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 مقدمة:
الشركات يف العامالت و ن و العامل وهم ،النتهاكات واضحة العمل اليت تعيشها جمموعات عمالية كبرية تتعرضظروف هذا التقرير يتناول 

 يتعرض ويسعى هذا التقرير إىل الكشف عن االنتهاكات اليت. واخلاصة يف املستشفيات احلكوميةوخاصة  تنظيفالاليت تقدم خدمات 
تقدمي انب املختلفة، اىل ج والوقوف على كيفية وقوع هذه االنتهاكات، واظهار صورها هذه الشركات هلا عمال وعامالت النظافة يف

بعض التوصيات اليت من شأهنا وضع حد هلذه االنتهاكات ومتكني العامالت والعاملني يف هذه الشركات من التمتع حبقوقهم العمالية 
وعلى وجه اخلصوص قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي اىل جانب األنظمة  ،التشريعات األردنية ذات العالقة يف األساسية والواردة

 ويعد هذا القطاع من بني العديد من القطاعات اليت تعيش ظروف عمل هشة وضعيفة للغاية يفوالتعليمات والقرارات الصادرة مبوجبها. 
اليت  بوزارة العمل من جانب، ولفت نظر النقاابت العماليةاألردن وحتتاج اىل أن نلقي الضوء عليها، هبدف لفت نظر احلكومة ممثلة 

يفرتض أن تعمل على محاية هؤالء العاملني والعامالت من جانب آخر، وللتأكيد على فكرة حرية التنظيم النقايب اليت تتيح جلميع فئات 
ى العاملة ومحاية لة هي الكفيلة بتعزيز قوة القو العاملني والعامالت يف األردن من تشكيل نقاابهتم، فاملنظمات النقابية احلرة واملستق

 حقوقهم ومصاحلهم أمام اجلهات األخرى.
تناول فيه ظروف العمل يف هذا القطاع، عرض فيه العديد من أوجه  2012وقد سبق للمرصد العمايل األردين أن أصدر تقريرا يف عام 

مل  هلنظر أنتعرض فيه العديد من االنتهاكات اليت يتعرضون هلا، وامللفت لالقصور يف احرتام معايري العمل للعامالت والعاملني فيه، وأس
 وما زالت االنتهاكات من حيث نوعها وحجم ممارستها على حاله. ،يف ظروف العمل سنيحيدث أي حت

مواقع العمل يف  للعديد منإبجراء جمموعة من الزايرات امليدانية األردين ولغاايت حتقيق أهداف هذا التقرير قام فريق املرصد العمايل 
 امالتوالع عاملنيمن ال العديدمقابالت مع  خالهلا اجراءمت و ، عن قرب خالهلا مراقبة ظروف العمل املستشفيات احلكومية واخلاصة، مت

 اىل جانب لقاءات مع نقابيني ونقابيات يعملون يف هذا القطاع. ،مواقع العمل اليت متت زايرهتايف 
ية حرص املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلومات يصدرهاوأييت هذا التقرير كجزء من سلسلة تقارير 

يد من وكشفت عن العد املختلفة، على إصدارها خالل السنوات العشر األخرية، غطت ظروف العمل يف العديد من قطاعات األعمال
 ار  بشكل يومي على غالبية العاملني يف سو  العمل.االنتهاكات اليت مت

 
 :أرقام واحصائيات

صناع القرار و ابلرغم من أن النظام االحصائي األردين يعد من األنظمة املتقدمة مقارنة مع غالبية دول املنطقة، ويوفر للباحثني واملراقبني 
االقتصادية الفرعية  القطاعات حول ا احصائيةوفر أرقاميال  العمل، اال أنه العديد من املؤشرات اإلحصائية الدولية واحملدثة املتعلقة بسو 

تعتمد على إحصائية  قدمي تقديراتونتيجة لذلك نضطر اىل ت الشركات اليت تقدم خدمات التنظيف. العاملني يفوالعاملني فيها، ومنهم 
 ذه الشركات.الشركات نفسها واهليئات الناظمة هلا، اىل جانب نقاابت العاملني يف ه
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الذكور،  ا يقارب عشرة آالف عامل وعاملة ثلثيهم منمبهذا اجملال ميكن تقدير أعداد العاملني يف  ةضوء املعلومات املتوفر اذ أنه ويف 
أخرة من الليل، العمل لساعات متوالعاملة املستشفيات تفرض على العامل هذا القطاع وخاصة يف طبيعة العمل يف أن ويعود ذلك إىل 

 وهو األمر الذي ال يتالءم مع ظروف حياة غالبية النساء.
نة أعداد واألمر امللفت أنه ومبقار  ،من العمالة األردنية يف هذه الشركات هم /اتة الكربى من العاملنيغالبيالأن وميكن اإلشارة أيضا 

وقت اصدار التقرير  2012تقديرات يف عام اله العاملني املقدرة يف الشركات اليت تقدم خدمات التنظيف هلذه العام مع كانت عليه هذ
األول تشري اىل نسبة أعداد األردنيني واألردنيات تزايدت بشكل كبري، حيث قدرت أعداد العمال غري األردنيني )املهاجرين( قبل سبع 

 من جممل العاملني. %80سنوات ما يقارب 
 

كرب حجم   نتيجة وذلكويتوزع غالبية العاملني يف هذا القطاع يف املستشفيات العامة )احلكومية( مقارنة مع املستشفيات اخلاصة، 
 شركات التنظيف اىل تشغيل أعداد أكرب فيها مقارنة مع املستشفيات اخلاصة. الذي يدفع، األمر املستشفيات احلكومية

 
 :يف شركات التنظيف ظروف العمل

رصد ، حيث أظهر الرصد امليداين الذي قام به فريق امليف هذا القطاع اىل العديد من االنتهاكاتوالعامالت  نيالعاملغالبية يتعرض 
العمايل األردين، أن االنتهاكات تشمل غالبية العاملني يف هذه الشركات، وتتوزع على خمتلف معايري العمل وتتمثل يف مستوايت األجور 

، واالجازات السنوية واملرضية واحلماية االجتماعية يف إطار الضمان االجتماعي، اىل معايري الصحة ها، ويف ساعات العملومواعيد تسليم
 وفيما يلي عرض ألهم هذه االنتهاكات: وغريها، والسالمة املهنية واالستقرار الوظيفي

 
 الرواتب واألجور 

ألدىن لألجور ظيف ال تتجاوز احلد انيف الشركات اليت تقدم خدمات الت العاملنيبشكل عام ميكن القول إن أجور الغالبية الكربى من 
توايت احلد األدىن من مسوالعامالت ( دينارا شهراي. وابلرغم من أن احلد األدىن لألجور منخفض جدا وال يوفر للعاملني 220والبالغ )

احلياة الكرمية، فإن هنالك العديد من املؤشرات اليت تفيد أن أعدادا كبرية من العاملني يف هذا القطاع حيصلون على رواتب وأجور تقل 
 عن احلد األدىن هلا، ويتم ذلك من خالل أكثر من طريقة. 

 والعامالت عاملنيالعديد من ال و/أو اجبار شجيعت لألجور تتمثل يف من أكثر الطر  اليت تستخدم يف عدم االلتزام بدفع احلد الدىن
تزيد عن مثاين ساعات يوميا مقابل أجر شهري ابحلد األدىن لألجور، كذلك دفعهم للعمل لساعات طويلة على العمل لساعات طويلة 

كنها عن احلد األدىن لألجور، ولقليال تزيد  رواتبمقابل  "حتت ما يسمى "العمل االضايف ساعة يوميا 16 اىلو  10 اىلميكن أن تصل 
الفة صرحية يعد خم هذاو  اإلضايف.أخذ بعني االعتبار عدد ساعات الدوام اليومية وحسبة بدل العمل  إذاتقل عن احلد األدىن لألجور 

لعاملني أكثر من ساعات ( من قانون العمل الذي ينص على عدم جواز تشغيل ا57حلد األدىن لألجور، وخمالفة لنص املادة )لقرار ا
ساعات يوميا، اال يف حاالت خاصة ولفرتة ال تزيد عن ثالثني يوماً يف السنة وحبد أقصى ساعتني اضافيتني يوميا  8العمل الرمسية البالغة 

قانون ( من 59على أن حتسب عمال اضافيا مقابل أجر حده األدىن ساعة وربع مقابل كل ساعة من أجره املعتاد حسب نص املادة )
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العمل األردين، هذا اىل جانب أن اجبار العامل على العمل ساعات طويلة يدخل يف شبهة العمل اجلربي، األمر الذي يعد خمالفة صرحية 
 للقوانني األردنية من جهة واحلقو  االنسانية األساسية ومعايري العمل الدولية من جهة أخرى. 

ذه دون وجود خصومات عليه، وأتيت ه شهريدر أن يستلم العامل يف هذا القطاع أجره الوال يقف األمر عند هذا احلد، بل أن من النا
ات أو بدل أايم غياب تنطبق عليها معايري االجاز  أو العاملة من قبل العامل فقدتاخلصومات تعويضا عن األدوات اليت أتلفت أو 

الضروري أن تتلف  ليس من أنه ،والعامالت الذين متت مقابلتهم يف إطار اعداد هذا التقرير ويؤكد غالبية العاملني املرضية أو السنوية.
ات الرواتب اىل جانب كشوف  غالبيةلكي يتم اخلصم، فبند "اخلصومات األخرى" اليت تتواجد على  )تفقد( أدوات العمل ومواده أو تضيع

 درة.خصومات اشرتاكات الضمان االجتماعي دائمة اال يف حاالت ان
لعادة يف مجيع ا جترياىل ذلك، فإن أجور الغالبية الساحقة من العاملني يف هذا القطاع ال يتم زايدهتا بشكل سنوي كما  وابإلضافة

األعمال، فأجور غالبية العاملني يف هذا القطاع سواء كانت خرباهتم سنة واحدة أو مخسة أو عشرة او أكثر تبقى اثبتة كما هي عند 
اليت حلكومية اان تعاقب شركات اخلدمات على عطاءات اخلدمات يف املستشفيات  /اتوبني العديد من العاملني .لألجور احلد األدىن

دة مع مجيع العمال بنفس املستوى عند تسلمها العطاء، وال أتخذ بعني االعتبار أن هناك تفاوات يف م ، تتعاملهلمتعترب املشغل األكرب 
 يف خرباهتم يف هذا اجملال. أو اخلدمة لكل عامل على حدة

يف هذا القطاع ال تتم يف الوقت احملدد هلا مع هناية كل شهر، أو خالل األايم  /اتفإن تسليم أجور غالبية العاملنييضاف اىل ذلك، 
ات زمنية أبعد إذ أن هنالك أعداد كبرية من العاملني والعامالت يف هذا القطاع يتسلمون رواتبهم يف فرت السبعة من الشهر الذي يليه، 

( من قانون العمل اليت تنص على ضرورة دفع األجر 46يصل بعضها اىل أكثر من شهر. ويعد هذا خمالفة صرحية لنص املادة ) ،من ذلك
 خالل مدة ال تزيد على سبعة أايم من اتريخ استحقاقه.

 
 اإلجازات الرمسية والسنوية

سنوية واملرضية من حرماهنم من اإلجازات الفيي املستشفيات  تقدم خدمات النظافة الشركات اليتيف  يعاين غالبية العاملني والعامالت
على  ، وحيصلون فقط على العطلة األسبوعية يوم اجلمعة فقط، وبعضهم يداوم يوم اجلمعة وحيصلاليت تعلنها احلكومةالعطل الرمسية اايم و 

 عطلته االسبوعية يف يوم آخر.

إجازة سنوية ملدة  والعاملة ( من قانون العمل الذي يعطي العامل61لنص املادة )خمالفة صرحية  ه املمارسات تشكلهذوالعديد من 
يوما يف السنة إذا كانت مدة عمله/ها  21وسنوات،  5يوما يف السنة، إذا كانت مدة عمله/ها يف مكان العمل ذاته تقل عن  14

هم أجورا بدل عملالعاملني والعامالت يف هذا القطاع ال يتقاضون فإن غالبية سنوات فأكثر. كذلك  5يف مكان العمل ذاته تبلغ 
من  %150( من قانون العمل، الذي مينح العامل أجور مبقدار 59حسب نص املادة )أايم العطل الرمسية االضايف مقابل عملهم يف 

 .أجره املعتاد، لقاء عمله يف العطلة االسبوعية واالجازات الرمسية والدينية
ان خصم ، كما يتم يف بعض األحيوالعامالت الشركات خبصم بدل اإلجازات اليت يضطرون ألخذها من رواتب العمال العديد منوتقوم 

ال ابلنسبة وكذلك احل، تسببت بتعطل عمل القسم الذي يعمل فيهاملفاجئة راتب يومني عن كل يوم إجازة حبجة أن إجازة العامل 
يتم  ، يف حال احتياجهم/ن هلا، ويف العديد من احلاالتالعاملني يف هذا القطاع من االجازة املرضيةاملرضية، إذ حيرم غالبية  لإلجازات

  .ألخذ إجازة مرضيةخصمها من راتب العامل أو العاملة حال اضطرارهم 
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 الضمان االجتماعي 

اشراكهم يف منظومة الضمان االجتماعي، ويستخدم  منيف شركات خدمات النظافة  والعامالت أعداد كبرية من العاملني يتم حرمانو 
خاصة عن األشهر  ،يتم فيها تسجيلهم/ن يف مؤسسة الضمان االجتماعيالتالعب يف الفرتات الزمنية اليت لذلك عدة أساليب منها 

لعمل، وال تقوم قهم اب، حيث تقوم بعض الشركات ابقتطاع اشرتاكات الضمان االجتماعي من العاملني منذ بدء التحا/ناألوىل لعملهم
اليت من رواتبهم ابملائة  14.25توفري نسبة اىل هادفة من وراء ذلك  ،بتوريدها اىل مؤسسة الضمان االجتماعي عن هذه األشهر

تيالء على ويتم كذلك االس ، وبذلك يتم حرمان العاملني والعامالت من مدة االشرتاك لألشهر األوىل من عملهميلزمها القانون بدفعها
( فقرة )ج( من قانون الضمان االجتماعي، 20وهذا يعد خمالفة لنص املادة ) .ابملائة اليت يتم اقتطاعها من العمال/ات 7.5نسبة 

 ن/واليت تشري اىل أن صاحب العمل مسؤول عن دفعها للمؤسسة من اتريخ التحا  املؤمن عليه ابلعمل لديها. اال أن أعدادا كبرية منهم
وما جيب أن تدفعه الشركات مل يتم تسديده اىل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، والبعض  /نقتطاعه من أجورهميكتشفون أن ما مت ا

يف الضمان االجتماع أقل من مدة العمل اليت عملها يف الشركة، ومن املدة اليت مت اقتطاع خمصصات  اشرتاكهاآلخر يكتشف أن مدة 
 الضمان االجتماعي من أجورهم.

آخر من التحايل تقوم به بعض الشركات من خالل اشراك عدد من العاملني لديها يف الضمان االجتماعي خوفا من املسائلة  وهناك نوع
ماعي من خمصصات الضمان االجت ابقتطاعوتستمر الشركة االجتماعي يتم حرمان ابقي العمال من االشرتاك يف الضمان و  ،القانونية
من غري و من العاملني والعامالت البسطاء يال هذه أن غالبية العاملني يف هذه الشركات هم والذي يسهل عمليات االحت رواتبهم.

 املهرة ممن ال ميلكون القدرة واملعرفة على التحقق من ذلك.غري املتعلمني و 
من ات العاملني قطاعيف هذا القطاع وغريه من مجيع ومن املتوقع أن تضعف احلماية االجتماعية ألعداد كبرية من العاملني والعامالت 

عاما، بعد التعديالت اليت مت اجراها على قانون الضمان االجتماعي مؤخرا، واليت حرمت هذه الفئة من  28فئة الشباب دون سن 
 خة.الشباب من أتمني الشيخو 

تتنصل م، حبيث هم لعملهوهنالك العديد من احلاالت اليت كان يضطر العمال لدفع نفقات عالجهم من اصاابت تعرضوا هلا أثناء ممارست
لتفادي  ،الشركات من حتمل مسئولياهتم حنوهم، أو مبخاطبة املؤسسة العامة للضمان االجتماعي لتغطية نفقات اصاابت العمل تإدارا

تسجيل نقاط على هذه الشركات بسبب تعدد إصاابت العمل لديها، ما سيؤدي اىل زايدة اقتطاعات الضمان االجتماعي حسب 
 الضمان االجتماعي. نصوص قانون

 
 السالمة والصحة املهنية 

املهنية يف أماكن ة والصحشروط السالمة واستخدام توفر يتعرض أعداد كبرية من العاملني يف هذا القطاع اىل خماطر كبرية جراء ضعف و 
خلفات امللنفاايت و تجميع اويقومون برضى واع خمتلفة من املنأإذ يتعاملون مع  ،غالبيتهم يعملون يف مهن خطرةأن لرغم من ابعملهم، 

( من 78)ملادة وهذا يعد خمالفة لنص ا كبرية.  طبية مبختلف أنواعها. األمر الذي يعرض هذه الفئة من العاملني ملخاطر صحية ومهنيةال
راض اليت قد تنجم ار واألمقانون العمل األردين اليت تطالب صاحب العمل بتوفري االحتياطات والتدابري الالزمة حلماية العمال من األخط

العمل وأمراض  أخطار منتوفري احلماية الشخصية والوقاية للعاملني  الشركاتعن العمل وعن اآلالت املستعملة فيه، كما جيب على 
 املهنة كاملالبس والنظارات والقفازات واألحذية وغريها وإرشادهم إىل طريقة استعماهلا واحملافظة عليها وعلى نظافتها.
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لتعامل مع لأهنم مل يتلقوا أية ارشادات وتدريبات  ،ك أظهرت املقابالت اليت متت مع العديد من العاملني والعامالت يف هذا القطاعكذل
خماطر املهن اليت يعملون فيها وكيفية التعامل معها، األمر الذي يعد كذلك خمالفة لنصوص قانون العمل الذي يفرض على صاحب 

ل مباشرته للعمل مبخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اختاذها، ويطالبه أن يعلق مبكان ظاهر تعليمات العمل إحاطة العامل قب
وإرشادات توضح فيها خماطر املهنة ووسائل الوقاية منها ووفق األنظمة والقرارات اليت تصدر هبذا الشأن، وتوفري وسائل وأجهزة اإلسعاف 

 الطيب للعمال يف املؤسسة.

 

 

 رار الوظيفياالستق

 نظرا لظروفات طويلة لفرت ال يستمرون يف أعماهلم  وغالبية العاملني والعامالتمستوى االستقرار الوظيفي يف هذا القطاع ضعيف جدا، 
أبصحاب العمل،  تربطهممكتوبة كما أنه من أسباب عدم استقرارهم يف وظائفهم هو عدم وجود عقود   ون منها.الصعبة اليت يعان العمل
عقود العمل. ها يتم التعامل مع طلبات الوظيف هذه ابعتبار الشركات املشغلة هلم ابالكتفاء بتعبئة طلبات التوظيف للعمال و  وتقوم

االهاانت اليت يتعرض هلا أعداد كبرية من العاملني والعامالت من مشرفيهم املباشرين التابعني للشركات اليت يعملون يضاف اىل ذلك 
إدارات املستشفيات. واشتكى العديد من العاملني من سهولة عمليات فصل العاملني والعامالت من هذه كبار موظفي/ات فيها، ومن  

الشركات اىل جانب العقوابت اإلدارية املتتالية اليت يتعرضون هلا. ويضاف اىل الصعوابت اليت يواجهنا العامالت على وجه اخلصوص، 
 اقع العمل، ما يدفعهن اىل ترك العمل.عمليات التحرش من املشرفني يف مو 

 
 اخلالصة والتوصيات

يتضح العرض أعاله ومن العديد من الشهادات أن ظروف العمل يف قطاع شركات التوظيف ظروف صعبة جدا، وهشة من حيث احرتام 
سني شروط حسني شروط عملهم وحتمعايري العمل، وأن غالبية العامالت والعاملني يف هذا القطاع هم من الفقراء، ومن فاقدي األمل بت

وقد أكدت النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات الصحية أن غالبية هذه الشركات ال حترتم معايري العمل وال تلتزم ابحلد األدىن  حياهتم.
تكون هناك نوااي  من األحيانإىل أنه ويف كثري " عند اجراء مقابلة معه أثناء اعداد هذا التقرير حممد غامن"لألجور، ويشري رئيس النقابة 

مسبقة عند إدارات بعض الشركات لتعوض خسائرها من خالل عدم االلتزام ابحلقو  العمالية، والتالعب ابحلد األدىن ألجور العاملني 
اىل أن  روعند عرض خمتلف االنتهاكات اليت مت توثيقها على رئيس النقابة، أكد على صحتها، وأشا يف جمال النظافة يف املستشفيات.

حجم االنتهاكات كبري جدا، وركز على عمليات التالعب بكشوفات الضمان االجتماعي اليت حترم جزءا كبريا من العاملني والعامالت 
 من احلماية االجتماعية. ووصف ظروف عمل قطاعات واسعة من العاملني والعامالت يف هذه الشركات ابلسخرة.

عند  بالغةمت الطبية "حممد الشوحة" خالل مقابلة أجريت معه يف إطار إعداد التقرير أن هناك اعترب فيه رئيس احتاد شركات اخلدماو 
احلديث عن انتهاكات متار  حبق عاملني وعامالت يف جمال النظافة يف املستشفيات من قبل تلك الشركات، واعترب ان هذه بعض 

ات الطبية ارسات فردية وليست ظاهرة أو سياسة متارسها شركات اخلدماالنتهاكات اليت متار  حبق عاملي النظافة يف املستشفيات هي مم
 .والصحية
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وأكد الناطق اإلعالمي ابسم وزارة العمل "حممد اخلطيب" يف تصريح له يف سيا  إعداد التقرير أن أبرز االنتهاكات اليت متار  حبق 
ساعات دل بضافة اىل أتخر صرف الرواتب، فضالً عن عدم صرف عمال النظافة يف املستشفيات هي عدم االلتزام ابحلد االدىن لألجور ا

العمل اإلضايف، وذلك حبسب الشكاوى اليت تصل إىل وزارة العمل. وأشار اىل أن هناك متابعة مستمرة من خالل زايرات من قبل مديرية 
لصاحب املخالفة وإذا  دأ بتوجيه التنبيهالتفتيش يف وزارة العمل للمستشفيات، ويتم التعامل مع الشكاوى من خالل سياسة متدرجة تب

 استمرت من املمكن ويف حاالت قليلة أن يكتب املفتش تقرير يدعو فيه إىل إغال  الشركة صاحبة العطاء.
 

 التوصيات:
ا، وهذه هليف ختام هذا التقرير فإن هنالك العديد من التوصيات اليت من شأن األخذ هبا التخفيف من حدة االنتهاكات اليت يتعرضون 

 التوصيات تتمثل فيما أييت:

 
على مدى التزام هذه الشركات واحرتامها ملعايري العمل املختلفة مبا فيها احلد األدىن لألجور، واحرتام وتفعيلها تشديد الرقابة  .1

 التزاماهتا يف نصوص اتفاقيات العطاءات مع وزارة الصحة اليت تتضمن احرتام معايري العمل.
 السماح لكافة العاملني يف هذا القطاع من تشكيل منظماهتم النقابية بكل حرية لتكون خاللتفعيل دور النقاابت العمالية من  .2

 وهذا يتطلب اجراء تعديالت على قانون العمل هبذا اخلصوص. ،القوة الضاغطة الحرتام معايري العمل يف مواقع العمل
 خلدمات الصحية.تقوم بذلك نقابة العاملني اباخضاع العاملني يف شركات التنظيف لدورات توعية حبقوقهم العمالية، وميكن أن  .3
 دورات تدريبية، هبدف توعيتهم بطر  التعامل مع النفاايت الطبية وغريها.شركات التنظيف لإخضاع العاملني يف  .4

 
 

 تقدمي خدمات التنظيف يف املستشفيات شهادات لبعض العاملني والعامالت يف شركات
 عامل شهادة

ي(، ويعمل عامل نظافة يف إحدى املستشفيات احلكومية، حيث خياف حممد من "لقمة الطعام" اليت قد  العامل املصري اجلنسية )م."
 ."سبباً كفياًل ألن تتجاهل نداءات كرامتك تكون احلاجةويؤكد العامل على أن " تكون سبباً كفيالً لتهديده بقطع رزقه!
( وفتح حديث ي النفاايت الطبية وغري الطبية فيه على االلتقاء ابلعامل )م. معحيث كان جي )املمر( ساعدت قلة احلركة يف ذلك الروا 

 طرح عليه سؤال بسيط ما متبسيطة عندو دودة و  ةبطريققدم اجاابته  ظروف عمله يف جمال النظافة يف ذلك املستشفى. لتعرف علىمعه ل
جدا، وهو: "مراتح يف شغلك؟" ليبدأ بسرد قصة ظروفه يف عمله وكأنه يتبع أسلوب "الفضفضة"، دون حواجز خالل السرد لكن مع 

اُ يناً ويسار مواقف حتدث معه يف العمل، كان يتلفت ميفيه كان يسرد ويف الوقت الذي   احلرص الشديد على أال يراه أحد من املراقبني.
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عن الرصد يف كل اجلهات، وعند سؤاله عن سبب ذلك أجاب بكل بساطة: "خباف يطلعوين من الشغل إذا مسعوين  وعيناه مل تتوقف
 حبكي معك".

قام ابختيار ، و على لغة اجلسد يف حديثه أكثر من النطق يتكئمن اجلدير ابلذكر أن ذلك العامل يتبع أسلوب خمتلف يف احلديث، حيث 
كثر من ي( يف جمال النظافة يف إحدى املستشفيات احلكومية منذ أ يعمل )م.و  روا  آخر من املستشفى حىت يستكمل حديثه.زاوية يف 

ثة بتنظيف أكثر من طابق يف املستشفى تصل أحياانً إىل ثال ساعات عمل، يقوم خالهلا مثانمقابل  داننري 220مخسة أعوام، يتقاضى 
 .معينة وردايتد يف عامل النظافة الوحي طوابق ويف كثري من األوقات يكون
ي( "مراتح يف الشغل"، أفاد أن الضغوطات اليت يشعر هبا يف العمل ال تتعلق فقط بعدم مساواة أجره  وعودة إىل سؤال ما إذا كان )م.

ديثه عن هذه النقطة ح واستشهد مبثال خالل مع حجم اجلهد الذي يبذله، بل أيضاً ابإلساءات اليت يتعرض هلا من قبل بعض مسؤوليه.
حيث يشعر أنه  ،كبري جداً من شأنه أن يهدد رزقه  أنه حىت خالل أخذه اسرتاحة سريعة لتناول الطعام تكون هذه "اللقمة" وكأهنا شيء

 حىت تناول الطعام خالل الدوام وكأنه خر  لشروط عمله يف املستشفى، إذ كثري من املرات تعرض إلساءات لفظية من مسؤوليه بسبب
 .تناوله وجبة سريعة

انت ، مبعىن إذا كانت هناك أي مالحظة من مراقبيه على أدائه يف العمل حىت لو كبفصله من العملانهيك عن تعرضه ابستمرار للتهديد 
املالحظة على شيء بسيط جدًا جتدهم يهددونه بتوقيفه عن العمل، وهذا الشيء الذي هو مبثابة "لوي يده" حبسب وصفه، إذ من 

ملا سيلحقه ذلك من تبعات تدمر مستقبله املعيشي، لعدة أسباب أمهها أنه غري أردين اجلنسية وأنه من  "رزقه"ب عليه أن ينقطع الصع
 الصعب جداً أن جيد عمالً بدياًل عن عمله احلايل.

 يتعرض النتهاكات اليتي( حديثه الذي كان يسوده القلق من قدوم أحد من مراقبيه وميكسه "متلبساً" وهو يتحدث عن ا وختم )م.
يعرف أن ما يتعرض له من إساءات وضغوطات يف عمله أهنا غري قانونية، لكن يف الوقت ذاته هو ليس على دراية كافية  إنههلا، بقوله 

 بشتغل من عر  جبيين واألهم أن أحافظ على رزقيت".ان عن حقوقه العمالية، وقال وهو يؤشر على جبهته: "أ
 

 عاملة شهادة
 واحدة من يفمن اجلنسية الفلبينية تصر إحدى عامالت النظافة "ابختصار شديد هذا املكان غري عادل"، هبذه العبارة حاولت أن خت

لك العاملة وهي فلبينية ت املستشفيات اخلاصة احلالة العامة اليت تتعرض هلا كعاملة هناك حيث تعمل يف جمال النظافة فيه منذ عامني.
تدري انه وخالل حديثها مع معدة التقرير أهنا ستتعرض ملساءلة، حيث كان يف اجلانب اآلخر زميل هلا يعمل يف نفس اجلنسية، مل تكن 

فريق اعداد التقرير  وأحد أعضاءبذلك وهو ما جعلها هي  مرؤوسيهماجملال يراقبها وهي تتحدث عن االنتهاكات اليت تتعرض هلا، ليبلغ 
 يف املستشفى. أن خيضعا ملساءلة من قبل إداريني

نا شبه يومي سواء من عاملني أو ممرضني وقالت: "أان لست مراتحة هبشكل وخالل احلديث معها بينت أهنا تتعرض إلهاانت تقريباً 
و  طاقة جهدها  يف كثري من األحيان تقوم بواجبات تف إهناوتقول  لكن حاجيت هي سبب بقائي حىت ينتهي عقد عملي مع هناية العام".
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ديناراً، تعمل بقدره جهد عاملني اثنني، وال حيق هلا أن تراتح نصف ساعة، انهيك عن أنه ويف   340راتبها، حيث تتقاضى  كما تفو 
ظيف ثالثة يه عليها وحدها، حيث تقوم بتنالذي تعمل ف الورديةالتنظيف خالل كثري من األحيان ويف هناايت األسبوع يكون عبء 

 طوابق.
انت قد تقدمت وعند سؤاهلا ما إذا ك والصراخ الذي تتعرض له من قبل مراقبني عليها من إدارة املستشفى. فضالً عن اإلساءات اللفظية

 حلها.خطوة لن تكون يف صا لنفي لعلمها املسبق أبن مثل هكذابشكوى لإلدارة عن االنتهاكات اليت تتعرض هلا، أجابت اب
 

 عاملة  شهادة
وتعيش  دينار. 200منذ أربعة شهور من الساعة السابعة صباحا وحىت الثالثة ظهرا، براتب عاماً( تعمل  19وعمرها ) "روعة" العاملة

ن يراقب عملي لكن أحق املراقب  روعة مع عائلتها اليت تعيلها هبذا الراتب يف األغوار، وتقول عن الوضع العام لظروف عملها: "نعم من
 وتوضح ذلك بقوهلا أهنا ابستمرار تتعرض للصراخ عليها من قل أن يتمادى يف التعامل معي وأن يقلل من احرتامي". ليس من حقه

 كما تقول أهنا فتاة، لكنها مضطرة أن تتحمل هذه اإلهاانت من أجل لقمة عيشها.  نسىمراقبها واملشرف عليها يف العمل، وي
 

 عامل شهادة
عاماً( الذي بدت عليه عالمات الغضب واالحتقان يف سيا  حديثه عن املعاملة القاسية اليت يتعرض هلا من  18أمحد )العامل يؤكده 

 شياء مو مبجال شغلي".، طول هناره بصرخ لينا وكثري بطلب مين أ"ما بيتعاشر"قبل مراقبه، ويقول بلغته الشبابية االنفعالية: "هذا املراقب 
ي سبب خالل ملوتى، ومينعين من اخلروج ألاخل غرفة اإلنعاش حماطاً ابمثاين ساعات متواصلة د أعملجيعلين ويضيف كثري من األحيان 

 هذه الساعات، وكل ما طالبت حبق من حقوقي كعامل يرد علي: "مش عاجبك روح".
 

 عامل شهادة
وحىت والده  تزاماته األسرية كمعيل لزوجته واوالدهال يتناسب مع الوأنه تدين الراتب "رامي" العامل يف أحد املراكز الصحية يشتكي من 

 برزقه وحريته. مهدداً  "غارماً " ، وأن ذلك دفعه ألن يكوناملريض
سنوات مع شركة تنظيفات يف مركز صحي، وهو املعيل لزوجته واوالده ووالده املريض  8متزوج ولديه ولدين، يعمل منذ  "رامي: العمل

اليف والدة وكذلك تكتكاليف بيته املستأجر وفواتري الكهرابء  ال يكفيدينار  200ضافة المه واخته، راتبه الذي ال يتجاوز ابإلابلقلب 
يضطره لالستدانة بشكل منتظم األمر الذي عرضه لالستغالل والتوقيع مبالغ هي ضعف املبالغ اليت قبضها، عن طريق شراء زوجته، مما 

 )ذمم( وإعادة بيعها لنفس التاجر مببلغ نقدي بسيط. أجهزة خلوي مببالغ مرتفعة
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وكان رامي ملتزما مع كل ذلك بسداد االقساط املرتتبة عليه اال انه عجز عن دفع كامل القسط يف الفرتة االخرية فطالب صاحب احملل 
األمر الذي جعل  ين.لعمل منذ شهر مما ادى للتعميم عليه وتوقفه عن ا ان صاحب احملل رفض ورفع عليه قضيةبتقليل قيمة القسط اال 

قاموا جبمع تربعات ، و والغارماتمن قضية العامل رامي حالة إنسانية تبنتها مجعية "سنحيا كراماً" اخلريية املتخصصة بقضااي الغارمني 
هله يعيل أداننري، حرصًا على عدم فقدانه عمله الذي يعترب مصدر الدخل الوحيد الذي  1006لكف طلب رامي واليت وصلت إىل 

 وبيته.


