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 مقدمة

�سيتناول هذا التقرير الظروف التي يعمل فيها العاملون يف اخلدمات 
واملرا�سلني  والتغذية  النظافة  يف  العاملون  وهم  امل�ساندة،  ال�سحية 
ال�سحية  واملراكز  والعيادات  واخلا�سة  احلكومية  امل�ست�سفيات  يف 
املوؤ�س�سات  من  وغريها  الأ�سعة  وعيادات  واملختربات  وال�سيدليات 

ال�سحية.
و�سيتم تناول ظروف عمل هذه الفئة من العاملني يف �سوء الت�سريعات 
العمالية الأردنية والتي ت�سمل قانون العمل الأردين وقانون املوؤ�س�سة 
العالقة.  ذات  الأنظمة  من  وغريها  الجتماعي  لل�سمان  العامة 
و�سيتناول كذلك قراءة لأعداد العاملني يف هذا القطاع وتوزيعهم من 
حيث كونهم عمالة وطنية اأو وافدة وتوزيعهم ح�سب النوع الجتماعي 
الجتماعية  التاأمينات  وانتفاعهم من  اأجورهم  )اجلن�س( ومعدلت 
لل�سمان اجلتماعي مل�سرتيكها ومدى  العامة  املوؤ�س�سة  التي تقدمها 
واملر�سية  ال�سنوية  والإجازات  الر�سمية  العطل  من  ا�ستفادتهم 
والتاأمينات ال�سحية اإىل جانب �ساعات العمل التي يعملونها و�سروط 

ال�سحة وال�سالمة املهنية التي يتمتعون بها وال�ستقرار الوظيفي.
حقوقهم  لغالبية  م�سلوبني  القطاع  هذا  يف  العاملني  اأن  وجد  وقد 
الأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف قانون العمل الأردين وقانون ال�سمان 
الأدنى  احلد  عن  اأجورهم  انخفا�س  حيث  من  �سواء  الجتماعي، 
العمل اجلربي  ل�سبهة  وتعر�سهم  الطويلة  العمل  و�ساعات  لالأجور 
واحل�سول  والر�سمية  واملر�سية  ال�سنوية  الإجازات  من  وحرمانهم 
على بدل العمل ال�سايف وحقهم يف ال�سرتاك يف ال�سمان الجتماعي 
احلقوق  من  وغريها  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  �سروط  وتوفري 

العمالية الأ�سا�سية.
مع  �سخ�سية  مقابالت  على  بالعتماد  التقرير  هذا  اإعداد  مت  وقد 
ع�سرات العاملني يف هذا القطاع ومع عدد من النقابيني يف النقابة 
العامة للعاملني يف اخلدمات ال�سحية، بال�سافة اىل زيارات ميدانية 
قام بها الفريق الذي اأعد التقرير اإىل العديد من مواقع العمل، اإىل 
جانب ذلك مت الت�سال مع بع�س كبار موظفي وزارة ال�سحة ونقابة 

اأ�سحاب امل�ست�سفيات اخلا�سة.
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الإطار الرقمي
تتوفر  ل  الفرعية،  القت�سادية  القطاعات  من  كغريه 
اأرقام دقيقة لأعداد العاملني يف قطاع اخلدمات ال�سحية 
امل�ساندة، اإذ تتفاوت تقديرات اأعدادهم ب�سبب تعدد اجلهات 
ذات العالقة بت�سغيلهم، فهنالك النقابة العامة للعاملني 
وجمعية  ال�سحة  وزارة  وهنالك  ال�سحية  اخلدمات  يف 
امل�ست�سفيات  اأ�سحاب  وجمعية  الأردنية  امل�ست�سفيات 

اخلا�سة وال�سركات التي تقوم على توظيفهم. 
العديد  من  لدينا  املتوفر  املعلومات  �سوء  ويف  ولكن 
للعاملني  العامة  النقابة  مثل  العالقة  ذات  امل�سادر  من 
واجلمعيات  ال�سحة  ووزارة  ال�سحية  اخلدمات  يف 
العماليني  الن�سطاء  من  والعديد  العالقة  ذات  املهنية 
والنقابيني يف هذا القطاع ميكن تقدير اأعداد العاملني 
بني  ما  باململكة  امل�ساندة  ال�سحية  اخلدمات  جمال  يف 
الوافدة  العمالة  وت�سكل  وعاملة.  عامل   10000 و   8000
ن�سبتها  تبلغ  اإذ  القطاع  يف  العاملني  غالبية  )املهاجرة( 
ما يقارب 80%، غالبيتهم ال�ساحقة من امل�سريني ون�سبة 

قليلة من العمالة الآ�سيوية.
ويعود توا�سع اأعداد العمالة الوطنية يف هذا القطاع اإىل 
�سعوبة ظروف العمل يف هذا القطاع ، الأمر الذي يجعل 
الظروف  وهذه  الوطنية،  للعمالة  طارداً  القطاع  هذا 

�سيتم تناولها يف �سياق هذا التقرير.
كما وتبلغ ن�سبة الذكور العاملني يف القطاع 75% ، ويعود ذلك 
العامل  التي تفر�س على  امل�ست�سفيات  العمل يف  اإىل طبيعة 
الليل  اأو امراأة العمل ل�ساعات متاأخرة من  �سواء كان رجاًل 
وهو الأمر الذي ل يتالءم مع الغالبية العظمى من الن�ساء.
امل�ست�سفيات  يف  القطاع  هذا  يف  العاملني  غالبية  ويتوزع 

اخلا�سة،  امل�ست�سفيات  مع  مقارنة  )احلكومية(  العامة 
يزيد  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  اأعداد  اأن  من  الرغم  على 
حجم  كرب  اأن  اإّل  احلكومية،  امل�ست�سفيات  اأعداد  على 
ت�سغيلها  اىل  يدفع  الذي  هو  احلكومية  امل�ست�سفيات 
مع  تعاقدها  طريق  عن  العاملني،  من  كبرية  لأعداد 
من  اخلدمات  هذه  باإدارة  بدورها  تقوم  خا�سة  �سركات 

خالل ت�سغيل هوؤلء العاملني. 

الأجور و�صاعات العمل
قطاع  يف  العمال  اأجور  اأن  القول  ميكن  عام  ب�سكل 
متوا�سعة  امل�ست�سفيات  يف  امل�ساندة  ال�سحية  اخلدمات 
وهو  �سهرياً  ديناراً   )150( اأجورهم  تتجاوز  ل  اإذ  جداً، 
رواتب  فاإن  وتاريخياً  الأردن.  يف  لالأجور  الأدنى  احلد 
هذه الفئة من العاملني مل تتجاوز احلد الأدنى لالأجور. 
فاإن  الواقع  اأر�س  على  اأما  النظري،  امل�ستوى  على  هذا 
اأجور  على  يح�سلون  العاملني  هوؤلء  من  كبرية  اأعداداً 
تقل عن احلد الأدنى لالأجور، وذلك من خالل ت�سجيع 
ل�ساعات  العمل  على  اجبارهم  اأو  العاملني  من  العديد 
"اأي ورديتني  طويلة ميكن اأن ت�سل اىل 16 �ساعة يومياً 
متوا�سلتني" مقابل راتب يف حده الأق�سى )250( دينارا 
يتجاوز  ل  العامل  راتب  اأن  يعني  الذي  الأمر  �سهريا، 
)125( ديناراً �سهرياً، وذلك يعد خمالفة �سريحة للحد 
قانون  من   )57( املادة  لن�س  وخمالفة  لالأجور،  الأدنى 
العمل الذي ين�س على عدم جواز ت�سغيل العاملني اأكرث 
يومياً،  �ساعات   8 البالغة  الر�سمية  العمل  �ساعات  من 
يوماً  ثالثني  عن  تزيد  ل  ولفرتة  خا�سة  حالت  يف  اإل 
على  يومياً  اإ�سافيتني  �ساعتني  اأق�سى  وبحد  ال�سنة  يف 
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�ساعة  الأدنى  اأجر حده  مقابل  ا�سافياً  اأن حت�سب عماًل 
وربع مقابل كل �ساعة من اأجره املعتاد ح�سب ن�س املادة 
)59( من قانون العمل الأردين، هذا اإىل جانب اأن اإجبار 
العامل على العمل �ساعات طويلة يدخل يف �سبهة العمل 
للقوانني  �سريحة  خمالفة  يعد  الذي  الأمر  اجلربي، 
الأردنية من جهة واحلقوق الن�سانية الأ�سا�سية ومعايري 

العمل الدولية من جهة اأخرى. 
ول يقف الأمر عند هذا احلد، بل اإن من النادر اأن ي�ستلم 
وجود  دون  هذا  املتوا�سع  اأجره  القطاع  هذا  يف  العامل 
عن  تعوي�ساً  اخل�سومات  هذه  وتاأتي  عليه،  خ�سومات 
ويوؤكد  العامل،  قبل  من  �ساعت  اأو  اأتلفت  التي  الأدوات 
غالبية العاملني يف هذا القطاع اأنه لي�س من ال�سروري 
اأن تتلف اأدوات العمل ومواده اأو ت�سيع لكي يتم اخل�سم، 
جميع  على  تتواجد  التي  الأخرى"  "اخل�سومات  فبند 
ا�سرتاكات  خ�سومات  جانب  اإىل  الرواتب  ك�سوفات 

ال�سمان الجتماعي دائمة اإل يف حالت نادرة.
من  ال�ساحقة  الغالبية  اأجور  فاإن  ذلك،  اإىل  وبال�سافة 
العاملني يف هذا القطاع ل يتم زيادتها ب�سكل �سنوي كما 
جرت العادة يف جميع الأعمال، اإذ ي�ستلم العاملني زيادات 
غالبية  فاأجور  اعتيادي،  ب�سكل  اأجورهم  على  �سنوية 
العاملني يف هذا القطاع �سواء كانت خرباتهم �سنة واحدة 
عند  هي  كما  ثابتة  تبقى  اأكرث  او  ع�سرة  اأو  خم�سة  اأو 
يف  العاملني  جميع  فاإن  وبالتايل  لالأجور،  الأدنى  احلد 
�سنوات  النظر عن  رواتبهم مت�ساوية بغ�س  القطاع  هذا 

خدمتهم.
�سركات اخلدمات  تعاقب  اإن  العاملني  العديد من  وبني 

على عطاءات اخلدمات يف امل�ست�سفيات التي تعترب امل�سغل 
الأكرب لهوؤلء العاملني،  تتعامل مع جميع العمال بنف�س 
امل�ستوى عند ت�سلمها العطاء، ول تاأخذ بعني العتبار اأن 

هناك تفاوتاً يف مدة اخلدمة لكل عامل على حدة. 
اإذا  العامل  راتب  العمل" من  "زي  بدل  خ�سم  يتم  كما 
الزي  بتبديل  املطالبة  له  يحق  ول  الزي،  هذا  ا�ستهلك 
يف حالة تلفه ب�سبب ال�ستهالك،  بل يجرب العامل على 

�سراء زي جديد تخ�سم قيمته من الراتب.
ول يقف الأمر عند هذا احلد، فاإن ت�سليم اأجور غالبية 
العاملني يف هذا القطاع ل تتم يف الوقت املحدد لها مع 
نهاية كل �سهر، اأو خالل الأيام ال�سبعة من ال�سهر الذي 
)46( من  املادة  لن�س  ويعد هذا خمالفة �سريحة  يليه، 
قانون العمل، اإذ اأن هنالك اأعداد كبرية من العاملني يف 
هذا القطاع يت�سلمون رواتبهم يف فرتات زمنية اأبعد من 

ذلك ي�سل بع�سها اإىل اأكرث من �سهر.
والأجور  الرواتب  ت�سليم  يف  التاأخر  مو�سوع  و�سكل 
والإ�سرابات  العت�سامات  غالبية  يف  الأ�سا�سي  ال�سبب 
امل�ساندة  ال�سحية  اخلدمات  يف  العاملون  بها  قام  التي 
تتاأخر  ال�سركات  اإذ كانت بع�س  املا�سية،  الفرتات  خالل 

يف ت�سليم الرواتب لأكرث من 3 اأ�سهر  متتالية.
يح�سل  التي  بالكراميات  يتعلق  اخر  جانب  وهنالك 
من  القطاع  هذا  يف  العاملني  العمال  من  العديد  عليها 
بع�س مراجعي امل�ست�سفيات، فيجرب العامل على تقا�سم 
يتم  ذلك  رف�س  واإن  العمل،  �ساحب  مع  الإكرامية 
تهديده بالنقل  اىل موقع عمل اآخر، ل يتوفر فيه فر�سة 

احل�سول على الإكراميات، اأو انهاء خدماته.
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ال�صمان الجتماعي والتاأمني ال�صحي
يف  العاملون  لها  يتعر�س  التي  النتهاكات  تقت�سر  ل 
ميتد  بل  فح�سب،  اأجورهم  انخفا�س  على  القطاع  هذا 
خالل  من  العمال  على  التحايل  ممار�سة  اإىل  ذلك 
التالعب يف الفرتات الزمنية التي ت�سدد فيها ا�سرتاكات 
ال�سمان الجتماعي لأعداد كبرية منهم، اإذ ل ت�سدد اإىل 
املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي يف اأوقاتها املحددة، 
تقوم  فيها  يعملون  التي  ال�سركات  اأن  من  الرغم  على 
الجتماعي  ال�سمان  يف  ال�سرتاك  خم�س�سات  باقتطاع 
يعد  وهذا  لعملهم.  ملبا�سرتهم  الأول  ال�سهر  منذ 
خمالفة لن�س املادة )20( فقرة )ج( من قانون ال�سمان 
الجتماعي، والتي ت�سري اإىل اأن �ساحب العمل م�ســــــوؤول 
عليه  املوؤمــــن  التحاق  تاريخ  من  للموؤ�س�سة  دفعها  عن 
بالعمـــــل لديها. اإل اأن اأعدادا كبيــــــرة منهــــــم يكت�ســـــفون 
تدفعه  اأن  يجب  وما  اأجورهم  من  اقتطاعــــــه  مت  ما  اأن 
لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  ت�سديده اىل  يتم  ال�سركات مل 
ا�سرتاكة  مدة  اأن  يكت�سف  الآخر  والبع�س  الجتماعي، 
يف ال�سمان الجتماع اأقل من مدة العمل التي عملها يف 
ال�سركة، ومن املدة التي مت اقتطاع خم�س�سات ال�سمان 

الجتماعي من اأجورهم.
لبع�س  توثيقها  مت  التي  احلالت  من  العديد  وهنالك 
اإحدى  اأن  اأبرزها  املجال،  هذا  يف  والعامالت  العاملني 
العمل  يف  عاماً   12 تقارب  فرتة  اأم�ست  التي  العامالت 
يف اأحد ال�سركات، فوجئت عند تركها للعمل اأنه مل يتم 
�سوى  عملها  فرتة  طيلة  الجتماعي  بال�سمان  اإ�سراكها 
التي  ال�سركات  اأن  من  الرغم  على  غري  ل  اأ�سهر  ثالثة 

يعملون لديها كانت تقوم بخ�سم بدل �سمان اجتماعي 
من راتبها ملدة 12 عاماً.

وهنالك حالة اأخرى لعامل كان يعمل يف اأحدى �سركات 
اخلدمات ال�سحية امل�ساندة، وقد اأم�سى يف العمل مدة 9 
�سنوات، وخالل فرتة عمله كان يتم اقتطاع خم�س�سات 
اأنه  اإل  م�ستمر،  وب�سكل  راتبه  من  اجتماعي  ال�سمان 
تفاجاأ بعد تركه لعمله اأنه غري م�سجل نهائياً يف املوؤ�س�سة 

العامة لل�سمان الجتماعي.
ال�سركات  بع�س  به  تقوم  التحايل  من  اآخر  نوع  وهناك 
ال�سمان  العاملني لديها يف  ا�سراك عدد من  من خالل 
يتم  وبذلك  القانونية،  امل�ساءلة  من  خوفاً  الجتماعي 
حرمان باقي العمال من ال�سرتاك يف ال�سمان وت�ستمر 
من  الجتماعي  ال�سمان  خم�س�سات  باقتطاع  ال�سركة 

رواتبهم.
والذي ي�سهل عمليات الحتيال هذه اأن غالبية العاملني 
اجلدير  )ومن  امل�سريني  من  هم  ال�سركات  هذه  يف 
بني  يفرق  ل  الجتماعي  ال�سمان  قانون  اأن  بالذكر 
يف  بال�سرتاك  يتعلق  فيما  والوافدة  الوطنية  العمالة 
ال�سمان الجتماعي( الذين يهمهم ال�ستمرار يف العمل 
يف هذه ال�سركات وا�ستمرار �سريان ت�ساريح العمل التي 
بحوزتهم، ول يدركون الكيفية التي يتحققون فيها من 
اإىل  الجتماعي  بال�سمان  املتعلقة  املخ�س�سات  حتويل 
املوؤ�س�سة، اإىل جانب اأن الأردنيني هم غالباً من الب�سطاء 
ومن غري املتعلمني وغري املهرة ممن ل ميلكون القدرة 

واملعرفة على التحقق من ذلك.
اأما فيما يتعلق بالتاأمني ال�سحي، فاإن جميع العاملني يف 
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قطاع اخلدمات ال�سحية امل�ساندة ل يتمتعون باأي �سكل 
من اأ�سكال التاأمني ال�سحي. على الرغم من اأن غالبيتهم 

ال�ساحقة يعملون يف م�ست�سفيات )حكومية وخا�سة(.
العمال  ي�سطر  كان  التي  احلالت  من  العديد  وهنالك 
اأثناء  لها  تعر�سوا  اإ�سابات  من  عالجهم  نفقات  لدفع 
ال�سركات  اإدرات  تن�سلت  بحيث  لعملهم،  ممار�ستهم 
اأو  نحوهم،  م�سئولياتهم  حتمل  من  العمل  واأ�سحاب 
املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي لتغطية  مبخاطبة 
نفقات اإ�سابات العمل. وهنالك حالت مت ت�سجيلها لأحد 
عمله،  اأثناء  الثالث  الطابق  من  وقع  الوافدين  العمال 
ورف�ست اإدارة اإحدى ال�سركة معاجلته ورف�ست خماطبة 
ذلك،  بخ�سو�س  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة 

وهو ما زال يعاين من اإعاقة �سرتافقه طوال حياته.

الإجازات الر�صمية وال�صنوية
اخلدمات  يف  العاملني  من  ال�ساحقة  الغالبية  تعاين 
ال�سنوية  الإجازات  من  حرمانهم  من  امل�ساندة  ال�سحية 
واإجازة  والأعياد  والوطنية  الر�سمية  والعطل  واملر�سية 
الأمومة للن�ساء، ويح�سلون فقط على العطلة الأ�سبوعية 
يوم اجلمعة فقط، وبع�سهم يداوم يوم اجلمعة ويح�سل 

على عطلته الأ�سبوعية يف يوم اآخر.
الذي  العمل  قانون  من   )61( املادة  لن�س  خمالف  وهذا 
اإذا  ال�سنة،  يف  يوماً   14 ملدة  �سنوية  اإجازة  العامل  يعطي 
كانت مدة عمله/ عملها يف مكان العمل ذاته تقل عن 5 
�سنوات، و 21 يوماً يف ال�سنة اإذا كانت مدة عمله/ عملها يف 
مكان العمل ذاته تبلغ 5 �سنوات فاأكرث. كذلك ل يتقا�سى 

هوؤلء العمال اأجوراً بدل عملهم ال�سايف مقابل عملهم 
العمل،  قانون  من   )59( املادة  ن�س  ح�سب  الإجازات  يف 
الذي مينح العامل اأجرا مبقدار 150% من اأجره املعتاد، 
الر�سمية  والإجازات  ال�سبوعية  العطلة  يف  عمله  لقاء 

والدينية.
التي  الإجازات  بدل  بخ�سم  ال�سركات  بع�س  وتقوم 
ي�سطرون لأخذها من رواتب العمال، كما يتم يف بع�س 
الأحيان خ�سم راتب يومني عن كل يوم اإجازة بحجة اأن 
اإجازة العامل ت�سببت بتعطل عمل الق�سم الذي يعمل فيه.
يحرم  اإذ  املر�سية،  لالإجازات  بالن�سبة  احلال  وكذلك 
املر�سية،  الجازة  من  القطاع  هذا  يف  العاملني  غالبية 
اخلدمات  يف  العامالت  فال�سيدات  ذلك  جانب  اإىل 
ال�سحية امل�ساندة يحرمن من اجازات الأمومة املتعارف 
عليها، فيتم خ�سم اإجازة الأمومة من رواتبهن، وهنالك 
للدوام  �سيدات  ا�سطرت فيها  التي  العديد من احلالت 
ف�سل  يتم  ل  لكي  ولدتها،  من  اأ�سبوعني  اأو  اأ�سبوع  بعد 
رواتبهن.  من  اجازاتهن  خ�سم  اأو  العمل  من  العامالت 
التنبوؤ  ميكن  ل  �سحية  ملخاطر  يعر�سهن  الذي  الأمر 
بها. وهنالك ع�سرات احلالت التي مت فيها خ�سم اجازات 
�سديد  انتهاك  هذا  ويف  العامالت،  رواتب  من  الأمومة 
حلق اأ�سا�سي من حقوقهن، وخمالفة �سريحة لن�س املادة 
)70( من قانون العمل الأردين التي تن�س على اأنه يحق 
كامل  باأجر  اأمومة  اإجازة  العاملة احل�سول على  للمراأة 
قبل الو�سع وبعده جمموع مدتها 10 اأ�سابيع على اأن ل 
تقل املدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الو�سع عن �ستة 

اأ�سابيع، ويحظر ت�سغيلها قبل انق�ساء تلك املدة.
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ال�صالمة وال�صحة املهنية 
ومن بني النتهاكات التي يتعر�س لها العاملون يف هذا 
املهنية يف  ال�سالمة وال�سحة  القطاع عدم توفر �سروط 
اأن غالبيتهم يعملون يف  الرغم من  اأماكن عملهم، على 
وخملفات  ومواد  مر�سى  مع  يتعاملون  اإذ  خطرة،  مهن 
وجتميع  واأن�سجة  طبية  حتليل  وخمتربات  طبية 
هذه  يعر�س  الذي  الأمر  اأنواعها.  مبختلف  النفايات 
يعد  وهذا  ومهنية.  �سحية  ملخاطر  العاملني  من  الفئة 
خمالفة لن�س املادة ) 78( من قانون العمل الأردين التي 
والتدابري  الحتياطات  بتوفري  العمل  �ساحب  تطالب 
التي  والأمرا�س  الأخطار  من  العمال  حلماية  الالزمة 
قد تنجم عن العمل وعن الآلت امل�ستعملة فيه، كما يجب 
على �ساحب العمل توفري احلماية ال�سخ�سية والوقاية 
كاملالب�س  املهنة  واأمرا�س  العمل  اأخطار  يف  للعاملني 
اإىل  واإر�سادهم  وغريها  والأحذية  والقفازات  والنظارات 

طريقة ا�ستعمالها واملحافظة عليها وعلى نظافتها.
القطاع  هذا  يف  العاملني  من  كبرية  اأعداد  اأفادت  وقد 
اأنهم مل يتلقوا اأية ار�سادات وتدريبات على خماطر املهن 
الذي  الأمر  معها،  التعامل  وكيفية  فيها  يعملون  التي 
يعد كذلك خمالفة لن�سو�س قانون العمل الذي يفر�س 
على �ساحب العمل اإحاطة العامل قبل مبا�سرته للعمل 
اتخاذها،  عليه  الواجب  الوقاية  و�سبل  مهنته  مبخاطر 
ويطالبه اأن يعلق  مبكان ظاهر تعليمات واإر�سادات تو�سح 
فيها خماطر املهنة وو�سائل الوقاية منها ووفق الأنظمة 
و�سائل  وتوفري  ال�ساأن،  بهذا  ت�سدر  التي  والقرارات 

واأجهزة الإ�سعاف الطبي للعمال يف املوؤ�س�سة.

مراييل  بت�سليم  املجال  هذا  يف  العاملة  ال�سركات  وتقوم 
اىل العاملني، بع�سها مدفوع الثمن من قبل العامل من 
خالل خ�سم ثمنها من راتبه، وهي لي�ست دائماً جديدة، 
فاأعداد كبرية منها م�ستعملة و�سبه مهرتئة. وقد ا�ستكى 
العديد من العاملني من ا�ستالمهم مالب�س م�ستخدمة 
من قبل غريهم، وهنالك العديد منهم وخا�سة العاملني 
يف حمارق النفايات الطبية يعانون من م�سكالت �سحية 

وخا�سة يف اجلهاز التنف�سي.

ال�صتقرار الوظيفي
القطاع  هذا  يف  الوظيفي  ال�ستقرار  م�ستوى  يعد 
امل�ساندة  ال�سحية  فالعاملون يف اخلدمات  �سعيف جداً، 
الوطنية  العمالة  وخ�سو�ساً  اأعمالهم  يف  ي�ستمرون  ل 
منها نظرا للظروف ال�سعبة التي يعاين منها العاملون 
وهم  طويلة،  العمل  و�ساعات  جدا،  منخف�سة  فالأجور 
وال�سنوية  الر�سمية  والعطل  الجازات  من  حمرومني 

واملر�سية، ويفتقرون للتاأمينات الجتماعية الأ�سا�سية.
كما اأنه من اأ�سباب عدم ا�ستقرارهم يف وظائفهم هو عدم 
ال�سركات  وتقوم  العمل،  باأ�سحاب  تربطهم  عقود  وجود 
للعمال  التوظيف  طلبات  بتعبئة  بالكتفاء  لهم  امل�سغلة 
العديد  العمل. وتعمل  الطلبات بدل عقود  وتعترب هذه 
من ال�سركات على  الطلب من العمال على اإعادة تعبئة 
طلبات توظيفهم من جديد بهدف حرمانهم من احلقوق 

املكت�سبة الناجتة عن طول فرتة عملهم.
ي�سكل  والتي  )املهاجرة(  الوافدة  بالعمالة  يتعلق  وفيما 
منهم  كبري  فجزء  منها،  ال�ساحقة  الغالبية  امل�سريون 
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للعاملني  غالبيتها  اأخرى  ملهن  عمل  ت�ساريح  يحملون 
ال�سركات  ادارات  عليهم  تفر�س  اآخر  وجزء  الزراعة،  يف 
دفع تكاليف اإ�سدار ت�ساريح العمل، ويتم حجز جوازات 
يف  بالت�سفري  تهديدهم  ويتم  ال�سركات،  لدى  �سفرهم 
حال عدم دفعهم لر�سوم ت�سريح العمل، الأمر الذي يعد 
خمالفة قانونية، اإذ تفر�س على �ساحب العمل دفع ر�سوم 

ا�سدار ت�ساريح العمل، وعدم حجز جوازات �سفرهم.
العاملون  اأجرب فيها  التي  العديد من احلالت  وهنالك 
�سركات  يف  عملهم  على  �سنة  مدة  مرور  بعد  الوافدون 
اخلدمات ال�سحية امل�ساندة على جتديد ت�ساريح عملهم 

على نفقتهم اخلا�سة.
العديد  باأداء  القطاع  هذا  يف  العاملون  يقوم  كذلك 
كعمال  العمل  منهم  فيطلب  الوقت،  ذات  يف  املهام  من 

با�ستخدام  املر�سى  وينقلون  ومرا�سلون  تنظيفات 
الكرا�سي املتحركة والأ�سرة ويف حمارق النفايات الطبية 
املهام  من  وغريها  والتنزيل  والتحميل  العتالة  واأعمال 

التي ل ميكن ح�سرها.  
كما يتعر�س العديد من العمال لل�ستائم والهانات من 
العاملني  �سواء  عملهم  اأماكن  يف  الإداريني  بع�س  قبل 
يف  العاملني  اأو  حل�سابها  يعملون  التي  ال�سركات  يف 
امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات الأخرى التي يقدمون اخلدمات 

فيها.
وب�سبب  القطاع  هذا  يف  العاملني  من  العديد  وي�سطر 
الغذائية يف  الوجبات  اأنظمة  و�سمولهم يف  عدم متكنهم 
امل�ست�سفيات التي يعملون فيها للجوء اىل اأق�سام التغذية 

ل�سد رمقهم من بواقي طعام املر�سى.
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التوصيات
يف ختام هذا التقرير فاإن هنالك العديد من التو�سيات 
التي من �ساأن الأخذ بها التخفيف من حدة النتهاكات 

التي يتعر�سون لها، وهذه التو�سيات تتمثل فيما ياأتي:
مفت�سي  قبل  من  القطاع  هذا  على  الرقابة  ت�سديد   -
�سد  متار�س  التي  النتهاكات  على  للوقوف  العمل 
العاملني فيه واحلد منها، و�سمان ح�سول العاملني 
الت�سريعات  يف  عليها  املن�سو�س  حقوقهم  جميع  على 
العمالية الأردنية والتفاقيات الدولية امل�سادق عليها 

من قبل الأردن.

التحقق من اإمكانية عدم  تعر�س العديد منهم للعمل   -
اجلربي.

تدريبية،  دورات  اإىل  القطاع  يف  العاملني  اإخ�ساع   -
النفايات الطبية  التعامل مع  بهدف توعيتهم بطرق 

وغريها.
اخلدمات  يف  العاملني  جلميع  طعام  وجبة  توفري   -

العامة. 
توفري قاعدة بيانات دقيقة للعاملني يف هذا القطاع.   -


