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 مقدمة

الظروف  طبيعة  ا�صتعرا�ض  بهدف  التقرير  هذا  اإعداد  جاء 
)ال�صائقون( الربي  النقل  يف  العاملون  فيها  يعمل  التي 
الجازات  على  وح�صولهم  العمل  و�صاعات  الأجور  حيث  من 
ال�صنوية واملر�صية ومتتعهم بالتاأمينات الجتماعية يف ال�صمان 
التي  الأ�صا�صية  العمالية  احلقوق  من  وغريها  الجتماعي 
قانون  يف  املتمثلة  الأردنية  العمالية  الت�صريعات  عليها  ن�صت 
العمل وقانون ال�صمان الجتماعي والأنظمة ذات العالقة، هذا 

بال�صافة اىل تقدمي قراءة يف اأعداد العاملني يف هذا القطاع.

اإجراء  النوعي حيث مت  املنهج  التقرير على  اإعداد  اعتمد  وقد 
يف  العاملني  من  ع�صرات  مع  ال�صخ�صية  املقابالت  من  العديد 
هذا القطاع ومع عدد من النقابيني يف النقابة العامة للعاملني 
يف النقل الربي وامليكانيك، بال�صافة اىل زيارات ميدانية قام 

بها فريق اعداد التقرير اىل العديد من مواقع العمل.

ومن ال�صرورة ال�صارة هنا اإىل اأن هذا التقرير ي�صمل العاملني 
باأجر، ولي�ض ال�صائقني الذين يعملون مع اأنف�صهم، اأي ميتلكون 

ال�صيارات التي يعملون عليها.

لغالبية  م�صلوبني  القطاع  هذا  يف  العاملني  اأن  وجد  وقد 
حقوقهم الأ�صا�صية املن�صو�ض عليها يف ت�صريعات العمل الأردنية 
املختلفة )قانون العمل وقانون ال�صمان الجتماعي والأنظمة 
والتعليمات والقرارات ذات العالقة(، �صواء من حيث انخفا�ض 
من  حرمانهم  جانب  اىل  الطويلة  العمل  �صاعات  او  اجورهم 
الجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية وحقهم يف ال�صرتاك يف 
ال�صمان الجتماعي وتوفري �صروط ال�صالمة وال�صحة املهنية 

وغريها من احلقوق العمالية الأ�صا�صية.
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خلفية عن قطاع النقل العام يف الأردن
عليها  يعمل  التي  النقل  خطوط  من  العديد  هناك 

ال�صائقون يف هذا القطاع وتق�صم اىل عدة اأنواع:

1.  خطوط رئي�صية: هي اخلطوط التي تربط العا�صمة 
بع�صها  املحافظات  مدن  وتربط  املحافظات  مبراكز 

ببع�ض ويبلغ عددها  296خط نقل عام.
القرى  تربط  التي  اخلطوط  هي  داخلية:  خطوط    .2
وتربط  داخلها،  النطالق  مبراكز  املدن  واأحياء 
الواحدة،  املدينة  �صمن  ومبراكزها  بع�صها  الألوية 
عام،  نقل  خط   1243 الداخلية  اخلطوط  عدد  ويبلغ 
ال�صغرية  الركوب  �صيارات  تقدم خدماتها عن طريق 

و�صيارات الركوب املتو�صطة واحلافالت.
3.  النقل الدويل: هي اخلطوط التي تربط اأي مدينة 
تقدمي  يتم  حيث  اململكة  خارج  مدينة  واي  باململكة 
و41  دويل  نقل  �صركة   16 خالل  من  اخلدمة  هذه 

مكتب �صفريات خارجية.
احلجاج  بنقل  متخ�ص�صة  وهي  التاأجري:  خدمة    .4
ويتم  عملهم  اماكن  اىل  املواطنني  ونقل  واملعتمرين 
254مكتب  و  تاأجري  20�صركة  خالل   من  تقدميها 

لتاأجري ال�صيارات.
حتميل  خدمات  تقدم  التي  وهي  التك�صي:  �صيارات    .5
وتنزيل الركاب داخل حدود املحافظات، ويبلغ عددها 
ما يقارب 16500 �صيارة يف خمـتلف املحافظات ح�صب 
هيئة  تقرير  ح�صب  �صيارة   16138 و  النقابة،  ارقام 

تنظيم النقل الربي للعام 2010.

اأرقام واإح�صائيات
كغريه من القطاعات القت�صادية يف الردن واجه فريق 
البحث �صعوبة كبرية يف احل�صول على معلومات دقيقة 
حول اأعداد العاملني يف قطاع النقل الربي "ال�صائقون" 
باأعداد  العالقة  ذات  الرقمية  املوؤ�صرات  تتفاوت  حيث 
العاملني، ال اننا يف التقرير اعتمدنا الرقام التي ح�صلنا 
النقل  قطاع  يف  للعاملني  العامة  "النقابة  من  عليها 
الربي" وذلك لأن هيئة قطاع تنظيم النقل الربي" لي�ض 
اأرقام  لديها  حني  يف  ال�صائقني،  لأعداد  ارقام  اية  لديها 

عدد احلافالت املرخ�صة للنقل العام باأنواعه املختلفة.

"النقابة العامة للعاملني يف النقل الربي"  اأرقام  ت�صري 
اإىل اأن اأعداد ال�صائقني يف قطاع النقل العام تبلغ  62 الف 
�صائق يف خمتلف اأنحاء اململكة، ن�صفهم تقريبا يرتكزون 
يف حمافظة العا�صمة. وبح�صب اأرقام النقابة فاإن اأعداد 
�صائق  األف   25 كالتايل  القطاع  على  تتوزع  ال�صائقني 
�صاحنة و 17 األف �صائق تك�صي و 7 اآلف �صائق �صرفي�ض، 
8 اآلف �صائق با�ض نقل عام، 5 اآلف �صائق نقل �صياحي. 
بينما اأرقام "هيئة تنظيم النقل العام" اأوردت يف تقريرها 
ال�صنوي للعام 2010 اأن اأعداد احلافالت املرخ�صة للنقل 
عام  نقل  و�صيلة   46722 بلغ  اأنواعها  مبختلف  العام 
ت�صمل و�صائل النقل اخلارجي والداخلي والنقل الدويل 
التك�صي  وخدمة  ال�صياحي  والنقل  ال�صياحية  وال�صيارات 
الأطفال  وريا�ض  املدار�ض  يف  الطلبة  نقل  وبا�صات 

واجلامعات وال�صركات واملوؤ�ص�صات.
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الأجور و�صاعات العمل
ب�صكل عام ميكن القول اأن اأجور العاملني يف قطاع النقل 
الربي متوا�صعة جداً، اإذ ل تتجاوز غالبيتها  300  دينار 
�صهرياً. وهذا ل ينفي اأن هنالك �صائقني يح�صلون على 
اأقل من ذلك، وهنالك �صائقني  اأو  اأجور تزيد عن ذلك، 
ال�صيارات  ميتلكون  الذين  وهم  اأنف�صهم،  لدى  يعملون 
منهم  كبرية  اأعداد  اأن  من  بالرغم  عليها،  يعملون  التي 
�صاعة   16 اىل  ت�صل  اأن  ميكن  طويلة  ل�صاعات  يعملون 
املادة   باأن ذلك يعد خمالفة �صريحة لن�ض  يوميا، علماً 
57  من قانون العمل الذي ين�ض على عدم جواز ت�صغيل 
  8 البالغة  الر�صمية  العمل  �صاعات  من  اأكرث  العاملني 
�صاعات يوميا، ال يف حالت خا�صة ولفرتة ل تزيد عن 
اأق�صى �صاعتني ا�صافيتني  ثالثني يوماً يف ال�صنة وبحد 
حده  اأجر  مقابل  ا�صافيا  عمال  حت�صب  اأن  على  يومياً 
املعتاد  اأجره  من  �صاعة  كل  مقابل  وربع  �صاعة  الأدنى 

ح�صب ن�ض املادة )59( من قانون العمل الأردين.
باأجر  العاملني  غالبية  اأجور  فاإن  ذلك،  اىل  بال�صافة 
فاأجور  �صنوية،  زيادات  القطاع ل يح�صلون على  يف هذا 
خرباتهم  كانت  �صواء  القطاع  هذا  يف  العاملني  غالبية 
اأو ع�صرة تبقى ثابتة كما هي، وبالتايل فاإن  �صنة واحدة 
بغ�ض  رواتبهم متقاربة  القطاع  العاملني يف هذا  جميع 

النظر عن �صنوات خدمتهم.
ال�صائقني.  ففي الوقت  اأو�صاع  ويف هذا الطار، تختلف 
الذي يح�صل فيه �صائقي حافالت النقل ال�صياحي على 
اأجور متدنية تقرتب من احلد الأدنى لالأجور البالغ 150 
دينارا �صهريا، )احلد الأدنى لالأجور اجلديد والبالغ  190  
ديناراً �صيطبق يف بداية �صهر �صباط القادم(، اإل اأن اعداداً 

ال�صياح.   من  الكراميات  على  يح�صلون  منهم  كبرية 
فيها  يعملون  التي  النقل  �صركات  ادارات  تاأخذ  لذلك 
هذا الأمر بعني العتبار، وتخ�ص�ض لهم اجوراً متدنية، 
واحل�صول على الكراميات يدفع هوؤلء ال�صائقني للعمل 

�صاعات طويلة اأكرث من 8 �صاعات يوميا.
الربامج  تنفيذ  اطار عملهم يف  بال�صافة اىل ذلك، ويف 
على  يح�صلون  ل  غالبيتهم  فاإن  الطويلة،  ال�صياحية 
ال�صياحية  املواقع  يف  منا�صبة  وا�صرتاحات  نوم  اأماكن 
احلافالت،  داخل  للنوم  ي�صطرهم  مما  والأثرية، 
من  متكنهم  التي  الراحة  على  يح�صلون  ل  بذلك  وهم 
التي  لل�صغوطات  بالإ�صافة  هذا  القيادة،  اأثناء  الرتكيز 
لتوقيع  ال�صياحية  ال�صركات  يف  ال�صواقني  على  متار�ض 
عقود عمل �صنوية، ويف اأحيان عديدة ملدة ثالثة �صهور يف 
جتاوز وا�صتغالل لقانون العمل وانتهاك لبنوده واإجبار 
ال�صائق يف كل مرة للعمل لفرتة التجربة والتي يجيزها 
القانون عند ت�صغيل العامل لأول مرة. الأمر الذي ي�صع 
ال�صائقني يف ظروف عمل غري مريحة ول يوفر المن 

الوظيفي لهم .
اي�صا  يتعر�صون  فهم  ال�صاحنات،  ب�صائقي  يتعلق  وفيما 
كزمالئهم يف هذا القطاع لنتهاكات تتعلق بعدد �صاعات 
العمل، ال ان الختالف يكمن باختالف �صاحب العمل، 
عملهم  �صاعات  ل�صائقيها  حتدد  الكربى  فال�صركات 
ا�صايف، يف حني تتحايل  �صاعات عمل  وت�صرف لهم بدل 
مبو�صوع  يتعلق  فيما  القانون  على  ال�صغرى  ال�صركات 
ويتم  ا�صايف.  بدل  ل�صائقيها  حت�صب  ول  العمل  �صاعات 
حتديد راتب ال�صائق ما بني )180-200( دينار اإىل جانب 
�صرف )100-150( دينار بدل نقل، تت�صمن اجرة ال�صائق 
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و�صيلة  على  يطراأ  قد  اآخر  ت�صليح  واأي  الديزل  وثمن 
النقل.

ول يقف الأمر عند هذا احلد، فاإن ت�صليم اأجور قطاعات 
وا�صعة من العاملني يف هذا القطاع ل تتم يف الوقت املحدد 
لها مع نهاية كل �صهر، اأو حتى خالل الأيام ال�صبعة من 
ال�صهر الذي يليه، ويعد هذا خمالفة �صريحة لن�ض املادة 
من  كبرية  اأعداد  هنالك  اأن  اإذ  العمل،  قانون  من   )46(
فرتات  يف  رواتبهم  يت�صلمون  القطاع  هذا  يف  العاملني 
�صهر.  اأكرث من  اىل  بع�صها  ي�صل  ذلك  اأبعد من  زمنية 
و�صكل مو�صوع التاأخر يف ت�صليم الرواتب والأجور �صبباً 
بها  قام  والتي  الحتجاجات  لتنفيذ  عديدة  اأ�صباب  من 
العاملون يف قطاع النقل الربي خالل العامني املا�صيني.
من  وا�صعة  قطاعات  التقرير  اعداد  فريق  ور�صد 
الكبرية  الركوب  حافالت  على  العاملني  ال�صائقني 
واخلطوط اخلارجية وال�صاحنات،الذين  يعملون بعقود 
كلما  جتدد  ا�صهر  لثالثة  غالبيتهم  املدة،  حمددة  عمل 
�صائقني  من  تبقى  ما  اأما  بذلك.  العمل  �صاحب  رغب 
يعتمدون  فهم  �صركات  ولي�ض  افراد  لدى  يعملون  فهم 
على اأجرة اليوم الواحد اإىل جانب العتماد على اأعمال 

اأخرى جانبية لتوفري مردود مادي اآخر.

التاأمينات الجتماعية
ل تقت�صر النتهاكات التي يتعر�ض لها غالبية العاملني 
بل  فح�صب،  اجورهم  انخفا�ض  على  القطاع  هذا  يف 
عدم  يف  يتمثل  حلقوقهم  اآخر  انتهاك  اىل  ذلك  ميتد 
املطلب  يعترب  الذي  الجتماعي  ال�صمان  يف  ا�صرتاكهم 
واأيدته  �صبق  الذي  املطلب  هذا  لل�صائقني  الأ�صا�صي 

موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي، كما واقرتح  ال�صائقون يف 
العمومي  ال�صائق  العمل على ربط ترخي�ض  املجال  هذا 
با�صراكه بال�صمان الجتماعي، هذا اىل جانب عدم متتع 
اأ�صار بع�ض ال�صائقني  غالبيتهم بالتاأمني ال�صحي. فقد 
الذين متت مقابلتهم، اأنهم ويف حال تعر�صهم اإىل اإ�صابة 

عمل ي�صطرون للعالج على ح�صابهم اخلا�ض.
ا�صراك  باأن  ذلك  العمل  اأ�صحاب  من  العديد  ويربر 
ا�صافية،  نفقات  عليهم  يرتب  بال�صمان  ال�صائقني 
والبع�ض الآخر يعلل الأمر بعدم ا�صتقرار ال�صائق بالعمل 
يعد  اأو مكتب، وهذا  �صركة  كانت  �صواء  املن�صاأة  نف�ض  مع 
ال�صمان  قانون  من   )4( املادة  لن�ض  �صريحة  خمالفة 
الجتماعي التي تطالب ب�صرورة �صمول جميع العاملني 

يف الأردن وبدون متييز مبظلة ال�صمان الجتماعي.
ال�صياحي  النقل  �صركات  فيه  ت�صرك  الذي  الوقت  ويف 
�صائقيها بال�صمان الجتماعي، فاإن ال�صركات وموؤ�ص�صات 
حترم  املتو�صطة  املوؤ�ص�صات  وبع�ض  ال�صغرية  النقل 

موظفيها ال�صرتاك يف ال�صمان الجتماعي.
عدم  ب�صبب  ال�صائقني  منه  يعاين  الذي  الليم  الواقع 
�صمولهم مبظلة التامينات الجتماعية  يرتكهم ويرتك 
اأ�صرهم يف و�صع �صعب فيما لو تعر�ض اأحدهم لال�صابة 
او املر�ض او الوفاة، اىل جانب الو�صع املاأ�صاوي لعائالتهم 

لعدم ح�صولهم على رواتب بعد وفاتهم.
املعايري  من  جملة  هنالك  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
تتناول  الدولية  العمل  منظمة  عن  املنبثقة  الدولية 
يف  وتتمثل  الجتماعية،  التاأمينات  ق�صايا  خمتلف 
حتى  منها  اأي  على  الأردن  ي�صادق  مل  اتفاقيات  خم�ض 
الآن هي: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام  
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الجتماعي،  لل�صمان  الدنيا  باملعايري  1952واملتعلقة 
 1964 لعام   121 رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية 
واملتعلقة باإعانات اإ�صابات العمل، واتفاقية منظمة العمل 
العجز  باإعانات  واملتعلقة   1967 لعام   128 رقم  الدولية 
الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  والورثة،  وال�صيخوخة 
رقم 130 لعام 1969 واملتعلقة بالرعاية الطبية واإعانات 
لعام   183 رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  املر�ض، 

2000  واملتعلقة بحماية الأمومة.
الدنيا  باملعايري  املتعلقة   102 رقــــــــــــم  التفاقيــــــة  وتعد 
اأهم هذه التفاقيات، فهي تتحدث  لل�صمان الجتماعي 
عن �صرورة توفري جمموعة من التاأمينات الجتماعية 
اإ�صابات  تغطية  يف  �صواء  الطبية  الرعاية  يف  تتمثل 
العمل اأو التاأمني ال�صحي، واإعانة البطالة وال�صيخوخة 
التفاقيات  اأما  الوفاة،  عند  والورثة  والعجز  والأمومة 
الأخرى فتحدثت عن م�صتويات متقدمة من التاأمينات 

الجتماعية.
ل  ال�صياقة  مهنة  يف  العاملني  غالبية  فاإن  وباملجمل 
�صمان  من  الجتماعية  احلماية  بحقوق  يتمتعون 

اجتماعي وتاأمني �صحي.

الإجازات الر�صمية وال�صنوية
النقل  قطاع  يف  العاملني  من  ال�صاحقة  الغالبية  يحرم 
والعطل  واملر�صية  ال�صنوية  الإجازات  من  الربي 
الر�صمية والوطنية والأعياد، فاأي اإجازة مهما كان نوعها 
قد حترمهم من م�صدر رزقهم الوحيد، وهذا المر يعد 
خمالفة لن�ض املادة )61( من قانون العمل الذي يعطي 
العامل اإجازة �صنوية ملدة 14 يوما يف ال�صنة، اإذا كانت مدة 

عمله/ عملها يف مكان العمل ذاته تقل عن 5 �صنوات، و 21 
يوما يف ال�صنة اإذا كانت مدة عمله/ عملها يف مكان العمل 
هوؤلء  يتقا�صى  ل  كذلك  فاأكرث.  �صنوات   5 تبلغ  ذاته 
العمال اأجوراً بدل عملهم ال�صايف يف الإجازات الر�صمية، 
وهي خمـالفة  �صريحة لن�ض املادة 59 من قانون العمل.

ال�صائق  قبل  من  املركبة  ا�صتخدام  اأجرة 
"ال�صمان"

من  "ال�صمان"  املركبات  ا�صتخدام  اأجرة  قيم  تفاوتت 
اىل  ال�صائقون  يدفعها  التي  املبالغ  ال�صائقني، وهي  قبل 
مالك ال�صيارات يوميا مقابل العمل عليها، تبعا جلملة 
ال�صيارة وعدد  العالقة بدرجة حداثة  ذات  العوامل  من 
العاملني عليها، لكنها تراوحت باملجمل ما بني )27-22( 

ديناراً يومياً.
فاإن  مقابلتهم،  متت  الذين  ال�صائقني  غالبية  وح�صب 
احلافلة  اأو  ال�صيارة  مالك  ل�صالح  ياأتي  ال�صمان  عقد 
ال�صيارة،  ويجعلهم يعملون حتت رحمة ومزاجية مالك 
واأ�صار اأحد ال�صائقني الذي يدفع 26 دينار �صمان يومي 
لل�صيارة "اأعمل �صاعات طويلة من اأجل �صاحب ال�صيارة" 
اأ�صعار  وارتفاع  ال�صمان  قيمة  "ارتفاع  ان  ويتابع حديثه 
لتاأمني  طويلة  ل�صاعات  اعمل  جتعلني  املحروقات، 

م�صرويف بعد تاأمني نفقات ال�صيارة و�صمانها".
ملا  ظلماً  الأكرث  الفئة  باأنهم  ال�صائقني  قطاع  وي�صف 
يعانوه يومياً من ظروف �صعبة، وي�صيف "عندما ترتفع
طويلة  لأيام  يعملون  ال�صائقني  فان  املحروقات  اأ�صعار 
قبل تعديل العدادات، وعند تعديلها ندفع للنقابة ر�صوم 
"ان يوم اجلمعة والذي  يبلغ 8 دنانري. وي�صيف  تعديل 
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كان متفقا عليه ان يكون لل�صائق ا�صبحنا الآن ندفع 10  
دنانري ل�صاحب ال�صيارة مقابل ا�صتخدام ال�صيارة يف هذا 

اليوم".
القطاع  �صائقو  يتحملها  التي  الكبرية  املالية  الكلف  اإن 
تدفعهم للعمل ل�صاعات طويلة، يقول اأحدهم" انه يعمل 
املكونة  اأ�صرته  نفقات  لتاأمني  يوميا  �صاعة   12 من  اأكرث 
من 9 اأفراد بعد تاأمني م�صاريف ال�صيارة وقيمة �صمانها 

البالغ 24 ديناراً".
ويقول اآخر اأنه "يعمل على ال�صيارة من ال�صاعة ال�صابعة 
�صباحا وحتى اخلام�صة م�صاءاً، واأن �صاحب ال�صيارة يقوم 

بت�صمينها ل�صخ�ض اآخر ليال مقابل 10 دنانري".
اأما حممود وهو اأحد �صائقي حافالت النقل العام فيقول: 
بالعمل  اأقوم  حيث  البا�صات  �صائقي  باقي  كحال  "حايل 
الوىل  الفجر  �صاعات  مع  تبداأ  لكنها  خمتلفة  ل�صاعات 
اليومي  امل�صروف  جانب  اىل  احلافلة  ق�صط  لتح�صيل 
ا�صحاب  من  العديد  اكده  ما  وهذا  الكنرتول"،  واجرة 
والداخلية  اخلارجية  اخلطوط  على  العاملة  احلافالت 

يف الردن.
ومن جملة احللول التي يطالب بها ال�صائقون للتخفيف 
لأجور  جديدة  تعرفة  بايجاد  تتمثل  معاناتهم  من 
عدادات التك�صي او زيادة الجرة لل�صريفي�ض او احلافلة 
يرتتب  ل  حتى  املحروقات،  ا�صعار  وارتفاع  يتنا�صب  مبا 
ال�صائق من  يتحملها  يومية حيث  مالية  عليهم خ�صائر 
كخ�صارة  يوميا  دنانري  لـ8  ت�صل  قد  والتي  الكلفة  فرق 

ترتتب عليهم.
اأخرى  مالية  التزامات  ال�صائق  يتحمل  ذلك  جانب  اىل 
النقل  لو�صيلة  الت�صغيلية  كالكلف  كاهلهم،  على  ت�صاف 

مثل نفقات ال�صيانة الدورية وغري الدورية، اىل جانب 
خمالفات ال�صري.

ال�صتقرار الوظيفي
بالأمان  ال�صعور  النقل  قطاع  يف  العاملني  اأغلب  يفتقد 
الوظيفي، وذلك لأن م�صريهم بالعمل يرتبط مبزاجية 
من  فالكثري  لديها،  العامل  عن  ر�صاها  ومدى  الدارة 
ال�صائقني الذين متت مقابلتهم يف هذا القطاع بينوا اأن 
العمل، ويف  اأ�صحاب  هنالك مزاجية عالية يف ممار�صات 
يكون  قد  م�صريهم  فاإن  قرار  اأي  على  اعرتا�صهم  حال 
ت�صليم مفتاح و�صيلة النقل ل�صاحبها، الأمر الذي يخلق 
�صعورا  لديهم  ويولد  ال�صائقني،  لدى  القلق  من  حالة 
بالإحباط وعدم اللتزام بالعمل باإخال�ض، لأن حقوقهم 
�صمانات  يوجد  ول  اأعينهم،  اأمام  ت�صرق  العمالية 
بعودتهم مرة اخرى، المر الذي اكده ابو خالد والذي 
يعمل منذ 10 �صنوات عند نف�ض �صاحب العمل حيث قال 
اأعباءه  اأحتمل  يجعلني  يعرت�صني  طارئ  ظرف  اي  "ان 
حتى ل اخ�صر عملي، حتى انه ويف حال حدوث حالة وفاة 
و�صيت�صلم  �صافقده  وذلك لنني  العمل  ترك  ا�صتطيع  ل 

ال�صيارة احد غريي".
وتعظيم  املال  جلب  "اأن  ال�صائقني  من  العديد  واأ�صار 
او  ال�صيارات  ا�صحاب  اأوليات  اأهم  من  يعد  الأرباح 
وال�صري  العمل  قوانني  اأما  ال�صركات،  وحتى  احلافالت 

والنقل والنظمة ذات العالقة فهي اآخر همومهم".
وتتبع العديد من ال�صركات التي تتوىل مهام النقل العام 
لديها،  ال�صائقني  عن  للتخلي  عديدة  و�صائل  اململكة  يف 
ومنها ا�صتبدال عقود العمال الدائمة بعقود عمل حمددة 
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وقت،  اأي  يف  خدماتهم  عن  ال�صتغناء  من  لتتمكن  املدة 
النقل  �صركات  يف  العاملني  من  العديد  اكده  المر  هذا 

الداخلي واخلارجي.
من  العديد  ان  العمايل:  للمر�صد  ال�صائقون  واأكد  كما 
عنهم،  يعلم  احد  ول  العمل  من  ف�صلهم  يتم  زمالئهم 
تقدميه  حال  يف  باخلوف  العامل  ل�صعور  ذلك  ويعود 
زمالئهم  ان  وا�صافوا  العالقة،  ذات  للجهات  �صكوى 
اي جهة  اأو اىل  يعرفون حقوقهم  الوقات ل  يف غالبية 

يتوجب عليهم التوجه اليها.
وم�صاكل ال�صائقني على اختالف انواعها اكدتها النقابة 
العديد  يف  وامليكانيك  الربي  النقل  يف  للعاملني  العامة 
من اخلطابات التي وجهتها ل�صحاب الخت�صا�ض واأكدت 
ل�صمول  اآلية  ايجاد  عدم  يف  ترتكز  النتهاكات  هذه  ان 
الجتماعية،  التاأمينات  مبظلة  القطاع  يف  العاملني 
وعدم اللتزام باأحكام قانون العمل الأردين فيما يتعلق 
واملر�صية  ال�صنوية  والإجازات  اليومية  العمل  ب�صاعات 

والعطل والأعياد الر�صمية والعمل الإ�صايف.

عقود العمل
الربي  النقل  قطاع  يف  للعاملني  العامة  النقابة  اأ�صارت 
على  املجال  هذا  يف  املعنيني  مع  وبالتعاون  تعمل  انها 
ايجاد عقد عمل خا�ض ب�صائقي و�صائط النقل العام وفقا 
 ،2006 ل�صنة   39 رقم  للركاب  العام  النقل  قانون  لحكام 
بال�صمان  ال�صائق  ا�صراك  حق  العقد  هذا  يحفظ  حيث 
النقل بدفع  الزام �صاحب و�صيلة  الجتماعي اىل جانب 
بني  عليها  املتفق  العمولت  جانب  اىل  �صهري  راتب 
الطرفني بحيث ل يقل الراتب ال�صهري عن احلد الدنى 

الدوام  ل�صاعات  اآليات  حتديد  ذلك  جانب  اىل  لالأجور 
والجازات وغريها من احلقوق العمالية لل�صائقني.

والنقابة التي اوجدت هذا العقد قالت باأن العمل وفقه 
ا�صحاب  قبل  من  لل�صائق  ا�صتغالل  او  تغول  اي  مينع 
على  العقد  تطبيق  مدى  وحول  العام.  النقل  و�صائط 
ار�ض الواقع قالت النقابة ان هناك العديد من املعوقات 
اىل  ذلك،  امانة عمان  رف�ض  ومنها  تطبيقة  التي متنع 
جانب رف�ض عدد من ا�صحاب العمل التعاقد مع ال�صائق 
وفقه. وح�صب النقابة فاإن ال�صائقني امل�صتفيدين من هذا 

العقد ل تتجاوز ن�صبتهم الـ %15.
هذا وقد اأ�صار العديد من ال�صائقني ان اأحد اأهم الأ�صباب 
والجتماعي  املهني  امل�صتوى  تراجع  اإىل  اأدت  التي 
�صعف  اإىل  يعود  الأردن  يف  لل�صائقني  والقت�صادي 
التنظيم النقابي العمايل الذي يهتم بهم ب�صكل حقيقي 

على اأر�ض الواقع.
�صعف  من  العام  النقل  �صائقي  من  العديد  ا�صتكى  فقد 
تلبية  املدافع عن حقوقهم والعاجز عن  النقابي  الإطار 
الجتماعي  ال�صمان  يف  ب�صمولهم  املتمثلة  مطالبهم 
ال�صيارات  اأ�صحاب  تغول  اإىل  اإ�صافة  ال�صحي،  والتاأمني 
النقابة  ان  اكدت  حيث  النقابة،  نفته  ما  وهذا  عليهم، 
لجبار  الية  ليجاد  ال�صنني  مر  وعلى  جاهدة  ت�صعى 
ا�صحاب العمل ب�صمول ال�صائقني يف ال�صمان الجتماعي 
والتاأمني ال�صحي، وهذا ما ن�ض عليه عقد العمل املوحد 
الذي يرف�ض ا�صحاب العمل واجلهات املعنية من التفاق 

مع ال�صائق على ا�صا�صه.
ال�صائقني  ان فكرة �صمول  النقابة  اأو�صحت م�صادر  وقد 
بعقود عمل تدفع باجتاه ب�صط مظلة ال�صمان الجتماعي 
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وحتديد �صاعات العمل واإيجاد ا�صتقرار وظيفي ومناخات 
النقل  قطاع  �صائقو  اأكد  وقد  لل�صائقني.  منا�صبة  عمل 
النقابة  ان  العمايل  املر�صد  فريق  اإليهم  والذين حتدث 
اآذانها عن مطالبهم املتعلقة بال�صمان الجتماعي  تغلق 
والتاأمني ال�صحي، كما اأنها مل تتخذ اأي خطوة من اجل 
تنظيم عالقة ال�صائقني مع ا�صحاب ال�صيارات، وبح�صبهم 

فاإن النقابة حتولت اإىل جهة لتح�صيل الر�صوم ل اكرث.
من  العمايل  املر�صد  فريق  تلقاها  عديدة  �صكاوى 
على  باجبارهم  تتمثل  الربي  النقل  قطاع  يف  العاملني 
اي  على  يح�صل  ان  دون  للنقابة،  �صنوية  ر�صوم  دفع 
خدمة مقابل تلك الر�صوم، حيث ي�صرتط على كل �صائق 
عمومي عند ترخي�ض �صيارته احل�صول و�صل ا�صرتاك يف 
النقابة، وبالتايل فاإن الع�صوية يف النقابة الزامية ب�صكل 
النت�صاب  جعل  الذي  العمل  قانون  لن�صو�ض  خمالف 

للنقابات العمالية اختياريا.

انت�صار ظاهرة العمل غري الر�صمي
ممن  املواطنني  لآلف  ال�صعبة  احلياة  لظروف  نتيجة 
الذين  وكذلك  خا�صة  اأو  حكومية  وظائف  يف  يعملون 
م�صطرين  اأنف�صهم  يجدون  للعمل،  فر�ض  يجدون  ل 
كو�صيلة  اخلا�صة  �صياراتهم  على  ك�صائقني  للعمل 
هذه  انت�صرت  وقد  ولأ�صرهم،  لهم  رزق  م�صدر  لتاأمني 
يف  خا�صة  املا�صية  ال�صنوات  خالل  كبري  ب�صكل  الظاهرة 
املحافظات والبلدات والقرى. هذه الظاهرة �صكلت حتٍد 
اآخر للعاملني يف قطاع النقل العام فاإىل جانب ظروفهم 
املعي�صية ال�صعبة وتدين اأجورهم، وجد لهم مناف�ض اآخر 
ينقل الركاب ب�صكل غري قانوين، وقد احتج العديد من 

وطالبوا  الظاهرة  هذه  ات�صاع  من  العام  النقل  �صائقي 
احلكومة واجلهات املعنية بايجاد حلول ملن يتعدى على 

م�صدر رزقهم الوحيد بح�صب عدد منهم.

الحتجاجات العمالية يف قطاع النقل
يف  للعاملني  الأردن  العمالية يف  الحتجاجات  ت�صاعدت 
قطاع النقل الربي لعام 2011 ب�صكل ملفت وغري م�صبوق 
حيث بلغ عددها 104 احتجاج ما بني ا�صراب واعت�صام، 
و�صكلت هذه الحتجاجات ما يقارب 12 باملائة من جممل 
الحتجات  هذه  وتركزت  العام،  ذات  يف  الحتجاجات 
واملعي�صية  القت�صادية  الو�صاع  بتح�صني  املطالبة  على 
لل�صائقني اىل جانب العرتا�ض على عدد من النظمة 
وتاأتي هذه  الجور،  برفع  واملطالبة  ال�صادرة  والقوانني 
الحتجاجات كتعبري �صريح عن عمق الأزمة القت�صادية 
القطاع،  هذا  يف  العاملون  يعي�صها  التي  والجتماعية 
بع�صها  مع  ت�صافرت  العوامل  من  جلملة  وكنتيجة 
لالحتجاج  العاملني  من  كبرية  اأعداداً  لتدفع  البع�ض 

على ظروف عملهم ال�صعبة.
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التو�صيات :
ويف ختام هذا التقرير فاإن هناك العديد من التو�صيات 
التي من �صاأن الأخذ بها التخفيف من النتهاكات التي 

يتعر�ض لها العاملون يف قطاع النقل الربي وتتمثل بـ:

1- ايجاد اآلية حمددة من اجلهات ذات العالقة ل�صمول 
ال�صمان  مبظلة  الربي  النقل  قطاع  يف  العاملني 
املركبة  ترخي�ض  ربط  خالل  من  الجتماعي، 

بال�صرتاك بال�صمان الجتماعي.

مكا�صب  يحقق  مبا  املوحد  العمل  عقد  درا�صة  اإعادة   -2
لالطراف ذات العالقة "اأ�صحاب العمل  وال�صائقني"، 

وايجاد اآليات تكفل تطبيق هذا العقد.
يتعلق  فيما  املركبات  ترخي�ض  باآلية  النظر  اإعادة   -3

باحل�صول على �صرط الع�صوية يف النقابة.
العمل  وزارة  ملوظفي  التفتي�صية  اجلهود  تكثيف    -4
على  القطاع  هذا  يف  العاملني  ح�صول  ل�صمان 

حقوقهم، وخا�صة �صائقي �صيارات النقل ال�صغرية.


