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ملخص

أردنــي ( 37.3مليــار دوالر) ،وهــي زيــادة تبلــغ حوالــي

طــرأت علــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي الســنوات

 10.6%مقارنــة مــع الديــن المســتحق عــام  2019والــذي

ظروفــا اقتصاديــة ومجتمعيــة صعبــة تعــددت
األخيــرة
ً

بلــغ حوالــي  23.9مليــار دينــار أردنــي ( 33.7مليــار دوالر).

أســبابها؛ مــن تراجــع النشــاط االقتصــادي ،وتفاقــم

أمــا فــي القطــاع الصحــي ،يعانــي األردن فــي غالبيــة

أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد ،وتراجــع المســاعدات

مستشــفياته الحكوميــة مــن نقــص فــي الكــوادر الطبيــة،

فضــا
الماليــة المقدمــة لالجئيــن فــي المملكــة،
ً

األمــر الــذي ترتــب عليــه تراجــع فــي مســتوى الخدمــات

عــن شــبهات انتشــار الفســاد والتهــرب الضريبــي،

الطبيــة المقدمــة للمرضــى .يعكــس ذلــك الواقــع تكــرار

ســواء الداخلــي أو الخارجــي.
وزيــادة أعبــاء الديــن العــام
ً

الحــوادث التــي وقعــت فــي بعــض المستشــفيات والتــي

انعكــس تأثيــر األزمــات المختلفــة التــي يعانــي منهــا األردن

راح ضحيتهــا مواطنــون أردنيــون نتيجــة نقــص الخدمــات

علــى تمتــع األفــراد والكيانــات فيــه بممارســة حقوقهــم

المقدمــة للمرضــى ،خاصـ ًـة فــي الحــاالت الطارئــة ،ولعــل

االقتصاديــة واالجتماعيــة المكفولــة فــي القوانيــن

أبــرز مثــال علــى ذلــك كان حادثــة مستشــفى الســلط فــي

وأدت السياســات
المحليــة والدوليــة ذات العالقــة،
ّ

مــارس/آذار  ،2021والتــي راح ضحيتهــا ســبعة مرضــى

الحكوميــة فــي بعــض األحيــان إلــى المســاس بشــكل

مــن مصابــي كورونــا نتيجــة نفــاد مخــزون األكســجين.

مباشــر بحــق األردنييــن فــي كرامــة العيــش ،والعمــل،

أمــا الســياحة ،والتــي تعــد مــن أهــم ركائــز االقتصــاد

والصحــة ،والتعليــم ،والميــاه ،وتكويــن النقابــات.

األردنــي ،فقــد تهــاوت إيراداتهــا خــال العــام الماضــي،

فــي عــام  ،2020تســببت جائحــة كورونــا فــي انكمــاش

بســبب الحظــر واإلغالقــات الهادفــة إلــى احتــواء تفشــي

االقتصــاد األردنــي ،إذ وصــل معــدل االنكمــاش

فيــروس كورونــا ،حيــث هبطــت هــذه اإليــرادات بنســبة

إلــى  ،1.6%وذلــك بســبب اضطرابــات التجــارة،

 76%لتصــل إلــى  1.4مليــار دوالر ،مــع التوقــع بارتفــاع

واالنخفــاض غيــر المســبوق فــي معــدالت الســياحة

هــذه النســبة نتيجــة اســتمرار تفشــي الجائحــة فــي البــاد.

الدوليــة وتأثــر النشــاط االقتصــادي والــذي وصــل إلــى

ً
أيضــا واحــدة
تمثــل حــواالت المغتربيــن الماليــة

حــد التعطيــل ،وهــو مــا يعــد أول انكمــاش القتصــاد

مــن أبــرز مــوارد النقــد األجنبــي للمملكــة األردنيــة،

المملكــة منــذ ثالثــة عقــود ،بحســب التقريــر الصــادر

ً
عالميــا أثــر علــى هــذه
إال أن تفشــي جائحــة كورونــا
ّ

عــن المرصــد االقتصــادي لــأردن فــي ربيــع .2021

الحــواالت ،حيــث تراجعــت بنســبة  9.1%خــال
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مــن ناحيــة أخــرى بلــغ الديــن العــام المســتحق علــى األردن
العــام الماضــي ( )2020حوالــي  26.499مليــار دينــار
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العــام الماضــي ( )2020لتصــل إلــى حوالــي 3.24

وتدنــي كميــة الميــاه الســطحية ،باإلضافــة إلــى ســوء

ً
وفقــا ألرقــام البنــك المركــزي األردنــي.
مليــار دوالر

اســتخدام الميــاه وســيطرة إســرائيل علــى ميــاه نهــري

ً
أيضــا مــن أزمــة حــادة فــي هجــرة
تعانــي المملكــة

األردن واليرمــوك والتحكــم بهمــا.

المســتثمرين وإغــاق المنشــآت االقتصاديــة ،فخــال

أيضــا انتشــار
ومــن األزمــات التــي تعانــي منهــا المملكــة ً

العاميــن الماضيــن ،شــهدت البــاد هجــرة جماعيــة

العنــف المجتمعــي ،خاصــة خــال عــام  2020الــذي شــهد

للمســتثمرين األردنييــن إلــى مصــر ،وأدى ذلــك بــدوره

تفشــي جائحــة كورونــا وفــرض إجــراءات الحظــر واإلغــاق،

ً
مصنعــا مــن األردن إلــى مصــر .وترجــع
إلــى انتقــال 70

إذ ســجلت مديريــة األمــن العــام ،خــال العــام نحــو ()1129

هجــرة المســتثمرين األردنييــن لعــدة أســباب؛ مــن أهمهــا

جريمــة ّ
موثقــة ،وكان الفتً ــا تتابــع جرائــم القتــل والعنــف

البيروقراطيــة الواضحــة فــي اإلجــراءات الحكوميــة فيمــا

األســري الموجهــة ضــد النســاء.

يتعلــق بإصــدار التراخيــص ،والرســوم والضرائــب العاليــة،

وأخيـ ًـرا ،تأتــي أزمــة النقابــات كواحــدة مــن األزمــات التــي

وعــدم ثبــات التشــريعات والقوانيــن المتعلقة باالســتثمار.

واجهتهــا المملكــة خــال العاميــن الماضييــن ،حيــث

نتيجــة هــذه األزمــات ارتفــع معــدل البطالــة فــي البــاد

أقدمــت الحكومــة علــى إغــاق نقابــة المعلميــن بتاريــخ 25

ليصــل إلــى نحــو  25%خــال العــام الحالــي ،فيمــا قفــزت

يوليو/تمــوز  ،2020بســبب احتجــاج المعلميــن علــى عــدم

نســبة البطالــة بيــن الشــباب (فــي الفئــة العمريــة 25-19

صــرف عــاوة ماليــة لهــم فــي ظــل األزمــة االقتصاديــة

عامـ ًـا) مــن  40.6%فــي  2019لتصــل إلى مســتوى مرتفع

الخانقــة فــي البــاد ،ومــا تــزال األزمــة بيــن الحكومــة

غير مسبوق نسبته  50%بنهاية الربع األخير لعام .2020

األردنيــة ونقابــة المعلميــن قائمــة حتــى تاريــخ هــذا التقرير.

أيضــا مــن األزمــات التــي تشــكل هاجسـ ًـا
تُ عــد أزمــة الميــاه ً

أيضــا فــي ذات المــدة أزمــة نقابــة األطبــاء بعــد
بــرزت ً

كبيـ ً
مائيــا
ـرا لألردنييــن ،فــاألردن يعــد مــن أفقــر دول العالــم ً

تعطيــل الحكومــة نظــام الحوافــز المتفــق عليــه مــع

نظــرا لموقعــه الجغرافــي والــذي يتضمــن العديــد مــن
ً

نقابــة األطبــاء ،والــذي يتضمــن حوافــز الطــب وبــدالت

المناطــق الجافــة والصحراويــة ،حيــث تواجــه البــاد عجـ ً
ـزا

التنقــل وزيــادة التعيينــات ،ممــا دفــع مجلــس نقابــة

مائيـ ًـا يزيــد علــى  450مليــون متــر مكعــب سـ ً
ـنويا .وعليــه

األطبــاء وكخطــوة احتجاجيــة إلــى تقديــم اســتقالته،

فــإن حصــة الفــرد مــن الميــاه تشــكل أقــل مــن  0.8%مــن

لتقــوم الحكومــة بتشــكيل لجنــة مؤقتــة إلدارة النقابــة.

الحصــص العالميــة .وتعــود أزمــة الميــاه فــي األردن لعــدة

يســلط المرصــد األورومتوســطي فــي هــذا التقريــر الضــوء

أســباب؛ منهــا االعتمــاد الكبيــر علــى الميــاه الجوفيــة –

علــى انعــكاس األزمــات المختلفــة التــي يعانيهــا األردنيــون

تصــل إلــى نســبة - 56%فــي ظــل تراجــع تســاقط األمطــار

خــال الســنوات األخيــرة علــى ممارســتهم لحقوقهــم
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مســتندا إلــى شــهادات
االقتصاديــة واالجتماعيــة،
ً
ميدانيــة وإحصــاءات ورصــد للحالــة الحقوقيــة ،كمــا يشــير
إلــى القواعــد القانونيــة التــي تكفــل حقــوق األردنييــن
ـواء علــى الصعيــد الدولــي أو
االقتصاديــة واالجتماعيــة سـ ً
المحلــي.
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ملخص
التوصيات
•

علــى الســلطات األردنيــة أن تباشــر بعمــل خطــة

عمــل عاجلــة تعالــج المجــاالت الرئيســية ذات األولويــة
إلنقــاذ الوضــع االقتصــادي فــي األردن ،كمــا يتعيــن عليهــا
وقــف االنتهــاكات التــي مــن شــأنها مصــادرة حقــوق
ً
خاصــة إذا مــا كانــت هــذه الحقــوق أساســية
الســكان،
لصيقــة ال يجــوز المســاس بهــا.
•

ينبغــي علــى الســلطات األردنيــة الحــد مــن انتشــار

ظاهــرة عمالــة األطفــال وتفعيــل القانــون الــذي يمنــع عمــل
األطفــال الذيــن هــم دون  16ســنة ،ومعاقبــة كل شــخص
ـا ،وااللتــزام باالتفاقيــات الموقــع عليهــا
يشــغل لديــه طفـ ً
بالنســبة لعمالــة األطفــال .كمــا يتعيــن عليهــا إعــداد برامــج
للتســرب المدرســي مــن أجــل إعــادة دمــج هــؤالء
خاصــة
ّ
الطــاب وإدخالهــم إلــى المــدارس ،باإلضافة إلى تعزيــز أدوار

ً
خاصــة تلــك التــي تتعلــق بالفقــر والبطالــة
األزمــات،
والعنــف المجتمعــي الناجــم عنهــا.
•

علــى الســلطات األردنيــة وقــف االنتهــاكات

التــي تحــد مــن حريــة العمــل النقابــي فــي جــو مريــح،
ســواء أكان ذلــك للمؤسســات النقابيــة أو الناشــطين
فــي العمــل النقابــي ،كمــا يتعيــن عليهــا إلغــاء
القــرارات التعســفية المتعلقــة بإحالــة المعلميــن
إلــى التقاعــد واالســتيداع بصفــة غيــر قانونيــة.
•

كمــا ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي تكثيــف برامــج

دعم السلطات والسكان في األردن ،بما في ذلك يونيسف
وفــاو ومنظمــة العمــل الدوليــة ،عبــر مشــاريع تنمويــة
تهــدف إلــى الحــد مــن الفقــر والبطالــة وعمالــة األطفــال.
•

يتعيــن علــى المجتمــع الدولــي ال ســيما

منظمــة األمــم المتحــدة أن تضطلــع عبــر مؤسســاتها
كامــا فــي اإلشــراف علــى حســن
المختصــة بدورهــا
ً
ّ
ّ
المتعلقــة
تنفيــذ وتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة الملزمــة
بتوزيــع الميــاه مــن نهــر األردن وحــوض اليرمــوك
لتأميــن الميــاه للمواطنيــن والمقيميــن فــي األردن.

المتابعــة للجهــات الرســمية فــي الرصــد وتبــادل المعلومات
بيــن أجهــزة الدولــة المعنيــة مثــل وزارتــي العمــل والتربيــة.
•

حجــم األزمــات االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا

الدولــة والتــي يترتــب عليهــا انتهــاكات لحقــوق األفــراد
كبيــر جـ ً
ـدا ،األمــر الــذي ينبغــي معــه أن تقــوم الســلطات
فعــال مــع هــذه
بوضــع سياســة وطنيــة للتعامــل بشــكل ّ
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األردن..

تراجع مضطرد في الحقوق

االقتصادية واالجتماعية

منهجية التقرير
يفحــص هــذا التقريــر األزمــات المتالحقــة فــي المملكــة
األردنيــة الهاشــمية وأســبابها ،وتأثيراتهــا المختلفــة علــى
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة لألردنييــن .يعتمــد
عــام مــن البحــث والتوثيــق ،بمــا
التقريــر علــى نحــو
ٍ

فــي ذلــك العمــل الميدانــي الــذي أجــراه الفريــق التابــع
للمرصــد األورومتوســطي فــي األردن فــي الفتــرة مــن
يونيو/حزيــران  2020وحتــى نهايــة أغســطس/آب .2021
ـوائيا لألطفال
أجــرى المرصــد األورومتوســطي مسـ ًـحا عشـ ً
المنخرطيــن فــي عمالــة األطفــال فــي كل مــن العاصمــة
األردنيــة عمــان ،ومحافظــة إربــد ومدينــة الزرقــاء.
كمــا أجــرى  16مقابلــة ميدانيــة ،شــملت مواطنيــن
يعانــون مــن ســوء األوضــاع االقتصاديــة فــي البــاد،
حيــث قابــل الفريــق الميدانــي عينــات عشــوائية
مــن المواطنيــن األردنييــن بحســب األزمــات التــي
يواجهونهــا ،والتــي انقســمت إلــى  8أزمــات ،وحصــل
مــن خاللهــا علــى معلومــات حــول أســباب األزمــات
ومــدى تأثيرهــا علــى الســكان مــن الناحيــة المعيشــية،
وكذلــك سياســات الدولــة فــي مواجهــة هــذه األزمــات.
المضمنــة فــي
ونفــذ باحثــو األورومتوســطي المقابــات
ّ
هــذا التقريــر علــى انفــراد ،فــي أماكــن متنوعــة ،وفــي
أوقــات مختلفــة مــن اليــوم .أجريــت المقابــات بموافقــة
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أصحابهــا ،بعــد إخبــار كل واحــد منهــم بكيفيــة اســتخدام
المرصــد األورومتوســطي للمعلومــات التي ســيقدمونها.
ً
وجهــا لوجــه ،والبعــض اآلخــر
أغلــب المقابــات أجريــت
أجــري عبــر الهاتــف.
حجــب

المرصــد

األورومتوســطي

أســماء

بعــض

ً
حفاظــا علــى ســامتهم
األشــخاص الذيــن قابلهــم
وحقوقهــم ،واســتبدلها برمــوز ،وهــي موضوعــة
فــي

أقــواس

عنــد

ذكرهــا

فــي

اإلفــادات.

بجانــب المصــادر األوليــة ،اعتمــد األورومتوســطي علــى
المصــادر الثانويــة فــي الحصــول علــى معلومــات إضافيــة
لهذا التقرير ،حيث شملت المصادر الثانوية جهات موثوقة
وتقاريــر دوليــة ســلطت الضــوء علــى األزمــات االقتصاديــة
فــي األردن وآثارهــا علــى المجتمــع األردنــي؛ مثــل تقاريــر
البنــك الدولــي والمنظمــات التابعــة لألمــم المتحــدة.
يقــدم التقريــر توصيــات للحكومــة األردنيــة والمجتمــع
الدولــي مــن أجــل إيجــاد حــل لألزمــات التــي يعيشــها
األردنيــون ،بمــا يــؤدي إلــى احتــرام حقوقهــم االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،وتمكينهــم مــن ممارســتها والحصــول
يومــا
عليهــا بعيـ ًـدا عــن األزمــات المختلفــة ،والتــي تــزداد ً
بعــد يــوم دون اتخــاذ الســلطات األردنيــة خطــوات كافيــة
وجــادة إلنهائهــا.

األردن..

تراجع مضطرد في الحقوق

االقتصادية واالجتماعية

أول:
ً
الحقــوق االقتصادية
واالجتماعــــــية

طعاما من إحدى
فتى أردني يلتقط
ً

عمان -
حاويات القمامة في العاصمة ّ
فبراير ( 2021الغد األردني)

تعالــج الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة األوضــاع

فــرص الحصــول علــى عمــل ،واتســاع رقعة الفقــر ،وارتفاع

الضروريــة

معــدالت البطالــة وعمالــة األطفــال ،وعــدم الحصــول على

بالعمــل،

ميــاه نظيفــة بكميــات كافيــة ،وتراجــع الخدمــات الصحيــة

والتعليــم،

الحكوميــة ،إضافــة إلــى حملــة الســلطات علــى النقابــات

االجتماعيــة
للعيــش
والضمــان
والغــذاء،

واالقتصاديــة

بكرامــة

وحريــة،

االجتماعــي،
والميــاه،

األساســية
والمتعلقــة
والصحــة،

والســكن،

والبيئــة

الصحيــة.

المهنيــة والناشــطين فيهــا.

علــى مــدار الســنوات الماضيــة ،شــهد األردن بفعل عوامل

يتنــاول هــذا الجــزء مــن التقريــر أبــرز األزمــات التــي يعانــي

عــددا مــن األزمــات ،والتــي أثــرت بدورهــا علــى
مختلفــة
ً

منهــا األردنيــون ،والتــي ّأدت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر

حــق األردنييــن فــي العيــش الكريــم ،ويشــمل ذلــك تراجــع

إلــى انتهــاك حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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األردن..

تراجع مضطرد في الحقوق

االقتصادية واالجتماعية

أزمة الفقر

يعيــش نحــو مليــون أردنــي تحــت خــط الفقــر ،ويبلــغ
ـارا شـ ً
متوســط دخــل الفــرد فــي األردن حوالــي  68دينـ ً
ـهريا.
كمــا بلغــت معــدالت الفقــر فــي األردن  15.7%بحســب
مــا أعلنتــه الحكومــة األردنيــة عــام  ،2019لترتفــع بنســبة
 38%بيــن المواطنيــن األردنييــن ،و 18%بيــن الالجئيــن
الســوريين نتيجــة تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد
(كوفيــد.)-19

ً
برنامجــا
الســيولة واإلعفــاءات للشــركات ،كمــا اعتمــدت
ً
وطنيــا لحمايــة األســر الفقيــرة التــي تأثــرت باألزمــة.
مــع ذلــك ،فقــد بقــي الســواد األعظــم مــن العمــال ذوي
األوضــاع األكثــر هشاشــة غير مشــمولين بتلــك اإلجراءات.
فــي مقابلــة مــع مواطــن أردنــي فضــل عــدم الكشــف عــن
ـا ،قــال «خ.ع» للمرصــد األورومتوســطي إنــه
اســمه كامـ ً
يعانــي مــن صعوبــة بالغــة فــي تأميــن نفقــات الحاجــات
األساســية اليوميــة لعائلتــه ،باإلضافــة إلــى أن زوجتــه
ـرض مزمــن:
تعانــي مــن مـ ٍ

أردنيــا.
ـارا
ً
ويبلــغ الحــد األدنــى لألجــور فــي األردن  220دينـ ً
ويعيــش حوالــي  300ألــف أردنــي فــوق خــط الفقــر أو
ً
أعدهــا صنــدوق المعونــة
بالقــرب منــه،
وفقــا لدراســة ّ
الوطنيــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة
(يونيســف).

أعمــل فــي إحدى الشــركات كســائق ،وتعاني
زوجتــي مــن مــرض الســرطان ،ولــدي 4
أبنــاء منهــم طالــب جامعــي .تحتــاج زوجتــي
لدخــل مــادي كبيــر لتغطيــة تكاليــف عالجهــا.

ونتيجــة لتفشــي فيــروس كورونــا المســتجد ،كانــت

ومــع جائحــة كورونــا تــم تخفيــض راتبــي

العائــات التــي تعيــش تحــت خــط الفقــر األكثــر تأثـ ًـرا ،حيــث

إلــى  200دينــار ( ،)280$األمــر الــذي أدى

اضطــر العديــد مــن عمــال المياومــة إلــى التوقــف عــن
العمــل ألســابيع وفقــد مصــادر دخلهــم المحــدود ،األمــر
ـدادا كبيــرة مــن األطفــال إلــى العمــل لتوفيــر
الــذي دفــع أعـ ً
احتياجــات أســرهم األساســية.
لكــن الســلطات األردنيــة نجحــت فــي حــاالت أخــرى
مــن الحــد مــن آثــار األزمــة ،مــن خــال اعتمــاد إجــراءات
اســتثنائية ألزمــت مــن خاللهــا الشــركات باإلبقــاء علــى
عمالهــا ،ووضعــت قيـ ً
ـودا علــى تخفيــض األجــور ،وتوفيــر
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إلــى ازديــاد وضعنــا المعيشــي سـ ً
ـوءا ،حيــث
تصــل التكاليــف الشــهرية لعــاج زوجتــي
إلــى  100دينــار ( )140$ذلــك أن العديــد مــن
االحتياجــات ال يؤمنهــا اإلعفــاء الحكومــي،
باإلضافــة إلــى أننــي لــم أعــد أســتطيع
تلبيــة متطلبــات الحيــاة األساســية ،ووصــل
بنــا الحــال إلــى أننــا أصبحنــا نفتقــد وجــود
ً
وأحيانــا يســاعدنا أهــل
الطعــام لعــدة أيــام،

الخيــر فــي تأميــن االحتياجــات األساســية.

األردن..

تراجع مضطرد في الحقوق

االقتصادية واالجتماعية

توقــع البنــك الدولــي أن تــؤدي حــاالت اإلغــاق المحليــة
ّ
نتيجــة فيــروس كورونــا المســتجد ،والتباطــؤ االقتصــادي
العالمــي ،واضطرابــات التجــارة ،وتعليــق الســفر الدولــي،
وتراجــع تحويــات العامليــن فــي الخــارج ،إلــى زيــادة
معــدالت الفقــر فــي المــدى القصيــر  11نقطــة مئويــة
( )11%فــي األردن.

تأثيــرا
ً

علــى

الســكان،

براتــب جيــد وأســكن فــي بيــت لإليجــار وأقوم
علــى رعايــة والــدي باإلضافــة إلــى أننــي رب
فــي العيــن ويحتــاج إلــى عمليــة جراحيــة .على
إثــر جائحــة كورونــا توقــف النشــاط الســياحي

تعــد أزمــة البطالــة فــي األردن إحــدى أكثــر األزمــات
حيــث

إحــدى الشــركات الســياحية فــي العاصمــة

أســرة وأحــد ابنائــي يعانــي مــن مــرض مزمــن

أزمة البطالة
تشــهد

تخرجــت مــن الجامعــة وكنــت أعمــل فــي

معــدالت

ـا عــن العمــل ولــم توفــر لــي
وأصبحــت عاطـ ً

الدولــة أي دعــم ،لــم أتمكــن مــن دفــع أجــرة

بيتــي ممــا أدى إلــى طــردي منــه واســتئجاري

ً
متواصــا
ازديــادا
البطالــة فــي الســنوات األخيــرة
ً

لمنــزل آخــر ،وأحــاول تأميــن دخلــي مــن خــال

المســتجد.

العمــل فــي توصيــل الطلبــات ،وفــي كثيــر

ففــي بدايــة عــام  ،2021وصلــت نســبة البطالــة إلــى نحــو

مــن األحيــان ال أســتطيع تأميــن الطعــام

فاقمــه

تفشــي

فيــروس

كورونــا

 ،25%حيــث تقلــص االقتصــاد األردنــي بنســبة 1.6%
خــال عــام .2020
وبحســب البنــك الدولــي ،فــإن نســبة البطالــة بيــن
الشــباب (فــي الفئــة العمريــة  25-19عامـ ًـا) قفــزت بقــوة
مــن  40.6%فــي  2019لتصــل إلــى مســتوى مرتفــع غيــر
مســبوق نســبته  50%بنهايــة الربــع األخيــر لعــام .2020
قــال «م.ك» 37 ،عامـ ًـا -فضــل عــدم ذكــر اســمه -للمرصــد
األورومتوســطي ،إنــه فقــد عملــه بســبب جائحــة كورونــا
وهــو يعانــي أوضاعـ ًـا معيشــية صعبــة مــع وجــود ابنـ ًـا لــه
ـراض مزمنــة:
يعانــي مــن أمـ ٍ

ألبنائــي وابنــي يحتــاج إلــى العــاج فــي
الخــارج وال أســتطيع تأميــن ذلــك لــه.
ويعــود هــذا االرتفــاع المتزايــد فــي نســب البطالــة إلــى
جانــب انتشــار جائحــة كورونــا إلــى عــدة أســباب تفاقمــت
مــع مــرور الوقــت ولــم يتــم معالجتهــا بشــكل جــذري؛
وهــي قلــة وظائــف العمــل التــي يســتحدثها ســوق العمــل
األردنــي حيــث يبلــغ عــدد فــرص العمــل التــي يســتحدثها
االقتصــاد األردنــي حوالــي  30إلــى  40ألــف فرصــة عمــل
مقابــل مــا يقــارب دخــول  100ألــف باحــث عــن العمــل
ً
ســنويا ،ويعــود ذلــك إلــى عــدم اســتقطاب اســتثمارات
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ً
ً
كبيــرا مــن العمــال ،وغيــاب الحوافــز
عــددا
تشــغل

ً
جنبــا الــى جنــب مــع انحيــاز االســتثمارات األجنبيــة

للتشــغيل ،وعــدم مواءمــة مخرجــات التعليــم والتدريــب

لتشــغيل العمالــة غيــر األردنيــة ،حيــث تبــرز ظاهــرة العمالــة

المهنــي الحتياجــات ســوق العمــل ،إضافــة إلــى عــدم رغبــة

ً
نظــرا
الوافــدة المخالفــة والمنافســة للعمالــة األردنيــة

ً
أحيانــا فــي توظيــف العمالــة األردنيــة
أصحــاب العمــل

لقبولهــا بأجــور أقــل ،وفــي بيئــة وشــروط عمــل أصعــب.

ً
نظــرا الرتفــاع أجورهــم مقارنــة مــع العمالــة األجنبيــة.

ويضــاف إلــى هــذه األســباب مــا أورده المرصــد العمالــي

ً
عامــا ،للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه
قــال «م.ب»26 ،

األردنــي عــن خســارة مــا يقــارب  140ألــف وظيفــة فــي

يعانــي مــن أزمــة البطالــة منــذ أن تخــرج مــن الجامعــة ،ثــم

فضــا عــن
عــام  2020كنتيجــة لتداعيــات جائحــة كورونــا
ً

ازداد الوضــع سـ ً
ـوءا بعــد انتشــار جائحــة كورونــا:

تراجــع األجــور.

بالرغــم مــن تأخــري فــي الدخــول إلــى
الجامعــة وتأخــري أثنــاء الجامعــة وذلــك
لصعوبــة تأميــن أهلــي لألقســاط الجامعيــة،

إال أننــي اســتطعت التخــرج بتقديــر جيــد جـ ً
ـدا.
ّ

ٌ
عاطــل عــن
منــذ تخرجــي قبــل ســنتين وأنــا
العمــل ،حيــث حاولــت خالل الســنتين البحث
إال أننــي لــم أســتطع
عــن فرصــة عمــلّ ،

الحصــول ســوى علــى فتــرة تدريبيــة بعائــد
مــادي لــم يكــن يكفــي للمواصــات ،وبعــد
الجائحــة ازداد الوضــع سـ ً
ـوءا وفقــدت األمــل

فــي الحصــول علــى أي وظيفــة ،وينتابنــي
شــعور دائــم بأننــي عــبء علــى عائلتــي.
ويشــكل تفــاوت مســتويات التنميــة بيــن المحافظــات
ســببا آخــر الرتفــاع نســبة البطالــة ،حيــث تتركــز
كذلــك
ً
التنميــة فــي ثــاث مــدن رئيســية :عمــان وإربــد والزرقــاء،
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أزمة القطاع
الصحي
يتكــون النظــام الصحــي األردنــي مــن قطاعيــن؛ قطــاع
عــام ويضــم وزارة الصحــة ،الخدمــات الطبيــة الملكيــة،
المستشــفيات الجامعية والمؤسسات المستقلة ،وقطاع
خــاص ويضــم المستشــفيات الخاصــة ،العيــادات والمراكــز
التشــخيصية والعالجيــة الخاصة ،والقطــاع الخيري والدولي
كالمستشــفيات والمراكــز التابعــة للجمعيــات الخيريــة
المحليــة والدوليــة ،والمنظمــات الدوليــة كوكالــة غــوث
وتشغيل الالجئين والمفوضية السامية لشؤون الالجئين.
وبالنظــر إلــى المستشــفيات األردنيــة ،نجــد أن غالبيــة
نقــص كبيــر فــي
المستشــفيات الحكوميــة تعانــي مــن
ٍ
الكــوادر الطبيــة والتمريضيــة ،حيــث تتركــز أزمــة النقــص
فــي أطبــاء االختصــاص .أزمــة أطبــاء االختصــاص ســاهمت
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بدورهــا فــي خلــق مشــكلة كبيرة أال وهي حــاالت االكتظاظ

ظهــر حجــم التــردي فــي المنظومــة الصحيــة األردنيــة

ً
خاصــة تلــك
المتكــررة فــي بعــض مستشــفيات الدولــة،

عنــد انتشــار جائحــة كورونــا فــي البــاد العــام الماضــي،

التــي يقصدهــا أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن يوميـ ًـا ،حيــث

وســاهم فــي ذلــك ضعــف التجهيــزات والخدمــات الطبيــة

تســبب هــذا األمــر بإرهــاق الــكادر الطبــي العامــل مــن

فــي المستشــفيات األردنيــة .وكان مــن بيــن األمثلــة علــى

ـا عــن أن
ناحيــة ،ومعانــاة المرضــى مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،فضـ ً

تراجــع الخدمــات المقدمــة حادثــة مستشــفى الســلط

الخدمات الصحية المقدمة ال ترقى للمستوى المطلوب.

التــي وقعــت فــي آذار/مــارس الماضــي ،والتــي راح

قالــت «ن.ز» 45 ،عامـ ًـا ،لفريــق المرصــد األورومتوســطي

ضحيتهــا ســبعة مرضــى جــراء نفــاد مخــزون األكســجين.

إنهــا تعانــي مــن مشــاكل صحية وتحتاج إلــى عملية جراحية،

علــى صعيــدٍ آخــر ،جــاءت هجــرة الكفــاءات الطبيــة األردنيــة

إال أن أزمــة القطــاع الصحــي تشــكل هاجسـ ًـا كبيـ ً
ـرا لهــا:
ّ

إلــى دول الجــوار لتفاقــم أزمــة القطــاع الصحــي ،حيــث
ظهــرت موجــة الهجــرة بيــن األطبــاء بســبب تدنــي الرواتــب،
والرغبــة فــي تحســين األوضــاع الماليــة والمعيشــية.

أحتــاج إلــى إجــراء عمليــة جراحيــة فــي
يــدي اليمنــى ،وقمــت بمراجعــة إحــدى
المستشــفيات الحكوميــة فــي بدايــة شــهر
يوليو/تمــوز ،وحــددوا لــي أقــرب موعــد متــاح
فــي شــهر ديســمبر /كانــون األول المقبــل،
وذلــك نتيجــة للضغــط الكبيــر الــذي تعانــي
منــه المستشــفيات الحكوميــة والتــي ال
أســتطيع اللجــوء إال إليهــا ،فأنــا أعمــل كآذنــة
فــي مدرســة حكوميــة وزوجــي كعامــل
مياومــة ولدينــا  5أطفــال وليــس لدي القدرة

ً
وحاليــا
الماديــة للذهــاب للقطــاع الخــاص،
أعانــي مــن ألــم شــديد عندمــا اســتعمل يــدي

ً
ّ
نقصــا فــي الكــوادر
خلفــت هجــرة الكفــاءات الطبيــة
بشــكل
الطبيــة علــى اختالفهــا ،وبــرزت هــذه المشــكلة
ٍ
أكبــر وأخطــر عنــد انتشــار فيــروس كورونــا واالرتفــاع الكبيــر
فــي أعــداد المرضــى الذيــن يحتاجــون لرعايــة طبيــة فــي
المستشــفيات ،األمــر الــذي دفــع الســلطات األردنيــة إلــى
تخصيــص بعــض المستشــفيات لعــاج مرضــى كورونــا
فقــط ،وهــو مــا أثــر بــدوره على تقديــم الخدمــات ألصحاب
وخصوصــا األمــراض المزمنــة.
األمــراض المختلفــة
ً
ً
عامــا ،لفريــق األورومتوســطي ،إن
قــال «م.ن»44 ،
جائحــة كورونــا تســببت بأزمــة إضافيــة تمثلــت فــي تحويــل
بعــض المستشــفيات الخاصــة المتاحــة للعمــوم إلــى

فــي العمــل وأســتخدم المســكنات مــن أجــل

مستشــفيات خاصــة بمرضــى كورونــا فقــط ،وهــو مــا

تخفيــف حــدة األلــم.

أرهقــه علــى المســتوى الصحــي والمــادي:
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أحتــاج إلــى غســل الكلــى لمــدة  3مــرات فــي
األســبوع ،ومنــذ  3ســنوات كنــت أســتطيع
إجــراء الغســيل فــي إحــدى مستشــفيات
بســعر معقــول ،حيــث أن
القطــاع الخــاص
ٍ

ٍ
ضغط
المستشــفيات الحكوميــة تعانــي مــن
كبيــر ،ولكــن وبعــد جائحــة كورونــا قامــت
وزارة الصحــة باســتئجار المستشــفى الــذي
كنــت أغســل فيــه بالكامــل مــن أجــل مرضــى
كورونــا ،ولــم أعد أســتطيع اســتكمال العالج
فيــه ممــا اضطرنــي إلــى تغييــر المستشــفى
إلــى مستشــفى خــاص آخــر أبعــد ،وتحمــل

أزمة المياه
ً
عالميا بمصــادر المياه،
يعــد األردن مــن بيــن أفقــر  10دول
حصتهــم
ويعانــي األردنيــون بشــكل يومــي للحصــول علــى ّ
مــن الميــاه بالرغــم مــن كل محــاوالت الترشــيد ،ومــن
شــح أكبــر فــي الســنوات
المتوقــع أن يعانــي األردن مــن
ٍ

القادمة وقد تصل الى مرحلة العطش بعد عشر سنوات.
حصــة الفــرد المائيــة فــي األردن إلــى مــا
وقــد تراجعــت ّ
دون  100متــر مكعــب فــي الســنة ،وهــي تُ عتبــر مــن
بيــن أخفــض النســب علــى مســتوى العالــم ،أي أقــل
بـــ  88%مــن خــط الفقــر المائــي العالمــي البالــغ 1000

ً
قــادرا علــى
تكاليــف ماديــة إضافيــة لســت

متر مكعب من المياه للفرد في السنة.

تغطيتهــا.

ويزيــد حجــم الطلــب علــى الميــاه عــن المتوفــر فــي األردن
بحوالــى  500مليــون متــر مكعــب سـ ً
ـنويا ،مــا يفســر العجــز

ويعانــي القطــاع العــام األردنــي مــن عــدة مشــاكل ،أبرزهــا

المائــي الــذي يعانيــه الســكان.

ضعــف التنســيق بيــن جهــات العمــل الصحــي ،األمــر

تتمثــل إحــدى أوجــه المعانــاة من انقطاع الميــاه في األردن،

وتراجعــا فــي األداء
الــذي ترتــب عنــه حالــة مــن الفوضــى
ً

فــي حــي النعــام وســط منطقــة األغوار ،حيث لــم تصل إلى

والخدمــات الصحيــة المقدمــة للســكان.

األهالــي القاطنيــن فيــه منــذ  12ســنة متواصلــة .وتــوزّ ع

يضاف إلى ما ســبق التقارير التي أشــارت لوجود شــبهات

آليــة
الميــاه علــى المشــتركين فــي أنحــاء األردن يوميـ ًـا وفــق ّ

فســاد فــي الجســم الصحــي الحكومــي ،فقــد أشــار تقريــر

خاصــة عبــر نظــام الــدور الــذي يتيــح لكل فرد االســتفادة من

ديــوان المحاســبة لعــام  ،2020/2019إلــى العديــد مــن

ضخهــا يوميــن فقــط خــال األســبوع فــي أحســن األحــوال،

ّ
تتعلــق بــوزارة الصحــة
المخالفــات اإلداريــة والماليــة التــي

بمضخــات وخزّ انــات
لذلــك يســتعين الســكان فــي منازلهــم
ّ

مرتبطــة بهــدر المــال العــام واســتغالل النفــوذ وغيرهــا،

فــوق مبانيهــم لمحاولــة تخزيــن أكبــر كميــة ممكنــة تكفيهم

ـلفا لمســتحقيها منــذ
ومنهــا عــدم تســديد وزارة الصحــة سـ ً

حتــى يحيــن دورهــم مــن جديــد ،االمــر الــذي ّ
يولــد لديهــم

توفــر االســم الرباعــي.
بحجــة عــدم ّ
أكثــر مــن  37عامـ ًـا ّ
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دائمــا مــن عــدم كفايتهــا ،خاصـ ًـة فــي فصــل الصيــف.
ً
قلقــا ً
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ً
عمــان
قــال «ســالم محمــد»40 ،
عامــا ،مــن ســكان ّ
للمرصــد األورومتوســطي ،حــول أزمــة الميــاه فــي األردن،
ومعاناتــه هــو وعائلتــه مــن شــح الميــاه فــي الدولــة:

الميــاه فــي فصــل الصيــف بالنســبة لنــا هي
مصــدر أرق كبيــر ،فالميــاه ال تصــل إال فــي
ً
جــدا ،وفــي أســابيع كثيــرة
ســاعات قليلــة

أقطــن فــي إحــدى المناطــق الحيويــة فــي
عمــان ونعانــي مــن مشــكلة كبيــرة فــي
ّ

انقطــاع الميــاه وخاصــة خــال فصــل
الصيــف ،حيــث ال تصلنــا الميــاه لفتــرات
طويلــة تصــل إلــى ثالثــة أســابيع متواصلــة،
ونضطــر إلــى شــراء الميــاه بأســعار مرتفعــة
مــن خــال صهاريــج الميــاه الخاصــة ،وهــذا
يشــكل عبئـ ًـا كبيـ ً
ـرا علــى ميزانيتنــا الشــهرية،

حيــث أننــا فــي الظــروف العاديــة التــي تصلنــا
فيهــا الميــاه ندفــع  10دنانيــر تقريبـ ًـا ،ولكــن

أصــا ،ممــا اضطرنــا ذلــك إلــى
ال تصــل
ً

شــراء صهاريــج ميــاه بتكلفــة عاليــة .ليســت
التكلفــة منحصــرة بثمــن الميــاه فقــط ،بــل
أيضـ ًـا بازديــاد فاتــورة الكهربــاء حيــث نضطــر

إلــى تشــغيل مواتيــر الميــاه حتــى تصــل
الميــاه إلــى الخزانــات الموجــودة علــى ســطح
المنــزل ،ونحــاول بشــكل كبيــر التواصــل مــع
ســلطة الميــاه ولكــن دون جــدوى.
يحصــل األردنيــون علــى الميــاه مــن نهــر األردن وحــوض

ً
ونظــرا
فــي فتــرات االنقطــاع الصيفيــة

اليرمــوك ويتقاســمهما األردن مــع إســرائيل وســوريا،

لشــراء الميــاه مــن التنــكات تصــل التكلفــة

عمــان .وفقـ ًـا
أمــا حــوض الديســي فإنــه يغــذّ ي العاصمــة ّ

الشــهرية مــن 100-80دينــار ،وهو مــا يفاقم

أوضاعنــا المعيشــية خاصـ ًـة أننــا نعانــي مــن
جمــة فــي البــاد.
أزمــات اقتصاديــة ّ

وبحســب وزارة الميــاه فــإن الموازنــة العامــة للبــاد تخســر
ً
ســنويا حوالــي  365مليــون دوالر بســبب مــا يســمى
الميــاه المفقــودة التــي تصــل نســبتها إلــى .47%
قــال «خالــد ســمير» 50 ،عامـ ًـا ،للمرصــد األورومتوســطي
عــن معاناتــه الكبيــرة مــن أزمــة الميــاه والتــي تســببت لــه
أيضـ َـا بأزمــة جديــدة تتعلــق بالكهربــاء:

التفاقيــة وادي عربــة للســام بيــن األردن وإســرائيل عــام
تــزود األردن بـــ  55مليــون متــر
 ،1994فــإن إســرائيل
ّ
ً
ســنويا مــن ميــاه بحيــرة طبريــا وتمــت إضافــة
مكعــب
ً
وفقــا التفاقيــة عقــدت بينهمــا عــام
 10مليــون مكعــب
إال أن إســرائيل لــم تلتــزم بتزويــد األردن بالكميــات
ّ ،2010
المتفــق عليهــا مــن الميــاه.
مــن ناحيـ ٍـة أخــرى ،عانــى األردن خــال الســنوات الماضيــة
مــن وقــوع فيضانــات ،وكان ســببها هــو عــدم اســتغالل
ميــاه األمطــار مــن خــال تجميعهــا عبــر الســدود ،فمعــدل
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ً
ســنويا،
ســقوط األمطــار فــي األردن  8مليــار مكعــب

عمالــة األطفــال وتنســيق جهــود الحكومــة مــع منظمــات

كميــات محــدودة،
ســدا
ويوجــد 14
تجمــع ّ
ً
ّ
إال ّ
رئيســيا ال ّ

المجتمــع المدنــي .إلــى جانــب ذلــك ،رفعــت الحكومــة

إال أن عــدم االســتفادة مــن تجميــع ميــاه األمطــار أدى إلــى
ّ

األردنيــة عــدد األســر التــي تتلقــى المســاعدات الماليــة

حــدوث الفيضانــات كان آخرهــا فــي عــام  2018أدى إلــى

مــن خــال صنــدوق المعونــة الوطنيــة ،وهــو برنامــج يوفــر

وفــاة عــدد مــن األطفــال فــي البحــر الميــت.

مســاعدات ماليــة مشــروطة بإعــادة تســجيل العائــات

عمالة األطفال

ارتفعــت معــدالت عمالــة األطفــال فــي األردن بشــكل
ملحــوظ في الســنوات األخيرة نتيجـ ًـة لألزمات االقتصادية
والفقــر ،وفاقمهــا جائحــة فيــروس كورونــا التــي أثــرت
بشــكل مباشــر وغير مباشــر على دفع األطفال إلى العمل
والتســرب المدرســي ،إلــى جانــب ارتفاع معــدالت البطالة.
ويعمــل األطفــال فــي األردن فــي عــدة مهــن ،مــن
بينهــا الزراعــة ،والتــي تشــكل العمالــة فيهــا النســبة
األكبــر (نحــو  ،)43.2%والقطاعــات الخدميــة (،)42.6%

والقطاعــات الصناعيــة ( .)14.2%وتشــمل تلــك المهــن
البيــع وغســل الســيارات والزراعــة والبنــاء ودهــن المنــازل
والنجــارة والحــدادة واألعمــال المنزليــة وخدمــات الفنــادق
والمطاعــم والمخابــز والتنظيــف ،كمــا ينخــرط عــدد منهــم
فــي تجــارة الجنــس والتســول القســري كنتيجــة لإلتجــار
بالبشــر.
تقدمــا فــي
فــي عــام  ،2019أحــرزت الســلطات األردنيــة
ً
الجهــود المبذولــة للحــد مــن مشــكلة عمالــة االطفــال
فــي البــاد ،حيــث أنشــأت «وحــدة عمالــة األطفــال»
إلكترونيــا لمراقبــة
نظامــا
فــي وزارة العمــل ،وطبقــت
ً
ً
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ألطفالهــا المنخرطيــن فــي عمالــة األطفــال فــي المدارس.
ورغــم أن تلــك الجهــود ســاهمت بشــكل أولــي فــي
توقــف بعــض األطفــال عــن العمــل مقابــل عودتهــم إلــى
المــدارس ،إال أن ظهــور جائحــة كورونــا تســبب بتراجــع
ذلــك التقــدم خطــوات إلــى الــوراء.
فبــدءا مــن منتصــف مــارس/آذار  ،2020توقفــت
ً
المــدارس عــن العمــل الوجاهــي بســبب تفشــي فيــروس
(كوفيــد –  ،)19األمــر الــذي ترتــب عليــه التحــاق آالف
ً
خصوصــا مــع فقــدان كثيــر
األطفــال بســوق العمــل،
مــن األســر مصــادر دخلهــا المعتــادة بســبب تداعيــات
تدابيــر اإلغــاق علــى الوضــع االقتصــادي .وانضــم هــؤالء
األطفــال إلــى أكثــر مــن  70,000ألــف طفــل عامــل فــي
وفقــا للمســح الوطنــي لعمــل االطفــال لعــام
األردن،
ً
 .2016لكــن هــذا الرقــم ارتفــع بنســبة وصلــت إلــى نحــو
 ،24%ليبلــغ عــدد األطفــال العامليــن فــي المملكــة نحــو
 100,000طفــل ،بحســب تقديــرات بيــت العمــال األردنــي.
وفــي مســح عشــوائي أجــراه المرصــد األورومتوســطي
فــي العاصمــة األردنيــة عمــان ومحافظــة إربــد ومدينــة
تبيــن أن نحــو  78%منهــم
الزرقــاء علــى  186طفـ ً
ـا عامــأّ ،
هــم مــن األردنييــن ،فيمــا بلــغ عــدد األطفــال الالجئيــن
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الســوريين منهــم نحــو  .18%وتصــدر األطفــال الذكــور

حيــث بتنــا ال نســتطيع تأميــن أجــرة المنــزل

نســبة العامليــن بنحــو  ،89%مقابــل  11%مــن اإلنــاث.

بشــكل جزئــي وندفعــه بصــورة غيــر
إال
ٍ

خــال فتــرة توقــف المــدارس عــن العمــل ،ورغــم بــدء
التعليــم عــن بعــد ،ازداد عــدد األطفــال المنخرطيــن فــي
دافعــا
ســوق العمــل ،حيــث لــم يشــكل التعليــم عــن بعــد
ً
ـدل مــن النــزول
قويــا لعــدد كبيــر منهــم لاللتــزام بالتعلــم بـ ً
ً
للعمــل ،خاصــة مــع عدم قدرة بعض الفئات الهشــة منهم
مــن الوصــول إلــى اإلنترنــت لمتابعــة التعلــم عــن بعــد.
قالــت «رنــد» 45 ،عامـ ًـا ،وهــي زوجــة لرجــل تعــرض لخســائر
كبيــرة فــي عملــه ممــا اضطرهــم للســماح البنهــم بالعمــل
مــن أجــل تغطيــة نفقاتهم:

منتظمــة.

رغــم مصادقــة األردن علــى االتفاقيــات الدوليــة فــي
مكافحــة عمــل األطفــال ،والقوانيــن التــي تمنــع تشــغيل
األحــداث إلــى جانــب إنشــاء «وحــدة عمالــة األطفــال»
فــي وزارة العمــل ،إال أن تلــك الجهــود فــي الحــد مــن
المشــكلة التــي مــا تــزال تتفاقــم سـ ً
ـنويا ،ومــا تــزال حــاالت
ً
ســنويا مــا
المخالفــات التــي يتــم ضبطهــا والتــي تبلــغ
ً
جــدا مقارنــة بعــدد األطفــال
يقــارب  500حالــة ضئيلــة
العامليــن ،فــي وقــت افتقــدت فيــه السياســات والبرامــج
الفعــال بيــن
الخاصــة بالحــد مــن عمــل األطفــال للتنســيق
ّ

ً
تاجــرا ونتيجــة للظــروف
كان زوجــي يعمــل

الجهــات المعنيــة لتنفيذهــا.

االقتصاديــة الصعبــة ،تعــرض إلــى خســائر

ويمنــع قانــون العمــل األردنــي تشــغيل الحــدث إذا لــم

وســجن نتيجــة مطالبــات ماليــة .بينمــا
كبيــرة ُ

يكمــل السادســة عشــرة مــن عمــره ،ويحظــر تشــغيله فــي

أنــا أعمــل فــي إحــدى الجمعيــات الخيريــة
بشــكل جزئــي وبراتــب غيــر منتظــم يصــل
فــي أحســن األحــوال لـــ  150دينــار ونســكن
باإليجــار .هــذه الظــروف اضطرتنــي للســماح
بــأن يتــرك ابنــي الصغيــر الــذي يبلــغ مــن
العمــر  14عامـ ًـا المدرســة للعمــل فــي إحــدى

األعمــال الخطــرة أو المرهقــة أو المضــرة بالصحــة قبــل
بلوغــه الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،وفــي الحــاالت التــي
أال تزيــد ســاعات عملــه عــن
يســمح لــه فيهــا بالعمــل يجــب ّ
ـا وفــي األعيــاد والعطــل
وأال يتــم تشــغيله ليـ ً
 6ســاعاتّ ،
الرســمية واألســبوعية.

المحــات حتــى يســاعدني فــي مصــروف
لــدي ابنــة تعانــي مــن مشــاكل
المنــزل.
ّ
فــي القلــب ،وتبلــغ تكلفــة إيجــار منزلنــا

ً
دينــارا إلــى جانــب النفقــات األخــرى،
250
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أزمة إغالق المنشآت
االقتصادية وهجرة
المستثمرين

قــال «خالــد.ح» 45 ،عامـ ًـا ،فضــل عــدم ذكر اســمه بالكامل
للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه عانــى مــن ضعــف البيئــة
االســتثمارية فــي األردن ،والتــي ألقــت بظاللهــا عليــه،
وســببت لــه العديــد مــن األزمــات:

كان لــدي شــركة توزيــع مــواد تنظيــف
تركــت أزمــة إغــاق المنشــآت االقتصادية تداعيات قاســية
علــى االقتصــاد األردنــي ،ال ســيما وأن عشــرات المصانــع
األردنيــة أغلقــت بالكامــل وانتقلــت إلــى جمهوريــة مصــر

علــي الشــيكات نتيجــة لضعــف
وتراكمــت
ّ
الحركــة التجاريــة وعــدم قدرتــي علــى ســداد
الدائنيــنُ .أغلقــت الشــركة وتوقــف مصــدر

دخلــي ،ونتيجــة لذلــك ســجنت لمــدة ســنة

العربيــة ،حيــث تأتــي هجــرة المســتثمرين خــال الســنتين

ونصــف ،وأفــرج عنــي بشــكل مؤقــت بدايــة

األخيرتيــن مــن األردن إلــى مصــر لكــون البيئــة األردنيــة

جائحــة كورونــا بعــد قــرار حكومــي لتخفيــض

طــاردة لالســتثمار ،إذ تتســم اإلجــراءات الحكوميــة

أعــداد الســجناء الذيــن عليهــم مطالبــات

ببيروقراطيــة واضحــة ،باإلضافــة إلــى بــطء إصــدار

بأقــل مــن  100ألــف دينــار لتقليــل االكتظاظ

فضال عن حجم الرســوم والضرائب والتي تعد
التراخيص،
ً
مرتفعــة مقارنـ ًـة بمصــر ،وكذلــك عــدم ثبــات التشــريعات
والقوانيــن وتعددهــا ،ورفــع أســعار الفوائــد علــى القــروض
المتعلقــة باألعمــال المقدمــة مــن البنــك المركــزي.
مــن ناحيـ ٍـة أخــرى لــم تجــدد حوالــي  1358شــركة اشــتراكها
فــي غرفــة الصناعــة ،مــا يعنــي عــدم قدرتهــا علــى الصناعــة
واإلنتــاج ،وذلــك بحســب «محمــد الجيطــان» ،عضــو
مجلــس إدارة غرفــة صناعــة عمــان ،حيــث قامــت هــذه
الشــركات بعــدم تجديــد اشــتراكاتها وانتقلــت للعمــل فــي
ً
أرباحــا خــال عــام  2019فقــط وصلــت
مصــر وحققــت
إلــى  47مليــون دوالر ،وفــق البنــك المركــزي المصــري .
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فــي الســجون .تــم طــردي وعائلتــي مــن بيــت
اإليجــار الــذي كنــا نســكن فيــه لعــدم قدرتــي
علــى دفــع اإليجــار ،هــذا باإلضافــة إلــى أن
لــدي ابــن يــدرس فــي الجامعــة وأتحمــل
أعبــاء دراســته بالكامــل ،حيــث تبلــغ رســومه
الفصليــة مــا يقــارب الـــ  500دينــار ،وأحــاول

ـدا البحــث عــن أي فرصــة للعمــل وكثيـ ً
جاهـ ً
ـرا
مــا يرفضنــي أربــاب العمــل كونــي مــن

المحتمــل أن أعــود للســجن فــي أي وقــت
إذا مــا ألغــي القــرار الحكومــي الــذي ترافــق
مــع جائحــة كورونــا.
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ً
تحديــدا ،بســبب
وتأتــي هجــرة المســتثمرين إلــى مصــر

هجــرة المســتثمرين لــم تتوقف علــى المواطنين األردنيين

التســهيالت التــي تقدمهــا مصــر لجــذب االســتثمارات

فحســب ،بــل شــملت كذلــك الســوريين المقيميــن

األجنبيــة؛ مثــل تقديــم إعفــاءات ضريبيــة كبيــرة

فــي األردن ،حيــث هاجــر مجموعــة مــن رجــال األعمــال

للمســتثمرين األجانــب ،باإلضافــة إلــى أن األيــدي العاملــة

ودول أخــرى،
الســوريين ومعهــم اســتثماراتهم إلــى مصــر
ٍ

رخيصــة ،وانخفــاض ســعر صــرف الجنيــه المصــري مقابــل

ً
ّ
عــددا مــن المعوقــات فــي
معلليــن ذلــك بمواجهتهــم

الــدوالر األمريكــي.

البيئــة األردنيــة؛ وهــي صغــر الســوق المحليــة ،وارتفــاع

ً
عامــا ،فضــل عــدم ذكــر اســمه
قــال «ســليم.ف»50 ،

الضرائــب والرســوم التــي فرضــت عليهــم خــال الســنوات

بالكامــل للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه هاجــر باســتثماره

الخمــس األخيــرة.

إلــى مصــر بســبب العراقيــل التــي واجههــا فــي البيئــة

وبحســب جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن المغتربين ،فإن

األردنيــة:

االســتثمارات األردنيــة هاجــرت خــال الســنوات الماضيــة
إلــى نحــو  42دولــة عربيــة وأجنبيــة ،حيــث قــدرت حجــم
االســتثمارات المهاجرة بنحو ســبعة مليارات دوالر ،حوالي

تقاعــدت مــن الوظيفــة الحكوميــة وحصلــت
علــى مكافــأة نهايــة الخدمــة وحاولــت
فتــح مشــروع تجــاري داخــل األردن إلنتــاج
مســتلزمات العنايــة الشــخصية بالشــراكة
مــع أحــد األصدقــاء ،إال أننــي واجهــت
عراقيــل كبيــرة مــن أجــل ترخيــص المنشــأة،

ووجــدت بــأن التكلفــة ســتكون مرتفعــة جـ ً
ـدا
مــن حيــث الضرائــب والرســوم ،فنصحنــي
أحــد األصدقــاء بالذهــاب واالســتثمار فــي
مصــر فاإلجــراءات أســهل وتكلفــة اإلنتــاج
أقــل ،وعليــه ســافرت إلــى مصــر وافتتحــت

ً
وحاليــا تــدر
المنشــأة خــال فتــرة قليلــة،

 6.5%مــن هــذه االســتثمارات كانــت فــي دولــة مصــر.
قابــل هجــرة المســتثمرين األردنييــن واألجانــب مــن األردن
إلــى الخــارج ،ضعــف االســتثمار األجنبــي داخــل البــاد
والــذي انخفــض بنســبة  12.5%خــال العــام الماضــي.
ٍ
صعيــد آخــر ،أغلقــت العديــد مــن المنشــآت
علــى
االقتصاديــة داخــل الدولــة ،حيــث لعبــت جائحــة كورونــا
ً
ً
كبيــرا فــي مفاقمــة األزمــة االقتصاديــة ،إذ أظهــر
دورا
المســح الــذي أجــراه البنــك الدولــي فــي نيســان/أبريل
 2020علــى حوالــي  564منشــأة فــي األردن ،أن حوالــي
 5.1%مــن هــذه المنشــآت أغلقــت بالكامــل منــذ انتشــار
جائحــة كورونــا.

ً
وبشــكل مســتقر.
أرباحــا معقولــة
علــي
ٍ
ّ
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ً
عامــا ،فضــل عــدم ذكــر اســمه
قــال «مجــدي.ن»40 ،

األردنيــة النقابــة نتيجــة احتجــاج المعلميــن علــى عــدم

ً
أوضاعــا
بالكامــل للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه عانــى

صــرف عــاوة ماليــة لهــم تمثــل حاجــة ضروريــة فــي ظــل

صعبــة بســبب جائحــة كورونــا ،والتــي تســببت بإغــاق

األزمــة االقتصاديــة الخانقــة فــي البــاد .أمــا أزمــة نقابــة

مصــدر رزقــه الوحيــد:

األطبــاء فكانــت بســبب قيــام الحكومــة األردنيــة بتعطيــل
نظــام الحوافــز المتفــق عليــه مــع نقابــة األطبــاء والــذي
يتضمــن حوافــز الطــب وبــدالت التنقــل وزيــادة التعيينــات،

كان لــدي محــل تجــاري فــي أحــد المــوالت،

ً
جيدا يكفل لي ولعائلتي
دخال
علي
وكان يدر
ً
ّ
حيــاة كريمــة تمكننــي مــن تأميــن متطلبــات
الحيــاة بشــكل مريــح ،ومــع جائحــة كورونــا
أغلــق المــول أبوابــه وتوقــف مصــدر رزقــي،
ـا علــى قــرض لتطويــر المنشــأة
وكنــت حاصـ ً

التــي أعتــاش منهــا ،وبعــد توقــف العمــل

علــي أقســاط القــرض،
أصبحــت تتراكــم
ّ
ً
عاجــزا عــن دفــع االلتزامــات
وأصبحــت

ـي ،هــذا باإلضافــة إلــى قســط
المترتبــة علـ ّ

الســيارة التــي اشــتريتها باألقســاط لتلبيــة
متطلبــات العمــل .حتــى إيجــار البيــت لــم أعــد
ً
ً
مغلقــا
قــادرا علــى دفعــه ،ومــا زال محلــي

لعجــزي عــن دفــع إيجــاره.

أزمة النقابات

ممــا دفــع مجلــس نقابــة األطبــاء وكخطــوة احتجاجيــة إلــى
تقديــم اســتقالته ،لتقــوم الحكومــة بتشــكيل لجنــة مؤقتــة
إلدارة النقابــة.

أوال :نقابة المعلمين
• ً

بـــدأت األزمــة بيــن المعلميــن والحكومــة فــي  5ســبتمبر/
أيلــول  ،2019حيــث نظــم المعلمــون وقفــة احتجاجيــة
فــي العاصمــة عمــان للمطالبــة بعــاوة ماليــة ،وردت
قــوات األمــن آنــذاك بفــض الوقفــة بالقــوة .علــى إثــر
هــذه األحــداث ،أوقــف األمــن عشــرات المحتجيــن مــن
المعلميــن ،وتصاعــدت األزمــة بعــد أن قــرر المعلمــون
خــوض إضــراب مفتــوح عــن العمــل ،اســتمر لمــدة شــهر
كامــل وهــو أطــول إضــراب شــهدته المملكــة فــي تاريخهــا،
وانتهــى بتوقيــع اتفاقيــة يــوم األحــد  6أكتوبر/تشــرين
األول  2019بيــن الحكومــة ممثلــة بوزيــر التربيــة والتعليــم
ومجلــس النقابــة ممثلــة بنائــب النقيــب ،حيــث تضمنــت

شــهدت األردن خــال العاميــن الماضييــن أزمــة حــادة

ً
بنــدا ،أحدهــا عــاوة ماليــة علــى
االتفاقيــة خمســة عشــر

تتعلــق بنقابتــي المعلميــن واألطبــاء ،وهــي أزمــة تمثــل

رواتــب المعلميــن والمعلمــات تتــراوح بيــن -57% 35

امتـ ً
ـدادا لألزمــات االقتصاديــة المتفاقمــة في البالد ،حيث

مــن الراتــب األساســي.

جــاءت أزمــة نقابــة المعلميــن بعــد أن أغلقــت الســلطات

بعــد اإلعــان عــن االتفاقيــة وإنهــاء إضــراب المعلميــن،
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ُش ّ
ــكلت لجنــة مشــتركة مــن الطرفيــن لتنفيــذ بنودهــا،

طــرف الحكومــة -تــم إحالتــه لهيئــة النزاهــة ســنة 2014

والتــي بحســب الناطــق اإلعالمــي للنقابــة لــم تجتمــع

للتحقيق في شــبهات فســاد في إدارة أمواله ،وأفاد تقرير

ســوى مرتيــن فقــط ،بينمــا صــرح وزيــر التربيــة والتعليــم

الهيئــة بفقــدان البيانــات الخاصــة بالصنــدوق لســنوات.

بــأن اللجنــة كانــت تجتمــع بصــورة منتظمــة ولــم

كمــا ّ
تمنعــت الحكومــة عــن تنفيــذ بنــد آخــر فــي االتفاقيــة

تتوقــف عــن االجتمــاع إال بســبب جائحــة كورونــا.

والــذي يتعلــق بترخيــص واعتمــاد أكاديميــة تدريــب

أمــا عــن تنفيــذ بنــود االتفاقيــة ،فيتهــم المعلمــون الــوزارة

وتأهيــل المعلميــن التــي أسســتها النقابــة «أكاديميــة

بتعطيــل تنفيذهــا ،إذ أنــه -وبحســب النقابــة -لــم يتــم

المعلميــن العالميــة األولــى للتدريــب» ،وســعت مــن

تنفيــذ ســوى بنديــن ،األول المتعلــق بالمكرمــة الخاصــة

خاللهــا لتوفيــر التدريــب والتأهيــل المناســب لمنتســبيها

بالعامليــن فــي وزارة التربيــة والتعليــم ســواء كانــوا مــن

للمســاهمة بالنهــوض بــأداء المعلــم األردنــي بمــا

المعلميــن أو الموظفيــن اإلدارييــن بالــوزارة ،واآلخــر

ينعكــس ويســاهم فــي تطويــر جــودة التعليــم فــي البــاد.

متعلــق ببنــود العــاوة التــي تــم وقفهــا منــذ بدايــة شــهر

ّصعــدت نقابــة المعلميــن مطالباتهــا وهــددت بتنفيــذ

نيســان/أبريل .2020

إضــراب الســتعادة العــاوة الماليــة التــي تــم إقرارهــا

بــدأت بــوادر عــودة األزمــة تلــوح فــي األفــق عقــب قــرار

فــي االتفــاق المبــرم والمطالبــة بتنفيــذ بنــود االتفاقيــة،

الحكومــة األردنيــة وقــف صــرف العــاوات لموظفــي

إال أن ذلــك األمــر قوبــل بتصريحــات متلفــزة مــن وزيــر
ّ

القطــاع العــام ألجـ ٍـل غيــر مســمى بســبب «جائحــة كورونــا

الداخليــة وأميــن عــام وزيــر التربيــة والتعليــم شــددا

والظــروف االقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــاد» ،وهــو مــا

فيهــا علــى رفضهمــا لتنفيــذ المعلميــن أي شــكل مــن

خرقــا التفاقيتهــا مــع الحكومة،
اعتبرتــه النقابــة مــن جهتهــا ً

أشــكال اإلضــراب ،وهــددا بالتعامــل الحــازم مــع األمــر

وأن الحكومــة كان بإمكانهــا اللجــوء إلــى حلــول أخــرى غيــر

إن حــدث ،وتجاهــا الــرد علــى اتهامــات النقابــة بتعطيــل

االقتطــاع .كمــا اتهمــت النقابــة الحكومــة بأنهــا لــم تعمــل

الحكومــة بنــود اتفاقيــة أكتوبر/تشــرين األول .2019

علــى اســتكمال تنفيــذ باقــي بنــود االتفاقيــة والتــي ال

•

يترتــب أي مصاريــف إضافيــة علــى تنفيذهــا ،وأهمهــا

أصــدر مدعــي عمــان «حســن العبدالــات» قـ ً
ـرارا فــي يــوم

الســماح للمعلميــن بالمشــاركة فــي إدارة أمــوال صنــدوق

 25يوليو/تمــوز 2020يقضــي بكــف أيــدي أعضــاء مجلــس

مدخراتهــم «صنــدوق الضمــان االجتماعــي للعامليــن فــي

نقابــة المعلميــن وأعضــاء الهيئــة المركزيــة ،وهيئــات

المــدار مــن
وزارة التربيــة والتعليــم « ،وهــذا الصنــدوق – ُ

الفــروع وإدارتهــا ،ووقــف النقابــة عــن العمــل وإغــاق

إغالق النقابة
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مقراتهــا لمــدة ســنتين ،وإصــدار مذكــرات إحضــار بحــق

 ،2020خرجــت العديــد مــن التظاهــرات المتفرقــة بعــد

المشــتكى عليهــم مــن أعضــاء مجلــس النقابــة ،لعرضهــم

أن قامــت القــوى األمنيــة بإغــاق الطــرق المؤديــة إلــى

علــى المدعــي العــام المختــص ،الســتجوابهم فــي الجرائــم

دار رئاســة الــوزراء ،األمــر الــذي حــال دون وصــول مئــات

المســندة إليهــم ،كمــا قــرر النائــب العــام منــع ونشــر

المعلميــن الــذي أطلقــوا دعــوات لتنفيــذ اعتصــام مفتــوح

كافــة أو التعليــق عليهــا
وتــداول هــذه القضايــا المنظــورة ً

أمــام مجلــس الــوزراء .شــهدت المحافظــات األردنيــة

فــي وســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعــي ،باســتثناء

كثيفــا لعناصــر األمــن ،لكــن ذلــك األمــر لــم
انتشــارا
ً
ً

الجهــة الرســمية المصــرح لهــا بذلــك.

يمنــع مــن تشــكيل تجمعــات رئيســية عنــد الــدوار الثالــث

وأظهــرت المعلومــات والبيانــات التــي تحصــل عليهــا

والخامــس وفــي الطــرق الفرعيــة التــي كانــت تطالــب

األورومتوســطي بــأن أعضــاء المجلــس تــم توقيفهــم

الحكومــة بالتراجــع عــن قراراتهــا األخيــرة بحــق نقابــة

بطريقــة مهينــة وتخالــف أبســط الحقــوق األساســية التــي

المعلميــن وأعضائهــا .كمــا شــهدت تلــك التظاهــرات

كفلهــا الدســتور األردنــي والقانــون الدولــي ،حيــث تــم

اعتــداءات متفاوتــة مــن قبــل أجهــزة األمــن تحــت ذريعــة

اعتــراض مركبــات أعضــاء المجلس على الطــرق واعتقالهم

«أمــر الدفــاع» ،حيــث تــم توثيــق اســتخدام الغــاز المســيل

أثنــاء توجههــم لمقــر النقابــة الرئيســي ،ومــن ثــم قدمــوا

للدمــوع وضــرب وســحل لبعــض المحتجيــن وتوجيــه

للمثــول أمــام المدعــي العــام بعــد ســاعات طويلــة مــن

لإلهانــات ،كمــا تــم توقيــف نحــو  720متظاهـ ًـرا وتحويلهم

االحتجــاز ،والــذي بــدوره قــام بتوجيــه تهــم لــكل منهــم

ُ
وأطلــق ســراحهم بعــد مــدد متفاوتــة،
ألربــع مراكــز أمنيــة،

والتــي كانــت« :جنحــة التأثيــر علــى حريــة االنتخــاب ،جنحــة

فبعــض الموقوفيــن احتُ جــزوا لمــدة يــوم والبعــض اآلخــر

التحريــض علــى التجمهــر غيــر المشــروع ،جنحــة تشــجيع

احتُ جــز لمــدة شــهر مــع طلــب كفالــة بمبالــغ ضخمــة

الغيــر بالخطابــة والكتابــة للقيــام بأفعــال غيــر مشــروعة،

وصلــت إلــى نصــف مليــون دينــار للكفالــة الواحــدة.

جنحــة التحريــض علــى الكراهيــة بــأي وســيلة كانــت فــي

•

المؤسســات التعليميــة» ،مسـ ً
ـتندا فــي ذلــك إلــى منشــور

شــملت االنتهــاكات الحكوميــة لحقــوق المعلميــن -إلــى

تــم نشــره علــى صفحة النقابة علــى الفيس بوك ،يتضمن

جانــب انتهــاك الحــق فــي التعبيــر وتفريــق التظاهــرات

مقترحــات لآلليــات القانونيــة التــي قــد تســتخدمها النقابــة

وتوقيفهــم فــي المراكــز األمنيــة -شــملت توظيــف

فــي مواجهــة تنصــل الحكومــة مــن تنفيــذ االتفاقيــة.

الســلطات قوانيــن الخدمــة المدنيــة ألهــداف -فيمــا يبدو-

االعتداء على التظاهرات

•

نتيجــة لتلــك القــرارات الصــادرة بتاريــخ  25يوليو/تمــوز
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االستيداع والتقاعد المبكر

سياســية ،إذ أحالــت عشــرات المعلميــن والمعلمــات
ً
نقابيــا إلــى االســتيداع أو التقاعــد المبكــر،
الناشــطين

األردن..
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االقتصادية واالجتماعية

وأوقفــت أعضــاء مجلــس النقابــة عــن العمــل ،األمــر الــذي

وكنــت أمــارس واجبــي كممثــل للمعلميــن

ً
ّ
صارخــا علــى حقوقهــم اإلنســانية وحقهــم
اعتــداء
شــكل
ً

تــم

بالنضــال النقابــي ومحاربتهــم فــي أرزاقهــم ،وترتــب عليــه
خفــض رواتبهــم نتيجــة هــذا القـــــــــــرار بنســبة تتجــــــــــــــاوز
% 22مــن الراتــب اإلجمالــي.
فــي شــهر ديســمبر /كانــون األول  ،2020أحالــت وزارة
وإداريــا للتقاعــد المبكــر ،مــن
معلمــا
التربيــة والتعليــم 62
ً
ً
ضمنهــم أربعــة أعضــاء فــي مجلــس نقابــة المعلميــن ،بعد
وإداريــا
معلمــا
نحــو خمســة أشــهر علــى إحالتهــا نحــو 70
ً
ً

فــي مختلــف القضايــا األساســية.

إحالتــي علــى االســتيداع بتاريــخ  31يوليــو/
تمــوز  2020ضمــن الدفعــة األولــى مــن
ً
معلمــا،
اإلحــاالت والتــي شــملت 14
ُ
وأعلمــت بــه بتاريــخ  4أغســطس/آب .2020

بعــد ذلــك قمــت بمراجعــة وزارة التعليــم
للحصــول علــى كشــف راتــب بدايــة شــهر
ســبتمبر/أيلول وصدمــت بتخفيــض راتبــي
مــن  870إلــى  104دينــار أي أننــي أتقاضــى

للتقاعــد المبكــر ،و 14آخريــن لالســتيداع ،بالتزامــن مــع

لــدي التزامــات كبيــرة
 12%مــن راتبــيّ .

ـف يدهــا عــن العمــل .ومعظم مــن تم إحالتهــم للتقاعد
وكـ ّ

والرســوم الجامعيــة ألبنائــي ،وبعــد قــرار

المبكــر واالســتيداع نظمــوا وشــاركوا فــي اإلضــراب الــذي

االســتيداع وتخفيــض راتبــي ،لــم تعــد لـ ّـدي

احتجاجــات نفذّ هــا المعلمــون ضــد إغــاق مقــرات النقابــة

نفذتــه النقابــة عــام  ،2019وفي احتجاجات ســابقة طالبت
التزامــا باالتفاقيــة
الحكومــة بإعــادة العــاوة للمعلميــن،
ً
الموقعــة فــي أكتوبر/تشــرين األول مــن العــام الماضــي.
قــال «يحــي العســيلي» ،عضــو الهيئــة المركزيــة لنقابــة
المعلميــن للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه كان مــن بيــن
ً
معلمــا تمــت إحالتهــم إلــى االســتيداع:
14

أعمــل فــي ســلك التربيــة والتعليــم منــذ

ً
عامــا وأشــغل وظيفــة مشــرف تربــوي
23
وأحمــل درجــة الدكتــوراه فــي المناهــج
وطــرق التدريــس لمســاق الفيزيــاء .انتخبــت
فــي الــدورة الرابعــة لنقابــة المعلميــن

أهمهــا نفقــات عالجــي وعــاج زوجتــي،

القــدرة علــى تســديد هــذه االلتزامــات .هــذه
اإلحالــة هــي عقوبــة علــى نشــاطي النقابــي.

قــال «عــاء أبــو طربــوش» ،ناشــط نقابــي ومحــال علــى
التقاعــد المبكــر للمرصــد األورومتوســطي ،إنــه كان مــن
أحــد األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلجــراءات التعســفية
طلــب منــه:
المتمثلــة باإلحالــة إلــى التقاعــد دون
ٍ

لــت إلــى التقاعــد بتاريــخ  26تموز/يوليــو
ُأ ِح ُ
 2020دون طلــب منــي .وبعــد القــرار
أصبحــت أمــام خياريــن مريريــن إمــا أن أقبــل
القــرار وأحصــل علــى الراتــب التقاعــدي الــذي
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يعــادل  60%مــن راتبــي اإلجمالــي ،أو أن

والضــرر علــى المحاليــن ،وأنــا هنــا أتحــدث عــن الضــرر

أرفــض القــرار وأصبــح بــا دخــل بشــكل

ً
جــدا
المــادي بانخفــاض رواتــب المعلميــن بشــكل كبيــر

كامــل .وفــي التفــاف علــى قانــون الضمــان
االجتماعــي الــذي يضــع  25ســنة خدمــة
كحــد أدنــى إلحالــة الموظــف علــى التقاعــد،
ضمــت وزارة التربيــة والتعليــم دون طلــب
ّ

منــي ســنوات عملــي فــي مؤسســات غيــر
تابعــة للــوزارة مــع ســنوات عملــي فــي

الــوزارة ليصــل مجموعهــا ألكثــر مــن 25
عامــا وهــو الحــد األدنــى للتقاعــد المبكــر.
ً

تكــرر هــذا الســلوك مــع أكثــر مــن زميــل،
ّ
أحدهــم عضــو مجلــس النقابــة «كفــاح أبــو

فرحــان» والــذي لــم تتجــاوز خدمتــه فــي وزارة

ً
عامــا.
التربيــة والتعليــم 16

حيــث وصلــت نســبة االنخفــاض إلــى  85%للمحالين على
االســتيداع والمحاليــن علــى التقاعــد إلــى  ،40%باإلضافــة
إلــى الضــرر الوظيفــي فأغلــب مــن تــم إحالتهــم حرمــوا مــن
اســتكمال حقهــم فــي االرتقــاء الوظيفــي وحرمــوا مــن
احتســاب ســنوات إضافيــة فــي الخدمــة الفعليــة األمــر
ـتقبال إلــى انخفــاض الرواتــب التقاعديــة
الــذي ســيؤدي مسـ
ً
وحتــى نــوع التأميــن الصحــي مــا بعــد التقاعــد.
إلــى جانــب ذلــك ،تحــرم اإلحالــة علــى التقاعــد المبكــر
المحاليــن مــن العمــل لمــدة ســنتين فــا يحــق لهــم العمــل
فــي أي وظيفــة فــي مجــال التعليــم ســواء كانــت فــي
القطــاع العــام أو الخــاص ،بــل تمتــد آثــار تلــك اإلحالــة إلــى
الحرمــان مــن فتــح ســجل تجــاري.

وقــال «أيمــن العكــور» ،عضــو الهيئــة المركزيــة

أوال ثــم اإلحالــة علــى التقاعــد
إن اإلحالــة علــى االســتيداع ً

لنقابــة المعلميــن ومحــال علــى التقاعــد للمرصــد

فــي ظــل الظــروف الحاليــة يدخــل المحاليــن ضمــن نطــاق

األورومتوســطي ،إن إحالــة المعلميــن للتقاعــد المبكــر

البطالــة المقنعــة فالراتــب ال يكفــي وال توجــد لهــم

هــو إجــراء تعســفي وظالــم وبعيــد عــن المعاييــر المهنيــة

فــرص عمــل ،وهــذه محاربــة واضحــة للمحاليــن فــي

والوظيفيــة ،وهــو أســلوب عقابــي مــن الحكومــة ضــد

أرزاقهــم كعقوبــة علــى نشــاطهم النقابــي المشــروع،

المعلميــن علــى خلفيــة ممارســة واجباتهــم النقابيــة ،مــع

فمعظــم المعلميــن لديهــم عائــات تأثــرت بشــكل كبيــر

التأكيــد علــى قانونيــة ودســتورية تلــك الممارســات التــي

بعــد القــرارات األخيــرة ،ال ســيما فــي ظــل اإلجــراءات

كفلهــا الدســتور األردنــي والعهــود والمواثيــق الدوليــة

المفروضــة بســبب انتشــار فايــروس كورونــا واألوضــاع

التــي أكــدت علــى حريــة الــرأي والتعبيــر وممارســة النشــاط

االقتصاديــة التــي تعيشــها البــاد.

النقابــي .وإن مــا تــم هــو توظيــف مــن قبــل الحكومة لهذه
الصالحيــات بطريقــة تعســفية هدفهــا إيقــاع العقوبــة
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تنــص المــادة /176أ 1 /مــن نظــام الخدمــة المدنيــة
المعــدل علــى مــا يلــي:
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«لمجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر إحالــة
الموظــف علــى االســتيداع دون طلبــه وللوزيــر بنــاء علــى
تنســيب األميــن العــام إحالــة الموظــف علــى االســتيداع
بنــاء علــى طلبــه إذا كانــت المــدة المتبقيــة الســتحقاقه
راتــب التقاعــد المدنــي ال تتجــاوز خمــس ســنوات ،وكانــت
هــذه المــدة تــؤدي إلــى إكمالــه المــدة المقــررة للتقاعــد
بتاريــخ صــدور إحالتــه علــى االســتيداع».
يــرى المرصــد األورومتوســطي أن هــذا النــص المعــدل
يفتــح البــاب واسـ ً
ـعا للتعســف في اســتعمال الســلطة من
قبــل وزيــر التربيــة والتعليــم وهــو األمــر الــذي ســبق وأن
حــدث مــع المعلميــن الناشــطين فــي نقابــة المعلميــن،
إذ ال توجــد أي معاييــر أو محــددات كالتقييــم الســنوي
وســجل المخالفــات المرتكبــة وغيرهــا مــن المعاييــر،
تضبــط اســتخدام الوزيــر لهــذه الصالحيــات ،وإن النــص
بصيغتــه الحاليــة ســيمثل تهديـ ًـدا لــكل مــن قــد يقــدم علــى
ويعرضــه للشــح المــادي ،فراتــب
مخالفــة قــرارات الوزيــر،
ّ
االســتيداع بأحســن األحــوال ال يتجــاوز  15%مــن الراتــب
الــذي يتقاضــاه فــي الوضــع الطبيعــي.
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ً
ثانيا :نقابة األطباء

ّ
عطلــت الحكومــة األردنيــة نظــام الحوافــز المتفــق عليــه

منــذ عــام  ،2019واالتفــاق المبــرم بينهــا وبيــن نقابــة
األطباء في بداية عام  ،2020والذي كان يتضمن االتفاق
علــى حوافــز الطــب العــام وبــدالت التنقــل واالقتنــاء
وزيــادة التعيينــات ،مســتندة فــي ذلــك إلــى قانــون الدفــاع
تحــت ذريعــة مواجهــة فايــروس كورونــا ،األمــر الــذي دفــع
مجلــس نقابــة األطبــاء -وكخطــوة احتجاجيــة -إلــى تقديــم
اســتقالته فــي شــهر مايو/أيــار  ،2020لتقــوم الحكومــة
بعدهــا بتشــكيل لجنــة مؤقتــة إلدارة شــؤون النقابــة.
أثــار قــرار الحكومــة األردنيــة حالــة من االســتياء فــي القطاع
الصحــي ال ســيما األطبــاء والممرضــون األردنيــون الــذي
فوجئــوا باقتطــاع مبلــغ الزيــادة علــى العــاوة الفنيــة مــن
رواتــب شــهر مايو/أيــار ،رغــم عــدم انقطاعهــم عــن العمــل
أثنــاء جائحــة كورونــا وبذلهــم جهـ ً
ـودا مضاعفــة .ولــم تقــل
الخصومــات عــن  100دينــار أردنــي لألطبــاء أي حوالــي
ً
دوالرا.
140
عينــت الحكومــة األردنيــة لجنــة مؤقتــة لتســيير شــؤون
ّ
نقابــة األطبــاء بعــد تقديــم المجلــس القديــم اســتقالته
احتجاجـ ًـا علــى إخــال األولــى بالتزاماتهــا بالعــاوات الماليــة
التــي تــم االتفــاق عليهــا مــع نقابــة األطبــاء .تتألــف اللجنــة
المعينــة مــن  11عضــوا غالبيتهــم مــن أعضــاء قائمــة
ُ
ســمو -التــي خاضــت غمــار انتخابــات المجلــس مــعالنقيــب الحالــي «علــي العبــوس» ولــم يحالفهــا الحــظ.
بتاريــخ  30مايو/أيــار  ،2020أصــدر األعضــاء المســتقيلون

26

«أن تشــكيل نقيــب
مــن مجلــس نقابــة األطبــاء فــي بيـ ٍ
ـان ّ
يســمى بـــ “لجنــة تســيير
األطبــاء «علــي العبــوس» لمــا
ّ
ً
قانونيــا
أعمــال مجلــس نقابــة األطبــاء إجــراء باطــل

مــن جهــة الشــكل والتشــكيل ،وأنــه ال ســند أو أســاس
لــه فــي قانــون نقابــة األطبــاء مــن قريــب أو بعيــد».
أكــد المستشــار القانونــي لألعضــاء المســتقيلين «بســام
فريحــات» فــي تصريحــات نشــرت علــى وســائل اإلعــام
«بــأن هــذا القــرار منعــدم ال يرتــب وال ينتــج أي أثــر صحيــح
أو ســليم».
•

أطباء االختصاص بال أجور

عنــد إكمــال طالــب الطــب مرحلــة البكالوريــوس التــي
تســتمر ســت ســنوات ،يحصــل علــى شــهادته األولــى فــي
الطــب والجراحــة ،ثــم تأتــي بعدهــا ســنة االمتيــاز ،وهــي
الســنة األولــى لتقبــل فكــرة عــدم تقاضــي الطبيــب راتً بــا
لقــاء عملــه مــن قبــل كثيــر مــن المؤسســات الطبيــة ،أو
تقاضــي مبلــغ ال يتجــاوز فــي أفضل ظروفه -إن وجد -الحد
األدنــى لألجــور فــي األردن حســب قانــون العمــل والعمال،
حيــث ال يتجــاوز فــي أحســن الحــاالت  150دينــار أردنــي.
مــن حيــث األصــل يمكــن للطبيب الذي أنهى ســنة االمتياز
أن يــزاول المهنــة كطبيــب عــام دون نيــل االختصــاص،
لكــن نظـ ًـرا لتراجــع دور الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي األردن
العاميــن ،صــار ينظــر لالختصــاص علــى أنــه
ودور األطبــاء
ّ
ضــرورةٌ للطبيــب.
تمتــد مرحلــة اإلقامــة أو االختصــاص أو التدريــب الســريري
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مــن أربــع إلــى ســت ســنوات حســب االختصــاص ،بشــرط

العمــل المنصــوص عليهــا فــي قانــون

النجــاح فــي االمتحــان الســنوي لالنتقــال للســنة التــي

العمــل بمعــدل  90ســاعة أســبوعية ،ودون

تليهــا ،ليتقــدم الطبيــب بعــد ذلــك المتحــان المجلــس
«اختصاصيــا»
الطبــي األردنــي ليصبــح فــي حــال نجاحــه
ً
حامــا للبــورد األردنــي فــي مجالــه ،وبذلــك يحــق لــه
ً
مزاولــة االختصــاص داخــل األردن .فــي هــذه المرحلــة
يحصــل الطبيــب علــى التدريــب فــي المستشــفى ،ويعتبــر
ً
مســبقا
شــرطا
إتمــام هــذه الســنوات مــن التدريــب
ً
للتقــدم المتحــان الحصــول علــى البــورد األردنــي ،لكنــه
بالمقابــل يقــوم فــي هــذه الفتــرة بــدوره كطبيــب معالــج
ومتابــع للمرضــى ،تحــت إشــراف ومتابعــة اختصاصــي أو

ٍ
كاف ،وبضغــط عمــل
أي تأهيــل مســبق
رهيــب يشــمل عــدد المرضــى الكبيــر وعــدم
توفــر مقومــات الراحــة ،وحتــى زميالتنــا
اللواتــي ينجبــن يحرمــن مــن الحصــول علــى
ً
يومــا وتقتصــر اإلجــازة
إجــازة األمومــة 90
ً
يومــا فقــط.
علــى 30

نُ َ
ط َالــب أيضـ ًـا بدفع اشــتراكات للنقابة وهي

ـنويا
ـهريا ( ،)28$و 30دينـ ًـارا سـ ً
 22دينـ ًـارا شـ ً

( )42$باإلضافــة إلــى رســوم االمتحانــات،
كل هــذا دون حصولنــا علــى أدنــى امتيــاز،

استشــاري وفــق بروتوكــوالت محــددة.

ودون اعتــراف بحقوقنــا العماليــة حيــث

قالــت «أســيل» (اســم وهمــي) ،طبيبــة مقيمــة تعمــل

يتــم تصنيفنــا كمتدربيــن ،لكننــا فــي الواقــع

بنظــام الـــ  Unpaidللمرصــد األورومتوســطي عــن
الظــروف غيــر اإلنســانية التــي تواجههــا وباقــي األطبــاء
أثنــاء فتــرة اإلقامــة الضروريــة لهــم كأطبــاء أخصائييــن:

نُ رغــم فــي برامــج اإلقامة بنظــام «»unpaid
علــى توقيــع عقــود مجحفــة نتنــازل فيهــا
عــن أجورنــا بشــكل كامــل مقابــل الموافقــة

ً
وأعبــاء مضاعفــة ،والعقــود
مهامــا
نــؤدي
ً

ـا
التــي نوقعهــا تكلفنــا بمهــام كبيــرة ،فضـ ً

عــن توقيعنــا علــى شــروط جزائيــة فــي حــل

رغبتنــا بفســخ هــذه العقــود بشــكل منفــرد.

عمليــا ،يتبيــن أن المقيميــن مــن أطبــاء التخصــص هــم
ً
أســاس الــكادر البشــري فــي المستشــفيات األردنيــة ،وال

علــى تمضيتنــا فتــرة اإلقامــة الضروريــة

يمكــن االســتغناء عنهــم ،وبالتالــي يســتحقون راتً بــا نتيجــة

لنــا كأطبــاء أخصائييــن ،ويبلــغ عددنــا مــن

لهــذا العمــل ولقــاء ســاعات المناوبــة الطويلــة التــي تمتــد

 2000 - 1500طبيــب وطبيبــة فــي مختلــف
المستشــفيات .نعمــل بظــروف غير إنســانية

لـــ  24ســاعة ،وقــد تصــل أحيانً ــا إلــى  32ســاعة متواصلــة.

مــن ســاعات عمــل تقــارب ضعــف ســاعات
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أزمة العنف
المجتمعي
يشــكل العنــف المجتمعــي مشــكلة مقلقــة فــي األردن،
خاصــة مــع تــزاد حاالتــه بشــكل ملحــوظ دون رادع حقيقــي
أرقامــا
خــال الســنوات الماضيــة .إذ ســجلت المملكــة
ً

ووثــق المرصــد األورومتوســطي تتابــع جرائــم القتــل
المرتكبــة بحــق النســاء ،والتــي فــي معظــم األحيــان يكــون
الجانــي فيهــا أحــد أفــراد األســرة .وفــي حيــن ال توجــد أرقــام
رســمية حــول أعداد الجرائم المتعلقــة بالعنف المجتمعي،
ً
خاصــة فيمــا يتعلــق بجرائــم القتــل التــي وقعــت بحــق
نســاء ،فقــد رصــد األورومتوســطي نحــو  19جريمــة
ارتكبــت ضــد فتيــات ونســاء فــي األردن خــال عــام .2020

مرتفعــة فــي عــدد الجرائــم المرتكبــة خــال العــام الماضــي
وخصوصــا فــي ظــل تفشــي جائحــة كورونــا ،ومــدة اإلغالق
ً
الطويلــة التــي فرضتهــا الحكومــة للحــد مــن تفشــي
ّ
بتعطــل عــدد كبيــر مــن العمــال
الفيــروس ،والتــي أســهمت
عــن العمــل وفقدانهــم لمصــادر دخلهــم.

قالــت

«ب.ك»

(39

ً
عامــا)

لفريــق

المرصــد

األورومتوســطي ،حــول اعتــداء زوجهــا علــى نجلــه نتيجــة
الضغــوط

االقتصاديــة

بحســب التقريــر اإلحصائــي الجنائــي الصــادر عــن مديريــة
األمــن العــام ،شــهد األردن خــال عــام  2020نحــو ()1129

زوجــي غيــر أردنــي وكان يعانــي مــن مشــاكل

جريمــة ّ
موثقــة توزعــت كاآلتــي :الشــروع بالقتــل (،)346

كبيــرة فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل،

القتــل مــع ســبق اإلصــرار (العمــد)  ،39القتــل القصــد

بشــكل غيــر
وكان يعمــل كعامــل مياومــة
ٍ

( ،)51الضــرب المفضــي إلــى المــوت( ،)9القتــل الخطــأ
( ،)26اإليــذاء البليــغ(.)658

منتظــم ،ونتيجــة لألوضــاع االقتصاديــة
ومشــكلة فيــروس كورونــا أصبحــت إمكانيــة
العمــل صعبــة ،مــا أدى إلــى تفاقــم أوضاعنا
المعيشــية ،حيــث تراكمــت علينــا الفواتيــر
وأجــرة المنــزل ،ولــم يعــد باســتطاعة زوجــي
تلبيــة أبســط الحاجــات األساســية .ونتيجــة
لذلــك وللضغــط الكبيــر الــذي كان يعانــي
منــه ،أصبــح يلجــأ إلــى ضــرب ابنــي الــذي
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ـكل متكــرر،
يبلــغ مــن العمــر  10ســنوات بشـ ٍ
ً
وغالبــا مــا كان يقــوم بضربــه علــى رأســه

بشــكل رئيســي .وبعــد فتــرة أصبــح ابنــي
ٍ
يشــتكي مــن ضعــف فــي البصــر ،وعنــد

حتــى فارقــت الحيــاة ،ثــم جلــس بجوارهــا يحتســي كوبـ ًـا من
الشــاي ،وقــد وقعــت الجريمــة فــي منطقــة «صافــوط»
بمحافظــة البلقــاء غــرب العاصمــة عمــان:

مراجعــة أكثــر مــن طبيــب تبيــن أن ولــدي
بحاجــة إلــى عمليــة جراحيــة دقيقــة فــي
العيــن نتيجــة للضــرب الــذي كان يتعــرض
لــه تصــل تكلفتهــا إلــى  3آالف دينــار وهــو
المبلــغ الــذي ال أســتطيع تأمينــه.

ـاء يــوم الجمعة،
كانــت الســاعة التاســعة مسـ ً

وإذ بصــوت صــراخ فتــاة تركــض فــي الشــارع
العــام هربـ ًـا مــن والدهــا والدمــاء تســيل مــن

رقبتهــا ،وكانــت تســتنجد بوالدتهــا التــي لــم
ً
ســاكنا ،ليلحقهــا والدهــا ويمســكها
تحــرك

ويحطــم رأســها بحجــر إلــى أن فارقــت الحيــاة
علــى مســمع ومــرأى مــن ســكان المنطقــة.

جلــس والدهــا بعــد أن قتلهــا يشــرب كأسـ ًـا
مــن الشــاي وكأن شـ ً
ـيئا لــم يحــدث ،كمــا أن

بعــض الســكان حاولــوا االقتــراب مــن جثــة
تعرضــت
أحــام إال أن إخوتهــا منعوهــمّ .

أحــام للتعنيــف مــن أســرتها عــدة مــرات ،إذ
ســابقا اللجــوء إلــى حمايــة األســرة
حاولــت
ً
التابعــة لمديريــة األمــن العــام فــي األردن،
قــال أحــد شــهود العيــان للمرصــد األورومتوســطي حــول
تفاصيــل مقتــل الفتــاة أحــام مــن قبــل والدهــا ،والتــي
كانــت واحــدة مــن أبشــع الجرائــم التــي وقعــت فــي األردن

ولكــن األمــر كان ينتهــي فــي كل مــرة بكتابــة
تعهــد مــن أســرتها بعــدم التعــرض لهــا ،وهو
مــا لــم تلتــزم بــه إطالقــا.

العــام الماضــي ،حيــث أقــدم أب يبلــغ مــن العمــر (60
عامــا) فــي يــوم الســبت  18يوليو/تمــوز  ،2020علــى
تحطيــم رأس ابنتــه «أحــام» 40( ،عامــا) ،باســتخدام حجــر،
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ثانيا:
ً
االلتزامات القانونية
تعــددت األزمــات االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا المملكــة
األردنيــة ،وهــو مــا ضاعــف معانــاة الســكان الذيــن أصبحــوا
غيــر قادريــن علــى تغطيــة احتياجاتهــم أو الحصــول علــى
ً
حقوقــا
حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة باعتبارهــا
ـا عــن أن هــذه الحقــوق تعــد
لصيقــة ال غنــى عنهــا ،فضـ ً
ـواء علــى صعيــد القوانيــن المحليــة أو
حقوقـ ًـا مكفولــة سـ ً
المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة.

صورة تعبيرية

أوال :الرعايــة الصحيــة والحصــول
• ً
علــى العــاج

يعــد الحــق فــي الصحــة مــن أهــم األمــور التــي كفلهــا
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان حيــث نصــت
الفقرة ( )1من المادة ( )25فيه على ما يلي:
« لــكل شــخص حــق فــي مســتوى معيشــة يكفــى
لضمــان الصحــة والرفاهــة لــه وألســرته ،وخاصــة علــى
صعيــد المــأكل والملبــس والمســكن والعنايــة الطبيــة
وصعيــد الخدمــات االجتماعيــة الضروريــة ،ولــه الحــق فــي
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• ً
ثانيا :أزمة البطالة

مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو
العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف
الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه».
وشــددت المــادة ( )12مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى
المبدأ ذاته ،حيث نُ ّص فيها على ما يلي:
« .1تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان
فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية
والعقليــة يمكــن بلوغــه».
نصـ ًـا صريحـ ًـا يضمــن حــق
لــم يتضمــن الدســتور األردنــي ّ
الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن ،إال أن قانــون الصحــة العامــة
فــي المــادة ( )3نــص علــى مــا يلــي:
«تكــون الــوزارة مســؤولة عــن جميــع الشــؤون الصحيــة
فــي المملكــة وتشــمل مهامهــا بصــورة خاصــة مــا يلــي:
أ-

الحفــاظ علــى الصحــة العامــة بتقديــم الخدمــات

الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة والرقابيــة.
ب-

تنظيــم الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن

القطاعيــن
ت-

العــام

والخــاص

واإلشــراف

عليهــا.

توفيــر التأميــن الصحــي للمواطنيــن فــي حــدود

اإلمكانــات المتوافــرة لديهــا.
ث-

كفــل الدســتور األردنــي للمواطنيــن حقهــم فــي العمــل
مــن خــال المــادة ( )3/1/6والتــي نصــت علــى مــا يلــي:
« تكفــل الدولــة العمــل والتعليــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا
وتكفــل الطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع األردنييــن».
وهــو ذات األمــر الــذي أكــدت عليــه المــادة ( )6مــن العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافية والتي نُ ّص فيها على ما يلي:
« .1تعتــرف الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بالحــق فــي
العمــل ،الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق فــي أن
تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه
بحريــة ،وتقــوم باتخــاذ تدابيــر مناســبة لصــون هــذا الحــق.
 .2يجــب أن تشــمل التدابيــر التــي تتخذهــا كل مــن الــدول
األطــراف فــي هــذا العهــد لتأميــن الممارســة الكاملــة
لهــذا الحــق توفيــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنييــن
والمهنييــن ،واألخــذ فــي هــذا المجــال بسياســات وتقنيات
مــن شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة
مطــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة فــي ظــل شــروط تضمــن
للفــرد الحريــات السياســية واالقتصاديــة األساســية».

إنشــاء المؤسســات والمعاهــد الصحيــة التعليمية

والتدريبيــة التابعــة للــوزارة واإلشــراف علــى إدارتهــا وذلــك
مــع مراعــاة أحــكام التشــريعات النافــذة ذات العالقــة.

• ً
ثالثا :أزمة النقابات
•

حرية العمل النقابي

كفــل الدســتور األردنــي للمواطنيــن حريــة إنشــاء النقابــات
ضمــن حــدود القانــون ،حيــث جــاء فــي المــادة ()3/16
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منــه علــى« :ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات

غيــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده

والنقابــات واألحــزاب السياســية ومراقبــة مواردهــا».

أســباب عيشــه .لألمومــة والطفولــة حــق فــي رعايــة

كمــا أكــد القرار التفســيري رقم ( )6لعــام  2013الصادر عن

ومســاعدة خاصتيــن .ولجميــع األطفــال حــق التمتــع بــذات

المحكمــة الدســتورية علــى حــق الموظفيــن العمومييــن

الحمايــة االجتماعيــة ســواء ولــدوا فــي إطــار الــزواج أو خــارج

فــي إنشــاء النقابــات حيــث جــاء فيــه« :يجــوز للموظفيــن

هــذا اإلطــار».

فــي أيــة وزارة أو دائــرة أو هيئــة أو مؤسســة حكوميــة أن

كمــا وأكــدت المــادة ( )2/7مــن العهــد الدولــي الخــاص

ينشــئوا نقابــة خاصــة لهــم حتــى وإن كانــوا مــن الموظفيــن

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى

التابعيــن لنظــام الخدمــة المدنيــة ،وبغــض النظــر عمــا إذا

ضــرورة أن يضمــن للجميــع مســتوى عيــش كريــم

كان لهــم مثيــل فــي القطــاع الخــاص خــراج إطــار الحكومــة

وأن يحصلــوا علــى فــرص متكافئــة للترقيــة حيــث

أم ال ،علــى أن يتــم ذلــك بموجــب تشــريع أو تشــريعات

جــاء فيهــا « :تعتــرف الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد

ً
وفقــا لمــا تــراه الســلطة التشــريعية
تصــدر لهــذه الغايــة

بمــا لــكل شــخص مــن حــق فــي التمتــع بشــروط

صاحبــة االختصــاص األصيــل فــي التشــريع».

عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل علــى الخصــوص:
(أ)عيشــا كريمــا لهــم وألســرهم طبقــا ألحــكام هــذا العهــد،

إحالة الموظفين على التقاعد واالستيداع

(ج) تســاوى الجميــع فــي فــرص الترقيــة ،داخــل عملهــم،

•

مــا قامــت بــه الحكومــة األردنيــة مــن إحالــة المعلميــن

إلــى مرتبــة أعلــى مالئمــة ،دون إخضــاع ذلــك إال العتبــاري

علــى التقاعــد المبكــر واالســتيداع يخالــف العديــد مــن

األقدميــة والكفــاءة».

النصــوص القانونيــة التــي ضمنــت لألفــراد الحيــاة الكريمة
مــن مســتوى معيشــي وصحــي ورفاهــي الئــق للنقابييــن

•

وألســرهم ومنهــا :المــادة ( )25مــن اإلعــان العالمــي

األصــل العــام بأنــه ال يجــوز حــل النقابــات المهنيــة

لحقــوق اإلنســان والتــي جــاء فيهــا « :لــكل شــخص حــق

ً
وفقــا لقانــون بموجــب قــرار قضائــي ،وإنمــا
المنشــئة

فــي مســتوى معيشــة يكفــى لضمــان الصحــة والرفاهــة

يكــون ذلــك بمشــروع قانــون يلغــي القانــون النافــذ عبــر

لــه وألســرته ،وخاصــة علــى صعيــد المــأكل والملبــس

مجلــس النــواب بحســب القانونــي األردنــي ،كمــا أن حــل

والمســكن والعنايــة الطبيــة وصعيــد الخدمــات االجتماعية

النقابــات يعــد تعديـ ًـا علــى الحــق المكفــول فــي الدســتور

الضروريــة ،ولــه الحــق فــي مــا يأمــن به الغوائــل في حاالت

األردنــي بحريــة تشــكيل النقابــات ،حيــث نصــت المــادة

البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو

( )2/16علــى «لألردنييــن حــق تأليــف الجمعيــات والنقابــات
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واألحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتهــا مشــروعة

ج-

يحــدد النظــام كيفيــة تشــكيل اللجنــة».

ووســائلها ســلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدســتور».

•

إن إبقــاء نقابــة األطبــاء دون مجلــس منتخــب يشــكل

إن حرمــان أطبــاء اإلقامــة مــن حقوقهــم العماليــة

مصــادرة لحــق منتســبي النقابــة بممارســة حقهــم

كالرواتــب والعــاوات واإلجــازات وبيئــة عمــل مريحــة

الديمقراطــي وهــو مــا يعــد مخالفــة للمــادة (/3/8ج)

يعتبــر انتهـ ً
ـاكا مــن الجهــات التنفيذيــة لمجموعــة الحقــوق

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة

التــي كفلتهــا المواثيــق الدوليــة ذات العالقــة ،حيــث

واالجتماعيــة والثقافيــة والتــي جــاء فيهــا« :تتعهــد الــدول

يعتبــر األجــر مــن الحقــوق األساســية لألطبــاء المقيميــن

األطــراف فــي هــذا العهــد بكفالــة مــا يلــي :حــق النقابــات

ويعــد كل شــرط فــي عقــد العمــل يحرمهــم مــن ذلــك

فــي ممارســة نشــاطها بحريــة ،دونمــا قيــود غيــر تلــك

الحــق مخالفـ ًـا للمــادة (/4ب) مــن قانــون العمــل األردنــي:

التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة،

أطباء اإلقامة «االختصاص»

»يعتبــر
باطــا كل شــرط فــي عقــد او اتفــاق ســواء ُأبــرم
ً

فــي مجتمــع ديمقراطــي ،لصيانــة األمــن القومــي أو

قبــل هــذا القانــون أو بعــده يتنــازل بموجبــه أي عامــل عــن

النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم».

أي حــق مــن الحقــوق التــي يمنحهــا إيــاه هــذا القانــون».

حــدد قانــون نقابــة المعلميــن آليــة واضحــة لحــل مجلــس

وهــو ذات األمــر الــذي أكــدت عليــه المــادة ( )23مــن

النقابة وتعيين لجنة مؤقتة وهو ما ال تتوافر شروطه اليوم

اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان والتــي نُ ـ َّـص فيهــا علــى

فقــد نصــت المــادة ( )27مــن قانــون النقابــة علــى مــا يلــي:

مــا يلــي:

«أُ -يحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين:
•

“لــكل شــخص حــق العمــل ،وفــى حريــة اختيــار عملــه،

بموافقــة ثلثــي أعضــاء الهيئــة المركزيــة للنقابــة

وفــى شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة ،وفــى الحمايــة مــن

فــي اجتمــاع تعقــده لهــذه الغايــة علــى أن تنظــم جميــع

البطالــة .لجميــع األفــراد ،دون أي تمييــز ،الحــق فــي أجــر

األمــور المتعلقــة باالجتمــاع بمقتضــى نظــام يصــدر لهــذه

متســاو علــى العمــل المتســاوي .لــكل فــرد يعمــل حــق في

الغايــة.

مكافــأة عادلــة ومرضيــة تكفــل لــه وألســرته عيشــة الئقــة

•

بقــرار قضائــي قطعــي إذا خالــف المجلــس أحــكام

هــذا القانــون.

بالكرامــة البشــرية ،وتســتكمل ،عنــد االقتضــاء ،بوســائل
أخــرى للحمايــة االجتماعيــة».

ب -يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم
مقــام المجلــس المنحــل لحيــن انتخاب مجلــس جديد خالل
مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.
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ً
رابعا :أزمة الفقر وعمالة األطفال
•
نصــت المــادة ( )11مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة علــى مــا يلــي:

أمــا حــول عمالــة األطفــال ،فقــد نــص الدســتور األردنــي
علــى وضــع تدابيــر لعمــل األحــداث حيــث جــاء فــي المــادة
(/2/23د) مــا يلــي:
ً
تشــريعا يقــوم علــى
« تحمــي الدولــة العمــل وتضــع لــه

«  .1تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل

المبــادئ اآلتيــة:

ٍ
كاف لــه وألســرته ،يوفــر
شــخص فــي مســتوى معيشــي

و -تعييــن الشــروط الخاصــة بعمــل النســاء واألحــداث».

مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى ،وبحقــه

وهــو األمــر الــذي ترجمــه قانــون العمــل األردنــي

فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية.

في مواده ( )75و ( )76كما يلي:

وتتعهــد الــدول األطــراف باتخــاذ التدابيــر الالزمــة إلنفــاذ

«المــادة ( :)75يحظــر تشــغيل الحــدث :أ .أكثــر مــن ســت

هــذا الحــق ،معترفــة فــي هــذا الصــدد باألهمية األساســية

ســاعات فــي اليــوم الواحــد علــى أن يعطــى فتــرة للراحــة ال

للتعــاون الدولــي القائــم علــى اإلرتضــاء الحــر.

تقــل عــن ســاعة واحــدة بعــد عمــل أربــع ســاعات متصلــة.

 .2واعترافــا بمــا لــكل إنســان مــن حــق أساســي فــي

ً
صباحــا .ج.
مســاء والسادســة
ب .بيــن الســاعة الثامنــة
ً

التحــرر مــن الجــوع ،تقــوم الــدول األطــراف فــي هــذا

فــي أيــام األعيــاد الدينيــة والعطــل الرســمية وأيــام العطلــة

العهــد ،بمجهودهــا الفــردي وعــن طريــق التعــاون الدولــي،

األســبوعية».

باتخــاذ التدابيــر المشــتملة علــى برامــج محــددة ملموســة

المــادة ( :)76علــى صاحــب العمــل قبــل تشــغيل أي حــدث

والالزمــة لمــا يلــي:

أن يطلــب منــه أو مــن وليــه تقديــم المســتندات التاليــة:

(أ) تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع المــواد الغذائيــة،

«أ .صــورة مصدقــة عــن شــهادة الميــاد .ب.

عــن طريــق االســتفادة الكليــة مــن المعــارف التقنيــة

شــهادة بلياقــة الحــدث الصحيــة للعمــل المطلــوب صــادرة

والعلميــة ،ونشــر المعرفــة بمبــادئ التغذيــة ،واســتحداث

عــن طبيــب مختــص ومصدقــة مــن وزارة الصحــة .ج.

أو إصــاح نظــم توزيــع األراضــي الزراعيــة بطريقــة

موافقــة ولــي أمــر الحــدث الخطيــة علــى العمــل فــي

تكفــل أفضــل إنمــاء للمــوارد الطبيعيــة وانتفــاع بهــا،

المؤسســة ،وتحفــظ هــذه المســتندات فــي ملــف خــاص

(ب) تأميــن توزيــع المــوارد الغذائيــة العالميــة توزيعــا عــادال

للحــدث مــع بيانــات كافيــة عــن محــل إقامتــه وتاريــخ

فــي ضــوء االحتياجــات ،يضــع فــي اعتبــاره المشــاكل التــي

اســتخدامه والعمــل الــذي اســتخدم فيــه وأجــره وإجازاتــه».

تواجههــا البلــدان المســتوردة لألغذيــة والمصــدرة لهــا
علــى الســواء.».
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ً
خامسا :الحصول على المياه
•
يعــد الحصــول علــى الميــاه مــن أبــرز التطبيقــات
المهمــة
مــا

لحقــوق

أكــده

قــرار

اإلنســان
األمــم

األساســية
المتحــدة

وهــذا
الصــادر

بتاريخ  2010/7/28والذي جاء فيه:
« إذ تقــر بأهميــة أن يحصــل الجميــع علــى نحــو متكافــئ
علــى ميــاه شــرب مأمونـــة ونقيـــة وأن يتوفــر لهــم الصــرف
الصحــي ،بوصــف ذلــك جــزءا ال يتجــزأ مــن إعمــال جميــع
حقــوق اإلنســان».
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التوصيات
إلى السلطات األردنية:

مــع اآلثــار المجتمعية الســلبية النتشــار ظاهرة

1 .1وضــع خطــة عمــل عاجلــة لمعالجــة األزمــات

البطالة.

الرئيســية التــي تمــس بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة لألردنييــن.
 2 .2وقــف االنتهــاكات التــي تحــد مــن حريــة

7 .7تقديــم الدعــم الــازم للقطــاع الصحــي وتأميــن
كافــة العالجــات لجميــع المرضــى وإعــادة
تأهيــل المستشــفيات الحكوميــة.

العمــل النقابــي واحتــرام الدســتور والقوانيــن

8 .8الحــد مــن إغــاق المنشــآت االقتصاديــة

ّ
يتعلــق بالحــق فــي تشــكيل النقابــات
فيمــا

ووقــف هجــرة المســتثمرين عبــر توفيــر

وممارســة العمــل النقابــي فــي بيئــة آمنــة.

بيئــة آمنــة لالســتثمار ،وتســهيل اإلجــراءات

 3 .3إلغــاء القــرارات التعســفية المتعلقــة بإحالــة
المعلميــن إلــى التقاعــد واالســتيداع بصفــة
غيــر قانونيــة.

المتعلقــة بالنشــاطات االقتصاديــة.
 9 .9ســن قوانيــن حديثــة تجرم العنــف المجتمعي،
وتعزيــز الــدور الرقابــي للقضــاء وتفعيــل

4 .4تعديــل التشــريعات الناظمــة لعمــل األطبــاء

الشــراكة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي

وتدريبهــم بمــا يضمــن حظــر عملهــم بــدون أجــر

للمســاهمة بوضــع مشــاريع قوانيــن تــؤدي

وضمــان توفيــر حيــاة كريمــة لهــم.

إلــى القضــاء علــى ظاهــرة العنــف المجتمعــي.

5 .5الحــد مــن عمالــة األطفــال وتطبيــق القانــون
الــذي يمنــع عمــل األطفــال دون  16ســنة
ـا ،وااللتزام
ومعاقبــة كل شــخص يشــغل طفـ ً
صدقــت
باالتفاقيــات ذات العالقــة التــي
ّ
عليهــا المملكــة.
فعــال
6 .6وضــع سياســة وطنيــة للتعامــل بشــكل ّ
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إلى المجتمع الدولي:
1 .1دعــوة الســلطات األردنيــة إلــى االلتــزام
بتعهداتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق باحتــرام
الحقــوق

االقتصاديــة

واالجتماعيــة

لمو ا طنيهــا .
2 .2دعــم الســلطات األردنية مــن خالل المنظمات
الدوليــة؛ مثــل يونيســف وافــاو ومنظمــة
العمــل الدوليــة ،عبــر مشــاريع تنمويــة للحــد
مــن الفقــر والبطالــة وعمالــة األطفــال.
3 .3مطالبــة األمــم المتحــدة عبــر مؤسســاتها
المختصــة باالضطــاع بدورهــا فــي اإلشــراف
ّ
علــى حســن تنفيــذ وتطبيــق االتفاقيــات
ّ
المتعلقــة بتوزيــع الميــاه مــن
الدوليــة الملزمــة
نهــر األردن وحــوض اليرمــوك لتأميــن الميــاه
للمواطنيــن والمقيميــن فــي األردن.
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