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 بما رحبتعليهم ": ضاقت الدنيا لأللبسة عمال "مصنع القمة

 "اربد-على عمال مهاجرين في مدينة الحسن الصناعية "شبهات باالتجار بالبشر

 

 

 تقرير: المرصد العمالي األردني

 التابع لمركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 2112شباط  12،األحد 

العمايل األردين تقريرًا حول ظروف عمل العاملني يف مصنع القمة لأللبسة يف مدينة احلسن الصناعية، أصدر ادلرصد 
 يف إربد، واالنتهاكات اليت يتعرضون ذلا منذ سنوات من قبل إدارة ادلصنع.

 وفيما يلي نص التقرير:

)شركة قمة اخلياطة لصناعة  ملون يف مصنع القمةضاقت الدنيا مبا رحبت على عمال مهاجرين، من اجلنسية البنغالية واذلندية، يع
منذ سنوات  ذلا يتعرضون ،بعد ان فقدوا القدرة على حتمل كما ىائال من االنتهاكاتفيف مدينة احلسن الصناعية، يف اربد،  (ةاأللبس

يف لفت األنظار دلأساهتم من قبل ادارهتم، قرروا الدخول يف اضراب عن العمل احتجاجا على ظروف عملهم ومعيشتهم الصعبة، أمال 
بل حتاول إدارة ادلصنع التضييق  ،ن ال استجابة دلطالبهماسبوعني، اال أ وإجياد حلول ذلا، لكن ورغم ان االضراب مستمر منذ حوايل

 الت.ادلتوقع منها يف مثل ىذه احلا عليهم اكثر، يف ظل تراخي اجلهات ذات العالقة عن أداء الدور



2 
 

جة ال ميكن ن ظروف عملهم تصل اىل در الذي زار العمال، تؤكد إ ادلرصد العمايل األردينعدىا ، أت ميدانيةوزيار  لقاءات مع العمال
يف حني بدال من إجياد حلول دلشاكلهم مع اإلدارة،  عن العمل اضرابدخوذلم يف ان يتصورىا العقل، وزادت االنتهاكات حبقهم بعد 

 .حبق إدارة ادلصنع رغم تأكدىا من وقوع انتهاكات على العمال وثقها مفتشوا الوزارةملموس وزارة العمل أي اجراء مل تتخذ 

( قطعة مالبس 08انتاج ما ال يقل عن ) بعضهم ن مت الطلب منأبعد ىذه ادلرة، عن العمل اضراهبم تراكمت االنتهاكات، وبدأ 
هنم حاليا يعملون ال ،يدركون ان ىذا شيئا مستحيال( قطعة، وعندما رفضوا ذلك كوهنم 08يوميا، يف حني اهنم ينتجون حاليا )

اإلدارة، عن طريق ادلشرفني ىانات واخلصم من اجورىم، لكن كان رد الذلك سيتعرضون لمل يفعلوا  م اناهن ،ويعلمونباقصى قدراهتم
اهنا  ،واخربهتمأربعة من العمال، لكن يف اليوم التايل استدعت اإلدارة نيبالصراخ على العمال الذين قرروا تقدمي شكوى حبق ادلشرف

الهنم من حيرضون العمال على عدم االستجابة دلطالب اإلدارة، مهددة إياىم باهتامهم بالسرقة اذا تسببوا بأي اىل بالدىم ستسفرىم 
 ازعاج ومل يستجيبوا لقرار تسفريىم، وبذلك بدأ ىذا االضراب.

 ،بسيطة جدا، ورغم ذلك مل حيصلوا على شيء منهالابالسابقة اليت وصفها ممطالبه ان اضراهبم جيدد تأكيدىم على احد العمال قال
توقيع اتفاقية بني ادارة ادلصنع والعاملني ووزارة العمل، يتضمن حتسني  انتهى(، 6802)شهر آب رغم ان اضرابا خاضوه العام ادلاضي 

 الن.شروط العمل والسكن، اال أن االدارة مل تلتزم مبا مت االتفاق عليو حىت ا

اليو بشكل مستمر من قبل مديري اإلنتاج، حلثهم على العمل  العمال يطالبون بإيقاف العنف اجلسدي واللفظي الذي يتعرضون
بشكل اسرع، حيث جلأت إدارة ادلصنع يف األشهر األخرية اللغاء جزء كبري من ساعات العمل اإلضافية، واجبار العمال على انتاج 

 .الرمسيةت عملهم عدد اكرب من قطع ادلالبس ضمن ساعا

 ،النتاج كميات اكرب، خالل ساعات العملوادلضايقات ذلك نتعرض لالىانات ل ،فري مالياو يقول احد العمال" اإلدارة رغبت يف الت
الدخول اىل احلمام او الذىاب للتدخني، األمور  يتم التضييق علينا حىت يفحىت ال تضطر اإلدارة لدفع بدل ساعات عمل إضايف لنا، 

 تزداد سوءا يوما يعد يوم".

ورغم ان ذل جهود جبارة يف العمل، ال تقدم ذلم اإلدارة وجبات طعام مشبعة وكافية ومتنوعة، ويف الوقت الذي يطلب من العمال ب
ثالث وجبات طعام يوميا، اال ان العمال يؤكدون اهنم يضطرون يف اغلب األحيان لشراء تقدمي اإلدارة على عقد العمل يشري اىل ان 

الطعام على حساهبم نتيجة قلة الكميات وعدم تنوعها، فالفطور اليومي عبارة عن رغيف خبز صغري وبيضة واحدة، اما الغداء فيكون 
لحم او السمك، ووجبة العشاء اليت تكون بانتظار العمال يف شوربة عدس ورز ويف بعض األحيان تتوفر قطع صغرية من الدجاج او ال

يف وأحيانا الثامنة مساء رغم ان عمل العمال يستمر حىت السادسة والرابعة عصرا، الساعة الثالثة  ما بنيالسكن، تضعها اإلدارة 
 واحيانا جيدون فيها حشرات نتيجة بقاءىا لساعات طويلة خارجا. ،ادلصنع، وبذلك تكون باردة
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ىذا احلد، فادلعاناة تتفاقم يف السكن الذي من ادلفًتض ان يكون مكان راحة للعمال بعد ساعات عمل طويلة،  ال يقف االمر عند
بالستيكية يف الطابق األرضي يف عبوات  ةخر بعد ادلصنع، حيث مياه الشرب موضوعآجحيم  لكنو على النقيض من ذلك، ىو

يف سكن العمال الذكور، مما للمالبس وال يوجد خزائن ، يونتلفز أجهزة وال يوجد مطبخ يف السكن، وال وال تتوفر دائما، ، للمبٌت
ىا ري يس، ما يقارب كيلومًتينادلصنع العمل يف  ناىيك عن بعدىا عن مكان، يضطرىم لتعليق مالبسهم بشكل عشوائي يف السكن

وال توفر إدارة ادلصنع أي مستلزمات للعمال من العمال صباحا ومساء، دون توفر وسيلة نقل تقيهم األمطار والربد يف فصل الشتاء، 
باستثناء مداىفء كهربائية صغرية واحدة يف كل اغطية وشراشف ووسائد النوم، مع العلم انو ال يوجد بو أي نوع من أنواع التدفئة، 

، كما ال يتم توفري مستلزمات التنظيف للسكن السكنات تتسرب منها ادلياهسقوف و ايضا مراوح يف فصل الصيف،  غرفة، وال يوجد
 والنظافة الصحية للعمال من صابون وغريه.

توفري يلزم أصحاب األعمال ب قد العمل ادلوحدمن أن عرغم بالىذه األوضاع تعرض العمال المراض متكررة، خاصة يف فصل الشتاء، و 
وعادة ما  ،حسن احلاالتأاالدوية اخلاصة بالصداع يف اال ان العيادة التابعة للمصنع، ال توفر اال  ،للعمال مات صحية شاملةخد

صنع ال تقوم بتغطية نفقات العالج أي كانت. يضاف اىل ذلك ادارة ادل ولكن، ال الذىاب لطبيب يف القطاع اخلاصتطلب من العم
يتم خصم ، وتغيب عن العمل أحد العاملني أو العامالت يف حال اضطرو االجازات ادلرضية، بأي نوع من  صنععدم اعًتاف إدارة ادل

 من راتبو بديل لكل يوم تغيب فيها حىت وان كان مرضيا.يومني 

دلا عن أماكن السكن بقطع الكهرباء اضراهبم احلايل قامت يف بداية ن إدارة ادلصنع وأفاد رلمل العاملني والعامالت الذين مت مقابلتهم أ
اليت لديهم،  يف ظل أجواء باردة جدا. كذلك قامت  ةساعة،مما أدى اىل عدم قدرهتم على تشغيل مداىفء الكهرباء الصغري  08يقارب 

نتيجة عدم  صعباليعيش العمال اسوء أيام حياهتم حيث اصبح رلرد الذىاب لقضاء احلاجة يف احلمام امرا بقطع ادلياه دلدة يومني، 
 رارىم للذىاب لسكنات أخرى ذلذه الغايات. طواضوجود ادلياه، 

دارة ادلصنع لتنفيذ معايري إغري منصف، وال يضغطون على موقف ممثلي وزارة العمل "مت مقابلتهم، أن  نالذين والعامالت و وافاد العامل
مع ادارة ادلصنع وقد مضى عليو مخسة اشهر،  6802لول العمل ادلتعارف عليها، حىت أن بنود االتفاق الذي مت يف بداية شهر أي

وحىت االن مل يتم تنفيذه، دون أن تتخذ الوزارة اجراءآت فعلية حبق ادارة ادلصنع، األمر الذي دفع االدارة للتمادي يف االعتداء على 
 البنا".االدارة ضد مطجانب كذلك أن "بعض موظفي وزارة العمل يقفون اىل مؤكدين  حقوقنا كعاملني". 
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دائما تطلب منهم العودة النقابة "يؤكد العمال ان متثل مصاحلهم، وعن رأيهم مبوقف نقابة العاملني يف قطاع الغزل والنسيج، اليت 
 يف بداية االضراب ان م بعد اجتماعو مع إدارة ادلصنع ، وقال احدىم ان مندوب النقابة قال ذل"للعمل دون ان توفر حلوال دلشاكلهم

،  احلل يف تسفري تسعة من العاملني"االدارة ترجعكم اىل أعمالكم" واالن يقول ذات ادلندوب " يف تسفري العمال األربعة و يكمن احلل "
 كما تريد االدارة. وخلصت احدى العامالت موقف النقابة بأهنا "وسيط" وليست "ممثل" للعمال.

بل  ،ساعدة العمالدلال يفعلون أي شيء  ذلندية او البنغالية، اكدوا اهنمم، سواء اوعند سؤاذلم فيما اذا حاولوا التواصل مع سفارة بلداهن
ان احدى العامالت اذلنديات قالت: "حاولت االتصال بالسفارة اذلندية اكثر من مرة ودائما يقولوا ماذا ميكن ان نقدم لكم او يغلقوا 

عامل اىل السفارة اذلندية بعد استئجار باص ودفع تكاليفو وتقدموا  01 توجو ي وال يهتموا برعاياىم ويف اضرابنا ادلاضياخلط يف وجه
 ."نايف السفارة ومل يهتم احد لشكوا بشكوى خطية

وعادة ما يكون ردىا "ال تتصلوا  ادلسؤولة عن قضايا العمال يف السفارةب قوم باالتصال:" حنن نأحد العمالاما السفارة البنغالية، فقال 
يت اىل تأ االدارة ال تنجح يف التفاوض مع عندما مع ادلصنع لكن تتفاوضوىي حتضر يف االضرابات وكانت  "،عند كل كبرية وصغرية

 ."العمال وتطلب منهم العودة اىل العمل

قال "ىناك مصاحل مشًتكة بينهم، وحجتهم  اذ، زمالءهترمجها احد العمال، ووافقو  لعالقةىذه الردود السلبية من كافة اجلهات ذات ا
 دائما احملافظة على االستثمار، ويف احلقيقة ىم يدافعون عن مصاحلهم الشخصية، وال احد يكًتث مبا جيري للعمال".

طة لعمل ببساالسؤال احملوري الذي يلخص قضية العمال ىو: ما الذي جيربىم على البقاء يف مثل ىذه الظروف، ودلاذا ال يًتكون ا
يبدو ىذا سؤاال بسيطا ومنطقيا، اال ان إجابات العمال عليو تعريو من أي بساطة، حيث اهنم دفعوا الصحاب  ويعودون اىل بالدىم؟

ومبا ان غالبيتهم من .دينار لتوفري عقد ذلم للعمل يف األردن 0888-088تًتاوح ما بني مالية يف بلداهنم مبالغ  مكاتب التوظيف
. ومن اجلدير حاليا من اجورىم اليت يتقاضوهناويسددونو  بالغيف بلداهنم، فمعظمهم اكدوا اهنم استدانوا ىذا ادلالطبقة الفقرية جدا 

بالذكر أن ىنالك قضية "شبهة اجتار بالبشر" ضد ىذا ادلصنع منذ ما يقارب العام، ومل يتم البت فيها حىت اآلن، اال أن أي شكل من 
 مل يتم تطبيقها منذ ذلك الوقت. أشكال احلماية للعاملني والعامالت
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ىذه  وقف مجيعبضرورة تنفيذ كافة معايري العمل الالئق على مجيع العاملني، و  ادلرصد العمايل األردينويوصي 
 ادلرصدمنهم، كما يطالب وعدم إهناء خدمات أو تسفري أي  ،وإعادة مجيع العمال إىل أعماذلماالنتهاكات فوراً، 

 بفتح حتقيق مستقل ألداء موظفي اجلهات الرمسية ذات العالقة.

 


