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 مقدمة

"الكوافريات" ظروفا  التجميل  �صالونات  يف  العامالت  تعاين 
�صعبة يف عملهن، وينظر لهذه املهنة ب�صيء من التهمي�ش، رغم 
اأنها بوابة كل الن�صاء اإىل عامل اجلمال. والالفت يف هذا القطاع 
الكبري )5000-6000 �صالون( اأنه وبالرغم من كرثة م�صاكله اإل 
اأنه مل يحظ بالأهمية من قبل اجلهات املخت�صة، التي توؤهله 

ليكون مادة للدرا�صة والبحث والتطوير.
العتبار  اإعادة  على  توؤكد  تو�صيات  اإىل  التقرير  خل�ش  ولذا 
ومعرفة  مهنية  و�صهادة  خربات  تتطلب  فهي  مهن،  لهكذا 
والأ�صباغ  والأدوية  الب�صرة  بعالج  وتخ�ص�ش  املو�صة،  بجديد 
بهذا  اخلا�صة  والبحوث  الدرا�صات  قله  وب�صبب  وتاأثرياتها. 
 / الأردين  العمايل  املر�صد  فريق  واجه  انعدامها  اأو  القطاع 
�صعوبات  واملعلوماتية  القت�صادية  للدرا�صات  الفينيق  مركز 

جمة خالل اإعداد هذا التقرير.
ون�صب  اأعداد  على  احل�صول  يف  ال�صعوبات  هذه  ومتثلت 
واإح�صاءات دقيقة فيما يخ�ش مهنة التجميل، واأعداد العاملني 
فيها، لأن الأرقام املعلنة عن العامني يف هذا القطاع غري دقيقة، 
اإل اأننا متكنا من تطوير وبناء اأرقام اإح�صائية تقريبية لأعداد 
بال�صيدات،  اخلا�صة  التجميل  �صالونات  قطاع  يف  العاملني 

وم�صاكل هذا القطاع.
تقرير العامالت يف �صالونات التجميل ي�صرح املعاناة ويعر�ش 
واأهمها  القطاع  العامالت يف  منها  تعاين  التي  امل�صكالت  لأهم 
الر�صمية  الإجازات  من  واحلرمان  الطويلة  العمل  :�صاعات 
وال�صنوية وحتى الأ�صبوعية يف بع�ش الأحيان، والأجور املتدنية 
اأ�صحاب  اإن  اإذ  املهام  وتعدد  العامالت،  عليها  حت�صل  التي 
ال�صالونات ي�صتغلون العاملة للقيام بعدة مهام، بالإ�صافة اإىل 
نظرة املجتمع الدونية للعاملني يف �صالون التجميل وتباينها 
من منطقة لأخرى، وعدم ا�صرتاك  الغالبية العظمى من تلك 
التاأمني  على  احل�صول  اأو  الجتماعي  ال�صمان  يف  العامالت 
عنها  �صنك�صف  التي  ال�صعبة  الظروف  من  وغريها  ال�صحي 
خالل قراءتنا للمقابالت التي اأجريت مع عدد من العامالت 

يف �صالونات التجميل.
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الإطار الإح�صائي:
فاإن  التجميل،  �صالونات  اأ�صحاب  نقابة  اأرقام  فبح�صب 
يرتاوح  اململكة  يف  ال�صيدات  �صالونات  يف  العاملني  عدد 
األفا، غالبيتهم من ال�صيدات وموزعني على  بني 20-15 

5000-6000 �صالون عدد منها غري مرخ�ش. 
العمل  تنظيم  مديرية  اأرقام  مع  الأرقام  هذه  وتختلف 
املهني التابعة ملوؤ�ص�صة التدريب املهني التي تذكر اأن عدد 
�صالونات  اأكانت  �صواء  اململكة  يف  املرخ�صة  ال�صالونات 
�صيدات اأو رجال تبلغ 921 �صالونا ما يقارب الـ 60% منها 
لل�صيدات اأما الـ 40% الباقية ف�صالونات حالقة الرجال.

يف  العامالت  تعانيه  ما  اإىل  الأرقام  ت�صارب  ويوؤ�صر 
بح�صب  املعنية  اجلهات  تهمي�ش  من  التجميل  �صالونات 
"خولة"  تقول  كما  القطاع،  هذا  بتطوير  العامالت 
العاملة باأحد ال�صالونات يف عمان ال�صرقية : "مل يخطر 
نحن  الكوافرية،  مهنة  م�صاكل  يدر�ش  اأن  اأحد  ببال 

مغيبون عن الإعالم واجلهات امل�صوؤولة".
واجهتنا  التقرير،  هذا  اإعداد  فخالل  خولة  تبالغ  ومل 
واإح�صاءات  معلومات  على  احل�صول  يف  بالغة  �صعوبات 
البحث  رغم  نتو�صل  فلم  القطاع،  هذا  حول  دقيقة 
بخ�صو�ش  اأية جهة  عن  �صادرة  درا�صة  اأية  اإىل  واملتابعة 

العامالت يف املهنة.     
والأ�صئلة  املقابلة  على  التقرير  هذا  اعتمد  فقد  ولذا 
متاعب  لعر�ش  اأحياناً،  واملكتوبة  غالبا  ال�صفاهية 
عدم  ومنها  التجميل  �صالونات  يف  العامالت  وهموم 
لالأجور،  الأدنى  باحلد  ال�صالونات  اأ�صحاب  التزام 
تقدر  حيث  طويلة  ل�صاعات  املوظفات  عمل  اإىل  اإ�صافة 

ب10  العمل  معدلت  التجميل  �صالونات  اأ�صحاب  نقابة 
ال�صالونات،  عمل  بطبيعة  ذلك  مربرة  يوميا  �صاعات 
العطل  على  ح�صولهن  عدم  من  العامالت  تعاين  كما 
على  حتى  يح�صلن  ل  من  ومنهن  وال�صنوية  الر�صمية 
العطلة الأ�صبوعية واملقررة يوم الأحد ل�صالونات جتميل 

ال�صيدات.
وترتكز العامالت يف �صالونات التجميل يف عمان نظرا 
ما  يتواجد  حيث  العا�صمة،  يف  ال�صالونات  اأعداد  لكرثة 
الزرقاء  حمافظة  يف  اأما  وعاملة،  عامل   4000 يقارب 
حمافظة  ويف   ،500 ب  والعامالت  العاملني  عدد  فيقدر 
اربد 600، ويف حمافظة الطفيلة 50، ويف الكرك 80، و90 
ويف  وعجلون  جر�ش  مابني  يتوزعون   100 و  العقبة،  يف 
العدد يتوزع  ال�صلط ما يقارب 80 عامال وعاملة وباقي 
بها  زودتنا  التي  لالأرقام  وفقا  اململكة  مناطق  باقي  بني 

النقابة العامة لأ�صحاب �صالونات التجميل. 
القطاع  هذا  وعاملو  عامالت  اأن  اىل  التقرير  وتو�صل 
با�صتثناء  الجتماعي  ال�صمان  مظلة  حتت  ين�صوون  ل 
اأطلقتها  التي  فاحلملة  والعقبة  الزرقاء  يف  العاملني 
موؤ�ص�صة ال�صمان الجتماعي يف هذه املحافظات اأجربت 
لل�صمان  فيها  العامالت  �صم  اإىل  ال�صالونات  غالبية 
القطاع  يف  والعاملني  العامالت  اأن  كما  الجتماعي، 
اأ�صحاب  نقابة  اأن  اإل  �صحي،  تاأمني  على  يح�صلون  ل 
�صالونات التجميل قامت بعمل بولي�صة تاأمني جماعية 
واختيارية بلغ عدد العاملني فيها حتى الآن 100 م�صرتك 

فقط.
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ت�صنيفات املهنة 
اأما عن ت�صنيفات العاملني يف املهنة فت�صنف من الأعلى 
مهني،  فني،  اخت�صا�صي،  التايل:  النحو  على  لالأقل 
ماهر، وحمدد املهارة، كما ت�صنف ال�صالونات اإىل الفئات 
اأ / ب / ج/ د؛ وتخت�ش الفئتان اأ/ب ب�صالونات الرجال 
اأما ج/ د فتخت�ش ب�صالونات ال�صيدات بحيث تقابل الفئة 
اأ الفئة ج والفئة ب الفئة د بح�صب ما زودتنا به مديرية 

تنظيم العمل املهني.
امل�صاحة  معايري  ال�صالونات  هذه  ت�صنيف  يف  وتراعى 
والتجهيزات  واملعدات  ال�صالون  يف  العاملني  وعدد 
وال�صحة  بال�صالمة  واللتزام  امل�صتخدمة  والأدوات 
يف  في�صرتط  ج  و  اأ  فئة  لل�صالونات  فبالن�صبة  املهنية. 
عدد  عن  اأما  مربعا  مرتا   16 مل�صاحتها  الأدنى  احلد 
العاملني يف ال�صالون في�صرتط اأن يكون احلد الأدنى 3 
بالتجهيزات  يتعلق  وفيما  " ماهر"،  مب�صتوى  اأ�صخا�ش 
ال�صالون: وحدة  التالية يف  التجهيزات  توفر  فيفرت�ش 
مت�صيط وق�ش �صعر، كر�صي مت�صيط، مغ�صلة �صعر، جهاز 
معلق،  اأو  عمودي  كبري  �صعر  جمفف  وتعقيم،  تطهري 
بخار  جهاز  ومواد،  عدد  خزانة   ، يدوي  �صعر  جمفف 
�صعر، ماكنة حالقة كهربائية ، عربة لفافات، �صخان ماء، 
لفافات  و�صيغة،  ق�ش  مريول  مغ�صلة،  حت�صري،  طاولة 
كرا�صي  باأحجامها،  �ص�صوار  فرا�صي  منا�صف،  باأنواعها، 
�صعر،  وتلوين  مي�ش  طاقية  خمتلفة،  اأم�صاط  ا�صتقبال، 

مق�صات خمتلفة.
يقل  ل  اأن  في�صرتط  د  ب/  فئة  ال�صالونات  عن  اأما 
واأن يعمل يف  الأدنى مل�صاحته عن 12 مرتا مربعا،  احلد 

ال�صالون 2 مب�صتوى ماهر، اأما عن التجهيزات واملعدات 
كر�صي  ال�صعر،  وق�ش  مت�صيط  وحدة  توفر:  في�صرتط 
جمفف  وتطهري،  تعقيم  جهاز  �صعر،  مغ�صلة  مت�صيط، 
اأو معلق، جمفف �صعر يدوي، خزانة  �صعر كبري عمودي 
و�صبغة،  ق�ش  مريول  لفافات،  عربة  ماء،  �صخان  مواد، 
باأحجامها،  �ص�صوار  فرا�صي  منا�صف،  باأنواعها،  لفافات 
طاقية  ماء،  بخاخ  خمتلفة،  اأم�صاط  ا�صتقبال،  كرا�صي 

مي�ش تلوين، مق�صات خمتلفة.
املهنية فتت�صابه  ال�صالمة  بالن�صبة ملتطلبات ال�صحة  اأما 
معدات  توفر  وهي:  ال�صالونات  ت�صنيفات  جميع  يف 
الوقاية ال�صخ�صية املنا�صبة، توفر مواد طبية لالإ�صعافات 
توفر  كافية،  اإنارة  توفر  حريق،  طفايات  توفر  الأولية، 
تهوية مالئمة، النظافة العامة، وتوفر وحدة �صحية يف 

منطقة العمل.
و بالن�صبة لأعداد احلا�صلني على �صهادات مزاولة مهنة 
العمل  بها مديرية تنظيم  التي زودتنا  الأرقام  فبح�صب 
مب�صتوى   414 منهم   12728 ب  يقدر  عدهم  فاإن  املهني 
حمدد مهارات ، 12969 مب�صتوى ماهر، و345 مب�صتوى 

مهني.

�صاعات العمل الطويلة
حدد قانون الأردين رقم 8 ل�صنة 1996 وتعديالته، �صاعات 
العمل اليومية بثماين �صاعات اأو 48 �صاعة اأ�صبوعية، اإل 
التجميل  �صالونات  اأ�صحاب  من  العظمى  الغالبية  اأن 
مهنة  باأن  ذلك  ويربرون  ال�صاعات  بهذه  يلتزمون  ل 
التجميل " حرة " ل تفر�ش اللتزام ب�صاعات العمل التي 
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تفر�ش على ال�صركات النظامية التي يعمل بها عدد كبري 
من املوظفني.

وتقول " غرام" التي تعمل يف �صالون جتميل يف املناطق 
ال�صعبية من العا�صمة عمان اأن عملها ي�صتمر لـ 12  �صاعة 
ال�صالون  العمل يف  للتاأخر يف  اأ�صطر  "اأنني  كما  يوميا، 
خالل الأعياد واملنا�صبات التي تعترب مو�صما لل�صالونات 
وعيد  الفطر  عيد  خا�صة  الأعياد  يف  اأداوم  اأنني  حتى 
اأي مردود مادي  دون احل�صول على  �صاعة   24 الأ�صحى 
مقابل هذا العمل"، وت�صيف "اأن غالبية ال�صالونات تتبع 
املحددة  وغري  الطويلة  العمل  �صاعات  هو  واحد  لنظام 
بل  موظفات  ل�صن  فالكوافريات  املنخف�صة  والأجور 

يعملن يف مهن حرة".
و "راوية"  تعمل يف نف�ش ال�صالون ويبداأ دوامها يوميا 
منذ التا�صعة �صباحا و ينتهي عند التا�صعة م�صاءا، ومع 
اأن  "فقد يت�صادف  اأنه ل وقت حمددا للمغادرة  اإل  ذلك 
تاأتي زبونة اإىل ال�صالون يف وقت مغادرتي فاأ�صطر اإىل 
 11 لل�صاعة  اأحيانا  واأتاأخر  النتهاء  حني  اإىل  النتظار 
ليال، اأما يف اأوقات املوا�صم - الأعياد مبختلفها- فن�صطر 
اأنا وباقي العامالت يف ال�صالون اإىل البقاء يف ال�صالون 
اأننا  حتى  عطلة  بدل  ناأخذ  ول  متوا�صل  ب�صكل  والعمل 
ل ناأخذ مقابال ماديا على هذا التاأخري وتتابع "يف عيد 
الأ�صحى املا�صي بقيت يف ال�صالون ليلة العيد وا�صتمريت 
يف العمل حتى م�صاء اأول يوم من العيد واأعطاين �صاحب 

ال�صالون عيدية مقدارها 10".
اأما "�صرياز" التي تعمل هي الأخرى يف �صالون جتميل يف 
"اأعمل يف اليوم 12 �صاعة واأحيانا  منطقة �صعبية فتقول: 

التي  الطيبة  العالقة  اأن  اإل  العمل،  �صغط  بح�صب  اأكرث 
تربطني ب�صاحبة ال�صالون جتعلها يف بع�ش الأوقات ت�صمح 
يل مبغادرة املحل مبكرا يف حال عدم وجود زبائن اأو منحي 
اإ�صابتي مبر�ش، ويف هذا الو�صع يتم  اإجازة مر�صية عند 
اإغالق ال�صالون طوال فرتة عطلتي نظرا لعتماد مالكة 
ال�صالون علي، كما اأن باقي العامالت يف ال�صالون ما زلن 

يف مرحلة تدريب ول ميكن العتماد عليهن.
و"خولة" التي انتقلت من العمل يف �صالون غري مملوك 
اأخواتها الثالثة  اإىل �صالون ت�صمنته بال�صراكة مع  لها 
�صالون غري مملوك يل  اأعمل يف  كنت  " عندما  تقول: 
ملدة  العمل  اأحيانا  علي  تفر�ش  ال�صالون  مالكة  كانت 
12 ع�صر �صاعة دون احل�صول على مردود مادي اأو حتى 
اأن  الآن وبعد  اأما  الإ�صايف  العمل  التعوي�ش بعطلة بدل 
اأ�صتطيع  به  اأعمل  الذي  ال�صالون  يف  �صريكة  اأ�صبحت 
بالإمكان  واأ�صبح  ال�صرتاحة  يف  ال�صريكات  مع  التناوب 
الوقت  يف  عطل  على  احل�صول  اأو  اأقل  ل�صاعات  العمل 

الذي اأ�صاء بالتن�صيق مع باقي ال�صركاء.
والغريب اأن العديد من العامالت يف �صالونات التجميل 
اأن طبيعة  الأ�صا�صية   بحقوقهن  ب�صبب جهلهم  يعتقدن 
هي  فها  طويلة،  �صاعات  الدوام  منهن  تقت�صي  عملهن 
"�صماح" التي تعمل يف �صالون يف منطقة �صعبية فهي ل 
تعرف وقتا معينا لبدء الدوام واأخرى لنتهائه وتقول" 
الدوام  يف  فتواجدي  اليوم  يف  حمددة  ل�صاعات  اأعمل  ل 
يعتمد على وجود الزبائن ففي حال انتهى دوامي ودخلت 
انتهاء  حال  العمل  موا�صلة  اإىل  فاأ�صطر  للمحل  زبونة 

العمل". 
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�صكوى العامالت من �صاعات العمل الطويلة يف املناطق 
املناطق  يف  زميالتهن  �صكوى  عن  تختلف  ل  ال�صعبية 
لن  اأطول  ول�صاعات  اأكرث  يعملن  خريات  فال  الراقية، 
حركة القطاع يف املناطق الراقية اأن�صط منها يف املناطق 
ال�صعبية، فتخربنا " �صوزان " التي تعمل يف �صالون يقع 
العمل تفر�ش على  " طبيعة  الغربية:  يف منطقة عمان 
كل كوافرية التواجد �صاعات عمل اأطول وهذا ما مينعنا 
من تقدمي �صكوى بهذا اخل�صو�ش فمن غري املعقول اأن 

تعمل الكوافرية يف ال�صالون ثماين �صاعات". 
املنطقة  نف�ش  يف  تعمل  " نيفني" التي  الراأي  وتوافقها 
فتقول: " جميع العامالت يف القطاع يعلمن طبيعة هذه 
املهنة التي تفر�ش عليهن التواجد يف املحل �صاعات غري 

حمددة ف�صاعات العمل تختلف من يوم لآخر ".
يف  العمل  يف  بدئها  ومنذ  اأنها  لنا  " حنان" فاأكدت  اأما 
فرق  اأو  جهة  اأي  ت�صادف  مل  ال�صيدات  جتميل  جمال 
تفتي�ش تتبع لوزارة العمل اأو اجلهات املعنية لت�صاألها عن 
�صاعات عملها، وطالبت باأن تتدخل وزارة العمل يف هذا 
اخل�صو�ش وتكلف فرقا خا�صة بالتفتي�ش عن ال�صالونات 

التي ل تلتزم ب�صاعات العمل املحددة يف قانون العمل".
لت�صمل  وتت�صع  الطويلة  العمل  �صاعات  م�صكلة  ومتتد 
تعمل  التي  "وفاء"  تقول  كما  املحافظات  يف  العامالت 
يف العقبة ف�صاعات العمل هناك تتجاوز 12 �صاعة يوميا، 
دون احل�صول على "مقابل اإ�صايف"، وتقول "منال" التي 
�صاعات  " اإن  الزرقاء:  اأحد �صالونات حمافظة  تعمل يف 
العمل تختلف من مو�صم لآخر ففي ف�صل ال�صيف اأعمل 
ما يقارب 10 اإىل 11 �صاعة يوميا نظرا ل�صغط العمل يف 

هذه الأوقات، اأما يف ف�صل ال�صتاء فتتقل�ش �صاعات العمل 
لت�صل يف بع�ش الأحيان اإىل 6 �صاعات فقط.

الغالبية  اأن  التقرير  هذا  اأعداد  خالل  املركز  ور�صد 
�صالونات  يف  العامالت  من  التقيناهن  ممن  ال�صاحقة 
من�صو�ش  هو  مما  اأكرث  عمل  �صاعات  يعملن  التجميل 
عليه يف قانون العمل الأردين الأمر الذي مل تنكره نقابة 
�صاعات  معدل  قدرت  التي  التجميل  �صالونات  اأ�صحاب 
اأن غالبية  النقابة  واأكدت  �صاعات،  اليومية ب 10  العمل 
العامالت  على  يفر�صون  التجميل  �صالونات  اأ�صحاب 
املحددة  العمل  �صاعات  تفوق  ل�صاعات  العمل  لديهن 
حرة  مهنة  التجميل  مهنة  باأن  ذلك  مربرين  بالقانون 
واأن بع�ش اأ�صحاب ال�صالونات يعتمدون يف �صرف رواتب 
اأي  العامالت لديهن على الن�صبة فت�صطر العاملة دون 
اأن  اأجل  من  اأطول  �صاعات  العمل  يف  ت�صتمر  اأن  �صغط 

حت�صل على مردود مادي اأكرث.
وتن�ش املادة )57( من الف�صل الثامن من قانون العمل 
العامل  ت�صغيل  العمل  ل�صاحب  يجوز  اأنه  على  الأردين 
اأكرث من �صاعات العمل اليومية- 8 �صاعات- اأو الأ�صبوعية 
- 48- وذلك يف احلالت التالية على اأن يتقا�صى العامل 
املن�صو�ش عليه  اأي من هذه احلالت الأجر الإ�صايف  يف 
اجلرد  باأعمال  القيام  هي  الأوىل  احلالة  القانون  يف 
ال�صنوي للموؤ�ص�صة واإعداد امليزانية واحل�صابات اخلتامية 
يزيد  ل  اأن  ب�صرط  خمف�صة  باأثمان  للبيع  وال�صتعداد 
على  الفقرة  هذه  اأحكام  عليها  تنطبق  التي  الأيام  عدد 
ثالثني يوما يف ال�صنة واأن ل تزيد �صاعات العمل الفعلية 
الثانية  احلالة  اأما  منها.  يوم  كل  يف  �صاعات  ع�صر  على 
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فهي من اأجل تاليف وقوع خ�صارة يف الب�صائع اأو اأي مادة 
اأخرى تتعر�ش للتلف اأو لتجنب خماطر عمل فني اأو من 

اأجل ت�صلم مواد معينة اأو ت�صليمها اأو نقلها.
باأنه يجوز   ) اأ   ( املادة  القانون  )59( من  املاد  تن�ش  كما 
ت�صغيل العامل مبوافقته اأكرث من �صاعات العمل اليومية 
اأن يتقا�صى العامل عن �صاعة العمل  اأو الأ�صبوعية على 

الإ�صافية اأجرا ل يقل عن 125% من اأجره املعتاد.

الإجازات والعطل الر�صمية 
هذا  يف  العامالت  من  عدد  مع  مقابلتنا  خالل  ومن 
من  يحرمن  منهن  كبرية  ن�صبة  اأن  لنا  تبني  القطاع 
الإجازات والعطل الر�صمية والدينية وحتى اأن عددا من 

العامالت يحرمن من العطل الأ�صبوعية.
ويتفاوت ال�صبب من �صالون لآخر ففي حني تبني لنا اأن 
بع�ش العامالت خا�صة يف املناطق ال�صعبية يحرمن من 
الإجازات ب�صبب العتماد الكلي عليهن يف العمل، وجدنا 
اأن ال�صبب خمتلف يف مناطق عمان الغربية وغريها من 
العاملة  ت�صطر  املناطق  هذه  ففي  "الراقية"  املناطق 
للدوام كافة اأيام الأ�صبوع لأن الراتب الذي حت�صل عليه 
يعتمد على ن�صبة عملها يف ال�صالون لذا ت�صطر للعمل 
�صاعات اأطول واأيام اأكرث حتى ت�صتطيع جني راتب ميكنها 

من تغطية م�صاريفها كما اأخربننا العامالت  هناك.
اأعطل  ول  الأ�صبوع  اأيام  كافة  " اأعمل  "فغرام" تقول: 
التي تربطني ب�صاحب  العالقة  اأنني وبحكم  اإل  نهائيا، 
اآخر  اإىل  حني  من  يل  في�صمح  زوجها-   - ال�صالون 
باأمر ما،  ان�صغايل  املغادرة يف حال  اأو  الدوام  التاأخر عن 

املنطقة فتخربنا عن  نف�ش  تعمل يف  " �صرى" التي  اأما 
نظام العطل فتقول: "ال�صالون يفتح طيلة اأيام الأ�صبوع 
يف  اأختار  اأنني  اإل  كذلك  الأ�صبوع  اأيام  كافة  اأداوم  واأنا 
العادة يوما من الأ�صبوع لأداوم فيه حتى ال�صاعة الثانية 

ظهرا "ن�ش نهار" ح�صب تعبريها.
الغربية  عمان  �صالونات  لدى  كثريا  الأمر  يختلف  ول 
اأيام  كافة  اأعمل  تقول:  هناك  تعمل  التي  نادية"  ف" 
الأ�صبوع نظرا لأن راتبي يعتمد على ن�صبة العمل الذي 
اأيام العطل الذي ل تتواجد فيه باقي  اأ�صتغل  اأقوم، لذا 
العامالت يف ال�صالون للح�صول على عمل اأكرث وبالتايل 
مردود مادي اأكرث ، اأما " نهى" التي تعمل هي الأخرى يف 
منطقة راقية فتقول: " ل تفر�ش علينا مالكة ال�صالون 
العطلة  يف  احلق  عاملة  فلكل  الأ�صبوع  اأيام  كافة  العمل 
متبع  هو  عما  قليال  يختلف  النظام  اأن  اإل  الأ�صبوعية، 
هذا  يف  احلفالت  لكرثة  نظرا  ال�صيفية  املوا�صم  خالل 
الوقت ففي تلك الفرتة قد نحرم من عطلتنا الأ�صبوعية.
بدل  عطلة  متنح  كانت  اإذا  عما  نيفني"  �صوؤال"  وعند 
اإجازتها التي حرمت منها قالت: " يف كثري من الأوقات 
تلك  عن  تعوي�صنا  ال�صالون  مالكة  تتنا�صى  اأو  تن�صى 
العطلة، اإل اأنها ل ت�صتطيع اأن تنكر حقنا يف هذه العطلة 

يف حال طالبناها بها".
اأما عن عطل الأعياد فتخربنا " هيفاء" اأنها حترم من 
ال�صالون  العيد ولكن تعو�صها مالكة  اأيام  كافة  الإجازة 
اإنها حترم من  لنا  وتبني  العيد،  انتهاء  بعد  بيوم عطلة 

العطل يف املنا�صبات الر�صمية كباقي زميالت املهنة.
يف  ال�صالونات  مع  املحافظات  يف  ال�صالونات  وتت�صابه 
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يف  عطلة  القطاع  يف  العامالت  منح  بعدم  العا�صمة 
اأن مالكي تلك ال�صالونات يلتزمون مبنح  اإل  املنا�صبات، 
العامالت يف ال�صالون عطلة اأ�صبوعية وعطلة ليوم واحد 
اإحدى  يف  تعمل  التي  "وفاء"  بح�صب  الأعياد  يف  فقط 

�صالونات التجميل يف حمافظة العقبة.
ذلك  "منال"  لنا  وتربر  الزرقاء،  يف  الأمر  وكذلك 
مالكة  متنح  قد  لذا  املناطق  تلك  يف  العمل  �صغط  بقلة 
ال�صالون يف بع�ش الأوقات العاملة عطلة ليوم اأو يومني  

خالل فرتة العيد.

الرواتب والأجور
تدين  القطاع  يف  العامالت  تواجهها  التي  امل�صاكل  ومن 
الأجور، حتى اأن عددا كبريا منهن يتقا�صني رواتب اأقل 
 150 وهو  الأردن  يف  املعتمد  لالأجور  الأدنى  احلد  من 

دينارا.
تعتمد  اأجورا  يتقا�صني  التجميل  قطاع  يف  فالعامالت 
قد  والذي  الثابت  الراتب  نظام  الأول  نظامني  على 
املناطق  ويف  واأقل  دينارا   40 اإىل  املحافظات  يف  ي�صل 
اإىل 60 دينارا وقد ي�صل يف  العا�صمة  ال�صعبية يف نطاق 
اأو 200 بح�صب خربة الكوافرية  اإىل 150  بع�ش الأحيان 
يف  الرواتب  نظام  اأن  اإل  معلمة(  متدربة/   ( وت�صنيفها 
الغربية  عمان  مناطق  يف  تقع  التي  ال�صالونات  غالبية 
قد  ن�صبة  العاملة  تتقا�صى  بحيث  الن�صبة؛  على  يعتمد 
ترتاوح بني الثلث والن�صف مقابل العمل الذي تقوم به.

وما لحظناه خالل اإعداد التقرير اأن العامالت يف املهنة 
يف�صلن نظام الن�صبة خ�صو�صا اإذا كن يعملن يف مناطق 

يف  ال�صالونات  على  العمل  ل�صغط  نظرا  الغربية  عمان 
على  بالعتماد  رواتبهن  اأن  لنا  بني  وقد  املناطق  تلك 
وهذا  واأكرث  دينار   300 اإىل  املوا�صم  يف  ت�صل  قد  الن�صبة 
يف  العامالت  رواتب  مع  باملقارنة  عاليا  يعترب  الراتب 

املهنة.
وتوؤكد " غرام" اإن الرواتب يف القطاع منخف�صة ب�صكل 
عام خ�صو�صا يف املناطق ال�صعبية نظرا لنخفا�ش اأ�صعار 

ال�صالونات يف هذه الأماكن.
ال�صعبية  املناطق  �صالون يف   "�صرى" وتعمل يف  وت�صرح 
ويف  اأ�صهر   7 منذ  ال�صالون  يف  "اأعمل  بقولها  معاناتها 
البداية مل اأكن اأتقا�صى راتبا �صهريا بل العك�ش فقد كنت 
اأدفع ل�صاحبة ال�صالون مبلغا مقابل تدريبي على اأعمال 
الأعمال  بع�ش  اأتقن  كنت  اأنني  من  بالرغم  التجميل 
رمزيا  راتبا  اأتقا�صى  وحاليا  وال�ص�صوار  ال�صعر  كغ�صيل 

)مكافئة( مقداره 20 دينارا.
وتقول هذا الراتب هو مبثابة مكافاأة من �صاحبة املحل 
نظرا لقيامي مب�صاعدتها يف العمل فلم تقت�صر وظيفتي 
مع  العمل  ابا�صر  اأ�صبحت  بل  التدرب  على  ال�صالون  يف 

الزبائن.
وت�صيف اإن رواتب " الكوافريات" متدنية جدا خ�صو�صا 
اأ�صتغل  اأن  اأجل  من  اأعمل  ل  واأنا  ال�صعبية  الأماكن  يف 
حتى  اأتعلم  اإنني  بل  ظرويف؛  لتح�صني  اآخر  �صالون  يف 
اأن  الأقل  على  اأو  بي  خا�صا  �صالونا  افتح  اأن  اأ�صتطيع 

اأت�صمن �صالونا خا�صا.
عمان  منطقة  يف  اأي�صا  تعمل  التي  الهام"   " وتقول 
تعلمت  �صنوات، و" لقد   8 تتجاوز  بان خربتها  ال�صرقية 
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مهنة التجميل يف هذا ال�صالون واأنا اأعمل حاليا واأتقا�صى 
م�صوؤولة  اأنني  من  بالرغم  دينارا   80 يبلغ  �صهريا  راتبا 
اأنني م�صوؤولة عن  كافة جوانبه حتى  ال�صالون من  عن 
تدريب الفتيات الأخريات على املهنة  كمعلمة لل�صالون . 
للعمل  انتقلت  واإذا  جدا  قليل  الراتب  هذا  اأن  وت�صيف 
اإل  بالتاأكيد  الراتب  �صريتفع  الغربية  عمان  مناطق  يف 
يقع  ال�صالون  فهذا  اآخر  مبنظار  للمو�صوع  اأنظر  اأنني 
يف منطقة �صكني ول اأحتاج موا�صالت التي قد تفقدين 
املناطق  العمل يف  راتبي يف حال قررت  مبلغا كبريا من 

التي متنح رواتب اأعلى.
من  لنف�صها  توفره  الذي  الدخل  "خولة" عن  وتخربنا 
مو�صمي  ال�صالونات  "عمل  فتقول  ال�صالون  يف  العمل 
فرتة  يف  يزيد  اأنه  كما  العمل  يزيد  ال�صيف  فرتة  ففي 
الأعياد والعطل الر�صمية اإل اأنه تواجهنا بع�ش الأوقات 
اأية  لل�صالون  تدخل  اأن  دون  اأ�صابيع  فيها  من�صي  التي 

زبونة خا�صة يف ف�صل ال�صتاء و بداية �صهر رم�صان".
وت�صيف " اأنا واأخواتي الثالث نوزع دخل ال�صالون علينا 
بالت�صاوي فمثال لو جمعنا يف اليوم 50 دينار توزع علينا 
اأربعة  على  نوزعها  دنانري   5 جمعنا  اإذا  كذلك  الأربعة 
ويف حال عدم العمل خالل اليوم جنل�ش بدون نقود لذا 
وغري  م�صتقر  غري  الكوافرية"   " "فعمل  قولها  ح�صب 
راتب حمدد  ت�صتطيع من خالله جني  م�صتمر لأنها ل 
�صهريا اأو ال�صرتاك يف ال�صمان الجتماعي اأو احل�صول 

على تاأمني �صحي.
و"�صماح" التي تعمل يف  �صالون جتميل يف املناطق ال�صعبية 
دينارا   60 ال�صهري  راتبها   يتجاوز  ل  ون�صف  �صنة  منذ 

رغم اأنها جتيد كافة املهارات الأ�صا�صية لتجميل الفتيات 
�صاحبة  من  وت�صتكي  وال�صبغة"  والق�ش  كال�ص�صوار   "
بالبخ�صي�ش  بالحتفاظ  لها  ت�صمح  ل  التي  ال�صالون 
�صاحبة  وتربر  ذلك-  يح�صل  ما  ونادرا   - الزبونة  من 
"البخ�صي�ش"  باأن  �صلوكها  "�صماح"  بح�صب  ال�صالون  
عندما متنحه الزبونة لأحدى العامالت فاإنها ل تق�صد 

العاملة بعينها بل التقدير لكامل ال�صالون.
اأف�صل  الأمور  اأن  نرى  الغربية  املناطق  اإىل  وبالنتقال 
يعتمد  هناك  الرواتب  فنظام  ال�صعبية  املناطق  يف  منها 
على الن�صبة، وعند حديثنا مع "نهى" التي تعمل يف تلك 
املناطق قالت اإن راتبي يعتمد على ن�صبة حمددة بالثلث. 
بكثري  اأف�صل  الن�صبة  فاإن  "نهى"  نظر  وجهة  ومن 
التي تعترب وجهه جلميع  الغربية  املناطق  للعامالت يف 
الزبائن مهما كانت اأماكن �صكناهم كما تقول، وتبني لنا 
املدر�صية  المتحانات  اأيام  يف  تنخف�ش  الن�صبة  هذه  اأن 
هذه  يف  والأمهات  الفتيات  اإقبال  لقلة  نظرا  واجلامعية 

الفرتة عن التجميل لن�صغالهم يف الدرا�صة.
 " زميلتها  نظر  وجهة  اأيدت  "نيفني"  اأن  من  وبالرغم 
فيها  تقل  التي  ال�صتاء  اأوقات  ت�صتكي من  اأنها  نهى" اإل 
ف�صل  يف  راتبها  ي�صل  الذي  الوقت  ففي  كثريا،  الن�صبة 
اإىل  ال�صتاء  ف�صل  يف  ي�صل  فقد  دينار   300 اإىل  ال�صيف 

150 دينارا واأقل.
ول يقت�صر نظام الرواتب يف املناطق الراقية على الن�صبة 
فقط فمن العامالت من يتقا�صني رواتب ثابتة اإل اأنها 
يعملن  اللواتي  زميالتهن  تتقا�صى  مما  بكثري  اأف�صل 
اإحدى  يف  تعمل  التي  حنان"  ف"  ال�صعبية  املناطق  يف 
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 250 قيمته  راتبا  تتقا�صى  ال�صويفية  يف  ال�صالونات 
على  تعتمد  املناطق  جميع  يف  الرواتب  وتقول  دينارا، 
كانت  فلو  وت�صنيفها  الأوىل  بالدرجة  العاملة  خربة 
متدربة فاإنها ل تتقا�صى راتبا بل مكافاأة مقابل امل�صاعدة 
التي تقوم بها، ومن املتدربات من يدفعن مقابل تدريبهن 
يف  ال�صالون  "معلمة"  ي�صاعدن  كن  واإن  ال�صالونات  يف 
اأعمال  ال�صعر وتن�صيفه وحتى  الب�صيطة من غ�صل  املهام 

التنظيف.
وتكمل " حنان" وهناك العاملة التي جتيد بع�ش اأعمال 
" املعلمة" وتتقا�صى  لدرجة  ت�صل  مل  ولكنها  التجميل 
يف  "املعلمة"  اأما  دينارا،   15-80 بني  ما  يرتاوح  راتبا 
اإىل 350 دينارا واأكرث  املناطق الراقية فقد ي�صل راتبها 

ويف املناطق ال�صعبية ل يتجاوز 200 دينار.
تعمل  "وفاء" التي  قالت  فقد  للمحافظات  بالن�صبة  اأما 
يف العقبة اأن رواتب " املعلمات" ترتاوح ما بني 150-100 
دينارا، كما اأخربتنا اأن هناك من يعمل على نظام الن�صبة 
جدا  املتدنية  الرواتب  وعن  الثلث،  تكون  ما  وبالغالب 
قالت اأن هناك من يتقا�صني رواتب  تبلغ 20 دينارا فقط 

ل غري.
اأما "منال" التي تعمل يف حمافظة الزرقاء فقد اأخربتنا 
دينارا،   150 يبلغ  املحافظة  يف  لالأجور  الأعلى  احلد  اأن 
بني  ما  ترتاوح  رواتب  يتقا�صني  من  هناك  اأن  وبينت 
يف  العامالت  من   %20 ب  ن�صبتهم  وقدرت  دينارا   50-40

القطاع يف حمافظة الزرقاء.
ويعرف الأجر يف قانون العمل على اأنه "كل ما ي�صتحقه 
�صائر  اإليه  م�صافا  عينا  اأو  نقدا  عمله  لقاء  العامل 

القانون  ن�ش  اإذا  نوعها  كان  اأيا  الأخرى  ال�صتحقاقات 
اأو عقد العمل اأو النظام الداخلي اآو ا�صتقر التعامل على 

دفعها با�صتثناء الأجور امل�صتحقة عن العمل الإ�صايف.
وب�صوؤال املحامي الأ�صتاذ ع�صام ال�صريف وهو متخ�ص�ش 
بتقا�صي  ي�صمح  القانون  كان  اإذا  فيما  الأجور  بق�صايا 
ذلك  يجيز  القانون  اأن  يوؤكد  الن�صبة  على  بناء  الأجر 
احلد  عن  ال�صهري  الن�صبة  جمموع  يقل  ل  اأن  ب�صرط 

الأدنى لالأجور.
التجاوز  اأن  اإل  قانوين  الن�صبة  نظام  اأن  ال�صريف  وبني 
يح�صل يف عدد �صاعات الدوام، فالعاملة التي تعمل على 
اأطول ل�صمان  ل�صاعات  العمل  اإىل  الن�صبة ت�صطر  نظام 

احل�صول على مبلغ اأكرث.

نظرة املجتمع ملهنة الكوافرية
تتفاوت النظرة املجتمعية ملهنة "الكوافرية" من منطقة 
لأخرى ففي بع�ش املناطق ينظر لهذا املهنة نظرة دونية 
خبرية  اأنها  على  للكوافرية  ينظر  اأخرى  مناطق  ويف 

جتميل.
وتقول "الهام" :املجتمع ل يرحم، ول اأنكر اأن فئة قليلة 
" الكوافريات" اأ�صاأن ل�صمعة الباقيات فاأ�صابع اليد  من 
ل  الأخالق  اأن  يدرك  اأن  يجب  املجتمع  اأن  اإل  خمتلفة، 
ترتبط مبهنة بل ترتبط بال�صخ�ش والبيئة التي انحدر 

منها.
" الكوافرية"  اإىل  ينظر  املجتمع  "راوية" فاإن  وبح�صب 
الأماكن  بعك�ش  ال�صعبية  املناطق  يف  خا�صة  دونية  نظرة 
الراقية التي تنظر للكوافرية نظرة مغايرة متاما حتى 
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كما  التجميل  بخبرية  هناك  الكوافرية  ينعتون  اأنهم 
تقول.

وتقول "راوية" : تاأتي الزبونة اإىل ال�صالون وتعتقد اأنها 
�صت�صرتي الكوافرية بنقودها التي ل تتجاوز 5 دنانري يف 
الغالب، وتتابع: ي�صايقنني الزبونات اللواتي ياأتني لعمل 
" املنكري والبديكري" فبالرغم من عدم ممانعتي للقيام 
اإل  القدمني  اأو  الأيدي  م�صتوى  على  �صواء  املهمة  بهذه 
اأقدامهن باجتاه وجهي  برفع  الزبونات يقمن  اأن بع�ش 

بطريقة غري موؤدبة نهائيا.
الراقية  املناطق  ففي  ن�صبية  النظرة  "خولة" اأن  وترى 
املناطق  يف  اأما  الكوافرية  لعمل  تقديرا  هناك  اأن  نرى 
الذي  للجهد  ول  لعملها  تقدير  يوجد  فال  ال�صعبية 
تبذله يف تزيني الفتيات وتقول" قبل اأن اأعمل يف املناطق 
ال�صعبية كنت اأعمل يف منطقة ال�صويفية وبعد اأن تركت 
عملي هناك بع�ش الزبونات اللواتي كان يعجبهن عملي 
توا�صلن معي واأ�صبحن زبائن ل�صالوين ولكني واجهت 
كنت  ال�صويفية  يف  فمثال  معي  تعاملهن  يف  ازدواجية 
اأحا�صب الزبونة على �ص�صوار ال�صعر 5 دنانري اإل اأن نف�ش 
ال�صعبية  املنطقة  يف  املبلغ  نف�ش  دفع  ترف�ش  الزبونة 
التي اأعمل فيها بالرغم من اأن عملي مل يتغري وعندما 
ورقيها  املنطقة  طبيعة  اأن  يقلن  ال�صبب  عن  اأ�صاألهن 
املناطق  يف  اأما  عالية  مبالغ  بدفع  القبول  علينا  تفر�ش 
ال�صعبية فال ميكننا اأن ندفع نف�ش املبلغ واإن كانت نف�ش 

الكوافرية التي تقوم بت�صفيف ال�صعر لنا يف املكانني.
لعمل  املجتمعية  النظرة  من  اأي�صا  "�صرياز"  وت�صتكي 
هذه  يف  العمل  قررت  عندما  اأنها  وتخربنا  الكوافريات 

اأنها  تخربهم  وكانت  البداية  يف  اأهلها  تخرب  مل  املهنة 
فرتة  وبعد  اأنهم  اإل  للتعلم  خياطة  حمل  اإىل  تذهب 
اكت�صفوا ذلك ورف�صوا ا�صتمرارها يف التعلم اإل اأنها وبعد 
املنزل  اإىل  ال�صالون عدة مرات  اإليها �صاحبة  اأن قدمت 
وو�صحت لهم الأجواء التي تعمل بها يف �صالونها وافقوا 
على ذلك، وما �صجهم على املوافقة هو تواجد ال�صالون 

يف املنطقة ال�صكنية التي تقطن بها كما قالت.
عمان  مناطق  اإحدى  يف  تعمل  التي  "حنان"  لنا  وتبني 
�صيئة  فتاة  باأنها  للكوافرية  املجتمع  نظرة  اأن  الغربية 
رمبا تكونت من كونها تعمل يف حمل للتزيني وارتباط 
ال�صهرات يف  اأو  العائلية  اأكانت  �صواء  بال�صهرات  التزيني 
اإن الكوافرية  "الكويف �صوبات" والنوادي الليلية، وتتابع 
اإن كانت الزبونة �صتتزين  اأو �صاحبة ال�صالون ل يهمها 
اإىل حفلة عائلية  للذهاب  اأو  الليلي  النادي  اإىل  للذهاب 
ومن غري ال�صرورة اأن نطلب ال�صرية الذاتية لكل زبونة 
ول  التزيني  هو  عملنا  النهاية  ففي  ال�صالون  تدخل 
الأهم  بل  زبونة  كل  مع  �صخ�صية  عالقة  نبني  اأن  يعقل 
اأن تكون عالقتنا ودية مع الزبائن كافة بع�ش النظر عن 

خلفيتهم الأخالقية.

تعدد املهام
تعدد  القطاع  يف  العامالت  تواجهها  التي  امل�صاكل  ومن 
يوكل  املتدربات  خ�صو�صا  ال�صالون  يف  فالعاملة  املهام، 
اإليهن جميع مهام التنظيف، كما اأن البع�ش من مالك 
املنزل  لأغرا�ش  الت�صوق  مهمة  يوكلون  ال�صالونات 

للمتدربات يف ال�صالونات.
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وبح�صب العامالت غالبا ما ت�صتعمل "�صاحبة" ال�صالون 
اأ�صلوب "التخجيل" يف الطلب، فت�صطر العاملة القبول. 
ف" �صرى" تخربنا اأن �صاحبة ال�صالون الذي تعمل به 
بالإ�صافة اإىل اأعمال التنظيف ت�صتغلها اأحيانا للجلو�ش 
ال�صالون  ل�صاحبة  يكون  اأحيانا   " وتقول:  اأبنائها  مع 
موعد ول تف�صل ا�صطحاب اأولدها ال�صغار معها فتاأتي 
حني  اإىل  اأجال�صهم  اأن  مني  وتطلب  ال�صالون  اإىل  بهم 

عودتها".
يف  القيام  رف�صت  كانت  اإذا  "�صرى" عما  �صاألنا  وعندما 
فهي  ال�صالون،  �صاحبة  من  تخجل  اإنها  قالت:  املهمة 
اأ�صتطيع  ل  وتتابع  يوميا،  الطعام  وجبة  لهم  تقدم 
بت�صتحي  الثم  "طعمي  مبداأ  على  اعتمادا  الرف�ش 
" راوية" اأقوم  ال�صالون تقول  العني"، وعن مهامها يف 

باأعمال التنظيف كافة يف ال�صالون.
وتقول "�صرياز" اإن اأعمال ال�صالون بكاملها من جتميل 
وبالرغم  ال�صالون،  يف  العامالت  من  مطلوبة  ونظافة 
تربطها  والتي  عنها  حدثتنا  التي  الطيبة  العالقة  من 
ب�صاحبة ال�صالون اإل اأنها ا�صتكت من بع�ش الت�صرفات 
طيلة  ال�صوء  اإ�صعال  من  منعها  وهي  قبلها  من  ال�صيئة 
فرتة النهار اإل يف حال تواجد زبائن يف ال�صالون وتقول 
اأي  فيه  يوجد  ول  ومغلق  �صغري  مكان  ال�صالون  "اإن   :
�صباك اأو منفذ لل�صوء لذا من ال�صروري اإ�صعاله يف فرتة 
اأن �صاحبة ال�صالون متنعني من ذلك بهدف  اإل  النهار 

توفري الكهرباء".
ال�صتاء فال  اأوقات  " �صرياز" اأي�صا من الربد يف  وت�صكو 
يتواجد يف ال�صالون مدفاأة لذا فقد ا�صطررت لإح�صار 

"بطانية" لأتدفاأ بها؛ وعندما اأخربت �صاحبة ال�صالون 
اإح�صار مدفاأة على ح�صابي اخلا�ش رف�صت ذلك  بنيتي 
بحجة اأن ال�صالون �صغري وميكن تدفئته يف حال اإغالق 
الباب اخلارجي كما اأن املدفاأة حتتاج اإىل م�صاريف اأخرى 

من غاز وكاز وغريه بح�صب "�صرياز".
يقع  متدربة،  �صماح:" باعتباري  تقول  املهام  تعدد  وعن 
على عاتقي كافة اأعمال التنظيف يف ال�صالون من تنظيف 
اإىل  بالإ�صافة  واملغا�صل  اإىل تنظيف احلمامات  الأر�صية 
منا�صبات  يف  تكون  والتي  الزبائن  اإىل  ال�صيافة  تقدمي 

معينة.

ال�صحة وال�صالمة املهنية
العامالت  تواجهها  التي  الأهمية  بالغة  امل�صاكل  ومن 
ت�صتعمل  التي  املواد  خطورة  هي  التجميل  �صالونات  يف 
الختناق  اإىل  توؤدي  قد  املواد  هذه  وبع�ش  التجميل،  يف 

وم�صاكل يف التنف�ش يف بع�ش الأحيان.
ت�صتعملها  التي  الكيماوية  املواد  من  "هيفاء"  وت�صكو 
وتطالب  وغريه"  واأ�صباغ  �صربي   " من  عملها  خالل 
�صرف  اإىل  ال�صالونات  اأ�صحاب  بدفع  اخلا�صة  اجلهات 
عالوة بدل خطورة عمل نظرا لأن هذه املواد قد ت�صبب 
يف  العامالت  لدى  التنف�صي  اجلهاز  يف  امل�صاكل  بع�ش 

املجال.
وتقول "نهى" اإن اأهم امل�صاكل التي تعاين منها العامالت 
يف �صالونات لتجميل والتي يجب اأن توؤخذ بعني العتبار 
نظرا خلطورتها هي عدم توفر اأدوات ال�صالمة وال�صحة 
مع  تتعامل  فالكوافرية  ال�صالونات،  غالبية  يف  املهنية 
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لها  وت�صبب  توؤذيها  اأن  املمكن  من  التي  الكيماوية  املواد 
"نهى" اأن يتم  الأمرا�ش اخلطرية، فمن ناحية تطالب 
ا�صتحداث جهة تاأخذ على عاتقها تدريب "الكوافريات" 
ومثبتات  اأ�صباغ  من  املواد  هذه  مع  التعامل  كيفية  على 
ومن  الزبائن،  ياأذين  اأو  اأنف�صهن  ياأذين  ل  بحيث  �صعر 
اأدوات  "نهى" بت�صديد الرقابة على  اأخرى تطالب  جهة 

ال�صحة وال�صالمة املهنية من اجلهات املخت�صة.
واأ�صبح  تنف�ش  ب�صيق  اأحيانا  ت�صاب  وتبني"هيفاء" اأنها 
لديها م�صاكل يف التنف�ش جراء ا�صتعمال مادة "ال�صرباي" 
مادة " اجلالت" و " الكراتني" وهما مادتان كيماويتان 

ت�صتعمالن لتملي�ش ال�صعر.
العامالت  على  تقت�صر  ل  اخلطورة  "غرام" اأن  وت�صرح 
يف املهنة بل اأن هناك بع�ش الأمرا�ش اجللدية التي قد 
تنتقل من زبونة لأخرى اأو من زبونة اإىل الكوافرية اإن 

مل تعقم املواد التي ت�صتعمل يف التجميل.
هذا وتن�ش املادة )78( من قانون العمل على انه يتوجب 
والتدابري  الحتياطات  توفري  العمل  �صاحب  على 
التي  والأمرا�ش  الأخطار  من  العمال  حلماية  الالزمة 
قد تنجم عن العمل وعن الآلت امل�صتعملة فيه، كما يجب 
على �صاحب العمل توفري احلماية ال�صخ�صية والوقاية 
كاملالب�ش  املهنة  واأمرا�ش  العمل  اأخطار  من  للعاملني 
اإىل  واإر�صادهم  وغريها  والأحذية  والقفازات  والنظارات 

طريقة ا�صتعمالها واملحافظة عليها وعلى نظافتها.
العمل  �صاحب  على  يتوجب  اأنه  على  املادة  تن�ش  كما 
و�صبل  مهنته  مبخاطر  ا�صتغاله  قبل  العامل  اإحاطة 
ظاهر  مبكان  يعلق  واأن  اتخاذها  عليه  الواجب  الوقاية 

وو�صائل  املهنة  خماطر  فيها  تو�صح  واإر�صادات  تعليمات 
الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات التي ت�صدر بهذا 
ال�صاأن، وتوفري و�صائل واأجهزة الإ�صعاف الطبي للعمال 
يف املوؤ�ص�صة وفقا للم�صتويات التي حتدد بقرار من الوزير 

بعد ا�صتطالع اآراء اجلهات الر�صمية املخت�صة. 

ال�صتقرار يف املهنة 
مهنة  فاإن  القطاع،  هذا  يف  العامالت  نظر  وجهة  ومن 
التجميل مهنة غري م�صتقرة، فبع�ش اأ�صحاب ال�صالونات 

ي�صتغنون عن العامالت يف بكل �صهولة وبدون مربرات.
�صالون يف  �صاحبة  "منال" وهي  تنكره  الذي مل  الأمر 
يقل  ال�صتاء  مو�صم  اأن  لنا  فاأكدت  الزرقاء،  حمافظة 
بع�ش  عن  ال�صتغناء  اإىل  ت�صطر  لذا  كثريا  العمل  فيه 
العامالت، مربرة ذلك بان مردود املحل يف هذه الأوقات 

ل ي�صمح  ب�صرف رواتب للعامالت.
�صالون  العمل يف  ال�صتمرار يف  فكرة  "الهام" اأن  وترى 
اإىل  املهنة  يف  العامالت  غالبية  ت�صعى  لذا  م�صتحيلة، 
املتدربة وتتعلم  " تاأتي  اإن�صاء �صالونها اخلا�ش، وتقول 
املهنة يف 6 اأ�صهر ظنا منها اأنها اأتقنتها، وبعد ذلك تقوم 
بفتح �صالون خا�ش بها تكون فيه هي "املعلمة" مما يقلل 

من جودة العمل".
املرحلة  يف  ال�صالونات  اأعداد  كرثة  اإن  "خولة"  وتقول 
احلالية خ�صو�صا يف املناطق ال�صعبية جعل الإقبال على 
كاأ�صحاب عمل  ن�صتطيع نحن  ول  بعينه �صعبا،  �صالون 
�صمان زبائن ال�صالون، فالفتاة تختار ال�صالون القريب 
ف�صتذهب  اجلامعة  يف  كانت  فلو  تواجدها  مكان  من 
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لل�صالون القريب من هناك ولو كانت يف البيت فكذلك 
و�صدفت  الأ�صواق  يف  تتجول  كانت  لو  وحتى  الأمر 
�صالونا فاإنها �صرتتاده بغ�ش النظر اإن كانت تعلم مهارة 

الكوافرية داخله اأم ل.

ال�صمان الجتماعي والتاأمني ال�صحي
"�صماح" عند �صوؤالها عن ال�صمان الجتماعي  وتفاجاأت 
والتاأمني ال�صحي بقولها "اأنها مل ت�صمع منذ اأن دخلت 
هذا املجال عن اأية كوافرية لديها تاأمني �صحي اأو �صمان 
اجتماعي واأجابتنا بعبارة : " اأنا م�ش موظفة وراء مكتب 
ذلك   طلبت  ولو  ال�صالون،  �صاحبة  على  ا�صرتط  ع�صان 
�صركة  عن  "ابحثوا  جاهز  جوابها  ال�صالون  ف�صاحبة 

تعينكم عندها". 
م�صمونة  غري  املهنة  هذه   " بقولها  "غرام"  وت�صرح 
وم�صتمرة اإل ملالكي ال�صالونات نظرا لعدم توفر التامني 

ال�صحي اأو ال�صمان الجتماعي للعاملني فيها.
العظمى  الغالبية  اأن  ال�صالونات  اأ�صحاب  نقابة  وتوؤكد  
م�صرتكني  لي�صوا  القطاع  يف  والعامالت  العاملني  من 
ال�صالونات  غالبية  لأن  نظرا  الجتماعي،  ال�صمان  يف 
حتتوي على عامالت يقل عددهن عن خم�ش عامالت - 
وهو العدد الذي تلزم فيه املوؤ�ص�صة املوؤ�ص�صات على اإ�صراك 
عامليها يف ال�صمان الجتماعي-، اإل اأنه ي�صجل للحملة 
يف  جناحها  الجتماعي  ال�صمان  موؤ�ص�صة  اأطلقتها  التي 
اإقناع اأ�صحاب ال�صالونات يف حمافظة اربد والعقبة على 
�صم العاملني لديهم حتت مظلتها، وذلك ي�صتدعي بذل 
جهود م�صاعفة يف هذا ال�صاأن لتو�صيع مظلة امل�صرتكني، 
ومينح  املهنة  يف  والثبات  ال�صتقرار  على  ي�صاعد  ما 
العاملني فيها الطماأنينة وي�صهم بتغيري نظرة املجتمع 
ملهنة "الكوافرية"، وبتحديد مرجعية وا�صحة للعاملني 

يف هذا القطاع الوا�صع والغائب.
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