
10: تحت الحظر
تداعيات أزمة كورونا على عمال الوطن 

وآليات التعامل مع األزمة في األردن



األو�� الدفاع خطوط �� الرمادي ا��ندي

 جوالالت حظر فرض مع عدة بلديات ش�ل��ا مصغرة عمليات غرف
 ��طر للتصدي ٢٠٢٠ مارس /آذار من والعشر�ن ا��ادي �� ال�امل

 التنظيف مهم�� تو�ل أن القرارات ضمن من وجاء الفايروس،
 ��ى،الك عمان وأمانة البلديات من �ل �� الوطن لعمال والتعقيم

 �� عقيمالت عمليات بدء ا��لية اإلدارة وز�ر أكد ذاتھ، السياق و��
 ملناطقا و�عقيم النفايات من التخلص أن و�ّ�ن �افة، البلديات
 �� التجار�ة ا��ال وأبواب الشوارع وغسيل السكنية واألحياء

 .١الف��ة هذه خالل املعتمدة التعقيم ثالثية

 الك��ى  عمان وأمانة البلديات �� الوطن عمال ظروف التقر�ر يرصد
  األزمة، مع التعامل خالل من

ً
 فظرو  أبرز  ع�� الوقوف عن فضال

 ناطقم �� املستجد �ورونا لف��وس التصدي ��  ودورهم العمل،
 ودةاملرص املناطق وتتمثل اململكة، وشمال وسط من مختلفة
 األزرق، ةو�لدي الظليل، و�لدية عمان، العاصمة �� املناطق ببعض

.واملفرق 

 وائلأ �� األو�� :مرحلت�ن ع�� الوطن عمال ظروف رصد التقر�ر
 أمر فرض من الشهر قرابة �عد والثانية التجوال حظر فرض

.١٩٩٣ لسنة ١٣ رقم الدفاع

  العمل عن عامة ��ة

 �� مختلفة سياقات ضمن "وطن عامل" مهنة �� العمال �عمل
جّدد عقود ضمن �عمل من فم��م اململكة؛ محافظات

ُ
 تمرارباس ت

د��
ُ
 من م��مو  البلديات، �� العمل أوساط �� الثابتة بالعقود وت

 ا���سية نم ،وغالبي��م باملياومة �عقود و�س�� مؤقتة �عقود �عمل
 لمقاب النقد" برامج ضمن �عمل من وم��م واملصر�ة، األردنية

 �ةالسور  ا���سية من وهم الدولية للمنظمات والتا�عة "العمل
 أر�ع�ن نب� ت��اوح املشار�ع هذه مدة أن إ�� اإلشارة تجدر واألردنية،

   .٢عمل يوم وست�ن

 العمل، ظروف ملعرفة العمال من ٥٢  مقابلة جرت التقر�ر ��
 وأخرى  طقةمن ب�ن كب�� �ش�ل وقبلها األزمة �� الظروف وتفاوتت

 عام �لو�ش التعاقد، وطبيعة العمال ��ا �عمل ال�� ل��هة تبًعا
 نظام حسب العمالية حقوقهم جميع ثابتة �عقود العمال �ستحق
 األجر اقاستحق املياومة عمال ع�� بنطبق ح�ن �� املدنية، ا��دمة

 لالعط أو اإلجازات من أي ع�� يحصلون  وال العمل األيام عدد ع��
 �� مالالع ُ�شَرك ا��الت�ن و�� والرسمية، الدي�ية األعياد ��

 .الص�� والتأم�ن االجتما�� الضمان

كورونا أزمة ف��ة �� العمل ظروف

 
َ
 باحيةص عمل ف���ي ع�� والتعقيم التنظيف �� العمل ُبدأ

 عمالال ف��ا �عمل ساعات ثما�ي مدة م��ا �ل �ستمر ومسائية
 الكمامات، بارتداء العامة السالمة من مشددة تداب�� ضمن

  ال����� لالستخدام واملعقمات والقفازات،
ً
 للباسا ع�� عالوة

 األزرق،و  الظليل بلديات من �ل �� البالس�ي�ي وا��ذاء الوا��
 �ل توالكماما القفازات بتغي�� يقومون  العمال أن بالذكر حري 
 وتوفر يوم�ن �ل الواقية املال�س �غي�� و�تم كما ساعات ثالث

 س�يل �وع� .الدور�ة االحتياجات لتلبية �افًيا عدًدا البلديات
 سةرئا عملت فقد ا��تمعية املسؤولية �شارك ع�� ا��رص

 رق ط إ�� لإلشارة للعمال توعية جلسات عقد ع�� البلديت�ن
 ال�� ؤوليةواملس الواقية، التداب�� اتخاذ وضرورة الفايروس انتقال

 من اآلمن والتخلص املناطق و�عقيم تنظيف �� العمال ع�� تقع
 حماية من للتأكد العمال مراق�� األمر هذا ع�� و�شرف النفايات،

.والتعقيم التنظيف خالل أيًضا وا��تمعات العمال

 اطقومن املفرق  من �ل �� العمال يفتقر ذلك من العكس وع��
 �� الوحدات ومخيم عمان وجبل الزهور  وجبل الشما�� الهاش��

 العمال من مجموعة أفاد حيث العامة، السالمة أدوات إ�� عمان
 زو�دهمت عن الك��ى  عمان ألمانة و��بعون  الشما�� الهاش�� ��

 بةبال�س أما اليومية العمل ساعات ف��ة طيلة واحدة بكمامة
 ت�ان ال�� القماشية القفازات استخدام فيجري  للقفازات
 أدواتب ُزّودوا فقد املفرق  �� العمال أما .األزمة قبل �ستخدم
 ط،فق التجوال حظر فرض من األو�� أيام الثالث �� السالمة

 منض و�عملون  السور�ة ا���سية من املفرقم��م �� العمال
 ةوا��موع مؤقتة، عمل �عقود "العمل مقابل النقد" مشار�ع
د �عقود و�عملون  املصر�ة ا���سية من األخرى  جدَّ

ُ
 .دوري ش�ل� ت

  .األيدي لتعقيم املعقمات من بأي العمال يزّود وال كما

۲

.م ٤:٢١ ٢٠٢٠-٥-١ :الز�ارة تار�خhttps://cutt.ly/hyhGb5v :اإلخبار�ة اململكة قناة :املصدر -١ 
.امليدان �� سابقة ومشاهدات املقابالت بحسب -٢   



 �عملون  نم العمال نال ح�ن �� شهر �ل من املعتاد املوعد �� أجورهم مؤقتة، أو ثابتة عمل عقود ضمن �عملون  من العمال، استحق وقد
.ألزمةا قبل العادة جرت كما باليد الرواتب �سليم لصعو�ة متأخر بموعد الثالث للشهر أجورهم العمل مقابل النقد برامج ضمن

 إحنا بدنا كل يوم كفوف جداد وكمامات جديدة فبنضطر نشتري"
 ."على حسابنا مرات ألنه مش كل يوم بيزودونا فيهم

عبارات من عمال في مناطق الهاشمي الشمالي، وجبل الزهور، 
 .وجبل عمان، ومخيم الوحدات

۳



األزمة �� املهنة مخاطر

 واملقابالت امليدان �� املشاهدات خالل ومن العمل، طبيعة �س�ب لألمراض �عرًضا األك�� العمالية الفئة هذه �عت��
ِ�َصت فقد التقر�ر هذا إعداد �غية العمال مع أجر�ت ال��

ُ
  :التالية با��وانب ا��اطر �

 
ً

 �� سوًءا األمر يزداد سامة؛ ومواد مايكرو�ات من تحو�ھ وما أش�الها ب�افة النفايات مع املباشر التعامل :أوال
 أو ف��ا يةزجاج قطع تواجدت و�ن خصوًصا محكم �ش�ل النفايات أكياس إغالق مراعاة ف��ا يتم ال ال�� ا��االت
 أكياس بوضع اال��اًم  العامة يبدي ال كث��ة حاالت و�� .العدوى  ناقالت من وغ��ها اإلبر مثل الطبية األدوات مخلفات
 من ديز� ما وهذا بأنفسهم، بجمعها العمال فيقوم رفعها الضاغطات ع�� يتعذر ما ا��او�ات داخل النفايات
.ا��تلفة ا��تملة لألخطار �عرضهم

 من تبدأ لصباحيةا الف��ة �انت حيث العمل؛ ساعات �غي�� ظل �� خصوًصا الشمس ألشعة املباشر التعرض :ثانًيا
.العاشرة الساعة من فتبدأ �ورونا أزمة ظل �� أما صباًحا، والنصف السادسة الساعة

ا
ً
 مثل اليومية امامله إ�� أضيفت أخرى  مهام يتطلب والذي األزمة �� العمل ��صوصية نظًرا البد�ي اإلجهاد :ثالث

 واآلليات اياتالنف ضاغطات و�عقيم التجار�ة ا��ال أمام بالتعقيم العمال يقوم أن يتطلب حيث والرش؛ التعقيم
  العدوى، نقل لتجنب يومي �ش�ل واألمانة للبلديات التا�عة ا��تلفة

ً
 �عقيم مثل رى أخ بمهام القيام عن فضال

 /ن�سان هرش �� ا��رارة درجات ارتفاع �عد األزرق �� األ��ار ورش الظليل، �� باستمرار الشوارع وشطف األحياء
 يقوم من �موم� العاصمة، �� العمال لبعض أحياًنا التعش�ب مهام وتو�ل كما .ا��شرات ان�شار إ�� أدى ما أبر�ل

 �ع� �عملون  من الوطن عمال وأن كما .السابق �� بھ يقوم �ان ما خالف ع�� يومًيا أحياء ٥ و�عقيم ب�نظيف
.الدهس ��وادث عرضة أك�� هم الرئ�سية الشوارع

 هذه لمث ارتداء ع�� معتادون  غ�� بأ��م العمال أفاد فقد العامة السالمة إجراءات باتخاذ يتعلق فيما :را�ًعا
.األحيان أغلب �� عملهم �عيق الذي األمر الكمامة، و�األخص الوسائل

٤



 األزمات ادارة بمخاطبة ومتق بدورها وال�� البلديات، لوزارة البلديت�ن مخاطبة طر�ق عن إلك��ونية بتصار�ح العمال ُزود واألزرق الظليل و��
.الالزم و�جراء وا���ومة

واإللك��ونية الورقية التنقل تصار�ح

 الالزمة، الورقية تصار�حبال فقط م��م املث�ت�ن العمال تزو�د تم فقد بالتحديد، الشما�� الهاش�� منطقة و�� ا��ركة لتصار�ح بال�سبة
 فقد ك��ونيةاإلل التصار�ح منصة إطالق ومع .منقوص غ�� و�أجر عمل دون  من منازلهم �� املياومة نظام ع�� العامل�ن من اآلخرون ومكث

 من ذاتھ الوضع شابھ� املفرق  و�� .تباًعا العمل واسُتكِمَل  عملهم أم�ان و��� من العمال و�صطحب التصر�ح العمال ملراقب ُيصَدر �ان
 لمساءلةل أحدهم عّرض ما التصر�ح ع�� حيازتھ عدم من الرغم ع�� العمل استأنف من العمال من لكن التنقل تصار�ح إصدار ناحية

.األمنية ا��هات قبل من يوم ذات
 ع�� للتنقل حاجة الو  عملهم مناطق بنفس �عملون  بصف��م عام �ش�ل للعمال تنقل تصار�ح ُيصَدر فال عام �ش�ل عمان ضوا�� �� أما

.عملهم أماكن غ�� �� للعامل�ن تصار�ح استصدار يتم بل النقل، وسائل

 حك؛تصري وين بتحكيلي ما الشغل أفرهول البس شافتني اذا الشرطة"
 أواعي البس أضل بضطر أرّوح وبدي شغل أخلص لما المشكلة بس

 على بشتغلوا زي اللي الوطن عمال تصريح معي فش ألنه الشغل،
 ".تصريح بيطلعلهم ما السيارات

 .عّمان ضواحي في العمال أحد

٥



٦



م��ص

٥٢  
ً

 :التالية ا���سيات حسب التقر�ر  هذا إلعداد مقابل��م تمت من عامال

 ومن عامة،ال السالمة وأدوات واألجور  ا��ركة بتصار�ح يتعلق ما فم��ا رصدت ال�� واالن��ا�ات املشاهدات أما
 تأدوا و�غياب حركة تصر�ح وجود �عدم �عمل �أن الوقت نفس �� مشاهدة من أك�� يواجھ �ان من العمال

.العامة السالمة

 أو باليد لهم ا�سليمه �عذر �س�ب األجور  استحقاق �� تأخ�ً�ا املفرق  �� السور�ة ا���سية من عمال ٨ واجھ-
.اإللك��ونية با��فظة

  ١٣ توقف-
ً

 ومن )ةمياوم عمال( التعاقد طبيعة �س�ب العمل عن وعمان األزرق �� األردنية ا���سية من عامال
.األجر من حسم دون 

.تنقل تصار�ح �غياب )األردنية ا���سية من ٥و املصر�ة ا���سية من ٤( العمال من ٩ �عمل-
 ال��و�د ياب�غ واملفرق  عمان منطق�� �� غالبي��م والسور�ة واملصر�ة األردنية ا���سية من العمال من ٢٣-

.الفايروس من ل��ماية املطلوب بالش�ل العامة السالمة بأدوات

.تحديات أي يواجهوا لم والظليل األزرق �� العمال من ٢٢-

۷



توصيات
لقَيت ال�� املهام ز�ادة من الرغم ع��

ُ
 خلصوا قد العمال أن إال �ورونا، أزمة �� العمال عاتق ع�� أ

  بكث�� أسهل ُ�َعد نظرهم، وجهة من الف��ة، هذه �� العمل أن إ��
ً
 ظل �� سابقةال باألوقات مقارنة

  األزمة، قبل هو ملا بالوضع باملقارنة العامة لألماكن العامة ارتياد عدم
ً
 واألسواق ائقا��د �� خاصة

  .واملدارس

:التالية بالنقاط تمك�ن يو��� وعليھ
فَرز  مختلفة حاو�ات تخصيص-

ُ
 ا��لي�ن لس�انا وتوعية نوعها، حسب ع�� النفايات أنواع ف��ا ت

.العمل أثناء العمال ع�� لل�سهيل الفرز  وجوب ع��

 �لفات�ا� اآلمنة غ�� النفايات من العامل وحماية التصدي أجلها من بقفازات العمال تزو�د-
  .املكسورة والصلبة الطبية

 ��ال ا��اطر ظل �� بالعمل استمرارهم يضمن بما للعمال دور�ة طبية فحوصات عمل-
.لها يتعرضون 

.األزمة ان��اء �عد ح�� باملعقمات العمال تزو�د-

۸

٢٠٢٠ أيار ٥




