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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي واألوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة االجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار االقتصــادي واالجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة االجتماعيــة واالســتقرار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

المرصـد العمالي األردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - األردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  األردنيــة 
األطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر
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ال شــك أن قضيــة األطبــاء الملتحقيــن ببرامــج اإلقامــة »غيــر مدفوعــة األجــر« 
فــي المستشــفيات مــا تــزال تــؤرق المئــات منهــم، فهــم ال يتمتعــون بأبســط 

حقوقهــم ويتعرضــون النتهــاكات عديــدة وصلــت حــد العمــل بـ«الســخرة«.

ولعــل مــن أبــرز هــذه االنتهــاكات هــي ســاعات العمــل الطويلــة، إذ تجــاوز 
فــي بعــض األحيــان الـــ100 ســاعة فــي األســبوع دون أي أجــر، وعــدم شــمول 
أغلبهــم فــي الحمايــات االجتماعيــة كالضمــان االجتماعــي، وضغــط العمــل 
الــذي يتعرضــون لــه بشــكل يومــي، والمناوبــات التــي تصــل إلــى 38 ســاعة 
متواصلــة، إضافــة إلــى ذلــك عــدم حصولهــم علــى إجــازات أســبوعية أو 
إجــازات األعيــاد واإلجــازات الرســمية وإجــازات األمومــة للطبيبــات المقيمــات 

ــادرًا. إاّل ن

ــي تطرحهــا بعــض  ــة بتعــدد برامــج اإلقامــة الت وتكمــن مشــكلة هــذه القضي
المستشــفيات فــي القطاعيــن العــام والخــاص أو فــي الخدمــات الطبيــة، إذ 
تقــدم بعــض المؤسســات الطبيــة الخاصــة برامــج اإلقامــة إمــا دون أجــر أو 
بأجــر قــد ال يتجــاوز الحــد األدنــى لألجــور البالــغ 260 دينــارًا شــهريا، وبعضهــا 
ــن  ــراوح بي ــه ت ــل تدريب ــب أن يدفــع رســومًا ســنوية مقاب ــى الطبي يشــترط عل

الـــ1200 والـــ3000 دينــار، علــى اعتبــار أنــه متــدرب وليــس طبيــب عامــل.

وتنقســم برامــج اإلقامــة فــي األردن إلــى نوعيــن، األول: برنامــج اإلقامــة 
مدفــوع األجــر لألطبــاء المعينيــن بعقــود فــي مستشــفيات وزارة الصحــة 
وبعــض المستشــفيات الخاصــة، واآلخــر: غيــر مدفــوع األجــر، وهــو المشــكلة 
مــن  تخرجهــم  عنــد  األطبــاء  أن  حيــث  المقيميــن،  األطبــاء  لــدى  الكبــرى 
ــر متوفــرة فــي  ــة األج ــد إقامــة مدفوع ــًا ال يجــدون مقاع ــات الطــب، غالب كلي
المستشــفيات عنــد اجتيازهــم ســنة االمتيــاز، لقلــة عددهــا، فيلجــأون إلــى 
برنامــج »غيــر المدفــوع« الــذي تطرحــه المستشــفيات اســتغااًل لحاجــة األطبــاء 

لاختصــاص دون إعطائهــم أجــرا.

ويــراوح عــدد مقاعــد اإلقامــة بيــن الـــ1100 والـــ1200 مقعــد ســنويًا، فــي حيــن 
يبلــغ عــدد خريجــي كليــات الطــب نحــو الـــ2500 طالــب ســنويًا، وهــذا يعتبــر جــزء 
مــن تفاقــم المشــكلة، إذ أن عــدد المقاعــد مدفوعــة األجــر التــي تتوفــر ســنويًا 
ــم  ــة الذيــن ل ــر مــن الخريجيــن، لذلــك يلجــأ الطلب ال تســتوعب هــذا الكــم الكبي
ــر المدفــوع«  بصفتــه  يحظــوا بمقعــد إقامــة مدفــوع األجــر إلــى برنامــج »غي

الخيــار الوحيــد أمامهــم. 

مقدمة
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وتخلــو بيانــات نقابــة األطبــاء ووزارة الصحــة األردنيــة مــن أرقــام تحصــر عــدد 
األطبــاء المقيميــن فــي األردن بنظــام »غيــر مدفــوع األجــر«، فــي حيــن تعتقــد 
الحملــة الوطنيــة للدفــاع عــن حقــوق األطبــاء المقيميــن »هّجرتونــا«، أن نحــو 
65 بالمئــة مــن األطبــاء بنظــام »غيــر مدفــوع األجــر« موجــودون فــي الخدمــات 
الطبيــة، و25 بالمئــة فــي المستشــفيات الجامعيــة، و10 بالمئــة فــي وزارة 

الصحــة، و5 بالمئــة فــي المستشــفيات الخاصــة.

117 مستشــفى، منهــا  إلــى  ويصــل عــدد المستشــفيات فــي المملكــة 
69 فــي القطــاع الخــاص، و31 فــي القطــاع الحكومــي، و15 مستشــفى 

إثنيــن. جامعييــن  عســكريا، ومستشــفيين 

ــة أيضــًا؛ عــدم وجــود تشــريع أو نظــام خــاص مــن  وممــا فاقــم هــذه القضي
قبــل المجلــس الطبــي ينّظــم عمــل هــؤالء األطبــاء مــن حيث ســاعات دوامهم 
واإلجــازات، وتنظيــم عاقتهــم ببرامــج اإلقامــة، وتحديــد الوصــف الوظيفــي 
المهــام والواجبــات  إقامتهــم، وتحديــد  لهــم فــي كل ســنة مــن ســنوات 

الموكلــة إليهــم، وبنفــس الوقــت تحديــد حقوقهــم كافــة.

ويتضمــن هــذا التقريــر المقتضــب عرضــًا لظــروف عمــل أطبــاء اإلقامــة لجهــة 
الممارســات والتأثيــرات الســلبية والتوجهــات والمقارنــات مــع دول أخــرى، 
وذلــك اســتنادًا إلــى مــا توصــل إليــه فريــق المرصــد العمالــي األردنــي مــن 

خــال رصــده.

أظهــر الرصــد الــذي قــام بــه فريــق المرصــد العمالــي األردنــي أن الغالبيــة 
الســاحقة مــن هــؤالء األطبــاء يعملــون دون أي أجــٍر، وقلــة يحصلــون علــى أجر 
260 دينــاراً شــهريا وهــو الحــد األدنــى لألجــور، وذلــك ضمــن برنامــج التشــغيل 

والتدريــب فــي وزارة العمــل.

كذلــك فــإن ســاعات عملهــم فــي المستشــفيات قــد ُتجــاوز فــي أغلــب األحيان 
الـــ100 ســاعة أســبوعيًا، هــذا غيــر المناوبــات التــي تصــل إلــى نحــو 38 ســاعة 
ــة، بالرغــم مــن أن قانــون العمــل نــص علــى عــدم تشــغيل العامــل  متواصل
أكثــر مــن 8 ســاعات يوميــًا أو 48 ســاعة فــي األســبوع، مــا يعتبــر انتهــاكًا 

صارخــًا لحقوقهــم ومخالفــة ألحــكام القانــون.

وال يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد فقــط، بــل إنــه ينــدر أن يحصــل هــؤالء األطبــاء 
علــى إجــازات، أكانــت أســبوعية أو ســنوية، أو إجــازات األمومــة للطبيبــات، أو 

حتــى إجــازات األعيــاد.

األجور وساعات العمل واإلجازات
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ثمــة مــا يقــارب الـــ48 بالمئــة مــن القــوى العاملــة فــي األردن غيــر مشــمولين 
بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، ومــن ضمــن هــذه النســبة أطبــاء 
اإلقامــة ببرنامــج غيــر مدفــوع األجــر، ولعــل عــدم تمتعهــم بهــذه الحمايــات 
يعتبــر مــن أخطــر مــا يتعرضــون لــه لمخالطتهــم المرضــى بشــكل يومــي، مــا 
قــد يعرضهــم لخطــر العــدوى بأمــراٍض عديــدة، قــد تصــل أحيانــًا إلــى الوفــاة، 
إضافــة إلــى اآلثــار النفســية نتيجــة ضغــط العمــل اليومــي الــذي يقــع علــى 

كاهلهــم.

ومــن الملفــت أن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤالء األطبــاء باتــوا معرضيــن 
لإلصابــة بعــدوى فيــروس كورونــا، فــي ظــل اســتمرار انتشــار الجائحــة، دون 
تأمينــاٍت صحيــة تحميهــم وتحــول دون وقــوع مضاعفــات فــي صحتهــم حــال 

إصابتهــم بالفيــروس.

ــازم حــال  ــى تلقــي العــاج ال ــا فــي عــدم قدرتهــم عل وتكمــن المشــكلة هن
ــا. ووفــق قائمــة أعدتهــا  ــروس كورون ــة بفي ــة عمــل أو إصاب تعرضهــم إلصاب
حملــة »هّجرتونــا« تحــوي عــدد األطبــاء المقيميــن بنظــام »غيرمدفــوع األجــر« 
الذيــن تعرضــوا إلصابــات عمــل وللوفــاة أثنــاء عملهــم، فــإن 23 طبيبــًا مقيمــًا 
تعرضــوا إلصابــة عمــل، بينمــا توفــي 26 منــذ عــام 2005 وحتــى عــام 2020.

الضغــوط الكبيــرة التــي يتحملهــا األطبــاء المقيمــون فــي العمــل لســاعات 
طويلــة، وتحملهــم مســؤوليات قانونيــة عــن حيــاة المرضــى باعتبارهــم خــط 
ــرة منهــم تهاجــر  ــى أي أجــر، جعــل أعــدادا كبي الدفــاع األول دون الحصــول عل

ــة وجــدوى. ــر عدال إلــى الخــارج للحصــول علــى فرصــة أكث

هجــرة هــؤالء األطبــاء المقيميــن وخســارة كفاءاتهــم أثــرت ســلبًا علــى النظــام 
الصحــي وجودتــه فــي األردن، إذ أن نحــو 34 بالمئــة مــن خريجــي كليتــي 
ــون فــي  ــا يعمل ــوم والتكنولوجي ــة وجامعــة العل الطــب فــي الجامعــة األردني
أميــركا وأوروبــا ودول الخليــج ودول أخــرى، مــا أدى إلــى نقــص فــي أطبــاء 

االختصاصــات الفرعيــة والدقيقــة الذيــن تســتقطبهم تلــك الــدول.
وبالتالي، أفقد هذا الوضع األردن، إلى حد ما، ميزة نســبية وقيمة مضافة 
كان يتمتــع بهــا، وهــي الســمعة اإليجابيــة لألطبــاء األردنييــن ومســتوياتهم 

المتميزة.

مخاطر صحية وغياب الحمايات االجتماعية 

تأثيرات سلبية على النظام الصحي وجودته
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مقارنات مع دول أخرى

المقيميــن فــي  عــدد مــن األطبــاء  أجريــت مــع  التــي  المقابــات  أظهــرت 
ــة تجاربهــم مــع نظرائهــم فــي األردن، فرقــًا شاســعًا  ــدول األخــرى ومقارن ال
فــي ظــروف العمــل، إذ تبيــن أن هنــاك احترامــا للجهــد المبــذول مــن األطبــاء 
المقيميــن، وأنهــم يتقاضــون رواتــب تؤمــن حيــاة كريمــة لهــم، وســاعات 

عملهــم محــددة.

األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  فــي  المقيميــن  األطبــاء  عمــل  أن  وتبّيــن 
ينــدرج تحــت مجلــس االعتمــاد الطبــي العالــي وهــو هيئــة مســتقلة، تصــدر 
التشــريعات الازمــة فيمــا يخــص برامــج اإلقامــة بنــاًء علــى احتياجــات الســوق، 
إضافــة إلــى أن الطبيــب المقيــم هنــاك يعتبــر موظفــًا بعقــد عمــل وراتــب 

ــه. ــاة كريمــة ل يؤمــن حي

كمــا تبّيــن أّن الحكومــة األميركيــة هــي المســؤولة عــن توفيــر رواتــب األطبــاء 
للبرامــج التعليميــة، وهــي ملزمــة بذلــك فــي حــال لــم تســتطع المستشــفيات 
الخاصــة دفعهــا لألطبــاء المقيميــن، كمــا تؤمــن الحكومــة لألطبــاء مخصصــات 
إضافيــة ســنوية لحضــور المؤتمــرات الطبيــة وااللتزامــات التعليميــة عليهــم، 
فضــًا عــن المخصصــات اليوميــة، للمــأكل والمشــرب، علمــًا أّنهــم ال يعملــون 

أكثــر مــن 80 ســاعة أســبوعيًا.

وفــي دولــة قطــر، فــإّن نظــام اإلقامــة هنــاك يقتصــر علــى المستشــفيات 
الحكوميــة؛ لكونهــا دولــة صغيــرة، وهــي مدفوعــة األجــر، باإلضافــة إلــى 
دفــع بــدالت الميــاه والكهربــاء والهواتــف والمــأكل بنســبة %15 وبــدل ســفر 

ــم 3 أطفــال بحــد أقصــى. وســكن وتعلي

ــون  ــح اإلجــازات وفقــا لقان ــن، حيــث ُتمن ــاء المقيمي كمــا ُتحفــظ حقــوق لألطب
العمــل فــي قطــر.

التوســع فــي عــدد كليــات الطــب فــي األردن واقعــًا صعبــًا فــي  وأوجــد 
القطــاع الصحــي، إذ اســتحدثت منــذ عــام 2006 ثــاث كليــات طــب جديــدة 
ــك  ــات، دون أن يرافــق ذل ــى 6 كلي ــة ليصــل العــدد إل فــي الجامعــات األردني
توســيع أو زيــادة عــدد المستشــفيات التعليميــة، مــا زاد مــن عــدد األطبــاء 
ــات )المجلــس الطبــي  ــن ال يتلقــون أجــورا، وبخاصــة مــع تعــدد المرجعي الذي
الجامعــات وكليــات  العالــي، نقابــة األطبــاء،  األردنــي، المجلــس الصحــي 
وجــود معاييــر  وعــدم  التعليميــة(  وغيــر  التعليميــة  والمستشــفيات  الطــب 

موحــدة تنظــم ملــف إقامــة األطبــاء فــي المستشــفيات.
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ــات  ــق فــي الوالي ــا، فــإن نظــام اإلقامــة يتوافــق مــع المطب أمــا فــي ألماني
المتحــدة وقطــر؛ بحفــظ حقــوق الطبيــب المقيــم؛ فالعمــل ينــدرج ضمــن لوائــح 
وتعليمــات صــادرة مــن قبــل مــا يســمى بـ«غــرف األطبــاء« فــي الفيدراليــات 
والواليــات، وتصــل ســاعات عمــل الطبيــب المقيــم إلــى 40 ســاعة أســبوعيا 

يمكــن زيادتهــا إلــى 52 ســاعة شــرط موافقــة الطبيــب.

ــاك علــى تعويــض مالــي كاٍف، بســبب أن  كمــا يحصــل الطبيــب المقيــم هن
نقابــة األطبــاء هــي مــن ضغطــت علــى الجهــات المســؤولة لفــرض قانــون 

يلــزم المستشــفيات كافــة بتعويــض الطبيــب المقيــم عــن عملــه.

فضــًا عــن ذلــك، فــإّن لــكل طبيــب أو طبيبــة فــي ألمانيــا، حــق فــي اإلجــازة 
30 يومــا ســنويا، وتأميــن صحــي يدفــع المستشــفى منــه %50، كمــا توفــر 
النقابــة محاميــن متخصصيــن للترافــع ضــد االنتهــاكات العماليــة التــي يتعرض 

لهــا األطبــاء.

وفــي المملكــة المتحــدة )بريطانيــا(؛ ال يعمــل الطبيــب أكثــر مــن 48 ســاعة 
أســبوعيا، وفــي حــال الحاجــة الماســة يضــاف إليــه عمــل إضافــي مدفــوع 
األجــر بشــرط موافقــة الطبيــب نفســه، كمــا أن طبيــب اإلقامــة  ال يعمــل 
أكثــر مــن 13 ســاعة فــي اليــوم الواحــد، وإذا عمــل بالمناوبــات يجــب أن يكــون 

ــة. ــن كل مناوب ــاك 11 ســاعة مــدة اســتراحة بي هن
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التوصيات
بــات واجبــا علــى الحكومــة والجهــات المعنيــة،  ُعــرض،  1. فــي ضــوء مــا 
كالمجلــس الطبــي األردنــي، التحــرك ســريعا إللغــاء برنامــج »غيــر مدفــوع 
ــًا، مــن  ــاء يومي األجــر«، ووقــف االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا هــؤالء األطب
ســاعات عمــل طويلــة وعــدم دفــع أجــور لهــم، وعــدم تمتعهــم بالحمايــات 
الكــوادر  تســرب  لوقــف  وذلــك  اإلجــازات،  علــى  أو حصولهــم  االجتماعيــة 

الطبيــة، وهجرتهــم إلــى خــارج المملكــة.

2. تحديــد الوصــف الوظيفــي ألطبــاء اإلقامــة مــن حيــث المهــام والواجبــات 
مــن  كل ســنة  فــي  وتفصيلهــا  كافــة،  حقوقهــم  ويبيــن  إليهــم،  الموكلــة 

ســنوات اإلقامــة.

3. زيــادة عــدد مقاعــد اإلقامــة مدفوعــة األجــر بمــا يتوافــق مــع أعــداد خريجــي 
كليــات الطــب ســنويًا.

4. ضرورة شمول أطباء اإلقامة بالحمايات االجتماعية كالضمان االجتماعي.

ــة مــن خــال  ــارج المملك ــى خ ــة، وهجرتهــم إل ــوادر الطبي 5.وقــف تســرب الك
ــاء وإعطائهــم حقوقهــم كافــة، لضمــان جــودة  وقــف االنتهــاكات ضــد األطب

النظــام الصحــي.

6. تطويــر أدوات إنفــاذ التشــريعات العماليــة، لوضــع حــد للتجــاوزات التــي 
تجــري عليهــا، بمــا يمّكــن العامليــن والعامــات مــن التمتــع بظــروف عمــل 

الئقــة.
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