخطار.
الآلت  اأن  املوؤ�ص�صة  يف  املرتكبة  املخالفات  اأهم  ومن 
ب�صكل  يتم �صيانتها  "الون�صات" ل  امل�صتخدمة فيه مثل 
دوري، اإ�صافة اإىل انه ل يتم تاأهيل العاملني عليها، واأن 
مت  اأنه  حيث  عليه،  حت�صب  العامل  يرتكبها  خمالفة  اأي 
العقبة،  مدينة  يف  بحادث  ت�صببه  ب�صبب  عامل  حب�ش 
غرامة  فر�ش  مت  واآخر  عليه،  تتعرف  مل  وال�صركة 
بع�ش  اأفاد  ما  ح�صب  املرورية،  املخالفات  لرتكابه  عليه 
يف  للعاملني  يتوفر  ول  مقابلتهم  متت  الذين  العاملني 
ال�صرتاحات  اأن  حيث  املوؤهلة،  ال�صرتاحات  املوؤ�ص�صة 
املوجودة تفتقر لكل �صيء حتى منافذ الهواء والنظافة، 
كما تنت�صر فيها احل�صرات ب�صكل كبري، مما يعد خمالفة 
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لن�ش املادة  11من التعليمات اخلا�صة بحماية العاملني 
واملوؤ�ص�صات من خماطر بيئة العمل.

اكد العديد من العاملني اأنه يف حال رف�ش العامل القيام  
زيت  "وجود  مثل   ، للخطر  تعر�صه  اأنها  ي�صعر  باأعمال 
للتهديد  يتعر�ش  فاإنه   ،" التحميل  مكان  يف  م�صكوب 
ما  فعليا  وهذا  العالوات،  من  حرمانه  اأو  باخل�صم 
يف  العاملني  من  الع�صرات  مع  الواقع  اأر�ش  على  ح�صل 
ق�صم حتميل وتفريغ البواخر، ح�صب افادات العديد من 

العاملني.
وبالرغم من وجود وحدة طبية يف موقع موؤ�ص�صة املوانئ 
ول  جمهزة،  غري  العاملني  وبح�صب  انها  اإل  العقبة،  يف 
يوجد فيها طبيب متفرغ، والعالج الوحيد الذي ي�صرف 
"، وهذا خمالف لنظام العناية  اآلم  "م�صكن  للعمال هو 
الطبية الوقائية والعالجية للعمال يف املوؤ�ص�صات رقم  42  
ل�صنة 1998، والذي ي�صرتط وجود وحدة طبية )عيادة( 
واأربعة  العمل  موقع  يف  متفرغني  اأطباء  ثالثة  مع 
ممر�صني للموؤ�ص�صات التي يعمل فيها )2001 وما فوق(

عامل.
يتعر�ش العاملون يف موؤ�ص�صة املوانئ للعديد من اإ �صابات 
وركز  املهنية،  ال�صالمة  اأدوات  توفر  عدم  ب�صبب  العمل؛ 
بع�ش  اأن  على  مقابلتهم  متت  الذين  العاملني  بع�ش 
ال�صالمل امل�صتخدمة يف عمليات التحميل والتنزيل غري 
اآمنة ول يتم �صيانتها دوريا وغالبيتها غري �صالح للعمل 
اأدى اإىل �صقوط العديد من  "مك�صورة" مما  اأنها  ب�صبب 
العمال اأثناء عملهم، ح�صب افادات العمال. اأكد العاملون 
على �صعف قدرات موؤ�ص�صة املوانئ يف التعامل مع اإ�صابات 
العمل، حيث اأ�صار العمال انه يف حالة اإ�صابة العامل على 

ر�صيف امليناء اأو اأي مكان عمل اآخر، فاإنه ل يتم الهتمام 
به من الناحية ال�صحية ول يقدم له اأي خدمات طبية، 
واحلالة الوحيدة التي يتم فيها معاجلة اإ�صابة العامل، 
يف حال كانت ا�صابته على الباخرة؛ كون �صاحب الباخرة 
ق�صم  يف  العاملون  اأما  العالج.  تكاليف  يتحمل  من 
من  املهنية  املخاطر  من  للعديد  فيتعر�صون  الفو�صفات 
املختلفة،  باأنواعها  والغازات  لالأبخرة  تعر�صهم  اأهمها 
يف  العاملني  على  خطرية  مر�صية  تاأثريات  لها  والتي 
لالإ�صابة  م�صتقبال  تعر�صهم  قد  والتي  املجال،  هذا 
والرت�صبات  والربو  "كال�صرطانات  �ش  الأمرا  من  بعدد 
و�صيق التنف�ش والمرا�ش اجللدية"، خا �صة اأن العمال 
اأو  املخاطر  هذه  من  للوقاية  اأدوات  اأي  ي�صتخدمون  ل 
للتخفيف من ا�صتن�صاق هذه الأبخرة، مما يعد خمالفة 
بحماية  اخلا�صة  التعليمات  من   6 رقم  للمادة  �صريحة 
واأفاد   ، العمل  بيئة  خماطر  من  واملوؤ�ص�صات  العاملني 
بتوزيع  تقوم  ل  املوؤ�ص�صة  اإدارة  اأن  العاملني  من  العديد 
وي�صار  الأبخرة،  هذه  ا�صتن�صاق  من  للتخفيف  كمامات 
يقوم  اأن  عادة  يتطلب  الفو�صفات  ق�صم  العمل يف  اأن  اإىل 
من  للوقاية  يوميا  احلليب  من  اأكواب  ب�صرب  العاملون 
بع�ش الأمرا�ش التي ميكن اأن يتعر�ش لها العاملني يف 
هذا النوع من ال�صناعة، اإّل اأن اإدارة املوؤ�ص�صة ل توفر لهم 

ذلك، ح�صب ما افاد بع�ش العاملني.

عمال املياومة
يقارب  ما  املوانئ  موؤ�ص�صة  يف  املياومة  عمال  عدد  يبلغ 
يتمتع  التي  احلقوق  بكافة  يتمتعون  ل  عامل،   900
واملوؤ�ص�صات  املوانئ  موؤ�ص�صة  يف  العاملني  نظرائهم  بها 
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يعانون  اأنهم  اإذ  امل�صنفة،  بالفئات  وامل�صتقلة  احلكومية 
به  يتمتع  الذي  الوظيفي  والأمن  ال�صتقرار  غياب  من 
لأ�ص�ش  يعك�ش حالة من غياب  امل�صنفون، مما  العاملون 
مبعاقبة  يقوم  اأن  مبا�صر  م�صوؤول  اأي  فباإمكان  العدالة، 
املرور  دون  العمل  من  ف�صله  وحتى  نقله  اأو  العامل 
بالإجراءات الإدارية املتبعة يف حالة العاملني امل�صنفني. 
حمرومني  املياومة  عمال  من  الأكرب  الغالبية  اأن  كما 

العاملني  نظرائهم  عليها  يح�صل  التي  العالوات  من 
امل�صنفني.  وا�صتكى عمال املياومة يف موؤ�ص�صة املوانئ من 
، حيث  املوؤ�ص�صة  يف  �صنوات خدمتهم  كافة  احت�صاب  عدم 
اأ�صار عدد من العاملني املقطوعني اأنه وعند تثبيتهم، مت 
اأما ما تبقى من  احت�صاب 5 �صنوات من خدمتهم فقط، 
�صنوات اخلدمة فلم يتم احت�صابها؛ دون ابداء اأي مربر 

بح�صب العاملني.
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اخلال�صة والتو�صيات :
اأن غالبية العاملني يف  خال�صة ما جاء يف هذا التقرير 
موؤ�ص�صة املوانئ يعانون من م�صكالت عديدة تتعار�ش مع 
القوانني الناظمة لعالقات العمل والأنظمة ذات العالقة 
حرمان  على  انعك�ش  الذي  الأمر  املوانئ،  موؤ�ص�صة  يف 
غالبيتهم من حقوقهم العمالية الأ�صا�صية ، وعلى وجه 
وي�صار  املهنية،  وال�صالمة  ال�صحة  �صروط  اخل�صو�ش 
معايري  احرتام  م�صتويات  يف  ملمو�ش  تفاوت  وجود  اإىل 
العمل الأ�صا�صية، اإ�صافة اإىل حرمان غالبية العاملني يف 
موؤ�ص�صة املوانئ من ال�صكن الوظيفي حيث ان هذا احلق 
ينتفع به 20% من العاملني يف املوؤ�ص�صة فقط، اىل جانب 

حرمان غالبتهم من العالوات وبدل العمل الإ�صايف.
ويف ختام هذا التقرير نتقدم ببع�ش التو�صيات التي من 
يتعر�ش  التي  النتهاكات  من  التخفيف  بها  الأخذ  �صاأن 

لها العاملون يف موؤ�ص�صة املوانئ: 
1-  تطبيق القوانني والأنظمة ذات العالقة بالعمل على 

جميع العاملني يف موؤ�ص�صة املوانئ دون متييز.
مت  التي  اجلماعية  التفاقيات  بنود  كافة  تنفيذ   -2

ادارة  مع  النقابية  وجلنتهم  العاملني  بني  توقيعها 
موؤ�ص�صة املوانئ. 

3- حت�صني �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية يف خمتلف 
القوانني  مع  يتوائم  مبا  العقبة  ميناء  ار�صفة 

والأنظمة ذات العالقة بهدف حماية العاملني فيها.
4- توحيد املرجعيات الدارية التي يتعامل معها العاملني 

يف موؤ�ص�صة املوانئ.
جميع  على  الالئق  العمل  و�صروط  معايري  تطبيق   -5

العاملني يف املوانىء.

الهوام�ش: 
1- عمال التوا�صيب هم العمال الذين يتم انتدابهم من 
عمال  عليهم  يطلق  والذين  والتزيل  التحميل  عمال 

فرق اأو �صله.
املوانئ  موؤ�ص�صة  ادارة  جمل�ش  رئي�ش  عن  �صادر  بيان   -2
  11 اخلا�صة،   العقبة  �صلطة  مفو�صي  جمل�ش  رئي�ش 

ايلول.


