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 مقدمة

ل يكاد مي�صي يوم ال ونقراأ ون�صمع عن حراك اأو خرب يخ�ص 
عمال املياومة يف ال�صحافة املحلية، وتتوزع ق�صيتهم على عدة 
لدرا�صة  جلان  ت�صكيل  اأو  باحلل  حكومية  وعود  منها  م�صارب 
حل  عن  بحثا   اأنف�صهم  للعمال  مطلبي  حراك  اأو  اأو�صاعهم 
و�صوحا   اكرث  روؤية  يتطلب  ما  وذلك  تواجههم،  ما  مل�صكلة 

لق�صية عالقة تبحث عن حل.  
بها  يتمتع  التي  بكافة احلقوق  يتمتعون  املياومون ل  فالعمال 
بالفئات  وامل�صتقلة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  زمالئهم 
امل�صنفة، اإذ ل يطبق عليهم نظام اخلدمة املدنية، بل ن�صو�ص 
قانون العمل. وبالتايل من الطبيعي اأن جند فروقا يف احلقوق 
واملكت�صبات يتمتع بها عاملني م�صنفني يف احلكومة ول يتمتع 
يعملون  ولكنهم  املهام  بنف�ص  يقومون  ممن  زمالئهم  بها 
الوظيفي  والأمن  ال�صتقرار  غياب  عن  ناهيك  هذا  باملياومة، 
امل�صنفني، مبا يعنيه ذلك من غياب  العاملني  به  الذي يتمتع 

لأ�ص�ص العدالة.
من  الفئة  هذه  بني  التي  احلقوق  يف  العدالة  لغياب  ونتيجة 
لغياب  ونتيجة  امل�صنفني،  العاملني  ونظرائهم  العاملني 
ال�صتقرار والأمن الوظيفي لهم، مت ر�صد ما يقارب 30 اعت�صام 
اأيار  من  الأول  يف  حقوقهم  عن  للدفاع  حتركاتهم  بداية  منذ 
عام 2006 وحتى نهاية �صهر اآذار من العام اجلاري 2010. وقد 
العاملني بالتفاعل جمددا مع قيام وزارة  اأخذت ق�صية هوؤلء 
حتت  منهم  عامال   256 بف�صل  املا�صي  العام  نهاية  يف  الزراعة 
مربرات عدم وجود خم�ص�صات مالية لدى الوزارة، دون اإيجاد 
اأية فر�ص منا�صبة لهم، اأو اإعادة دجمهم لترتكهم غري قادرين 

على توفري م�صتلزمات العي�ص لعائالتهم واأ�صرهم. 
وتعترب ق�صية عمال املياومة )وهم العمال الذين يعملون لدى 
اأيام  ح�صب  اأجورهم  وحت�صب  وامل�صتقلة  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
العمل  �صوق  يف  وكبرية  عالقة  م�صكلة  يعملونها(،  التي  العمل 
يدفعون  العاملني  وهوؤلء  جريء،  حل  اإىل  وحتتاج  الأردين، 
يوميا ثمن عمليات تعيينهم ال�صريعة، فهم يعينون بقرار من 
تعيينهم  عمليات  متر  ول  بلدية،  رئي�ص  اأو  عام  مدير  اأو  وزير 

بقنوات ديوان اخلدمة املدنية الطويلة.
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اإطار رقمي و اإح�صائي:
يف  املياومة  عمال  اأعداد  حول  دقيقة  اأرقام  توجد  ل 
الدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية وامل�صتقلة، ويف �صياق اإعداد 
هذا التقرير تبني اأن عدد عمال املياومة يف الأردن يفوق 
الأرقام التي يتم تداولها �صواء من قبل بع�ص الر�صميني 
اأو النا�صطني يف جمال الدفاع عن حقوق هذه الفئة من 
من  مبا�صر  ب�صكل  ح�صرها  مت  التي  فالأرقام  العاملني. 
اإىل  ت�صري  وامل�صتقلة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  من  العديد 
والدوائر  املوؤ�ص�صات  كافة  األفا يف   23 تقارب  اأعدادهم  اإن 
 %20 يقارب  ما  منهم  اململكة  يف  وامل�صتقلة  احلكومية 
يف  مياومة  عامل   3200 كالتايل:  موزعني  الن�صاء،  من 
يعملون  مياومة  عامل   1700 و  العامة،  الأ�صغال  وزارة 
7873عامل  و  الأ�صغال  لوزارة  تابعة  اإنتاجية  م�صاريع  يف 
م�صماهم   982 منهم  الكربى  عمان  اأمانة  يف  مياومة 
الوظيفي فنيني وموظفني، و1454 عامل حدائق، و 5437 

عامل وطن )عمال نظافة(.

اأنحاء  خمتلف  يف  املنت�صرة  البلديات  يف  يعمل  كذلك 
وطن  عامل   2440 منهم  عامل   3400 حوايل  اململكة 
ال�صيانة.  ور�ص  على  موزعني  والباقي  نظافة(  )عمال 
 4500 حتويل  �صنوات  قبل  فيه  مت  الذي  الوقت  يف  هذا 

عامل مياومة دفعة واحدة اإىل نظام املقطوع.

عامل   2200 يقارب  ما  الزراعة  وزارة  يف  يتواجد  كما 
عمال  من  مئات  ب�صع  يعمل  املياه  وزارة  ويف  مياومة، 
يف  مياومة  عامل   1600 و  الوزارة،  حتددها  مل  املياومة 

موؤ�ص�صة املوانئ يف العقبة.

مركز  يف  مياومة  عامل   150 يقارب  ما  اأي�صا  ويعمل 
اآخرين موزعني على املراكز  جمرك عمان وحوايل 500 
اجلمركية الباقية، كما يعمل 500 عامل يف ق�صم مكافحة 
وت�صري  ال�صحة،  لوزارة  التابع  ال�صارية  الأمرا�ص 
التقديرات اأن عدد عمال املياومة العاملني يف اجلامعات 

الر�صمية ما يقارب 2000 عامل.
اإل اأن بع�ص امل�صادر الر�صمية ت�صري اإىل اأن اأعداد عمال 
وامل�صتقلة  احلكومية  والدوائر  املوؤ�ص�صات  يف  املياومة 

يقارب 30 األفا.

جمالت عملهم
العمل، وهم  املياومة على خمتلف جمالت  يتوزع عمال 
املهن  منها  الوظائف،  من  الأنواع  ع�صرات  يف  يعملون 
الهند�صية اإذ يعمل فيها مهند�صني، وفنيني، و�صكرتريات، 
وتربية  والبيطرة  الب�صتنة  واأعمال  وكتبة  وطابعات 
واحلرا�صة  وطن(  )عمال  والتنظيف  وترقيمها  املوا�صي 
وفنيي  اأ�صغال  وعمال  للحراجات  وطوافني  والأمن 
خلطات  وعمال  ومرا�صلون  و�صواقني  وميكانيك  �صيانة 
مقا�صم  وعاملو  حمورية  حمولت  ومراقبي  )زفتة( 

وعمال ل�صلكي وغريها العديد من الوظائف.

ظروف عمل �صعبة
يواجه العاملني على نظام املياومة الكثري من ال�صعوبات 
والتي ترتاوح يف �صدتها تبعاً لطبيعة العمل الذي يقومون 
ب�صروط  اللتزام  الأحيان  من  الكثري  يف  يتم  ول  به. 
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القوانني  عليها يف  املن�صو�ص  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة 
ذات  الدولية  املعايري  اإىل  بالإ�صافة  الأردنية  والأنظمة 
العالقة. فعلى �صبيل املثال مت ر�صد العديد من احلالت 
عمل  مكان  من  العمال  ونقل  حتميل  فيها  يتم  التي 
مثل  �صليمة  وغري  مالئمة  غري  نقل  بو�صائل  اآخر  اإىل 
وبع�صها خم�ص�ص  الأنقا�ص،  لنقل  املخ�ص�صة  القالبات 
لنقل مادة الإ�صفلت )الزفتة(، الأمر الذي ي�صكل خطورة 
الأ�صغال  وزارة  م�صاريع  يف  يحدث  وهذا  حياتهم،  على 
اأن �صجلت حالة وفاة لأحد  العامة والإ�صكان. وقد �صبق 

العمال جراء ا�صتخدام هذه الطريقة يف النقل.

اأدوات  على  حتتوي  ل  العمل  اأماكن  بع�ص  اأن  كما 
الأولية  الإ�صعافات  لتقدمي  الالزمة  الأولية  الإ�صعافات 
اأن  ميكن  التي  العمل  اأماكن  يف  خا�صة  حدوثها  حال 
تكرث فيها الإ�صابات مثل امل�صاتل واأماكن عمل الأ�صغال 
العامة. واأ�صار العديد من عمال املياومة اأن بع�ص اأماكن 
فيها  يتوفر  ل  واملديريات  الوزارات  عن  البعيدة  العمل 
خم�ص�ص  فهو  الأماكن  بع�ص  يف  توفر  واأن  حمامات، 

للمدراء وامل�صئولني فقط.
ي�صطرون  الذين  املياومة  عمال  من  العديد  اأن  كما 
"طعام  بدل  �صرف  يتم  ل  عملهم،  مواقع  يف  للمبيت 
و�صراب" لهم بل يقومون ب�صراء طعامهم و�صرابهم من 

ح�صابهم اخلا�ص.

ولعل من ابرز ال�صعوبات التي يعاين منها عمال املياومة 
به  يتمتع  الذي  الوظيفي  والأمن  ال�صتقرار  غياب 

نظرائهم امل�صنفني، فباإمكان اأي م�صوؤول مبا�صر لأي من 
وحتى  نقله  اأو  العامل  مبعاقبة  يقوم  اأن  املياومة  عمال 
ف�صله من العمل دون املرور بالجراءاآت الإدارية املتبعة 
عمال  من  العديد  و�صكى  امل�صنفني.  العاملني  حالة  يف 
املياومة من تعر�صهم لعقوبات بطريقة مزاجية مل تتبع 

فيها الأ�صول القانونية والإدارية. 

الوظيفي  والأمن  ال�صتقرار  ملفهوم  كامل  غياب  فهناك 
لدى عمال املياومة؛ فم�صري العامل بيد مديره املبا�صر 
الذي ميلك حق نقل العامل من مكان لآخر وحق حتديد 

موقع عمله بالإ�صافة اإىل احلق يف اإنهاء خدماته.

على  يعتمد  الوظيفة  يف  ا�صتقرارهم  اإن  العمال  ويقول 
مزاجية املدير كما يتم تهديدهم من وقت لآخر بف�صلهم 
من العمل اأو نقل اأماكن عملهم، ويف بع�ص الأحيان يتم 

نقل العامل خالل العام الواحد اأكرث من ثالث مرات.

امل�صتمر  املياومة للتهديد  كما تعر�ص العديد من عمال 
الأحيان  بع�ص  يف  وتنفيذها  بهم  العقوبات  باإيقاع 
وترتاوح  الحتجاجية،  بالعت�صامات  م�صاركتهم  عند 
اخل�صم  بني   ما  بع�صهم  بحق  اتخذت  التي  الإجراءات 
من الراتب اأو الإنذارات اأو النقل اإىل اأماكن عمل بعيدة 

عن مكان �صكناهم.

الأجور والعالوات
يف  املياومة  عمال  �صد  ميار�ص  وا�صح  متييز  هناك 



العمال املياومون

11

زمالئهم  عليها  يح�صل  التي  املكت�صبات  على  ح�صولهم 
التي  بالأجور  املتعلقة  تلك  وخا�صة  امل�صنفني  العاملني 
يتقا�صونها، فغالبيتهم يح�صلون على رواتب ترتاوح ما 
بني احلد الأدنى لالأجور البالغ 150 دينار �صهريا و 170 
دينارا �صهريا، وهذا امل�صتوى من الأجور ل يوفر م�صتوى 

معي�صي لئق للعامل واأ�صرته. 

وهذا ل ينفي وجود عدد حمدود من العاملني على نظام 
املياومة يح�صلون على رواتب جيدة ن�صبياً بالقيا�ص مع 
العاملني باملياومة الآخرين، وترتاوح ما بني 400 و 800 

دينار �صهريا.

التي  العالوات  من  العديد  من  حمرومون  فهم  كذلك 
يح�صل عليها نظرائهم العاملني امل�صنفني، وبقي هوؤلء 
�صنوية  زيادة  على  يح�صلون  ل  جداً  قريب  وقت  حتى 
اإذ مت �صرف هذه الزيادة مع بداية عام 2010  اعتيادية، 
هنالك  اأن  اإذ  العاملني،  جميع  عليها  يح�صل  ول  فقط، 

قطاعات مل حت�صل عليها حتى الآن.

من  املياومة  عمال  من  وا�صعة  قطاعات  تعاين  كذلك 
ي�صتلمون  منهم  فالعديد  الرواتب،  �صرف  يف  التاأخري 
اإىل  ت�صل  اأن  ميكن  مبدة  ال�صهر  انق�صاء  بعد  رواتبهم 
ا�صتالم  تاأخري  اأن  اأفادوا  املياومة  وبع�ص عمال  اأيام.   10
نهاية  مع  خ�صو�صا  ال�صهر  يتجاوز  اأن  ميكن  الرواتب 
بعمليات اجلرد يف  القيام  عام جديد بحجة  وبداية  عام 

املوؤ�ص�صات التي يعملون فيها.

ويعاين العمال من طريقة ا�صتالم الراتب خ�صو�صا من 
يعملون يف امليدان منهم، حيث ياأتي املحا�صب لت�صليمهم 

الراتب دون اأن يحدد الوقت واملكان.

بني  ما  تفاوت  فهناك  ال�صحي  للتاأمني  بالن�صبة  اأما 
التاأمني مبجرد  على  فمنهم من يح�صل  املياومة  عمال 
ا�صتالمه العمل، ومنهم من يح�صل عليه بعد مرور �صنة 
كاملة على عمله، اأما ال�صمان الجتماعي فهو م�صمون 

لكافة عمال املياومة حال ا�صتالمهم عملهم.

حلول جمتزاأة للم�صكلة:
التي  والعت�صامات  الحتجاجية  للتحركات  نتيجة 
من  خا�صة  للجنة  وت�صكيلهم  املياومون  عمال  نفذها 
بينهم ملتابعة ق�صاياهم، كان للحكومات املتعاقبة العديد 
من التحركات جتاه م�صكلة عمال املياومة، وتلقى عمال 
ووزراء  وزارات  روؤ�صاء  من  الوعود  من  العديد  املياومة 
تق�صي بتحويلهم جميعا اإىل عاملني م�صنفني، كان اأولها 
تعهد رئي�ص الوزراء الأ�صبق معروف البخيت بتحويلهم 

مع نهاية عام 2006.

وكذلك قامت بع�ص احلكومات الالحقة بتحويل العديد 
منهم اىل عاملني م�صنفني يف بع�ص الوزارات واملوؤ�ص�صات، 

وامتنعت حكومات اأخرى.

جلنة  بت�صكيل  اآنذاك  احلكومة  قامت   2007 عام  ويف 
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الت�صكيالت  جدول  خارج  العاملني  اأو�صاع  ملعاجلة 
)العاملني بعقود امل�صاريع وعمال املياومة( ، حيث اأقرت 
اللجنة حتويل جميع عمال املياومة مع نهاية عام 2009 

اإىل نظام  اخلدمة املدنية.
بت�صكيل جلنة  الوزراء احلايل  رئي�ص  قيام  وبالرغم من 
يف  تعيينهم  مت  الذين  املياومة  عمال  مو�صوع  لدرا�صة 
العام  من  اعتبارا  �صابقة  �صنوات  خالل  الزراعة  وزارة 
2007 خارج جدول الت�صكيالت وانهيت خدماتهم بنهاية 

العام 2009   لعدم توفر املخ�ص�صات املالية. وت�صري بع�ص 
اأف�صدها  والتحويل  التثبيت  عمليات  بع�ص  اأن  املوؤ�صرات 
غياب املعايري امل�صتخدمة، وغياب العدالة، اإذ اأن العاملني 
امل�صوؤولني متكنوا من  الذين متكنوا من تو�صيط بع�ص 
حتويل انف�صهم اىل عمال م�صنفني، هذا ح�صب العديد 

من العاملني،
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التو�صيات :
احلكمة  من  لي�ص  فاإنه  باملياومة،  العاملني  مو�صوع  يف 
اإىل  حكومة  من  وترحيلها   ، معلقة  الق�صية  هذه  ترك 
او  خم�ص�صات  وجود  عدم  م�صمى  حتت  تارة   ، اأخرى 
موازنات، وتارة بحجة اأن القطاع العام مت�صخم وبحاجة 
اإىل "تر�صيق"، فلي�صت هذه الفئة ال�صعيفة من املجتمع 
وحت�صني  املوازنة،  عجز  تفاقم  ثمن  دفع  عليها  من  هي 
اأعمالهم  اأن مل ي�صتمروا يف  الأداء احلكومي، فغالبيتهم 
العمل  من  الأدنى  احلد  توفر  ورواتب  اأجور  وي�صتلمون 

اأمام  يقفون  اأنف�صهم  �صيجدون  ولأ�صرهم،  لهم  الالئق 
�صندوق املعونة الوطنية للح�صول على معونات هي اأي�صا 
تاأتي من خزينة الدولة، لذلك فاإن حتويلهم اإىل عاملني 
م�صنفني يعد املدخل حلل العديد من م�صكالتهم والتي 
بات  ثم  ومن  الوظيفي،  والأمن  ال�صتقرار  غياب  اأهمها 
مطلوبا اإعادة النظر يف ظروف عمل غالبيتهم ال�صعبة، 
وال�صالمة  ال�صحة  �صروط  بتوفري  يتعلق  فيما  �صواء 
املهنية يف اأماكن عملهم، اأو بت�صليمهم اأجورهم يف الأوقات 

التي ي�صتلم فيها نظرائهم امل�صنفون.


