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 مقدمة

املر�سد  فريق  مالحظة  �سياق  يف  التقرير  هذا  اإعداد  جاء 
ل�سل�سلة  اجلمارك  دائرة  يف  العاملني  تنفيذ  الأردين  العمايل 
ظروف  بتح�سني  فيها  مطالبني  العمالية  الحتجاجات  من 
التي  الظروف  ا�ستعرا�ض  اىل  التقرير  هذا  ويهدف  عملهم. 
الأجور  حيث  من  الأردنية  اجلمارك  يف  العاملون  فيها  يعمل 
والعالوات، وال�ستقرار الوظيفي، ومدى توفر معايري ال�سحة 
وال�سالمة املهنية، وغريها من احلقوق العمالية الأ�سا�سية التي 
ن�ست عليها الت�سريعات الأردنية والدولية ذات العالقة. وياأتي 
ي�سدرها  التي  الدورية  التقارير  �سل�سة  اإطار  يف  التقرير  هذا 
املر�سد العمايل الأردين، اأحد برامج مركز الفينيق للدرا�سات 
القت�سادية واملعلوماتية، والتي تتناول ظروف العمل يف العديد 
من القطاعات القت�سادية املختلفة، يف اإطار خطة عمل تهدف 
العاملني  فيها  يعاين  التي  العمالية  القطاعات  تغطية  اإىل 

لنتهاكات مت�ض حقوقهم الأ�سا�سية.
وقد اعتمد فريق اإعداد التقرير على بع�ض اأدوات املنهج النوعي، 
وذلك من خالل اإجراء العديد من املقابالت ال�سخ�سية مع عدد 
من العاملني يف دائرة اجلمارك، اىل جانب اجراء مقابالت مع 
على  املوظفون  التي عمل  النقابية  اللجنة  اأع�ساء  العديد من 
�سروط عملهم، وقام  للدفاع عن م�ساحلهم وحت�سني  اإن�سائها 
الأ�سئلة  من  جمموعة  بطرح  العمايل  املر�سد  فريق  كذلك 
على الع�سرات من العاملني على �سفحة التوا�سل الجتماعي 
دفعت  التي  الأ�سباب  ومن  منهم.  اإجابات  وتلقى  بوك  الفي�ض 
يف  العاملني  قيام  التقرير  هذا  لإعداد  العمايل  املر�سد  فريق 
العمالية  الحتجاجات  من  العديد  بتنفيذ  اجلمارك  دائرة 
للمطالبة بتح�سني ظروف عملهم من جهة وزيادة اجورهم من 
جهة اأخرى، ويف �سياق تطور احتجاجاتهم قاموا بتاأ�سي�ض نقابة 

خا�سة بهم للدفاع عن م�ساحلهم وحت�سني ظروف عملهم.
ووجد فريق اإعداد التقرير اأن هنالك �سعفاً وا�سحاً يف توفري 
وتطبيق العديد من معايري العمل املتعارف عليها يف القوانني 
ذات  الدولية  املعايري  بع�ض  جانب  اىل  الأردنية  والأنظمة 
يف  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  الأعمال،  من  النوع  بهذا  العالقة 

جمال ال�سحة وال�سالمة املهنية.
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دائرة اجلمارك يف �صطور
اإدارة للجمارك يف الأردن عام1922 ، حيث  اإن�ساء اأول  مت 
�سميت مديرية املكو�ض والح�ساء العام، وارتبطت اإدارياً 
اآنذاك(،  الوزراء  )رئا�سة  امل�ست�سارين  جمل�ض  برئا�سة 
عن  الإيرادات  وجمع  واملعاينة  الإح�ساء  هدفها  وكان 
الب�سائع الواردة اإىل البالد، وقد ا�ستوفيت اآنذاك كر�سم 
اإح�ساء ثم اأ�سبحت فيما بعد ر�سم معاينة، وت�سمى حالياً 
الر�سوم اجلمركية. اأطلق على الدائرة عدة ت�سميات منذ 
مديرية  �سميت   1935 وحتى   1926 عام  فمنذ  تاأ�سي�سها، 
والتجارة  اجلمارك  مديرية  ثم  واملكو�ض،  اجلمارك 
ووزارة  و1951،   1936 عامي  بني  ما  للفرتة  وال�سناعة 
التجارة / اجلمارك للفرتة من عام 1951 وحتى 1956، 
وحتى   1956 عام  منذ  اجلمارك   / املالية  وزارة  و�سميت 
عام 1983 ، حيث اأطلق عليها منذ ذلك العام ولغاية الآن 

ا�سم "اجلمارك الأردنية".

اجلمارك  تو�سعت   ،1922 عام  اجلمارك  تاأ�سي�ض  ومنذ 
باإن�ساء عدة مراكز جمركية، ففي عام 1930  اأن�سئ مركز 
الأردن  نهر  على  الواقع  احل�سني،  امللك  ج�سر  جمرك 
وجمرك  فل�سطني،  واىل  من  الب�سائع  مرور  لت�سهيل 
جمرك  ومركز  ال�سورية،  الأردنية  احلدود  على  الرمثا 

عمان الواقع يف منطقة عني غزال.

1938عدة  وحتى   1931 عام  من  الفرتة  خالل  واأن�سئت 
مراكز جمركية يف كل من ج�سر املجامع، جمرك املفرق، 
العد�سية، ج�سر ال�سيخ ح�سني "معرب وادي الأردن حالياً"، 
والزرقاء،  وعمان،  اربد،  من  كل  يف  الربيدية،  واملراكز 

كما  ومعان،  حالياً(  )الروي�سد  الجفور  جمرك  ومركز 
اأهداف  وتتمثل  العقبة عام 1944.  اأن�سىء مركز جمرك 
من  واحلد  التهريب  مبكافحة  الأردنية  اجلمارك  دائرة 
وامل�ساهمة يف حتفيز  امل�سروعة،  التجارية غري  الن�سطة 
املوارد  وتعزيز  رفد  اىل جانب  ال�ستثمارية،  العمل  بيئة 

املالية للخزينة وتطوير الأداء والقدرات املوؤ�س�سية .

اجلمارك:  اأرقام واح�صاءات
يبلغ عدد العاملني يف دائرة اجلمارك لعام 2011 "2975" 
وتنخف�ض  الناث،  159من  و  الذكور،  من   2816 بينهم 
الطبيعة  ب�سبب  الدائرة  العامالت يف هذه  الن�ساء  ن�سبة 
احلدودية، حيث يرتكز عمل  املراكز  يف  للعمل  اخلا�سة 
وينق�سم  الدارية.  بالوظائف  القطاع  هذا  يف  الن�ساء 
التالية:  الوظيفية  للفئات  وفقا  اجلمارك  يف  العاملون 
العاملون يف وظائف دائمة وم�سنفة ويبلغ عددهم 2513 
موظفا، عاملون وفقا لتفاقية المن اجلمركي وعددهم 
307  موظفا، وعاملون وفقا لنظام العقود ويبلغ عددهم 
عاملني  عددهم  فيبلغ  املياومة  عمال  اأما  موظفا،   153
اثنني من جمموع العاملني. ويجدر ال�سارة هنا اأن عدد 
املراكز اجلمركية يبلغ 23 مركزا جمركيا يتوزعون على 

خمتلف حمافظات اململكة.

ظروف العمل
طبيعة  ا�ستعرا�ض  �سيتم  التقرير  من  الق�سم  هذا  يف 
اجلمارك  دائرة  يف  العاملني  فيها  يعمل  التي  الظروف 
الأردنية، و�سيتم ا�ستعرا�سها من خالل جمموعة املعايري 

التية:



املرصد العمالي األردني

10

الأجور والعالوات
بداية، لبد من ال�سارة اأن رواتب العاملني يف اجلمارك 
تنق�سم اىل ثالثة اق�سام تتمثل يف الراتب ال�سا�سي، واجور 
العمل ال�سايف وامل�ساعي اجلمركية واملتمثلة يف ما يقارب 
الثالث  الق�سم  اأما  اجلمركية،  العائدات  من  بالألف   2
العاملني يف  احت�سابها وفقا جلهود  فهو: احلوافز ويتم 
الول  بالق�سمني  يتعلق  وفيما  التهريب.  �سبط عمليات 
املوظفني،  رواتب  يف  ثابتني  فهما  الراتب  من  والثاين 
اما الق�سم الثالث فهو غري ثابت ويتفاوت من �سهر اىل 
فاإن معدلت  وباملجمل  الدائرة.  تبعا لطبيعة عمل  اآخر 
اجلمارك  دائر  يف  العاملني  لغالبية  الجمالية  الأجور 
ترتاوح ما بني )400 و 600( دينار �سهريا. وتعترب هذه 
اذا ما  املنخف�سة  الرواتب  للعاملني من  امل�ستويات وفقا 
اخذ بعني العتبار طبيعة الأعمال الفنية التي يوؤدونها، 
التي  وال�سعوبات  لها  يتعر�سون  التي  املهنية  واملخاطر 

يوجهونها اأثناء تاأديتهم لأعمالهم.
البعيدة  خا�سة  احلدودية،  املراكز  يف  املوظفون  وا�ستكى 
متيزهم  بهم  خا�سة  عالوات  اي  وجود  عدم  من  منها، 
الداخلية،  العمل  مراكز  يف  العاملني  من  غريهم  عن 
هذا اىل جانب ح�سولهم على عالوة »ال�سطياف« وهي 
 3 ب  احت�سابها  ويتم  �سنويا  مرات  ثالث  ت�سرف  عالوة 
دينارا،   )120( يقارب  والذي  ال�سا�سي  الراتب  ا�سعاف 
وجتدر ال�سارة هنا اأن عالوة ال�سطياف ت�سرف جلميع 
عمل  لطبيعة  متييز  دون  اجلمارك  دائرة  يف  العاملني 
املوظفني املختلفة وفقا ملكان عملهم ومركزهم احلدودي.
�سرف  يف  متييز  عمليات  هنالك  اأن  وجد  ال�سياق  ويف 
بع�ض اأنواع العالوات بني املوظفني الذين يعملون بذات 

امل�سميات الوظيفية ويوؤدون ذات املهمات، اإذ اأفاد العديد 
اأن �سرف العالوات  من العاملني الذين متت مقابلتهم 
وبدل العمل ال�سايف يرتبط ب�سكل كبري بطبيعة العالقة 
املوظفني  من  فالعديد  وم�سوؤوليهم،  العاملني  بني 
يتواجدون يف ذات املكتب وبذات امل�سمى الوظيفي، لكن ل 
يتمتعون بنف�ض الفر�سة فيما يتعلق مبنحهم العالوات 

والبدلت.
اإعادة  مت  التي  الإ�سايف  العمل  �ساعات  لبدل  وبالن�سبة 
وقت  يف  اإلغائها  مت  اأن  بعد  للموظفني  موؤخرا  �سرفه 
�ساعات  زيادة  تتطلب  العمل  طبيعة  ان  بند  حتت  �سابق 
العمل ول داعي لتعوي�ض مادي بدل عنها، فانه ل يوجد 

اآلية وا�سحة لحت�ساب بدل �ساعات العمل ال�سايف.
ال�س�ض  و�سوح  عدم  من  املوظفني  من  العديد  وا�ستكى 
اإىل  اأ�سا�سها من مكان عمله  املوظف على  التي يتم نقل 
النقل على مزاجية  تعتمد عمليات  بل  اآخر،  مكان عمل 
امل�سوؤول ومدى ولء املوظفني له وعالقته بهم، م�سريين 
ول  �سكنه  ملوقع  مراعاة  دون  املوظف  نقل  يتم  انه  اىل 

حاجات العامل الن�سانية ول خربته.

ال�صتقرار الوظيفي
يغيب عن غالبية العاملني يف دائرة اجلمارك ال�ستقرار 
لدى  والأمان  بالر�سا  ال�سعور  غياب  اأن  اإذ  الوظيفي، 
يعمل  التي  والدائرة  ووظيفته  نف�سه  جتاه  املوظفني 
العاملني،  من  ال�ساحقة  الغالبية  منها  يعاين  حالة  بها 
فالكثري ممن متت مقابلتهم اأكدوا على عدم وجود �سعور 
بالأمان الوظيفي ب�سبب املزاجية العالية عند العديد من 
الإداريني يف الدائرة، وربط العالوات والمتيازات بر�سى 
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امل�سوؤولني عنه، مما قد يحرم العديد من هوؤلء املوظفني 
من اأب�سط حقوقهم املن�سو�ض عليها يف ت�سريعات العمل 
العمل؛  ل�سغط  مرافقا  ال�سعور  هذا  وياأتي  الأردنية، 
والذي  املراكز احلدودية،  العمل يف  �ساعات  نظرا لطول 
يعود اىل نق�ض الكوادر الب�سرية فيها خا�سة مع اغالق 
احلكومة باب التعيينات اجلديدة، والذي يعترب من اهم 
امل�سكالت التي يعاين منها العاملون يف اجلمارك والذين 
اأكدوا على ان عملهم يف اجلمارك يحتاج اىل دقة كبرية؛ 
تق�سريه  حال  كبرية  م�سوؤولية  فيه  املوظف  ويتحمل 

بالعمل نتاج ال�سغط الكبري عليه.
ويتعر�ض املوظفون باجلمارك كذلك اإىل �سغوط نف�سية 
كبرية ب�سبب الإغراءات املادية وحماولت الر�ساوي التي 
تعر�ض عليهم، ا�سافة اىل التهديد واليذاء ب�سبب عدم 
العديد من  امل�ستوردين، وح�سب  تلبيتهم لرغبات بع�ض 
الرغم من  وعلى  فاإنه  مقابلتهم،  الذين متت  املوظفني 
اجلمارك؛  موظفي  عمل  حتكم  عدلية  �سابطة  وجود 
اإّل اأنهم غري حمميني بغطاء اأمني، حتى عند العاملني 
ملخاطر  يتعر�سون  والذين  اجلمركية  الدوريات  يف 
بتعر�سهم  �سواء  التهريب  عمليات  بع�ض  مع  املطاردات 
باأنهم  املطاردة  ملخاطر  بهم  امل�ستبه  تعري�ض  اأو  لالإيذاء 

ميار�سون التهريب.
�ساعات  من  اجلمارك  موظفو  يعاين  ذلك  جانب  اإىل 
م�ساكنهم  عن  احلدودية  املراكز  وبعد  الطويلة،  العمل 
حيث انهم يعملون 8 ايام مقابل 6 ايام ا�سرتاحة، الأمر 
ج�سديا  انهاكا  ي�سكل  العاملني  بع�ض  يعتربه  الذي 
حياتهم  ممار�سة  من  يحرموا  حيث  للموظفني  ونف�سيا 

الجتماعية ب�سكل طبيعي.

الجازات ال�صنوية واملر�صية 
يعاين غالبية موظفو اجلمارك كذلك من حرية النتفاع 
يخ�سع  عليها  احل�سول  ان  اإذ  ال�سنوية،  اجازاتهم  من 
منهم  هبة  يعتربونها  الذين  امل�سوؤولني  بع�ض  ملزاجية 
ولي�ست حق للموظف ح�سب العديد من العاملني، واأما 
ما تبقى من اأيام اإجازة فيتم ترحيل ر�سيدها للعام الذي 
يليه فقط، وبعد ذلك واذا مل يتم النتفاع بها، تلغى دون 
اأن يتم تعوي�ض املوظفني عنها، وح�سب العاملني الذين 
العاملني  متكني  برف�ض  الدارة  تتذرع  مقابلتهم  متت 
العمل  ظروف  ان  ال�سنوية،  الجازة  من  النتفاع  من 
اإ�سرار  حال  ويف  عليها،  باملوافقة  ت�سمح  ل  ومتطلباته 
وامل�سايقات  العقوبات  فان  الإجازة،  طلب  على  املوظف 
غري املبا�سرة تكون بانتظاره مثل النقل من مكان العمل 

اأو حرمانه من العمل الإ�سايف بح�سب املوظفني.

التاأمينات الجتماعية
اجلمارك  دائرة  يف  العاملني  متتع  يخ�ض  وفيما 
بكافة  يتمتعون  جميعهم  فاإن  الجتماعية،  بالتاأمينات 
فهم  املدنية،  اخلدمة  نظام  وفق  الجتماعية  التاأمينات 
الجتماعي،  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  لدى  م�سجلني 

ومنتفعني من نظام التاأمني ال�سحي احلكومي.

ال�صحة وال�صالمة املهنية
وحول �سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية، ا�سار العاملون 
لدى  كاف  ب�سكل  تتوفر  ل  انها  مقابلتهم  متت  الذين 
القفازات  ي�ستخدمون  ل  اأنهم  اإذ  امليدان،  يف  العاملني 
التي  احلاويات  بع�ض  مع  تعاملهم  عند  والكمامات 
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اأن من  اذ  بداخلها،  ما  املوظفون  يعلم  تفتي�سها ول  يتم 
املوظف،  توؤذي  قد  خطرة  مواد  على  حتتوي  ان  املمكن 
تفتي�سها  يتم  التي  واحلافالت  لل�سيارات  بالن�سبة  حتى 
تاأمني  يتم  ول  جدا،  ومرتفعة  عالية  حمولتها  تكون 
هوؤلء املوظفني باأدوات حتميهم وت�ساعدهم على العمل 
منهم  العديد  يعر�ض  قد  مما  للتفتي�ض  �سعودهم  اأثناء 
العاملني  من  عدد  اأكده  ما  وهذا  والك�سور،  لل�سقوط 
اأثناء  زمالئهم  من  العديد  �سقط  حيث  املجال  هذا  يف 

ال�سعود لتلك احلافالت املرتفعة.

المان الوظيفي
يعاين قطاع كبري من العاملني يف دائرة اجلمارك واملراكز 
احلدودية من حتديات كبرية مت�ض اأمنهم الوظيفي، فهم 
اأمام  لوحدهم  اأنف�سهم  يجدون  احلالت  من  كثري  ويف 
حماولت تعدي ج�سدي ولفظي عليهم من اآخرين اأثناء 
وجد  التجارب  من  العديد  وبح�سب  لعملهم.  تاأديتهم 
املوظف نف�سه معنيا بحل م�سكالته مع الآخرين لأ�سباب 
ع�سائرياً،  واما  قانونيا  اأما  بنف�سه  بالعمل  عالقة  ذات 

بحيث ل يجد دائرته التي يعمل فيها اىل جانبه.
يف ذات الوقت الذي يتعامل فيه موظفو دائرة اجلمارك 
مما  املجتمعية  الفئات  خمتلف  مع  احلدودية  واملراكز 
يتطلب منهم التعامل بدبلوما�سية عالية جتنبا حلدوث 
اأية م�ساكل بينهم وبني تلك الفئات، المر الذي يتطلب 
منهم �سوية عالية من التدريب والتاأهيل للتعامل مع اأي 

ق�سايا قد يتعر�سون لها.
انه  مقابلتهم،  متت  الذين  العاملني  من  عدد  اأكد  وقد 
املوظفني حتى  اأحد  ب�سكوى على  تقدم مواطن  ويف حال 

لو كان »مهربا«، فان عليه الذهاب معه اىل املحكمة، ول 
للعقوبة  يتعر�ض  ان  املمكن  بل من  بجانبه  الدائرة  تقف 
كما جرى مع احد املوظفني الذين مت �سربه من قبل احد 
"البحارة"  وهم املهربني العاملني باملراكز احلدودية باأداة 
حادة، وهو على راأ�ض عمله ويقوم بواجبه، فقام ذوي املهرب 
بال�سكوى على املوظف، وكان رد الإدارة على هذه احلادثة 
ا�سبوعني  وح�سم  املدورة  جمرك  يف  للعمل  املوظف  بنقل 

من راتبه لعدم قدرته على التعامل مع "املهرب" .
غياب  على  ت�ساعد  والظروف  الأو�ساع  هذه  جممل 
اأف�سح  وقد  الوظيفي،  بالأمان  الح�سا�ض  وا�سعاف 
وجود  عن  مقابلتهم  متت  اللذين  العاملني  من  العديد 
فيما  خا�سة  القرار،  اتخاذ  عملية  يف  واأحادية  مركزية 
�سلبا  يوؤثر  قد  مما  والفنية؛  الدارية  باجلوانب  يتعلق 
اإىل  وي�ساف  اجلمركية.  واملعامالت  العمل  اجناز  على 
والتدريبات  الدورات  توزيع  يف  العدالة  غياب  ذلك، 
اخلا�سة بالعمل ح�سب العديد من العاملني، حيث ذكر 
موظفو اجلمارك اأن توزيع الدورات التدريبية غري عادل 
ويتم اختيار امل�ساركني فيها وفقا ملزاجية بع�ض الإداريني، 
كما يعاين الكثري من موظفي اجلمارك من عدم كفاءة 
مدراء اق�سامهم التي يعينون فيها، مما يوؤثر �سلبا على 
�سري العمل من خالل املماطلة يف اتخاذ ا�سدار القرارات 
العاجلة والتي حتتاج ملوافقة �سريعة حتي ي�سري العمل، 
مدراء  تعيني  هو  ذلك  يف  ال�سبب  ان  العاملني  وبح�سب 

اأقل رتبة وخربة متجاوزين ذوو الكفاءة واخلربة.
العديد  اأ�سار  اآخر  اىل  عمل  مكان  من  التنقالت  وحول 
امل�سوؤولني،  مزاجية  اىل  تخ�سع  انها  اىل  العاملني  من 
امل�سوؤولني  بع�ض  ي�ستغل  حيث  الوا�سطة،  على  وتعتمد 
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بالتدوير  القا�سية  اجلمارك  تعليمات  عليه  تن�ض  ما 
الوظيفي والتي تن�ض على نقل املوظف بعد مدة حمددة 
من مكانه لتطبيق �سيا�سة املوظف ال�سامل، ب�سكل مزاجي 
معتمدين على املحاباة، اإذ اأكد العديد من العاملني على 
عدم و�سوح يف ال�س�ض التي يتم اجراء تنقالت العاملني 
ملوقع  مراعاة  دون  النقل  عمليات  تتم  اذ  ا�سا�سها،  على 
اأنه  من  دائم  اح�سا�ض  لديه  اجلمارك  فموظف  ال�سكن، 

ميكن اأن يتم نقل مكان عمله يف اأي حلظة.
يذكر  العمل  النقل من  �سياق احلديث عن خماطر  ويف 
عدد من موظفي اجلمارك اأن جمرك وادي اليتم الذي 
يعترب من اأ�سعب مراكز العمل يف اجلمارك، حيث يعمل 
ا�سرتاحة،  �ساعات   8 �ساعات عمل مقابل   8 املوظفون  به 
العمل  بيئة  ل�سوء  املوظفني  ترهيب  اأدوات  من  اأداة  يعد 
فيه و�سغط العمل الهائل. وي�ساف اليه من حيث �سعوبة 
املوظفون  اأن  حيث  عربة،  وادي  مركز  جمرك  العمل 
يتم  عملهم  ظروف  وحت�سني  بحقوهم  يطالبون  الذين 

نقلهم اىل هذين املركزين.

اأهم مطالب العاملني يف اجلمارك:
بحقوقهم  املطالبة  رحلة  اجلمارك  يف  العاملون  بداأ 
ال�سراع  زيادة  اىل  اأدت  والتي  ال�سنتني،  يقارب  ما  منذ 
حيث  وادارتهم،  اجلمارك  "موظفو  املعادلة  طريف  بني 
 %100 لي�سبح  ال�سايف  العمل  اجور  بدل  بزيادة  طالبوا 
من الراتب الجمايل للمراكز احلدودية، و80% للمراكز 
ملا  احلدودية  املراكز  يف  العاملني  ومتييز  الداخلية، 
املراز  يف  العاملني  مع  مقارنة  م�سقة  من  له  يتعر�سون 
اجلمركية الداخلية اىل جانب بع�ض املطالب الأخرى. 

�سندوق  ن�سبة  برفع  اجلمارك  يف  العاملون  طالب  كما 
 %100 لت�سبح  الجتماعي  لل�سمان  اخلا�سعة  امل�ساعي 
بدل 80%، واحت�ساب ن�سبة من �سندوق امل�ساعي للعاملني 
�سرف  ذلك  اىل  ي�ساف  املدين.  التقاعد  نظام  وفق 
وبن�سبة 100% من  بال�سنة  4 مرات  ال�سطياف  اإكرامية 
ل  ان  على  دينار   500 يتجاوز  ل  مبا  الجمايل  الراتب 
كذلك  ومطالبتهم  ال�سايف،  العمل  اجور  ذلك  ي�سمل 
بت�سديد  مطالبتهم  جانب  اىل  خا�ض،  �سحي  بتاأمني 
امل�ساعي،  �سندوق  من  ال�سكان  قر�ض  ق�سط  من  جزء 
ب�سراء  يتعلق  فيما  القرا�ض  �سندوق  دور  وتفعيل 
عن  الق�سايا  اكرامية  �سقف  رفع  اىل  ا�سافة  الأرا�سي، 
حدها العلى 750 دينار وذلك لتحفيز املوظف على اداء 
واجبه بال�سكل املطلوب، واحت�ساب املكافاأة على الق�سايا 
النظر  بغ�ض  الق�سية  على  العاملني  لكافة  واملخالفات 
عن املديرية التي يعمل بها، كما طالبوا بتعديل عالوة 
 %20 بدل  ال�سا�سي  الراتب  من   %100 لت�سبح  املوؤ�س�سة 
وذلك ا�سوة باملوؤ�س�سات التي تقل خطورة العمل فيها عن 
اجلمارك، بالإ�سافة اىل ت�سنيف موظفي الفئة الرابعة 
املوظفني  بني  وامل�ساواة  �سهادات،  على  ح�سلوا  ممن 
ومن  والعالوات.  بالراتب  العمل  ومكان  الرتبة  لنف�ض 
وتو�سيح  املوظفني،  تنقالت  يف  امل�ساواة  اي�سا  مطالبهم 
ا�سافة  الق�سم،  رئي�ض  وبت�سميات  بذلك  املتبعة  ال�س�ض 
اىل اعادة النظر بدوام يوم ال�سبت يف املراكز اجلمركية، 
حيث ي�سرف 50 ديناراً بدل دوام ال�سبت عن �سهر كامل، 
من  امل�سكلة  التح�سريية  اللجنة  باعتماد  طالبوا  كما 
وطلباتهم؛  املوظفني  حقوق  ملتابعة  واملراكز  املديريات 

فهناك الكثري من احلقوق والعرتا�سات.
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النقابة امل�صتقلة ملوظفي اجلمارك
تداعى  ا�ستعرا�سها،  مت  التي  املطالب  حتقيق  بهدف   
عن  العالن  اإىل  الأردنية  اجلمارك  دائرة  يف  العاملون 
وقد  م�ساحلهم،  لرعاية  نقابية  عمالية  منظمة  ت�سكيل 
مت ا�سهارها با�سم "النقابة امل�ستقلة ملوظفي اجلمارك" يف 
ال�سابع ع�سر من ت�سرين الول من عام 2012 ، بهدف رفع 
م�ستوى مهنة اجلمارك يف الأردن وتطويرها وحمايتها 
والجتماعية  القت�سادية  اخلدمات  تقدمي  وكذلك 
اىل  ا�ستنادا  وذلك  وعائالتهم.  للعاملني  والثقافية 
اأحكام املادة )16( من الد�ستور الأردين والتي تن�ض على 
والنقابات  اجلمعيات  تاأليف  يف  احلق  "لالأردنيني  اأن 
م�سروعة  غاياتها  تكون  اأن  على  ال�سيا�سية  والحزاب 
وو�سائلها �سلمية وذات نظم ل تخالف احكام الد�ستور"، 
والتي  الد�ستور  من   )23( املادة  من  "و"  الفقرة  ون�ض 
جانب  اىل  حرة،  نقابات  ت�سكيل  حق  لالأردنيني  ت�سمن 

الن�سان  حلقوق  العاملي  العالن  من   )20( املادة  ن�ض 
والتي تن�ض على "لكل �سخ�ض احلق يف حرية ال�سرتاك 
يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية"، ون�ض املادة )22( من 
العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والتي 
ت�سري اىل اأن "لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
النقابات والن�سمام  اإن�ساء  اآخرين، مبا يف ذلك حق  مع 
املادة  ن�ض  وكذلك  م�ساحلة"،  حماية  اأجل  من  اإليها 
القت�سادية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  من   )8(
فرد  "لكل  اأن  على  توؤكد  والتي  والثقافية  والجتماعية 
احلق يف ت�سكيل النقابات والن�سمام اإىل ما يختار منها"، 
منظمة  عن  ال�سادرة  التفاقيات  اىل  ا�ستناداً  وكذلك 
الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  ومنها  الدولية  العمل 
رقم )87( ب�ساأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
حق  ب�ساأن   )98( رقم  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية 

التنظيم واملفاو�سة اجلماعية.
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اخلال�صة والتو�صيات :
موظفي  غالبية  اأن  التقرير  هذا  يف  جاء  ما  خال�سة 
اجلمارك يعانون من جملة من التحديات يف العديد من 
وال�ستقرار  والأمان  العمل  �ساعات  مثل  العمل  جمالت 
�سروط  و�سعف  الأجور  م�ستويات  وانخفا�ض  الوظيفي 
ال�سحة وال�سالمة املهنية. ويف ختام هذا التقرير نتقدم 
ببع�ض التو�سيات التي من �ساأن الأخذ بها التخفيف من 
التحديات وامل�سكالت التي يتعر�ض لها العاملون يف دائرة 

اجلمارك.
التعامل  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  على   .1

اجلمارك،  دائرة  يف  العاملني  مطالب  مع  باإيجابية 
العاملني  وممثلي  اجلمارك  ادارة  بني  حوار  وفتح 

ونقابتهم.
املدين  الدفاع  يف  الرقابية  الأجهزة  دور  تفعيل   .2
التفتي�ض  يف  الجتماعي  لل�سمان  العامة  واملوؤ�س�سة 

على اأدوات ال�سالمة العامة ومدى تطبيقها.
تكثيف الأن�سطة التدريبية لتدريب جميع العاملني   .3
اأدوات  ا�ستخدام  كيفية  على  وت�سجيعهم  وتاأهليهم 
ال�سالمة العامة والعمل على توعيتهم مبدى اهمية 

ا�ستخدامها.


