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وامتد  والستينات،  الخمسينات  أوجها يف عقدي  بلغت  أنها  يجد  األردن،  األلبسة يف  لتاريخ صناعة  املتتبع 

تألقها حتى بداية عقد التسعينات، حيث استمر اعتامد املجتمع املحيل بشكل شبه كامل عىل السوق املحيل 

باللجوء إىل الخياطني لتفصيل املالبس، ومع بداية الثامنينات ازدهر قطاع األلبسة نتيجة توجه عدد كبري من 

التجار لالستثامر به، فزاد عدد مشاغل الخياطة ليزيد، بطبيعة الحال عدد الخياطني العاملني يف هذا القطاع.

الخليج عام 1991  السلبية عليه، فبعد أزمة  ألقت بظاللها  األلبسة املحلية لعدة رضبات  تعرضت صناعة 

تأثر القطاع قليالً نتيجة األحوال غري املستقرة التي اثرت عىل طبيعة االستثامر فيه، وتأزم الحال بعد إقرار 

مجلس النواب االمرييك اتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة يف العام 1996، ومبوجبها تم السامح بدخول األلبسة 

املصنعة يف األردن اىل السوق األمرييك دون فرض أي رسوم جمركية عليها، تشجيعاً لعميلة السالم بني األردن 

الحرة  التجارة  منطقة  التفاقية  إضايف  كملحق  املؤهلة  الصناعية  املناطق  اتفاقية  نتجت  حيث  وارسائيل، 

األمريكية اإلرسائيلية للعام 1985، التي تنص بنودها عىل اعطاء ميزات تفضيلية معفاة من الرسوم للبضائع 

الصادرات القادمة من املناطق الصناعية املقامة يف االردن رشيطة ان تحقق  االرسائيلية، التي تشمل ايضاً 

متطلبات قاعدة املنشأ.

جهة  ومن  املؤهلة،  الصناعية  املناطق  يف  األلبسة  مصانع  بناء  يف  التوسع  تم  االتفاقية  هذه  نتيجة 

حيث  وتركيا  الصني  ومن  اوروبية  دول  من  االلبسة  استرياد  اىل  املشاغل  أصحاب  أغلب  اتجه  أخرى 

مصانع  عرشات  اغالق  عنه  أسفر  وهذا  محلياً،  املالبس  قطعة  انتاج  من  أقل  املالية  التكلفة  تكون 

من  كبري  عدد  توجه  نتيجة  الصناعية،  املدن  حدود  خارج  املقامة  الصغرية،  االردنية  االلبسة   ومشاغل 

أصحابها اىل االستثامر داخل املدن الصناعية املؤهلة لالستفادة من االعفاءات الرضيبية وغريها من املزايا، 

ليسفر عن ذلك خسارة مئات الخياطني لوظائفهم، قابله رفضهم للعمل داخل مصانع املدن املؤهلة بسبب 

تدين األجور فيها وتفضيل إدارات املصانع تشغيل عامل أجانب النخفاض تكلفة تشغيلهم بحال مقارنتها 

بتكلفة تشغيل العامل األردين.

ورافق توقيع اتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة، توقيع األردن ودول االتحاد األورويب عىل اتفاقية الرشاكة 

عام 1997 والتي تنص بنودها عىل اعفاء املنتجات الصناعية األردنية املنشأ املصدرة اىل أسواق دول االتحاد 

مقدمة
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االورويب من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والرضائب ذات األثر املامثل، يف املقابل أعفى االردن مستورداته 

من املنتجات الصناعية األوروبية من الرسوم الجمركية.

وملواكبة االلتزام باتفاقيات الرشاكة، أجرى االردن حزمة تعديالت عىل عدة قوانني سواء قانون العمل، قانون  

الضامن االجتامعي، وقوانني االستثامر ما شجع املستثمرين االجانب لبدء فتح مصانع يف املناطق الصناعية 

املؤهلة واالستفادة من حجم كبري من االعفاءات الرضيبية والجمركية.

بالنسبة للخياطني األردنيني، شكل إعفاء األردن ملستورداته من الرسوم الجمركية رضبة قاضية، حيث اغرق 

التجار واملستوردون السوق باأللبسة الصينية وغريها من املاركات األوروبية، بسعر تنافيس جداً ويقل كثرياً 

عن أسعار املالبس املحلية ما جعل قدرة الخياط األردين عىل منافسة هذا الوضع معدومة ليضطر اغلبهم اىل 

اغالق مشاغلهم وترك املهنة او القبول برشوط عمل متدنية جدا تتضح ابرز مالمحها بضعف االجور.

سيلقي هذا التقرير، الذي استند يف املعلومات الواردة فيه اىل إجراء بحث مكتبي حول قطاع االلبسة يف 

األردن، واجرى معدوه عدة جلسات مع مجموعات من الخياطني، فضالً عن مقابالت فردية سواء باالتصال 

او باملقابلة الشخصية مع بعض الجهات املطلعة عىل هذا القطاع، الضوء عىل كافة جوانب مهنة الخياطة يف 

األردن، وما تعانيه من معيقات ومصاعب، حيث سيتطرق اوالً لذكر أرقام واحصائيات تبني اعداد املشاغل 

وعدد العاملني فيها، ثم سيتحدث عن ظروف العمل يف هذا القطاع، وما هي التحديات التي تواجهه لينتهي 

بوضع عدد من التوصيات، التي يرى معدو التقرير، أنه بحال األخذ بها، سينعكس ذلك ايجاباً عىل ظروف 

عمل ومعيشة الخياطني.
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أرجاء  كافة  يف  املتوزعة  الخياطة،  مشاغل  عدد  يصل 

يف  ثلثها  ترتكز  مشغل،   )2000( حوايل  اليوم،  اململكة، 

العاصمة عامن حيث يوجد فيها حوايل )650( مشغالً، يف 

حني كان عدد املشاغل عام 2007 حوايل )7000( مشغل 

واملحيكات  األلبسة  صناعات  األلبسة  قطاع  ويشمل 

الغزل  صناعة  اىل  تتفرع  التي  الجلدية،  واملنتجات 

املنسوجة،  غري  األقمشة  واألقمشة،  األنسجة  والخيوط، 

السجاد واملوكيت وأغطية األرضيات النسيجية، املطرزات 

الكروشية  أو  املحاكة  األقمشة  الصنع،  يدوية  واألنسجة 

واكسسوارات  الجاهزة  املالبس  الرتيكو،  ومنتجات 

مالءات  املناشف،  األلبسة:  غري  املنسوجات  املالبس، 

منتجات  الخيم،  املنسوجة،  الحقائب  الستائر،  األرسة، 

الجلود األحذية والحقائب الجلدية.

كان  ان  فبعد  القطاع،  هذا  يف  العاملني  لعدد  بالنسبة 

يشغل أكرث من )21( الف عامل عام 2007، ال يزيد عدد 

اليوم، عن )8000( عامل،  املحلية،  املشاغل  العاملني يف 

الذي وصل  املتدهور  الحال  األرقام  تُظهر هذه  وبذلك، 

اليه القطاع والذي أجرب منتسبيه إىل هجره والبحث عن 

أرزاقهم يف أماكن أخرى.

الالفت أكرث أن مجموعات الرتكيز واالتصاالت مع العاملني 

يف القطاع أظهرت أن الخياطني األردنيني العاملني حالياً 

يف املشاغل املحلية ال يزيد عددهم عن )25 %( يف حني 

يسيطر العامل املهاجرين، واغلبهم من الجنسية البنغالية 

الهاربني من املدن الصناعية وال يحملون تصاريح عمل، 

عىل فرص العمل يف قطاع الخياطة، حيث يفضل أصحاب 

متدنية،  عمل  بظروف  لقبولهم  تشغيلهم  املشاغل 

يقبلونها عىل مضض، يف حني ال يستطيع العامل األردين 

قبولها كونها ال توفر له ابسط احتياجاته األساسية.

بالنسبة لالناث يف قطاع األلبسة املحيل، فانهن يشكلن ما 

يقرب )20(% من إجاميل حجم العامل وينحرص عملهن 

مقابالت  وتشري  للقطعة،  "التشطيب"  أعامل  يف  عادة 

العامل اىل انه يوجد قارصين وقارصات يعملون يف هذا 

وتشكل  عاماً،   15  -  12 بني  ما  اعامرهم  ترتاوح  املجال 

نسبتهم حوايل 5 %.

منذ  لالنعاش  املحيل  الخياطة  قطاع  دخول  يؤكد  ما 

سنوات، معلومات صادرة عن النقابة العامة للعاملني يف 

الغزل والنسيج تؤكد انه ما ال يقل عن )1200( مشغل 

ارتفاع  عن  اسفر  ما   ،2000 عام  مع حلول  ابوابه  اغلق 

نسبة البطالة بني الخياطني املحليني اىل 60 % وتراكمت 

يف  آالتها  وأصبحت  املصانع،  من  الكثري  عىل  الديون 

وضع السكراب بال تشغيل أو صيانة يف مقراتها الفارغة 

تجار  إىل  املصانع  العمل. وتحول عدد من أصحاب  من 

ازدياد  وبسبب  آسيا.  رشق  مناطق  من  ومستوردين 

حجم االسترياد من تلك املناطق، وعدم وجود رقابة عىل 

االسترياد أو قوانني تحمي الصناعة املحلية، غرقت السوق 

األردنية بالبضائع الرخيصة التي ال تقوى الصناعة املحلية 

يف  سلبياً  أثر  مام  األحوال،  من  حال  بأي  منافستها  عىل 

إنتاجية املصانع املحلية.

أرقام واحصائيات
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األجور 

منذ  تندرج  كانت  التي  املهن  من  الخياطة  مهنة  تعترب 

املنظم، فعىل  االقتصاد غري  السنني تحت قطاع  عرشات 

القطعة  بنظام  الخياطني  عمل  السنوات،  عرشات  مدار 

وليس بأجر شهري ثابت، وهذا يعني أن الخياط يحصل 

أجراً تحدده عدد قطع املالبس التي ينتجها يومياً، وهذا 

بالضامن االجتامعي وغري مؤمن  أنه غري مشمول  يعني 

صحياً، فضالً عن انه ال يتمتع بالعطل او االجازات.

إعداد هذا  لغاية  الخياطون، ممن متت مقابلتهم  يقول 

السنني وال  مهنته عرشات  يبقى يف  الخياط  إن  التقرير، 

الخياط  مع  الخربة  ذو  الخياط  ويتساوى  أجره،  يتغري 

يتقاضون  مالبس  قطعة  انتاج  اجرة  ان  مبينني  القديم، 

عليها من 60 قرشاً اىل دينار، حسب صعوبة انتاجها.

يبني الخياطون انه يف السابق كان حجم العمل كبري جداً 

وكان الخياط يحصل يومياً من 25 ديناراً اىل 35 ديناراً، 

نتيجة وجود اقبال عىل تفصيل املالبس، لكن مع بداية 

حالهم  تدهور  والصينية  الرتكية  باملالبس  السوق  اغراق 

واغلب املشاغل تم اغالقها.

شهادة 

محمد/ خياط 

ثالث  عندي  أفراد،  خمسة  عددها  لعائلة  معيل  "أنا 

منذ  الخياطة  مهنة  أعمل يف  الجامعة،  يدرسن يف  بنات 

يومياً  ثالثة مشاغل  للعمل يف  اضطر  اليوم  عاماً،  ثالثني 

سببه  وهذا  يومياً،  دينار   12 مبلغ  تأمني  استطيع  حتى 

أن املشاغل ليس عليها اقبال، سابقاً كان دخيل الشهري 

ال يقل عن 1000 دينار شهرياً، وهذا مكنني من إعالة 

الجامعة،  من  تخرجن  جميعهن  اخوات  سبعة  وتعليم 

ال  بل  لبنايت،  الجامعة  رسوم  تأمني  أستطيع  ال  اليوم 

لعائلتي، ليس  الحياة األساسية  أستطيع توفري متطلبات 

لدي راتب أو ضامن ألننا عامل بالقطعة، واذا مرضت أنا 

أو أحد أبنايئ ال استطيع تأمني مثن الدواء أو حتى دفع 

كشفية الطبيب".

يقول الخياطون أن معظهم يسكنون بااليجار، وبعضهم 

إن  بل  بالطرد،  ومهدد  شهور  منذ  بيته  ايجار  يدفع  مل 

األربعة عىل  أطفاله  ووزع  زوجته،  عن  انفصل  أحدهم 

بيوت أشقائه بعد أن فقد األمل بإيجاد عمل وتدهورت 

أحواله املادية.

موسمي،  عمل  الخياطة  يف  العمل  أن  لفتوا  الخياطون 

موسم  قبل  مثل  فقط،  معينة  فرتات  يف  يعملون  حيث 

السابق  ويف  والصيف،  الشتاء  موسمي  وبداية  األعياد 

كانوا يستطيعون تأمني املال حتى وان عملوا الشهر قليلة 

خالل العام، لكن اآلن العمل شبه معدوم، وبذلك حتى 

يف فرتة املواسم ال يستطيعون توفري مبلغ مايل قليل.

حالياً، يستلم الخياط أجرته أسبوعياً، وترتاواح قيمتها من 

بني 30 اىل 70 ديناراً يف أحسن األحوال، مع اإلشارة اىل ان 

هذا املبلغ يحصله من يعمل يف أكرث من مشغل ويكون 

العمل يف النهار والليل.

ظروف العمل
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ساعات العمل واالجازات

اضطرارهم  يعني  فهذا  بالقطعة،  يعملون  ألنهم  نظراً 

ساعات  أن  الخياطون  ويؤكد  عملهم،  ساعات  لتكثيف 

لقلة  عملهم اليومية ال تقل عن 14 ساعة يومياً، ونظراً 

العمل يف املشاغل، حيث يقترص عمل مشغل يوجد فيه 

ومبعدل  فقط،  آالت  أربع  تشغيل  عىل  خياطة،  آلة   30

أجرة  توزيع  تم  وبحال  يومياً  )40( قطعة مالبس  انتاج 

انتاجها عىل أربعة عامل فهذا يعني ان يحصل كال منهم 

عىل مبلغ يرتاوح ما بني 7 إىل 10 دنانري، وهنا يتحدث 

الخياطون عن املشاغل التي يصنف عملها باملمتاز نسبياً، 

ويف مواسم معينة فقط، أما بقية املشاغل فال تحتاج ألكرث 

من خياط واحد يومياً يعمل فيها حوايل 14 ساعة يومياً، 

لتحصيل أجر أسبوعي ال يزيد عن 75 دينارا.

ورغم ان تعديالت قانوين العمل والضامن االجتامعي تلزم 

املنشآت الصغرية، حتى التي يعمل فيها عامل واحد، عىل 

تسجيله يف الضامن االجتامعي واعطائه حقوقه العاملية 

ساعات  مثان  يعمل  وان  ومرضية،  سنوية  اجازات  من 

يومياً وان تحسب الساعات اإلضافية بأجر يعادل 150 % 

من أجره املعتاد، لكن هذا ال يأخذ منه الخياطون شيئاً.

مشغل  يف  الصباح  ساعات  يف  يعملون  الخياطني  أغلب 

ملدة ست ساعات، ومن ثم ينتقلون للعمل ليالً يف مشغل 

فيها  يتوفر  ال  املشاغل  اغلب  ألن  دخلهم  لتحسني  آخر 

 18 من  اكرث  الخياط  يقيض  ان  يعني  وهذا  كاف،  عمل 

ساعة يومياً ما بني املواصالت والعمل يف املشغل.

الضامن االجتامعي

أقرت  التي  االجتامعي  الضامن  قانون  تعديالت  أن  رغم 

فأكرث  عامــالً  تستخدم  منشأة  أي  تلزم   2008 عام 

بتسجيله تحت مظلة الضامن االجتامعي، إال أن غالبية 

بالضامن االجتامعي  انهم غري مشمولني  أكدوا  الخياطني 

ان  التأكيد  مع  مرخصة،  مشاغل  يف  يعملون  انهم  رغم 

يف  العمل  صاحب  يعترب  لعاملها  املشاغل  تسجيل  عدم 

االجتامعي  الضامن  قانون  ألحكام  مخالفاً  الحالة  هذه 

مام يضطر املؤسسة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه مبا 

وفرض  للعامل(  الشهرية  )األجور  املبالغ  تقدير  ذلك  يف 

أحكام  عليه مبوجب  املرتتبة  اإلضافية  واملبالغ  الغرامات 

قانون الضامن.

يقول العامل انه حتى قبل اقرار تعديالت قانون الضامن 

عىل  ينص  القانون  كان  وعندما   2008 لعام  االجتامعي 

شمول املنشآت التي تستخدم خمسة عامل فأكرث، كانوا 

يعرتض  ومن  االجتامعي  الضامن  يف  مسجلني  غري  ايضاً 

ال  الخياطة  مهنة  ان  يعني  وهذا  مصريه،  الطرد  يكون 

مستقبل تأمني لها حيث ال يتسفيدون من التأمينات التي 

التقاعدي  كالراتب  االجتامعي  الضامن  مؤسسة  توفرها 

وتأمني  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  بتأمني  وتغطيتهم 

إصابات العمل والتأمينات األخرى.

الضامن  يف  املشمولني  الخياطني،  من  القليل  العدد 

ان  عىل  يجربهم  العمل  صاحب  ان  قالوا  االجتامعي 

 )220( البالغ  لالجور  االدىن  الحد  الضامن يف  يسجلوا يف 

دينارا، بحيث يتم اجبارهم عىل توقيع مخالصة اسبوعيا 
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دينار   )220( مجموعه  يصل  اجرا  يتقاضون  انهم  تؤكد 

شهريا، يف حني ان اجورهم الشهرية بحال جمعها تزيد 

عن ذلك.

 

شهادة 

خرض/ خياط 

"أعمل منذ عرشين عاماً يف هذا املهنة، وسنوات تسجييل 

يف الضامن ال تزيد عن أربع سنوات، حيث عملت ملدة 

تسع سنوات يف أحد املشاغل، وكنت اعتقد انني مسجل 

يف الضامن االجتامعي وكان صاحب املشغل يخصم كل 

يجب  التي  النسبة  يدفع  ال  وهو  مني  الضامن  اشرتاك 

انه  اكتشفت  لديه  العمل  تركت  ان  وبعد  يدفعها،  ان 

مل يسجلني يف الضامن سوى تسعة اشهر فقط، وعندما 

ذهبت اليه وقلت له انني ساشتيك عليه اقنعني بعمل 

السنوات، فقبلت، ولكن عاد  بقية  بأن يدفع يل  تسوية 

لتغيري رأيه ومل يدفع يل إال عن عامني فقط".

لفكرة  يأبهون  ال  كانوا  السابق  يف  انهم  العامل  يقول 

تسجيلهم يف الضامن االجتامعي الن دخلهم كان جيدا، 

اما اآلن فهم بأمس الحاجة لذلك.

السالمة والصحة املهنية

نظراً لتعاملهم مع آالت ثقيلة، ومقصات ومكوى وغريها 

من املعدات، فضالً عن احتاملية وقوع حرائق قد تكون 

العاملون يف  االقمشة، يحتاج  كبرية نظراً لرسعة احرتاق 

لكنهم  املهنية،  والصحة  السالمة  لتوفري رشوط  املشاغل 

دون  فقط  مسؤوليته  هي  العامل  سالمة  ان  يؤكدون 

صاحب العمل، حيث ال يتعرف صاحب العمل، يف اغلب 

الحاالت، عىل العامل بحال تعرضه لالصابة، وحتى وان 

العامل  فإن  عالج  توفري  او  مستشفى  لدخول  احتاج 

يتكفل بذلك، وبحال اضطرته اصابته ملالزمة البيت لفرتة 

العاملني يف  غالبية  تكون عىل حسابه، وهذا حال  فانها 

مشاغل الخياطة.

شهادة

مروان / خياط 

نتيجة  الدرجة األوىل يف ساقه  "تعرض زمييل لحرق من 

ملدة  املستشفى  يف  للبقاء  واضطر  عليه،  املكوى  وقوع 

أسبوعني، صاحب العمل مل يتعرف عىل يشء سواء أجور 

املستشفى، أو اعطاء الخياط اجرته خالل فرتة اقامته يف 

املستشفى، أو توفري دواء له بعد خروجه، والصادم اكرث 

املشغل  صاحب  رفض  املستشفى  من  خروجه  بعد  انه 

ارجاعه اىل العمل بحجة انه "مهمل".

وااليدي،  الظهر  يف  مزمنة  اوجاع  من  الخياطون  ويعاين 

معاناة  عن  فضالً  طويلة،  لساعات  عملهم  عن  ناتجة 

بعضهم، ممن يعملون يف التطريز آلالم يف العيون.
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هيمنة العامل الوافدين عىل املهنة

مع بدء تأسيس املناطق الصناعية املؤهلة، والتي تعمل 

97 % من مصانعها يف مجال الغزل والنسيج، لجأ أصحابها 

اىل استقدام العاملة األجنبية للعمل فيها نظراً ألن تكلفة 

تشغيلهم أقل من تكلفة تشغيل العامل األردين، وبذلك 

يهيمن العامل املهاجرين عىل العمل يف املناطق الصناعية 

املؤهلة.

ويبلغ عدد الرشكات العاملة يف مناطق املصانع املؤهلة 

)66( رشكة موزعة عىل ست مناطق صناعية، حيث يعمل 

فيها )62191( عامالً وعاملة، ليبلغ عدد األردنيني منهم 

االناث، يف  من   )12427( منهم  وعاملة  عامالً   )16599(

حني يبلغ عدد العامل األجانب )45592( عامالً وعاملة 

منهم )32428( من االناث، ما يعني أن أغلبية العاملة يف 

املصانع هي من اإلناث.

مدينة الحسن الصناعية وحدها تضم )30( رشكة، يف حني 

رشكة،   )19( املؤهلة  الصناعية  سحاب  مدينة  يف  يوجد 

و)13( رشكة يف الضليل لتتوزع باقي الرشكات يف املناطق 

األخرى.

77 % من العاملني يف املصانع هم من العامل املهاجرين، 

أن وزارة  إال  أكرث من ذلك سابقاً،  يف حني كانت تشكل 

اتفقت عام 2013 مع جمعية مصدري األلبسة،  العمل 

زيادة  املؤهلة عىل  الصناعية  املناطق  الزام مصانع  عىل 

نسبة األردنيني العاملني فيها من 20 % إىل 25 %.

ورغم املحاوالت الحكومية لتشجيع األردنيني للعمل يف 

برصد عدد  الخاصة  العمل  وزارة  تقارير  أن  إال  املصانع 

النسب  أن  تثبت  املؤهلة  الصناعية  املناطق  يف  العامل 

للعاملة األردنية ترتاوح ما بني 19 % إىل 23 %، ما يشري 

إىل انخفاض االقبال األردين عىل العمل يف املصانع.

العمل  رشوط  توفر  لعدم  ذلك  سبب  نعزو  أن  وميكن 

عىل  األردنيني  إقبال  يجعل  ما  املصانع،  هذه  يف  الالئق 

العمل فيها منخفضاً، حيث أن أغلب املصانع ال يتجاوز 

طول  عن  فضالً  دينارا،   )220( الــ  فيها  الشهري  األجر 

العطل  أيام  العمل  عىل  العامل  واجبار  العمل  ساعات 

املناسب  البدل  إعطائهم  وعدم  األسبوعية،  واالجازات 

لقاء العمل االضايف، فضال عن سوء املعاملة التي يلقاها 

توفر رشوط  ناهيك عن عدم  املصانع،  بعض  العامل يف 

الصحة والسالمة املهنية. 

وتوجد املناطق الصناعية املؤهلة يف كل من إربد، الضليل، 

التجمعات الصناعية يف سحاب، القسطل، الكرك، زي.

ومع شبه انعدام فرص الخياطني االردنيني من العمل يف 

رئيسياً، عند  التي كانت سبباً  الصناعية ملؤهلة،  املناطق 

لعملهم،  الخياطني  من  كبرية  رشيحة  لخسارة  انشائها، 

ترسب  يف  تتمثل  جدا  كبرية  ازمة  من  الخياطون  يعاين 

من  البنغالية،  الجنسية  من  واغلبهم  املهاجرين،  العامل 

تصاريح  واغلبهم  االردنية  املشاغل  يف  وعملهم  املصانع 

عملهم منتهية، وبذلك هم من املخالفني.

ويؤكد الخياطون ان ظاهرة أخرى جديدة سيطرت عىل 

قطاع الخياطة املحلية، قضت عىل فرص عملهم، تتمثل 

التجار لفتح مشاغل غري مرخصة، حيث  يف لجوء بعض 

يستأجرون بيتا او مستودعا يستقبلون فيه العامل البنغال 

املستودع  باب  عليهم  يغلقون  حيث  كخياطني،  للعمل 

طوال اليوم لحني انتهاء العمل، وبعض العامل من البنغال 
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يتخذ املستودع مكانا للسكن، وهذا امر يفضله أصحاب 

البنغال،  للعامل  جداً  قليلة  اجوراً  يعطي  كونه  العمل 

ويخصم منهم مقابل نومهم يف املستودع.

 )25( باجرة  يقبل  البنغايل  العامل  ان  الخياطون  يقول 

قرشاً عىل القطعة يف حني يتقاىض االردين ما ال يقل عن 

)70( قرشاً، وبذلك يفضل صاحب العمل العامل البنغايل.

ويستغرب الخياطون من عدم وجود تفتيش ورقابة من 

هذه  انتشار  عىل  املختصة  والجهات  العمل  وزارة  قبل 

املشاغل غري املرخصة، فضالً عن وجود العامل الوافدين 

املشاغل  هذه  فيها  تتنرش  التي  االحياء  يف  كبري  بشكل 

ويستطيع ايا كان مالحظة ذلك.

شهادة

عيل/ خياط 

يوجد  فقط  واحد  حي  ويف  وحدها  ماركا  منطقة  "يف 

العامل  تشغل  التي  املرخصة،  غري  املشاغل  عرشات 

الوافدين، وترسب الوافدين من العمل يف املدن الصناعية 

وعملهم يف هذه املشاغل كان الرضبة القاضية لنا كعامل 

اردنيني، نحن لسنا ضد العامل الوافدين فهم ايضا هربوا 

من البؤس والظلم يف املصانع، لكن يجب ان يتم تفعيل 

صاحب  بالطبع  حقه،  عامل  كل  يأخذ  بحيث  القوانني 

ظروف  يف  يشغله  النه  الوافد  العامل  سيفضل  املشغل 

عبودية، وهو سيقبل لتوفري لقمة العيش".

من  منها  يعاين  الخياطون،  عنها  تحدث  اخرى  مشكلة 

لعدم  بعضها  تلجأ  حيث  املرخصة،  املشاغل  يف  يعمل 

تسجيل كل العامل يف الضامن االجتامعي، بل ان احدى 

الخياطات قالت انها تعمل منذ 15 عاما يف املهنة ومل يتم 

تسجيلها يف الضامن االجتامعي، لتضطر مؤخرا للتسجيل 

يف تأمني ربات البيوت رغم انها عىل رأس عملها.

من  عامل  استقدام  اىل  املشاغل  أصحاب  بعض  ويلجأ 

متدنية،  عمل  بظروف  لقبولهم  نظرا  املرصية،  الجنسية 

عن  يقل  ال  ما  وجود  تشرتط  العمل  وزارة  الن  ونظرا 

عامل  باستقدام  ترغب  التي  املنشأة  يف  عامل  عرشة 

النقص  لتغطية  االردين  العامل  يتوفر  ال  وان  مهاجرين، 

يف املنشأة، تلتف املشاغل عىل هذه الرشوط من خالل 

نرشها اعالن يف الصحف تعلن فيه عن حاجتها لخياطني 

اردنيني وتضع راتب ال يزيد عن 220 ديناراً، وهو االمر 

الذي يرفضه الخياطني االردنيني كونه ال يكفي لسد حتى 

ابسط احتياجاتهم، وبعد ذلك يرفق املشغل االعالن مع 

اوراق طلب الحصول عىل أذن باالستقدام، االمر االخطر 

يجربه  فانه  املرصي  للعامل  استقدامه  وعند  املشغل  ان 

الترصيح، رغم  استصدار  لثمن  قيمة مضاعفة  عىل دفع 

العمل بدفع قيمة رسوم  يلزم صاحب  العمل  قانون  ان 

استصدار الترصيح لعامل مهاجر.

يقول أحد الخياطني انه من املعروف ان صاحب املشغل 

يدفع رسوماً تصل اىل 300 دينار الستقدام عامل مرصي، 

ولكن عندما يصل يقول له ان عليه دفع 900 دينار بدل 

بعض  ان  يعني  وهذا  له،  عمل  ترصيح  استصدار  رسوم 

الوافدين  العامل  استقدام  يعتربون  املشاغل  اصحاب 

فعلية  لحاجة  تصاريح، وليس  تجارة  املشاغل  للعمل يف 

له، ال يغطيها العامل االردين.
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التوصيات 
التي  الحرة  التجارة  اتفاقيات  مبختلف  النظر  إعادة   -

مبا  والحكومات  الجهات  من  العديد  مع  األردن  وقعها 

القطاع  ان  اعتبار  عىل  الوطنية  األلبسة  صناعة  يحمي 

الوطني  االقتصاد  متانة  تعزز  كبرية  اضافية  قيامً  ميتلك 

وتوفر االف فرص العمل.

- الترسيع يف عملية تحويل املنشآت العاملة تحت مظلة 

باالطار  عمالً  املنظم  االقتصاد  اىل  املنظم  غري  االقتصاد 

الوطني لتحويل االقتصاد غري املنظم اىل املنظم، الذي تم 

املحليني من  الدولية والرشكاء  العمل  اقراره مع منظمة 

أصحاب أعامل ونقابات عاملية، مبا يضمن توفري رشوط 

العمل الالئق لكافة العاملني يف هذا االقتصاد، وعىل وجه 

الخصوص العاملني يف صناعة االلبسة الوطنية.

- تفعيل التفتيش والرقابة من قبل وزارة العمل لضامن 

املختلفة من أجور، ساعات عمل،  العمل  احرتام معايري 

ورشوط صحة وسالمة مهنية وتطبيق تعليامت تشغيل 

العاملة املهاجرة ضمن الحصص والنسب املئوية املسموح 

تشغيل العامل املهاجرين بها، اضافة اىل تفعيل اجراءات 

العامل  انتقال  ملنع  املهاجرة  العاملة  تنظيم سوق عمل 

العامل  ملصالح  حامية  آخر  إىل  قطاع  من  املهاجرين 

األردنيني.


