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شكر وتقدير!

يحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجهات المانحة التالية: 

• وزارة العمل األمريكية 

• وزارة العمل األردنية 

ويحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحين الرئيسيين التاليين: 

• وزارة الخارجية الهولندية

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادية، سويسرا

• وزارة الخارجية الدنمركية 

• وزارة العمل األمريكية 

ويتــم توفيــر تمويــل إضافــي مــن قبــل وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة وحكومــة فرنســا وحكومــة كنــدا ومكتــب 
المســاعدات األيرلنديــة وجمعيــة مصّنعــي األلبســة فــي كمبوديــا والحكومــة الملكيــة فــي كمبوديــا والمانحيــن 
مــن القطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــك شــركة والــت ديزنــي، ومؤسســة ليفــي شــتراوس، وشــركة غــاب، وفونــغ 

)1937( المحــدودة لــإدارة. 

وال تعكــس هــذه النشــرة بالضــرورة وجهــات نظــر أو سياســات المنظمــات أو الــوكاالت المذكــورة أعــاله، وال 
يوحــي كذلــك ذكــر أي أســماء تجاريــة أو منتجــات تجاريــة أو منظمــات بوجــود تأييــد منهــم. 
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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تمهيد
شــهدت صناعــة األلبســة فــي األردن العديــد مــن التغييــرات الهامــة خــالل العــام 
الماضــي  العقــد  فــي  المصلحــة  أصحــاب  جهــود جميــع  تكللــت  حيــث  الماضــي. 
جبريــًا/ عمــاًل  تشــهد  تــزال  التــي ال  للــدول  االمريكيــة  القائمــة  مــن  األردن  بإزالــة 
قســريًا داخــل حدودهــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن االتفاقيــة الموقعــة مؤخــرًا بيــن 
وزارة العمــل ووزارة الصحــة والتــي تكّلــف مســؤولي وزارة العمــل بالتفتيــش علــى 
الوحــدات الســكنية للعمــال الوافديــن فــي قطــاع األلبســة تشــّكل انفراجــة كان العديــد 
يتطلعــون إليهــا. ولكــن ال يمكــن لهــذا القطــاع أن يفقــد هــذا الّزخــم. وفــي عــام 2017، 
ــى برنامــج عمــل أفضــل/األردن وأصحــاب المصلحــة االســتعداد للوصــول  يجــب عل
إلــى أهــداف جديــدة بــل وطموحــة أكثــر لتعكــس نضــج صناعــة األلبســة فــي األردن. 
ويتعّيــن علــى أصحــاب المصلحــة االســتعداد لتقديــم تقاريــر اإلفصــاح فــي المرحلــة 
ــا واثقــون مــن أنهــا ســتعطي زخمــًا  ــى الرغــم مــن حداثتهــا إال أنن ــي عل القادمــة والت
جديــدًا لألعمــال التجاريــة، الســيما فــي ضــوء البعــد الدولــي الــذي يتواجــد فيــه هــذا 
القطــاع. ويبقــى أصحــاب المصلحــة وبرنامــج عمــل أفضــل/األردن ملتزميــن للتصــدي 
لمعــدالت البطالــة المرتفعــة فــي األردن مــن خــالل تعزيــز فــرص العمــل الالئــق فــي 
قطــاع األلبســة، وخصوصــًا دعــم تشــغيل اإلنــاث فــي المناطــق الريفيــة. وســيكون 
مــن بيــن بعــض األهــداف لعــام 2017 زيــادة اإلنتاجيــة فــي الفــروع اإلنتاجيــة )مشــاريع 
الســاتاليت( فــي البلــد وخفــض البطالــة فــي األردن وشــمول الالجئيــن الســوريين فــي 

القــوى العاملــة.

وُيقَصــد مــن التقريــر الســنوي لعــام 2017 الصــادر عــن عمــل أفضــل/األردن اإلحاطــة 
ــم  ــع المشــاركة وقطــاع األلبســة فــي األردن. وال يت ــي للمصان ــال الحال ــة االمتث بحال
تقديــم هــذا التقريــر فقــط للمشــاركة بلمحــة للقطــاع، ولكــن أيضــا إلثــراء المناقشــات 
واإلجــراءات المســتقبلية. ويأمــل فريــق عمــل أفضــل/األردن أن يجــد القــارئ هــذا 
التقريــر ثريــًا بالمعلومــات، وأن يقــوم أصحــاب المصلحة في القطاع بشــكل اســتباقي 
بمعالجــة بعــض مجــاالت عــدم االمتثــال والتحّديــات التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا 

فــي هــذا التقريــر.
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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يقــوم برنامــج عمــل أفضــل/األردن بإجــراء عمليــات تقييــم لظــروف العمــل فــي مصانــع تصديــر األلبســة األردنيــة منــذ 
عــام 2009. وتتكــّون كل عمليــة تقييــم مــن زيــارة تســتغرق يوميــن فــي الموقــع، وتتضّمــن لقــاءات مــع اإلدارة والعمــال 
واســتعراض الوثائــق ومشــاهدات مــن مرافــق المصنــع والســكنات. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى ضمــان التحســين 

المســتمر فــي عمــل القطــاع وبالتالــي رفــع مســتوى االمتثــال العــام.
ويوّضــح هــذا التقريــر نتائــج التقييــم الــذي أجــراه برنامــج عمــل أفضــل/األردن فــي الفترة بيــن تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 
وكانــون األول/ديســمبر 2016 فــي 67 مصنعــًا. وتشــير البيانــات التــي تــم جمعهــا إلــى وجــود عــدم امتثــال لمعاييــر العمــل 
ــة وتشــمل  ــر العمــل األساســية لمنظمــة العمــل الدولي ــى أســاس معايي ــع منهــا عل ــي مجموعــات: أرب ــى ثمان ــاًء عل بن
ــع مجموعــات  ــة، وأرب ــة والمفاوضــات الجماعي ــة النقابي ــز، والعمــل الجبري/القســري، والحري ــة األطفــال، والتميي عمال
علــى أســاس القانــون الوطنــي فيمــا يتعلــق بظــروف العمــل وتحديــدًا فــي مــا يخــص التعويضات/االســتحقاقات، 
والعقــود والمــوارد البشــرية، والســالمة والصحــة المهنيــة، ووقــت العمــل. وجــاءت نتائــج التقييــم مــن المصانــع التــي 
غّطاهــا هــذا التقريــر متفقــة إلــى حــدٍّ كبيــر مــع نتائــج التقاريــر الســابقة – مــع ترّكــز عــدم االمتثــال فــي الســالمة والصحــة 
المهنيــة، والحريــة النقابيــة والمفاوضــات الجماعيــة، والعقــود والمــوارد البشــرية. وفيمــا يلــي عــرض للنتائــج الرئيســية:

معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية
عمالة األطفال

ــر الدقيــق ألعمــار عامــالت وافــدات مــن  ــن مــن التوثيــق غي ــة األطفــال وحالتي ــة واحــدة مــن عمال ــم توثيــق حال لقــد ت
بنغالديــش فــي اثنيــن مــن المصانــع. وتــم إبــالغ وزارة العمــل عــن كلتــا الحالتيــن، التــي قامــت بعــد ذلــك باتخــاذ إجــراءات 
وفقــًا لإطــار الوطنــي لمكافحــة عمالــة األطفــال لعــام 2011. وتــم إعــادة العاملتيــن البنغاليتيــن دون الســن القانونيــة 
ــاء  ــم إنه ــل برنامــج عمــل أفضــل/األردن. وت ــة مــن قب ــق مــن ســجالت التســويات النهائي ــم التحّق ــش، وت ــى بنغالدي إل
خدمــات العاملــة األردنيــة دون الســن القانونيــة بعــد التقييــم. ويقتضــي اتفــاق التعــاون المحــّدث بيــن عمــل أفضــل/

ــة ووزارة  ــة االجتماعي ــون األول/ديســمبر 2016 – مــن وزارة التنمي ــذي جــرى توقيعــه فــي كان األردن ووزارة العمــل – ال
التربيــة والتعليــم تقديــم توصيــات اجتماعيــة واقتصاديــة وتربويــة فــي حــاالت العمــال األردنييــن دون الســن القانونيــة 

لضمــان أن اإلجــراءات المتخــذة تصــّب فــي المصالــح الُفضلــى للطفــل.

التمييز
ــرق واألصــل )73  ــى أســاس الِع ــز فــي األجــور عل ــب بســبب التميي ــز فــي الغال ــال التميي ــال فــي مج ــدم االمتث ينشــأ ع
ــى  ــع القضــاء عل ــع المصان ــى مســتوى القطــاع مــن جمي ــة عل ــة المفاوضــات الجماعي ــث تقتضــي اتفاقي ــة(. حي بالمائ
التمييــز فــي احتســاب ســاعات العمــل اإلضافيــة والفوائــد للعمــال غيــر األردنييــن بحلــول نهايــة آب/أغســطس 2017، 
ومــن المتوّقــع أن تعالــج هــذه االتفاقيــة هــذه الحالــة مــن عــدم االمتثــال. وينشــأ مزيــد مــن عــدم االمتثــال مــن المصانــع 
غيــر القــادرة علــى تلبيــة الحصــص )النســب( الخاصــة بتشــغيل العمــال ذوي اإلعاقة ومن ممارســات التوظيــف التمييزية 
علــى أســاس النــوع االجتماعــي )نــوع الجنــس(. وعلــى غــرار الفتــرة المشــمولة بالتقريــر الســابق، فقــد تــم توثيــق قيــام 

العمــال مــن ســريالنكا بدفــع رســوم توظيــف أعلــى مــن الرســوم التــي تدفعهــا العامــالت مــن نفــس الدولــة.
 

العمل الجبري/القسري
خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، تــم العثــور علــى ســبعة مصانــع غيــر ممتثلــة تحــت بنــد اإلجبــار علــى العمــل. 
وشــملت الحــاالت قيــام إدارة المصنــع باالحتفــاظ بجــوازات ســفر العمــال ووثائقهــم بغــرض حفظهــا أو التجديــد لجميــع 

ملخص النتائج
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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ــم إغــالق  ــع. وت ــن فــي اثنيــن مــن المصان ــع ومجموعــة مــن العمــال الوافدي ــن فــي خمســة مصان العمــال الوافدي
واحــد مــن المصانــع التــي تــم اإلبــالغ عنهــا فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2016. وتــم إبــالغ وزارة العمــل عــن اثنيــن مــن 
المصانــع المتبقيــة بعــد أن فشــال فــي تصويــب أوضاعهمــا. وقامــت جميــع المصانــع بإعــادة جــوازات الســفر إلــى 

العمــال اعتبــارًا مــن كانــون الثاني/ينايــر 2017.

الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية
ــع  ــة النقابيــة ألن القانــون الوطنــي يمنــع العمــال مــن التمت ــد الحري ــر ممتثلــة وفقــًا لبن ــع غي كانــت جميــع المصان
ــد المفاوضــات  ــة تحــت بن ــال بمعــّدل 87 بالمائ ــّم اإلبــالغ عــن عــدم االمتث ــات خاصــة بهــم. وت ــة تشــكيل نقاب بحري
الجماعيــة. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم المصانــع بــدأت فــي تنفيــذ بعــض أحــكام اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، 
إال أن المصانــع ُتعتبــر غيــر ممتثلــة إذا لــم تنفــذ بشــكل كامــل أيــة متطلبــات يتــم التحّقــق منهــا خــالل التقييــم. ومــن 

بيــن المصانــع غيــر الملتزمــة، تــم توثيــق قيــام جميــع المصانــع بتنفيــذ عــدد مــن األحــكام الــواردة فــي االتفاقيــة.

ظروف العمل
التعويضات/االستحقاقات

ــث  ــة. حي ــر الموثوق ــور وســجالت الوقــت غي ــق لألج ــر الدقي ــال باالحتســاب غي ــدم االمتث ــاالت ع ــط معظــم ح ترتب
ــم ينظــر 42  ــث ل ــة. حي ــال فــي احتســاب أجــور العمــل اإلضافــي بمعــّدل 39 بالمائ ــر بوجــود عــدم امتث ــد التقري يفي
ــد احتســاب العمــل  ــة عن ــة( والمســتحقات العيني ــادة الســنوية )عــالوة األقدمي ــة والزي ــدالت الثابت ــًا فــي الب مصنع
اإلضافــي. ويرجــع عــدم االمتثــال فــي معلومــات األجــور واســتخدامها واقتطاعاتهــا )42 بالمائــة( فــي المقــام األول 
إلــى ســجالت الوقــت غيــر الموثوقــة وعــدم قيــام المصانــع بدفــع الزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( وفقــًا آلخــر 

ــة. ــة مفاوضــات جماعي اتفاقي
العقود والموارد البشرية

كان هنــاك مســتوى معيــن مــن عــدم االمتثــال لــكل بنــد مــن بنــود المجموعــة فــي إطــار العقــود والمــوارد البشــرية، 
ــى  ــن. وقــد لوحــظ وجــود أعل ــة اســتقدام العمــال الوافدي ــات فــي عملي ــر بســبب التحدي ــٍد كبي ــى ح ويعــود هــذا إل
معــّدل – بمــا يتجــاوز 60 بالمائــة – فــي إجــراءات التعاقــد والحــوار، واالنضبــاط، والمنازعــات. حيــث ذكــر عمــال ذكــور 
معينــون حديثــًا مــن الهنــد وســريالنكا فــي 36 مصنعــًا قيامهــم بدفــع رســوم توظيــف غيــر مصــّرح بهــا. وتــم اإلبــالغ 

عــن اإلســاءة اللفظيــة كقضيــة رئيســية فــي إطــار بنــود الحــوار واالنضبــاط والمنازعــات فــي 18 مصنعــًا. 
السالمة والصحة المهنية

علــى غــرار التقاريــر الســابقة، ال يــزال معــدل عــدم االمتثــال للســالمة والصحــة المهنيــة مرتفعــًا. وتترّكــز معــدالت 
ــة  ــة وحماي ــة وأنظمــة إدارة الســالمة والصحــة المهني ــة واإلســعافات األولي ــال فــي الخدمــات الصحي عــدم االمتث
ــال فــي مرافــق إقامــة العمــال  ــة العمــال. ومــن المتوقــع أن ينخفــض عــدم االمتث العمــال ومرافــق إقامــة ورعاي
مــع توقيــع االتفــاق الجديــد بيــن وزارة العمــل ووزارة الصحــة بشــأن التفتيــش علــى ســكنات العمــال. وُيعتبــر نقــص 

الكــوادر الطبيــة وكــوادر الســالمة والصحــة المهنيــة مســألة متكــررة فــي قطــاع األلبســة األردنــي. 
وقت العمل

يترّكــز عــدم االمتثــال فــي وقــت العمــل تحــت بنــد اإلجــازات وســاعات العمــل العاديــة. حيــث لــم يمتثــل 13 مصنعــًا 
باالحتفــاظ بســجالت دقيقــة لســاعات العمــل، ومــن بينهــم، أفــاد ســتة مصانــع صراحــة بأنهــم يحتفظــون بســجالت 
متعــددة. ويعــرض القســم المواضيعــي فــي هــذا التقريــر نتائــج بشــأن ســاعات العمــل فــي صناعــة األلبســة خــالل 
الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر. حيــث كان متوســط الســاعات التــي تــم عملهــا فــي القطــاع 57 ســاعة فــي األســبوع، 

ولكــن تترّكــز غالبيــة المشــاهدات باتجــاه 62 ســاعة فــي األســبوع.

لسنوي  ا ر  قری ت ل ألردن2017ا ا فضل/ أ 9: عمل 

67
مصنعاً 

2,713
عامالً تم مقابلتھم

78
زیارة تقییم

413
زیارة استشاریة

2420
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 

التقرير السنوي 2017: عمل أفضل/األردن 10

القسم األول: المقدمة
برنامــج عمــل أفضــل هــو عبــارة عــن شــراكة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة. 
حيــث يجمــع هــذا البرنامــج الشــامل بيــن أصحــاب المصلحــة مــن جميــع المســتويات فــي صناعــة األلبســة 
لتحســين ظــروف العمــل واحتــرام حقــوق العمــال، وتعزيــز القــدرة التنافســية لصناعــات األلبســة. ويتــم 
مراقبــة المصانــع المشــاركة فــي برنامــج عمــل أفضــل، ويتــم تقديــم النصــح والمشــورة لهــا مــن خــالل 

عمليــات تقييــم المصانــع والزيــارات االستشــارية والتدريبــات. 
وعلــى أمــل زيــادة الشــفافية حــول ظــروف العمــل فــي المصانــع ألصحــاب المصلحــة وكذلــك للجمهــور 
ــر إفصــاح ســنوية تســّلط  ــة بإصــدار تقاري ــى نطــاق أوســع، تقــوم برامــج عمــل أفضــل الُقطري العــام عل
الضــوء علــى نتائــج عــدم االمتثــال. وتقــّدم التقاريــر الســنوية لمحــة لحالــة عــدم االمتثــال فــي المصانــع 
ــى  ــر إل ــواردة فــي هــذا التقري ــال ال ــر. وتشــير معــدالت عــدم االمتث ــرات إعــداد التقاري المشــاركة خــالل فت
النســب المتوســطة للمصانــع المشــاركة. ومنــذ تأسيســه فــي عــام 2008، أصــدر برنامــج عمــل أفضــل/
ــج مــن  ــر الســنوي لعــام 2016، النتائ ــر، التقري ــر إفصــاح ســنوية. ويوّضــح هــذا التقري األردن ســبعة تقاري
عمليــات التقييــم التــي تــم إجراؤهــا فــي الفتــرة بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 وكانــون األول/ديســمبر 

ــًا.  2016 فــي 67 مصنع
ولتوفيــر بعــض الســياق لصناعــة األلبســة فــي األردن ومســتواه الحالــي مــن عــدم االمتثــال، يبــدأ هــذا 
التقريــر بخلفيــة قصيــرة عــن هــذا القطــاع، وتطــورات برامــج وسياســات عمــل أفضــل/األردن للفتــرة التــي 
ــال وتحليــل موضوعــي  ــر فــي القســم األول. ويتطــرق القســم الثانــي لنتائــج عــدم االمتث يغطيهــا التقري
لســاعات العمــل فــي القطــاع، ويلــي ذلــك االســتنتاجات فــي القســم الثالــث. ويتــم مناقشــة منهجيــة 

عمــل أفضــل وحســابات عــدم االمتثــال فــي المرفــق )ج(. 

نظرة عامة على القطاع
ُيعتبــر األردن بلــد صغيــر مــن طبقــة الدخــل فــوق المتوســط وذو مــوارد طبيعيــة محــدودة وتدفقــات 
تجاريــة نشــطة. وعلــى الرغــم مــن أن صناعــة األلبســة لــم تكــن تاريخيــًا صناعــة هامــة فــي األردن، إال 
أنهــا تمتعــت بنمــو هائــل منــذ منتصــف التســعينيات مــن القــرن الماضــي. وفــي عــام 1996، وّقــع األردن 
والواليــات المتحــدة اتفاقيــة المناطــق الصناعيــة المؤهلــة التــي تســمح للمنتجــات المصّنعــة فــي االردن 
بدخــول الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــدون أي تعرفــة جمركيــة. وفــي عــام 2010، وّقــع األردن والواليــات 
المتحــدة اتفاقيــة التجــارة الحــرة التــي أدامــت الوضــع التفضيلــي لــألردن بإعفائــه مــن الرســوم الجمركيــة 

والحصــص الكميــة )النســب(. 
اليــوم، تمّثــل صناعــة األلبســة حوالــي 19 بالمائــة مــن إجمالــي صــادرات األردن، وهــو مــا يتجــاوز 1.6 
مليــار دوالر أمريكــي. وشــهد القطــاع زيــادة بنســبة ســتة بالمائــة فــي صــادرات األلبســة فــي عــام 2016. 
وتســتهدف صــادرات المالبــس فــي معظمهــا ســوق الواليــات المتحــدة. ويوجــد حاليــًا 81 مصنعــًا مصــّدرًا 
للمالبــس فــي األردن، مــن بينهــم 35 مــن المصّدريــن المباشــرين، وهنــاك 30 مــن المصانــع التــي تعمــل 
ــر مــن 65,000  ــة )الســاتاليت(. ويشــّغل هــذا القطــاع أكث بالتعاقــد مــن الباطــن و16 مــن الفــروع اإلنتاجي
عامــل، منهــم 16,000 عامــل أردنــي وأكثــر مــن 49,000 عامــل أجنبــي.  وتقــع معظــم مصانــع األلبســة فــي 

األردن فــي أكبــر ثــالث مناطــق صناعيــة مؤهلــة فــي الضليــل وإربــد وســحاب.
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وهنــاك ســمة فريــدة لصناعــة األلبســة فــي األردن وهــي اعتمادهــا علــى العمــال الوافديــن. حيــث 
يشــّكل العمــال الوافــدون نحــو 75 بالمائــة مــن القــوى العاملــة، معظمهــم مــن جنــوب آســيا وجنــوب 
شــرق آســيا. وإن أكثــر البلــدان الممثلــة هــي بنغالديــش والهنــد وســريالنكا. ويتــم كذلــك اســتقدام 
عمــال مــن نيبــال وميانمــار وباكســتان ومدغشــقر وكمبوديــا. وكمــا هــو الحــال فــي معظــم صناعــات 
األلبســة، تشــّكل النســاء غالبيــة القــوى العاملــة، وهــو مــا يمثــل نحــو 70 بالمائــة مــن القــوى العاملــة 
فــي صناعــة األلبســة فــي األردن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن متطلبــات هجــرة األيــدي العاملــة فــي 
كل مــن البلــدان المرســلة وفــي األردن تســيطر علــى تدفــق العمــال والعامــالت مــن مختلــف البلــدان. 
ــف فــي  ــد وباكســتان ســوى للرجــال للتقــدم للوظائ ــا الهن ــي، ال تســمح حكومت ففــي الوقــت الحال

االردن. 
70 بالمائــة مــن القــوى العاملــة فــي صناعــة األلبســة فــي األردن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
متطلبــات هجــرة األيــدي العاملــة فــي كل مــن البلــدان المرســلة وفــي األردن تســيطر علــى تدفــق 
العمــال والعامــالت مــن مختلــف البلــدان. ففــي الوقــت الحالــي، ال تســمح حكومتــا الهنــد وباكســتان 

ســوى للرجــال للتقــدم للوظائــف فــي االردن.
وخــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2016، بلــغ المعــدل اإلجمالــي للبطالــة المعلــن عنــه فــي األردن 15.8 

بالمائــة. 
وقــد بلغــت معــدالت البطالــة للذكــور واإلنــاث 13.8 بالمائــة و 25.2 بالمائــة علــى التوالــي. وكمبــادرة 
مســتمرة لخلــق فــرص العمــل فــي مختلــف مناطــق البلــد، تواصــل الحكومــة األردنيــة دعــم إنشــاء 
»الفــروع اإلنتاجيــة« بالشــراكة مــع مصانــع األلبســة لتوظيــف العمــال المحلييــن. وتعتبــر هــذه الفــروع 
ــة  ــارج المناطــق الصناعي ــرة وتوجــد خ ــع ألبســة كبي ــرة تابعــة لمصان ــة صغي ــة شــركات فرعي اإلنتاجي
المؤهلــة وقريبــة مــن المراكــز الســكانية. ويوجــد حاليــًا 12 فرعــًا إنتاجيــًا تشــّغل أكثــر مــن 4,000 مــن 
العمــال المحلييــن، وفرعــان إنتاجيــان جديــدان قيــد اإلنشــاء حاليــًا.  وكمــا هــو موثــق فــي عــام 2016، 
يشــّكل األردنيــون حوالــي 25 بالمائــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة الذيــن يعملــون فــي صناعــة 

األلبســة.

الشكل 1. التشغيل في قطاع األلبسة األردني
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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الشكل 2. بلد األصل للعمال الوافدين

برنامج عمل أفضل/األردن
 

عمــل برنامــج عمــل أفضــل، وهــو شــراكة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة، بالتعــاون مــع 
أصحــاب المصلحــة علــى المســتوى المحلــي والدولــي لتصميــم البرنامــج فــي األردن. وتــم إطــالق برنامــج عمــل 
أفضــل/األردن فــي عــام 2008 بنــاًء علــى طلــب مــن الحكومــة األردنيــة. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى الحــّد مــن الفقــر 
ــى تحســين  ــق فــي قطــاع األلبســة. ويهــدف البرنامــج أيضــًا إل فــي األردن مــن خــالل توســيع فــرص العمــل الالئ
القــدرة التنافســية لهــذا القطــاع عــن طريــق ضمــان االمتثــال لقانــون العمــل األردنــي ومعاييــر العمــل األساســية 

لمنظمــة العمــل الدوليــة وتعزيــز األداء االقتصــادي علــى مســتوى المنشــأة.
وقامــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بتمويــل برنامــج عمــل أفضــل/األردن مــن عــام 2009 إلــى عــام 2014. 

وأصبحــت وزارة العمــل األميركيــة المانــح الرئيســي للبرنامــج فــي عــام 2014.
وكان التحــاق المصانــع بالبرنامــج طوعيــًا فــي الوقــت الــذي انطلــق فيــه برنامــج عمــل أفضــل/األردن. وفــي عــام 
2010، جعلــت وزارة العمــل البرنامــج إلزاميــًا لجميــع مصانــع األلبســة والمتعاقديــن مــن الباطــن الذيــن يصــّدرون إلــى 
ــًا 72 مصنعــًا  ــز التنفيــذ فــي منتصــف عــام 2011. ويوجــد حالي الواليــات المتحــدة وإســرائيل. ودخــل هــذا القــرار حّي
مســجاًل فــي البرنامــج – 35 مــن المصّدريــن المباشــرين و25 مــن المتعاقديــن مــن الباطــن و 12 فرعــًا إنتاجيــًا. وإن 
عــدد المصانــع المســجلة لهــذا العــام كان أقــل مــن الفتــرة المشــمولة بالتقريــر الســابق )75 مصنعــًا( بســبب إغــالق 
ــع  ــي، والمصن ــع آخــر متوقــف عــن العمــل فــي الوقــت الحال ــاك مصن ــًا فــي عــام 2016، وهن ــع طوع أحــد المصان
األخيــر ال ُيصــّدر فــي الوقــت الحاضــر. واســتنادًا إلــى قائمــة قّدمتهــا وزارة العمــل واألســماء التــي تــم الحصــول عليهــا 
مــن موّرديــن آخريــن، مــن المتوقــع انضمــام ســبعة مصانــع إضافيــة – ثالثــة متعاقديــن مــن الباطــن و أربعــة فــروع 
إنتاجيــة – العــام القــادم. وإن اثنيــن مــن هــذه المصانــع همــا قيــد اإلنشــاء ويعمــل مصنــع واحــد فقــط علــى طلبــات 
موســمية. وأصــدرت وزارة العمــل إنــذارات إلــى أربعــة مصانــع ال تســتجيب لهــذا المطلــب. وباإلضافــة إلــى قائمــة 
ــع المتعاقــدة مــن  ــن مــن المصان ــن الثني ــى برنامــج عمــل أفضــل/األردن أيضــًا اســمين إضافيي وزارة العمــل، تلّق

ــي 500 عامــل. ــع التســعة حوال ــن. وتشــّغل هــذه المصان الباطــن مــن موّردي
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ويتعاطــى برنامــج عمــل أفضــل/األردن مــع المصانــع المشــاركة عــن طريــق إجــراء تقييمــات مســتقلة وتقديــم خدمــات 
استشــارية وتدريبيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يتشــارك برنامــج عمــل أفضــل/األردن بالمعلومــات مــع جميع أصحــاب المصلحة 
ويســتخدم البيانــات الكليــة الخاصــة بــه إلشــراك أصحــاب المصلحــة المحلييــن. ويحصــل البرنامــج على النصح والمشــورة من 
قبــل اللجنــة االستشــارية الثالثيــة للمشــروع، التــي تتألــف مــن ممثليــن عــن الحكومــة ومنظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات 
العمــال.  وقــد لعبــت اللجنــة االستشــارية للمشــروع دورًا هامــًا فــي بنــاء الدعــم مــن أصحــاب المصلحــة للبرنامــج، وتحديــد 
ــة االستشــارية للمشــروع  ــد اللجن ــة. وتعق ــول المقترح ــة حــول الحل ــن األطــراف الثالث ــاء توافــق فــي اآلراء بي ــات وبن التحدي
اجتماعــات منتظمــة حيــث يناقــش األعضــاء آخــر مســتجدات القطــاع ويجــرون عصفــًا ذهنيــًا لنقــاط العمــل. ويتــم اســتكمال 
اللجنــة االستشــارية للمشــروع بالمنتــدى الســنوي للمشــترين، الــذي يوّفــر إجــراء مشــاورات أوســع مــع أصحــاب المصلحــة.

أرقام رئيسية من عام 2016
ــر علــى النتائــج التــي تــم جمعهــا فــي 67 مصنعــًا. وعلــى الرغــم مــن إجــراء مــا مجموعــه 78 تقييمــًا بيــن  يســتند هــذا التقري
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 وكانــون األول/ديســمبر 2016، لــم ُتســتخدم ســوى أحــدث نتائــج التقييــم فــي حــاالت التقاريــر 

المزدوجــة. ولــم تكــن هنــاك حــاالت لرفــض الوصــول أثنــاء الفتــرة المشــمولة بالتقريــر.
وباإلضافــة إلــى تقديــم التدريــب للمصانــع، عمــل برنامــج عمــل أفضــل/األردن كذلــك علــى ترتيــب وتيســير ورش عمــل 
ألصحــاب المصلحــة علــى المســتوى الوطنــي. حيــث أجــرى البرنامــج عــددًا مــن الــدورات التدريبيــة لمفتشــي العمــل خــالل 
هــذه الفتــرة، بمــا فــي ذلــك تدريــب توجيهــي علــى أنظمــة اإلدارة لثالثــة وســتين مــن مفتشــي العمــل، وتدريــب ليــوم واحــد 
حــول القضايــا الخاضعــة لتقاريــر اإلفصــاح لســتة عشــر مفتشــًا، وورشــة عمــل حــول تقريــر اإلفصــاح حضرهــا 116 مــن 
ــى  ــكا( ووزارة العمــل عل ــي )جاي ــاون الدول ــة للتع ــة الياباني مفتشــي العمــل. كمــا ســاعد برنامــج عمــل أفضــل/األردن الوكال

ــة حــول العمــال ذوي اإلعاقــة لعشــرة مــن مفتشــي العمــل. ــم دورة تدريبي تنظي

تطورات القطاع
لقــد طــرح ظهــور صناعــة األلبســة فــي األردن العديــد مــن التحديــات بشــأن ضمــان تنفيــذ معاييــر العمــل الدوليــة وقانــون 
ــار مباشــرة لهــذه  ــي لهــا آث ــن، شــهد القطــاع بعــض التطــورات الهامــة الت ــن الماضيي ــي. وعلــى مــدى العقدي العمــل األردن

ــة باألحــداث لهــذه الصناعــة. الصناعــة، وكانــت 2016 ســنة حافل
التعاون مع وزارة العمل

ُيعتبــر بنــاء قــدرات أصحــاب المصلحــة علــى المســتوى الوطنــي أمــرًا بالــغ األهميــة فــي رصــد االمتثــال فــي صناعــة األلبســة 
واســتدامته. فــي عــام 2010، وّقعــت وزارة العمــل وبرنامــج عمــل أفضــل/األردن علــى اتفــاق تعــاون شــمل لقــاءات فصليــة 
وتدريــب المفتشــين وبروتوكــول عــدم التهــاون للتصــدي النتهــاكات حقــوق اإلنســان. ولــم يحــّدد اتفــاق 2010 بوضــوح مــا 
يعتبــره الطرفــان انتهــاكات حقــوق اإلنســان. وتــم تحديــث اتفــاق التعــاون هــذا فــي كانــون االول/ديســمبر 2016. ويوّضــح 
ــة األطفــال والعمــل الجبري/القســري والعنــف  ــال المتعلقــة بعمال ــج عــدم االمتث ــّي بعــض نتائ ــي بشــكٍل جل االتفــاق الثان
الجنســي وســالمة العمــال وصحتهــم علــى أنهــا قضايــا تنــدرج تحــت بروتوكــول عــدم التهــاون – ويوصــي باإلجــراءات الواجــب 
اتخاذهــا إزاء كل انتهــاك. وتتضّمــن خطــة التعــاون الخاصــة باالتفــاق قيــام برنامــج عمــل أفضــل/األردن بتدريــب مفتشــي وزارة 
العمــل ومزيــدًا مــن التنســيق والتعــاون بيــن الجهتيــن. وفــي كانــون االول/ديســمبر 2016، قــام برنامــج عمــل أفضــل/األردن 

بتدريــب 116 مــن مفتشــي العمــل علــى تقاريــر 
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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اإلفصــاح وســوف يســتمر فــي إجــراء التدريــب حــول كيفيــة إجــراء عمليــات تقييــم المصانــع، وتقديــم الخدمــات االستشــارية 
والتدريبيــة للمصانــع والموظفيــن.

اتفاقية المفاوضات الجماعية
ــة  ــدأت فــي 2014 عملي ــو 2013.  ولقــد ب ــة القطاعــي ألول مــرة فــي أيار/ماي ــة المفاوضــات الجماعي ــع اتفاقي ــم توقي لقــد ت
الصياغــة الخاصــة بمقتــرح جديــد للجولــة التاليــة مــن مفاوضــات توقيــع اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، ووّقعــت النقابــة 
وجمعيــة أصحــاب العمــل اتفاقــًا فــي 2014 لتحديــد األجــور العينيــة للعمــال الوافديــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، توّجــه االتفاقيــة 
أصحــاب العمــل لشــمول األجــور العينيــة عنــد احتســاب أجــور العمــل اإلضافــي وغيرهــا مــن الفوائــد. ويتعّيــن علــى جميــع 
المصانــع المشــمولة باتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة إنهــاء أي فروقــات فــي احتســاب ســاعات العمــل اإلضافيــة والفوائــد 
المســتحقة للعمــال األردنييــن والوافديــن بحلــول نهايــة آب/أغســطس 2017. ومــن المتوقــع أن ينهــي هــذا الُحكــم التمييــز 

فــي األجــر بيــن العمــال األردنييــن والوافديــن.
وشــملت اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة الثانيــة التــي ستســتمر لمــدة عاميــن والتــي تــم توقيعهــا فــي 2015 إرشــادات 
لتنفيــذ عقــد موحــد للعمــال الوافديــن فــي قطــاع األلبســة.  وكان العقــد الموحــد بمثابــة مبــادرة تاريخيــة تــم اتخاذهــا اســتجابة 
الســتخدام الشــروط واألحــكام المحظــورة فــي تشــغيل العمــال الوافديــن. وفــي حيــن أحــرز هــذا القطــاع تقّدمــًا جديــرًا بالثنــاء 
فــي تنفيــذ اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، ال يــزال هنــاك مســتوى مرتفــع مــن عــدم االمتثــال فــي تنفيذه كامــاًل.  وقد بدأت 
جميــع المصانــع المشــمولة فــي هــذا التقريــر بتنفيــذ بعــض المتطلبــات علــى األقــل فــي اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، إن 
لــم يكــن كّلهــا. وُيحّضــر أصحــاب المصلحــة فــي القطــاع حاليــًا للمفاوضــات المقبلــة لتجديــد اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة 
القطاعــي بحلــول نهايــة هــذا العــام. وســيقّدم برنامــج عمــل أفضــل/األردن ومنظمــة العمــل الدوليــة الدعــم ألصحــاب 

المصلحــة علــى المســتوى الوطنــي فــي هــذه العمليــة. 
وزارة العمل األمريكي ترفع اسم األردن من قائمة العمل الجبري/القسري

قامــت وزارة العمــل األمريكيــة بحــذف األلبســة المنتجــة فــي األردن مــن قائمــة 2016 لقانــون إعــادة الترخيــص لحمايــة ضحايــا 
االتجــار بالبشــر. وذكــر التقريــر »تراجــع حــاالت العمــل الجبري/القســري فــي إنتــاج األلبســة فــي األردن تراجعــًا كبيــرًا«.  وفــي 
حيــن أن القصــد مــن قائمــة قانــون إعــادة الترخيــص لحمايــة ضحايــا االتجــار بالبشــر هــو فــي المقــام األول زيــادة الوعــي العــام 
وتعزيــز الجهــود المبذولــة لمكافحــة عمالــة األطفــال والعمــل الجبري/القســري، فإنهــا تكــون فــي كثيــر مــن األحيــان بمثابــة 
محّفــز لبنــاء تنســيق اســتراتيجي ومرّكــز لمحاربــة العمــل الجبري/القســري. وفــي حالــة األردن، جــاء إزالــة قطــاع األلبســة نتيجــة 
للعمــل والتنســيق الهــادف بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــة األردنيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة 
ومشــتري األلبســة الدولييــن وجمعيــات أصحــاب العمــل والنقابــة. ويوجــد لــدى وزارة العمــل وبرنامــج عمــل أفضــل/األردن 
سياســة عــدم التهــاون تجــاه بعــض نتائــج عــدم االمتثــال المتعلقــة بالعمــل الجبري/القســري، وقامــا بوضــع بروتوكــول 

لضبــط معالجــة مثــل هــذه الحــاالت فــي قطــاع األلبســة. 
وثيقة استجابة المجتمع الدولي لإلطار الشمولي لخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية

ــر بســبب األزمــة  ــدًا مضيفــًا لالجئيــن مــن الــدول المجــاورة. وحــدث تدفــق الالجئيــن األخي كان األردن علــى مــدار التاريــخ بل
الســورية الجاريــة. ويســتضيف األردن حاليــًا أكثــر مــن 635,000 الجــئ ســوري مســجلين لــدى المفــوض الســامي لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن. وخــالل مؤتمــر المانحيــن لدعــم ســوريا والمنطقــة )مؤتمــر لنــدن( فــي شــباط/فبراير 2016، وبنــاء 
علــى اقتــراح مــن المجتمــع الدولــي، وافقــت الحكومــة األردنيــة علــى تنفيــذ تدابيــر لخلــق فــرص عمــل لألردنييــن والســوريين 
علــى مــدى الســنوات القادمــة. واســتطاع األردن تأميــن نحــو 1.7 مليــار دوالر أمريكــي علــى شــكل منــح ومــا يعــادل المنــح 
لخطــة االســتجابة لالجئيــن حتــى 2018. وتعّهــدت الوثيقــة بعنــوان »إطــار شــمولي جديــد بيــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية 
ــز األساســية  ــدة النمــو فــي األردن. وتشــمل الركائ ــم أجن ــن الســوريين« بدع ــي للتعامــل مــع أزمــة الالجئي والمجتمــع الدول

للوثيقــة جــذب اســتثمارات جديــدة وفتــح أســواق االتحــاد األوروبــي
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بقواعــد المنشــأ المبّســطة، وخلــق فــرص عمــل لألردنييــن والالجئيــن الســوريين، وإعادة بنــاء المجتمعات المضيفــة األردنية، 
وتأميــن مــا يكفــي مــن األمــوال لدعــم اإلطــار االقتصــادي الكلــي. ويأمــل برنامــج عمــل أفضــل/األردن أن يلعــب دورًا مهمــًا 

فــي هــذه الرؤيــة مــن خــالل تعزيــز فــرص العمــل الالئــق فــي جميــع المنشــآت المشــاركة فــي البرنامــج. 
االتفاقية بين االتحاد األوروبي واألردن 

وّقعــت الحكومــة األردنيــة واالتحــاد األوروبــي علــى اتفاقيــة جديــدة فــي تموز/يوليــو 2016 تســمح لــألردن بتصديــر المنتجــات 
إلــى االتحــاد األوروبــي بــدون رســوم جمركيــة لفتــرة زمنيــة لمــدة عشــر ســنوات. وينطبــق هــذا النظــام الجديــد علــى 52 مــن 
ــة محــددة.  ــة ومناطــق تنموي ــون فــي 18 منطقــة صناعي ــن يعمل ــاح لمنِتجي ــك األلبســة، وهــو مت المنتجــات، بمــا فــي ذل
وتقضــي االتفاقيــة بيــن االتحــاد األوروبــي واألردن أن تشــّغل المصانــع مــا ال يقــل عــن 15 بالمائــة مــن الالجئيــن الســوريين 
مــن بيــن إجمالــي عــدد العمــال الموّظفيــن ألول ســنتين و25 بالمائــة بعــد ذلــك. ومــن المتوّقــع أن يــؤدي تبســيط قواعــد 
المنشــأ إلــى زيــادة االســتثمار وخلــق فــرص عمــل للســكان المحلييــن وآلالف الالجئيــن الســوريين فــي األردن.  وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، شــارك المشــترون األوروبيــون والعالمــات التجاريــة األوروبيــة فــي منتــدى المشــترين 2016 الــذي نّظمــه برنامــج 
عمــل أفضــل/األردن، مــن أجــل أن يتعّرفــوا، مــن بيــن أغــراض أخــرى، علــى ســياق قطــاع األلبســة األردنــي وأصحــاب المصلحة 
ــة فــي  ــة المؤهل ــن الســوريين فــي المناطــق الصناعي فــي هــذا القطــاع. وتضمنــت المناقشــات خلــق فــرص عمــل لالجئي
البــالد. كمــا وافــق أصحــاب المصلحــة علــى حقيقــة أن رفــع مســتوى االمتثــال فــي القطــاع هــو أمــر حاســم نظــرًا الّتســاع 

ُرقعــة الصناعــة. 
المشروع الريادي )التجريبي( للمفوضية ومنظمة العمل الدولية لدعم تشغيل الالجئين السوريين

بعــد مؤتمــر لنــدن، تفاعلــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــع وزارة العمــل لمناقشــة ُســبل تمكيــن 
وصــول الالجئيــن الســوريين لقطــاع العمــل المنّظــم وتــم التوصــل الــى اتفــاق لبــدء مشــروع ريــادي )تجريبــي( مــن خــالل توفيــر 
2,000 تصريــح عمــل لالجئيــن الســوريين للعمــل فــي قطــاع األلبســة. وبــدأت المفوضيــة بالتعــاون مــع برنامــج عمــل أفضــل/

األردن فــي إطــار المشــروع الريــادي فــي آذار/مــارس 2016. وتضّمنــت الخطــوات األوليــة المناصــرة، ومعــارض التوظيــف، 
وتحديــد المصانــع وإصــدار تصاريــح العمــل. وقــد تــم اعتمــاد العقــد الموحــد الحالــي للعمــال الوافديــن فــي قطــاع األلبســة 
وتعديلــه مــن قبــل المفوضيــة ليعكــس احتياجــات الالجئيــن. وفــي نيســان/أبريل، وافقــت وزارة العمــل والجمعيــة األردنيــة 
لمصــدري األلبســة والمنســوجات والنقابــة العامــة للعامليــن فــي صناعــة الغــزل والنســيج واأللبســة علــى التعديــالت التــي 
تــم إجراؤهــا علــى العقــد الموحــد ليشــمل الالجئيــن الســوريين فــي القــوى العاملــة. وينــص العقــد الموحــد المعــدل بوضــوح 
علــى ظــروف العمــل، ويأخــذ فــي االعتبــار وضــع الالجئيــن الســوريين. وقــد خّطــط المشــروع فــي البدايــة لتوظيــف 2,000 مــن 
الســوريين فــي صناعــة األلبســة فــي األردن. واعتبــارًا مــن شــهر كانــون األول/ديســمبر 2016، كان 30 الجئــًا ســوريًا قــد دخلــوا 

القطاع.
تقارير اإلفصاح

فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، وافقــت الحكومــة األردنيــة علــى إصــدار تقاريــر اإلفصــاح مــن قبــل برنامــج عمــل أفضــل/
األردن حــول معلومــات االمتثــال علــى مســتوى المصنــع فــي 29 مســألة، تتــراوح بين الحريــة النقابية والمفاوضــات الجماعية 
والتمييــز وعمالــة األطفــال والعمــل الجبري/القســري ودفــع األجــور وإجــراءات التعاقــد ومختلــف جوانــب الســالمة والصحــة 
المهنيــة.  وكان تقريــر اإلفصــاح مــن بيــن الشــروط المطلوبــة مــن قبــل البنــك الدولــي فــي المســاعدات التــي قّدمهــا مؤخــرًا 
للمســاعدة فــي تعزيــز االقتصــاد المحلــي. وســيتم نشــر بيانــات التقييــم للمصانــع لتلــك المصانــع التــي خضعــت لتقييــم ثــاٍن 
علــى األقــل بــدءًا مــن كانــون الثاني/ينايــر 2017 بعــد إطــالق تقاريــر اإلفصــاح فــي تموز/يوليــو 2017. واســتعدادا لهــذا التقريــر 
بشــأن بنــود اإلفصــاح علــى مســتوى المصنــع، عقــد برنامــج عمــل أفضــل/األردن نــدوة تعّلــم حــول هــذه الصناعــة لمــدراء 
المصانــع فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016. وحضــر النــدوة 29 ممثــاًل مــن 21 مــن المصانــع المصــّدرة. ودّرب برنامــج عمــل 
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 

التقرير السنوي 2017: عمل أفضل/األردن 16

مــن مفتشــي العمــل فــي كانــون األول/ديســمبر 2016 علــى المجــاالت القانونيــة المختلفــة المشــمولة فــي إطــار هــذه 

المبــادرة. وُيعتبــر اســتحداث تقريــر اإلفصــاح فــي األردن جــزءًا مــن مبــادرة أوســع لإفصــاح عــن معلومــات االمتثــال علــى 

ــة عــام 2017. ــول نهاي ــدان التــي تعمــل فيهــا برامــج عمــل أفضــل بحل ــع البل ــع فــي جمي مســتوى مصن

مذّكرة تفاهم بين وزارة العمل ووزارة الصحة

فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2016، وّقعــت وزارة الصحــة ووزارة العمــل اتفاقــا يكّلــف مســؤولي وزارة العمــل بالتفتيــش علــى 

الســكنات التــي يقيــم فيهــا عمــال صناعــة األلبســة الوافــدون. وحتــى وقــت قريــب، كانــت وزارة الصحــة هــي المســؤولة عــن 

عمليــات تفتيــش الســكنات. وســيتم اآلن الســماح لمفتشــي العمــل بزيــارة وتقييــم الســكنات التابعــة للمصانــع ومراقبــة 

المخــاوف ذات الصلــة بالصحــة والســالمة. وفقــًا لهــذا االتفــاق، ســتقوم وزارة الصحــة بتدريــب نحــو 80 مــن مفتشــي العمــل 

الذيــن يعملــون فــي المناطــق الصناعيــة علــى إجــراء عمليــات التفتيــش علــى الســكنات. وســيقوم فريــق برنامــج عمــل 

أفضــل/األردن بمشــاركة دراســات الحــاالت مــع وزارة الصحــة خــالل هــذه التدريبــات. وُيعتبــر هــذا االتفــاق خطــوة هامــة فــي 

ضمــان ظــروف معيشــية الئقــة فــي ســكنات المصانــع. ونظــرًا الرتفــاع عــدد العمــال الوافديــن فــي هــذه الصناعــة، يتعّيــن 

علــى المصانــع توفيــر الطعــام والســكن للعمــال الوافديــن.

دور الحضانة مكان العمل

كمــا ُذكــر ســابقًا، فــإن معــدل البطالــة بيــن النســاء )25.5 بالمائــة( فــي األردن هــو أعلــى بكثيــر مــن المعــدل الُقطــري العــام 

)15.8 بالمائــة(. ولطالمــا طالــب برنامــج عمــل أفضــل/األردن وأصحــاب المصلحــة المحلييــن بإنشــاء دور الحضانــة فــي مــكان 

العمــل لمســاعدة األمهــات العامــالت بمواصلــة العمــل بعــد إنجــاب األطفــال. وتنــّص المــادة 72 مــن قانــون العمــل األردنــي 

علــى وجــوب توفيــر دور الحضانــة فــي مــكان العمــل فــي المنشــآت التــي تعمــل فيهــا أكثــر مــن 20 امــرأة لديهــن مــا ال يقــل 

عــن 10 أطفــال دون ســّن الرابعــة. ولكــن لــم يتــم ترجمــة هــذا القانــون علــى أرض الواقــع. وكان هنــاك ســت دور حضانــة فــي 

مواقــع العمــل فــي قطــاع األلبســة الجاهــزة فــي عــام 2016.  وبمــا أن النســاء يشــّكلن 70 بالمائــة مــن القــوى العاملــة فــي 

قطــاع األلبســة، فــإن إضافــة دور الحضانــة مــن المرّجــح أن يزيــد مــن تشــجيع العامــالت لالنضمــام أو االحتفــاظ بعملهــن فــي 

صناعــة األلبســة. وأشــارت )صداقــة(، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة أردنيــة، أن واحــدًا مــن األســباب الرئيســية لتغّيــب المــرأة 

عــن ســوق العمــل هــو غيــاب دور الحضانــة فــي موقــع العمــل. وُيعتبــر تشــجيع ودعــم تشــغيل اإلنــاث خطــوة هامــة لمعالجــة 

ارتفــاع معــدل البطالــة فــي األردن. وســوف يواصــل برنامــج عمــل أفضــل/األردن تقديــم دراســات جــدوى إلنشــاء دور حضانــة 

فــي الموقــع للمصانــع المشــاركة.

المصانع في العينة
كمــا ُذكــر ســابقًا، يعــرض هــذا التقريــر نتائــج 78 تقييــم مــن 67 مصنعــًا تــم إجراؤهــا بيــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 وكانــون 

األول/ديســمبر 2016. ويتــم اســتخدام أحــدث النتائــج للمصانــع التــي خضعــت للتقييــم مرتيــن خــالل هــذه الفتــرة.  ومــن بيــن 

الـــ67 مصنعــًا، يوجــد 35 مــن المصّدريــن المباشــرين، وهنــاك 20 مــن المصانــع التــي تعمــل بالتعاقــد مــن الباطــن و12 مــن 

الفــروع اإلنتاجيــة. ومــن حيــث الحجــم، توّظــف معظــم المصانــع أكثــر مــن 100 عامــل. وكان هنــاك ســبعة مصانــع جديــدة 

فــي البرنامــج والتــي أنهــت الــدورة 1، وكان متوســط الــدورة فــي هــذه الفتــرة المشــمولة فــي التقريــر هــو 4.  وكانــت غالبيــة 

المصانــع )64 بالمائــة( قــد أنهــت الــدورة 5 فمــا فــوق، ممــا يــدل علــى نضــج المصانــع فــي هــذا البرنامــج. 
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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القسم الثاني: النتائج
حالة االمتثال

يلّخــص الشــكل 6 معــدالت عــدم االمتثــال للمصانــع الـــ67 التــي تــم تقييمهــا خــالل الفتــرة التــي يغّطيهــا 

التقريــر. ويتــم ذكــر معــدالت عــدم االمتثــال جنبــًا إلــى جنــب مــع عــدد المصانــع لــكل جانــب مــن الجوانــب 

الثمانيــة فــي إطــار معاييــر العمــل األساســية وظــروف العمــل. ويتــم فــي القســم التالــي عــرض مناقشــات 

فرديــة تفصيليــة.    
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عمالة األطفال
تنــص المــادة 73 مــن قانــون العمــل األردنــي بــأن الحــد األدنــى للســن القانونــي للعمــل هــو 16 ســنة مــن العمــر ويمكــن 
ــوا بشــكل قانونــي ضمــن نطــاق محــدود مــن المهــام وســاعات العمــل. وعلــى  للعمــال دون ســن 18 ســنة أن يعمل
الرغــم مــن أن قانــون العمــل فــي حــد ذاتــه ال يحــّدد مــا إذا كان هــذا ينطبــق علــى العمــال المحلييــن والوافديــن علــى 
قــد المســاواة، فــإن شــروط األهليــة لهجــرة اليــد العاملــة فــي كل مــن بلــد المنشــأ وفــي األردن وتعليمــات المصانــع 
ومدونــات ســلوك االمتثــال الخاصــة بالمشــترين تشــترط كلهــا باإلجمــاع أال يقــل ســّن العمــال الوافديــن عــن 18 ســنة. 
ــة  ــه اّتجــار بالبشــر وفقــًا للوحــدة الحكومي ــى أن ــف عل ــن تقــّل أعمارهــم عــن 18 عامــًا يصّن وإن اســتقدام عمــال وافدي

لمكافحــة االتجــار بالبشــر. 
وغالبــًا مــا يصعــب إثبــات عمالــة األطفــال فــي األردن، حيــث ترتبــط بعــض الحــاالت بعمــال وافديــن صغــار فــي الســن 
حصلــوا علــى جــوازات ســفر رســمية بتواريــخ ميــالد مــزورة. ويمكــن أن يحــدث تزويــر جــواز الســفر بشــكل فــردي أو مــن 
خــالل مــزّود الخدمــة. ومــن أجــل منــع هجــرة األطفــال الذيــن يحملــون جــوازات ســفر مــزورة، تتحمــل وكاالت االســتقدام 
وأصحــاب العمــل مســؤولية التحقــق مــن صحــة البيانــات. ويعتمــد منــع عمالــة األطفــال إلــى حــٍد كبيــر علــى العمــل 
مــع وكاالت اســتقدام موثوقــة. وفــي نهايــة المطــاف، تتحمــل المصانــع مســؤولية التحقــق مــن ســّن العامــل قبــل 
مغادرتــه لوطنــه. وينــص اتفــاق التعــاون الــذي تــم تحديثــه مؤخــرًا بيــن عمــل أفضــل/األردن ووزارة العمــل بوضــوح علــى 
إجــراءات التعامــل مــع عمالــة األطفــال للعمــال األردنييــن والوافديــن علــى حــٍد ســواء.  بحســب االتفــاق، فــإن نتائــج عدم 
ــة األطفــال واالتجــار بالبشــر والعمــل الجبري/القســري تنــدرج تحــت سياســة عــدم التهــاون.  ــال فــي إطــار عمال االمتث

ويواصــل عمــل أفضــل/األردن اإلبــالغ عــن االنتهــاكات إلــى وزارة العمــل وســفارات دول العمــال.
ومــن الجديــر بالذكــر بــأن الحــاالت التاليــة تشــمل ثالثــة مصانــع. حيــث بــادر أحــد المصانــع إلــى اتخــاذ الخطــوات الالزمــة 
ــًا  ــذان يندرجــان تحــت نفــس اإلدارة – التزامــًا كافي ــر المصنعــان اآلخــران – الل ــم ُيظِه ــن ل لمعالجــة المشــاكل. فــي حي

لمعالجــة هــذه المســألة، ولجــأ أحــد المصَنَعيــن إلــى إنهــاء خدمــة العمــال ببســاطة. 
العمال من األطفال

خــالل الفتــرة المشــمولة فــي التقريــر، وجــد برنامــج عمــل أفضــل/األردن مصنعــًا واحــدًا يشــّغل عاملــة أردنيــة دون ســن 
الـــ16. وتــم إبــالغ إدارة المصنــع بــأن هنــاك عاملــة دون الســن القانونيــة تعمــل فــي المصنــع مــع والدتهــا ولكنهــا كانــت 
خــارج المصنــع آنــذاك. وعندمــا لــم يتــم العثــور علــى العاملــة فــي اليــوم الثانــي مــن التقييــم، تــم إبــالغ وزارة العمــل 
ــاون مــن برنامــج عمــل أفضــل/ ــدم الته ــر ع ــد اســتالمها لتقري ــع بع ــذارًا للمصن بالمســألة. وأصــدرت وزارة العمــل إن
األردن. وفــي زيــارة استشــارية تاليــة، وجــد مستشــار المنشــأة أنــه قــد تــم إنهــاء خدمــات العاملــة دون الســن القانونيــة 

مباشــرة بعــد إجــراء التقييــم.
وقامــت وزارة العمــل وبرنامــج عمــل أفضــل/األردن بمراجعــة اتفــاق التعــاون فــي كانــون االول/ديســمبر 2016. ويوّضــح 
ــة األطفــال، وُيفتــرض أن يســاعد علــى تيســير تحقيــق  ــح الخطــوات الــالزم اتخاذهــا فــي حــاالت عمال االتفــاق المنّق
نتائــج أفضــل فــي حــاالت مماثلــة. وفــي الحــاالت التــي تنطــوي علــى عمــال أردنييــن دون الســن القانونيــة، تقــوم وزارة 
ــات الالزمــة لمــن هــم دون  ــم لوضــع التوصي ــة والتعلي ــة ووزارة التربي ــة االجتماعي العمــل بالتنســيق مــع وزارة التنمي
ــة، تعمــل وزارة العمــل مــع  ــن دون الســن القانوني ــى عمــال وافدي ــي تنطــوي عل ــة. وفــي الحــاالت الت الســن القانوني
المؤسســات المختصــة بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال، اللجنــة الوطنيــة لمنــع االتجــار بالبشــر، وأصحــاب العمــل، 

ووكاالت االســتقدام )إن وجــدت(، وموظفــي الســفارة والطفــل، وأســرة الطفــل، وممثليــن عــن نقابــات العمــال، 

النتائج التفصيلية
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 

التقرير السنوي 2017: عمل أفضل/األردن 22

ــر الحكوميــة، ومقّدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة والمشــورة، لضمــان التعامــل مــع  والمشــترين، والمنظمــات غي
الوضــع بمــا يحقــق المصالــح الُفضلــى للطفــل.
وثائق تحديد العمر وحماية العمال صغار السن

تــم العثــور علــى ثالثــة مصانــع غيــر ممتثلــة لمتطلبــات التوثيــق الكافيــة للعمــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة، 
وكان اثنــان مــن هــذه المصانــع تحــت نفــس اإلدارة. وكانــت اثنتــان مــن هــذه الحــاالت تتعلــق بعامــالت أردنيــات مــن 

األحــداث، فــي حيــن تضمنــت الحالــة األخــرى اثنيــن مــن العمــال الوافديــن مــن الجنســية البنغاليــة.
وفــي إحــدى الحــاالت، علــى الّرغــم مــن أن المصنــع كان قــادرًا علــى تقديــم شــهادة ميــالد العامــل الحــدث وموافقــة 
خطيــة مــن ولــي األمــر، إال أنــه كان غيــر قــادر علــى تقديــم شــهادة اللياقــة البدنيــة التــي تقّرهــا وزارة الصحــة.  وفــي 
الحالــة الثانيــة، تــم توثيــق اثنتيــن مــن العمــال األردنييــن وتمّكنــت إحداهمــا فقــط مــن إثبــات أنهــا كانــت فــوق ســن 
16 ســنة مــن خــالل إظهــار بطاقــة الهويــة الشــخصية. ولــم تســتطع العاملــة األخــرى أن تقــّدم أي وثيقــة للتحقــق مــن 
عمرهــا. وأشــارت اإلدارة إلــى أن كال العاملتيــن تــم تعيينهمــا قبــل أســبوعين مــن التقييــم، وأنــه قــد تــم الطلــب مــن 
العاملــة الثانيــة إصــدار بطاقــة الهويــة الشــخصية فــي األســابيع المقبلــة. وإن العاملــة التــي لــم تتمكــن مــن تقديــم 
أي وثيقــة للتحّقــق مــن عمرهــا هــي نفــس العاملــة التــي تمــت اإلشــارة إليهــا فــي نقطــة االمتثــال فــي مجــال العمــال 
مــن األطفــال. وتــم إبــالغ وزارة العمــل بالمســألة ووجــد مستشــارو المنشــأة بأنــه قــد تــم إنهــاء خدمــات الطفلــة بعــد 

فتــرة وجيــزة مــن التقييــم. 
وفــي المصنــع الثالــث، وجــد مستشــار المنشــأة عاملتيــن اثنتيــن مــن الجنســية البنغاليــة معّينتيــن حديثــًا دون ســن 
الـــ18. وخــالل المقابــالت، أكــدت العاملتــان بــأن التواريــخ علــى جــوازي ســفرهما ليســت صحيحــة وأنهمــا كانتــا تحــت 
ســن الـــ18. وال يســمح القانــون األردنــي لمــن هــم دون الـــ18 بالعمــل فــي البــالد كعمــال وافديــن، ويتــم التعامــل مــع 
العمــال الوافديــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــًا كحــاالت اّتجــار بالبشــر. وتــم إبــالغ وزارة العمــل بهــذه القضيــة 
فــي أيلول/ســبتمبر 2016، وقالــت اإلدارة بأنهــا ســتتصل مــع هيئــة الخدمــات والتشــغيل عبــر البحــار المحــدودة 
ببنغالديــش )BOSAL( لالســتعالم عــن هــذه المســألة.  وقــد تلّقــى برنامــج عمــل أفضــل/األردن خطابــًا رســميًا مــن 
وزارة العمــل بعــد أســبوع يفيــد بــأن مفتشــي العمــل أكــدوا وجــود ثــالث حــاالت مــن عمالــة األطفــال فــي المصنــع 

)حالتــان تــم التعــّرف عليهمــا مــن قبــل عمــل أفضــل/األردن وواحــدة مــن قبــل المصنــع(.
وفــي تشــرين األول/أكتوبــر 2016، أرســلت إدارة المصنــع نســخًا مــن التســويات النهائيــة وتذاكــر الطيــران إلــى برنامــج 
عمــل أفضــل/األردن مؤكــدة أنــه تــم إعــادة العامــالت إلــى بنغالديــش. وأبلغــت اإلدارة عمــل أفضــل بأنهــا قــد طلبــت 
مــن هيئــة الخدمــات والتشــغيل عبــر البحــار المحــدودة ببنغالديــش )BOSAL( مســاعدة العمــال بالتواصــل مــع 
المؤسســات التدريبيــة والتربويــة. وكمــا هــو مبّيــن أعــاله، ينبغــي لبروتوكــول عــدم التهــاون أن يســاعد علــى ضمــان 

نتائــج أفضــل فــي حــاالت مماثلــة فــي المســتقبل.
األعمال الخطرة وأسوأ أشكال العمل األخرى

يحظــر قانــون العمــل األردنــي العمــال المصّنفيــن أحداثــًا مــن العمــل ألكثــر مــن 6 ســاعات فــي اليــوم أو العمــل أثنــاء 
الليــل. ويشــترط القانــون أيضــًا أن يتــم منــح العمــال فتــرة للراحــة ال تقــل عــن ســاعة واحــدة بعــد عمــل 4 ســاعات 
ــى  ــور عل ــم العث ــن، ت ــا الحالتي ــات. فــي كلت ــع ينتهــكان هــذه المتطلب ــن مــن المصان ــى اثني ــور عل ــم العث ــة. وت متصل
عاملتيــن أردنيتيــن اثنتيــن تعمــالن 8 ســاعات يوميــًا مــن دون أي توقــف بعــد العمــل لمــدة 4 ســاعات كمــا هــو مذكــور 
ــة  ــن، تقتضــي طبيع ــن المصنعي ــد مــن هذي ــان. وفــي واح ــان بعمــل إضافــي فــي بعــض األحي ــل وتقوم ــاله، ب أع
العمليــات التعامــل مــع مــواد كيميائيــة، والتــي تعتبــر مــن األعمــال الخطــرة للعمــال األحــداث. وفــي ســياق عمليــة 
المتابعــة، ُوِجــد بــأن أحــد المصنعيــن تعامــل مــع المســألة ببســاطة عــن طريــق إنهــاء خدمــات العامــالت المعنيــات.
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يترّكــز عــدم االمتثــال فــي مجــال التمييــز فــي نقــاط النــوع االجتماعــي )نــوع الجنــس(، وأســباب أخــرى، والِعــرق واألصل. 
وكمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن األحيــان فــي األردن، يتمّثــل عــدم االمتثــال فــي مجــال التمييــز فــي وجــود اختالفــات 
فــي دفــع المنافــع الماليــة بيــن العمــال األردنييــن والوافديــن، واالختالفــات القائمــة علــى نــوع الجنــس فــي رســوم 

وإجــراءات التوظيــف فــي بلــد المنشــأ، وتشــغيل العمــال ذوي اإلعاقــة. 
النوع االجتماعي )نوع الجنس(

ينبــع التمييــز المتعلــق بنــوع الجنــس فــي المقــام األول مــن القضايــا المتعلقــة باالســتقدام. وفــي حيــن قــد يكــون من 
الصعــب مراقبــة تحصيــل رســوم التوظيــف فــي بلــدان المنشــأ، يواصــل برنامــج عمــل أفضــل/األردن تقديــم التقاريــر 

والمشــورة للمصانــع ووزارة العمــل والســفارات المعنيــة بشــأن ممارســات االســتخدام العادلــة.
ــاره عامــل حاســم للتعاقــد  ــب باعتب ــوع جنــس مقــّدم الطل ــى ن ــة( يشــيرون إل ــًا )31 بالمائ ــى 21 مصنع ــور عل ــم العث ت
ــة اســتقدام عمــال  ولشــغل فــرص أخــرى فــي مــكان العمــل. وشــملت معظــم الحــاالت فــي إطــار هــذه المجموع
وافديــن ذكــور مــن ســريالنكا. وفــي المتوســط، ُوِجــد بــأن العمــال الذكــور مــن الجنســية الســريالنكية يدفعــون رســوم 
توظيــف أعلــى مــن العامــالت اإلنــاث مــن نفــس الجنســية. حيــث أفــاد عمــال ذكورمــن الجنســية الســريالنكية 
ــًا بأنهــم يدفعــون مــا يصــل إلــى 600 دوالر أمريكــي، فــي حيــن كان المتوســط للعامــالت اإلنــاث  مســتقدمون حديث
مــن نفــس الجنســية حوالــي 200 دوالر أمريكــي. وفــي حالتيــن أخرييــن، ذكــر عمــال ذكــور مــن الجنســية المدغشــقرية 
أنهــم دفعــوا رســوم توظيــف تبلــغ حوالــي 400-600 دوالر أمريكــي، فــي حيــن أشــارت العامــالت اإلنــاث مــن نفــس 
الجنســية بأنهــن دفعــن حوالــي 150-200 دوالر أمريكــي. وُيعتبــر هــذا االختــالف فــي رســم االســتقدام تمييزيــًا إذا كان 
علــى أســاس نــوع الجنــس. وُتعــزى هــذه االختالفــات القائمــة علــى نــوع الجنــس إلــى انخفــاض الطلــب علــى العمــال 

الذكــور ويتــم تســليط الضــوء عليهــا أكثــر فــي قســم العقــود والمــوارد البشــرية.
ومــن الممارســة التمييزيــة األخــرى فــي التوظيــف هــي اشــتراط خضــوع مقّدمــة طلــب التوظيــف – العاملــة – لفحص 
الحمــل. وبمــا أن هــذه الفحوصــات ليســت مطلوبــة صراحــة مــن قبــل المصنــع فــي أي وثائــق تتعلــق باالســتخدام 
ومعاييــر التعييــن، فقــد تــم مالحظــة هــذه الحــاالت ولكــن لــم يتــم التبليــغ عنهــا علــى أنهــا حــاالت عــدم امتثــال فــي 
ــم اســتقدامهن مــن  ــًا فــي صفــوف عامــالت ت ــق فحوصــات الحمــل فــي 38 مصنع ــم توثي ــد ت ــم. وق ــر التقيي تقاري
بنغالديــش وســريالنكا ونيبــال وميانمــار ومدغشــقر. وفــي جميــع المصانــع الـــ38، أشــارت اإلدارة إلــى أن هــذا شــرط 
تفرضــه وكاالت التوظيــف فــي بلــد األصــل. وتمــت اإلشــارة إلــى روايــات مماثلــة مــن عامــالت مــن بنغالديــش 
وســريالنكا ونيبــال اللواتــي أفــدن بأنهــن خضعــن لفحصيــن طبييــن منفصليــن، فحــص للتحقــق مــن لياقتهــن للعمــل 
والثانــي فحــص حمــل، يتــم إجــراؤه قبــل 2-3 أيــام قبــل مغادرتهــم. وكانــت العديــد مــن المصانــع قــد تواصلــت علــى 
الفــور مــع وكاالتهــا المعنيــة لوقــف هــذه الممارســة وقــد أبلغــت برنامــج عمــل أفضــل/األردن عــن عمليــات التواصــل 
تلــك. وقــد نوقشــت هــذه المســألة خــالل اجتمــاع اللجنــة االستشــارية للمشــروع فــي تموز/يوليــو 2016، واتفــق 
أصحــاب المصلحــة أن برنامــج عمــل أفضــل/األردن ســيذكر التمييــز القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس عندمــا يتطلــب 
صاحــب العمــل إجــراء فحــص الحمــل وســيعمل برنامــج عمــل أفضــل أيضــًا مــع أقســام أخــرى فــي منظمــة العمــل 

الدوليــة ترّكــز علــى العمــال الوافديــن.
وغالبــًا مــا تشــير المصانــع إلــى األســباب األمنيــة لفرضهــا حظــر التجــول علــى النســاء فــي ســكنات المصنــع. وبغــض 
النظــر، فــإن هــذه اإلمــالءات تحــّد مــن حريــة العمــال فــي التنقــل. وفــي هــذه الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، كانــت 5 
مصانــع )7 بالمائــة( غيــر ممتثلــة بســبب المعاملــة غيــر المتســاوية بيــن العمــال الذكــور واإلنــاث فيمــا يتعلــق بحظــر 

التمييز
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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Table 1. Breakdown of factories non-compliant in hiring workers with disabilities. 

No. # of Jordanian 

workers 

Minimum 

Requirement 

Employed 

1 39 1 0 

2 60 2 1 

3 66 3 1 

4 70 3 1 

5 157 6 0 

6 185 7 2 

7 323 12 10 

8 393 16 6 

9 398 16 13 

10 421 17 16 

11 500 20 15 

12 505 20 12 

13 603 24 15 

14 603 24 15 

Note: Factory no. 13 and 14 are under the same license. 

 

It can be seen that only 2 of the non-compliant factories did not employ any workers 

with disabilities. Factories often cite difficulty in training and recruiting workers with 

disabilities. Job announcements are usually sent to the MoL through which eligible 

candidates are forwarded to the factories and one of the factories has been working 

with the Higher Council for Affairs of Persons with Disabilities to meet this 

requirement. 

RACE AND ORIGIN  

Discrimination in pay is largely due to inaccurate calculation of overtime wages and 

other benefits for migrant workers. Forty-nine factories (73 percent) were found to be 

non-compliant. There are two parts to this finding. The first is related to the industry-

wide practice of different wages for migrant and Jordanian workers, and the second 

part is related to the payment of seniority bonuses. Eight factories have already 

eliminated the discriminatory pay practice ahead of the required date.  

As of January 2013, the Labour Tripartite Commission set the monthly minimum wage 

at JOD 190 for Jordanian workers in the garment industry, but the minimum wage for 

التجــول فــي الســكنات. وفــي جميــع الحــاالت، تــم مالحظــة أن المصانــع تفــرض حظــر التجــول فقــط فــي ســكنات 
ــع مــكان  اإلنــاث. وبالنســبة للمصانــع الغيــر الممتثلــة لهــذا الشــرط، يحتفــظ بعضهــا بــأوراق تســجيل الحضــور لتتّب

تواجــد العمــال والبقــاء علــى علــم فــي حــاالت الطــوارئ مثــل التحــرش والســرقة.

أسباب أخرى
إن معــدل عــدم االمتثــال البالــغ 21 بالمائــة تحــت بنــد »أســباب أخــرى« يعــود إلــى عــدم تمّكــن 14 مصنعــًا مــن تلبيــة 
متطلبــات اســتخدام عمــال مــن ذوي اإلعاقــة. ومــن المهــم أن نالحــظ أن المتطلبــات القانونيــة الســتخدام العمــال 
ذوي اإلعاقــة صارمــة إلــى حــٍد كبيــر فــي األردن، األمــر الــذي يــؤدي إلــى إخفــاق المصانــع فــي تلبيــة الحصــص 
)النســب( القانونيــة. حيــث تشــترط التشــريعات علــى المصانــع اســتخدام شــخص واحــد ذي إعاقــة علــى األقــل إذا 
كان فــي مــكان العمــل 25-50 عامــاًل وال يقــل عــن 4 بالمائــة مــن القــوى العاملــة إذا كان لــدى المصنــع أكثــر مــن 50 
عامــاًل. عــالوة علــى ذلــك، كمــا تــم تقريــره فيمــا بيــن أصحــاب المصلحــة علــى المســتوى الوطنــي، يجــب أن تســتند 
الحصــص )النســب( علــى أســاس عــدد العمــال األردنييــن فقــط. ويعــرض الجــدول 1 عــدد العمــال األردنييــن، الحصــة 

الدنيــا واجبــة التطبيــق، والعــدد الفعلــي للعمــال ذوي اإلعاقــة المســتخَدمين.

يمكــن مالحظــة أن اثنيــن فقــط مــن المصانــع غيــر الممتثلــة لــم تســتخدم أي عمــال مــن ذوي اإلعاقــة. وغالبــًا مــا 
تشــير المصانــع إلــى صعوبــة تدريــب واســتخدام العمــال ذوي اإلعاقــة. وعــادة مــا ُترســل إعالنــات الوظائــف إلــى وزارة 

الجدول 1. بيان تفصيلي للمصانع غير الممتثلة في استخدام العمال ذوي اإلعاقة.

المستخدمونالحد األدنى المطلوبعدد العمال األردنيينالرقم
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323
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12

16

16
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20
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24
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0

1

1

1

0
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10

6

13

16
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12
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مالحظة: المصنعان رقم 13 و14 هما تحت نفس الرخصة.
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العمــل والتــي يتــم مــن خاللهــا تحويــل المرشــحين المؤهليــن إلــى المصانــع، ويوجــد واحــد مــن المصانــع يعمــل 
مــع المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة للوفــاء بهــذا المتطلــب. 

الِعرق واألصل
يرجــع التمييــز فــي األجــور إلــى حــد كبيــر إلــى االحتســاب غيــر الدقيــق ألجــور العمــل اإلضافــي وغيــره مــن الفوائــد 
للعمــال الوافديــن. حيــث تــم العثــور علــى 49 مصنعــًا )73 بالمائــة( غيــر ممتثلــة. وهنــاك شــقان لهــذه النتيجــة. 
يرتبــط األول بالممارســة علــى مســتوى القطــاع بأكملــه لألجــور المختلفــة للعمــال الوافديــن واألردنييــن، ويرتبــط 
ــى الممارســات  ــاًل عل ــع بالقضــاء فع ــة(. وقامــت 8 مصان ــادة الســنوية )عــالوة األقدمي ــي بدفــع الزي الشــق الثان

التمييزيــة فــي األجــور قبــل التاريــخ المطلــوب.
واعتبــارًا مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013، حــّددت اللجنــة الثالثيــة لشــؤون العمــل الحــّد األدنــى لألجــر الشــهري عنــد 
190 دينــارًا للعمــال األردنييــن فــي صناعــة األلبســة، فــي حيــن بقــي الحــد األدنــى لألجــور للعمــال الوافديــن عنــد 
110 دنانيــر شــهريًا. وتمــت الموافقــة علــى ملحــق التفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة القطاعــي لمعالجــة التمييــز 
ــن علــى جميــع  ــة فــي كانــون األول/ديســمبر 2014.  حيــث يتعّي فــي دفــع أجــر العمــل اإلضافــي والمنافــع المالي
ــة والمنافــع المســتحقة  ــد احتســاب ســاعات العمــل اإلضافي ــر األساســي عن ــع أن تســتخدم نفــس األج المصان
للعمــال األردنييــن وغيــر األردنييــن، مــن خــالل اإلدمــاج التدريجــي لالســتحقاقات العينيــة للعمــال الوافديــن فــي 
ــول شــهر آب/ ــز فــي هــذا الصــدد بحل ــى التميي أجورهــم األساســية.  ومــن المتوقــع أن يقضــي هــذا اإلجــراء عل

أغســطس 2017.
وباســتثناء حالتيــن اثنتيــن، فقــد بــدأت جميــع المصانــع بتنفيــذ هــذا المتطلــب، ومــن المتوقــع أن يتــم التغلــب 
علــى عــدم االمتثــال بحلــول شــهر آب/أغســطس 2017. وحتــى ذلــك الحيــن ســيواصل برنامــج عمــل أفضــل/األردن 

إيــراد هــذا األمــر فــي التقاريــر علــى أنــه حالــة عــدم امتثــال.
وفيمــا يتعلــق باالســتثناءات، قــام أحــد المصانــع بتنفيــذ المبالــغ العينيــة بشــكٍل غيــر صحيــح عــن طريــق احتســاب 
األجــر األساســي عنــد حــٍد أعلــى قــدره 150 دينــارًا فــي الحــاالت التــي كان ُيفتــرض أن يكــون فيهــا األجــر األساســي 
ــع، اســتثنت اســتحقاقات  ــي نفــس المصن ــة(. وف ــارًا مــن االســتحقاقات العيني ــا يتضمــن 50 دين ــارًا )بم 160 دين
المخالصــات النهائيــة أيضــًا األجــر العينــي وتــم احتســابها فقــط علــى أســاس الحــد األدنــى لألجــور البالــغ 110 
دنانيــر. وقــام المصنــع الثانــي بتأخيــر تنفيــذ هــذا المتطلــب حيــث لــم يبــدأ بإضافــة االســتحقاقات العينيــة البالغــة 
40 دينــارًا إال اعتبــارًا مــن تموز/يوليــو 2016، علــى الرغــم مــن دخــول الملحــق حّيــز التنفيــذ منــذ آب/أغســطس 2014. 
ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن يتغّلــب المصنــع علــى هــذه الممارســة التمييزيــة وفقــًا للوقــت المنصــوص عليــه.
وقــام 8 مــن إجمالــي 49 مصنعــًا غيــر ممتثلــة بالتنفيــذ الكامــل للملحــق قبــل عــام مــن الموعد النهائــي المنصوص 
عليــه، ولكــن تــم ذكرهــم فــي التقريــر بســبب عــدم الدقــة فــي تنفيــذ الزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة(. حيــث 
تــم تنفيــذ الزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( بشــكل مختلــف علــى أســاس الجنســية وبالتالــي اســتفاد العمــال 
الوافــدون منهــا أكثــر مــن نظرائهــم األردنييــن. ومــن ناحيــة أخــرى، فــي نفــس المصانــع، لــم يتــم منــح مكافــآت 
المواظبــة علــى الحضــور فقــط للعمــال األردنييــن وذلــك لتشــجيع حضورهــم المنتظــم، األمــر الــذي أفــادت اإلدارة 

بأنــه لــم يكــن مشــكلة بالنســبة للعمــال الوافديــن.
كمــا أدت االختالفــات فــي تطبيــق الزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( للعمــال الوافديــن واألردنييــن إلــى وجــود 
مصنَعيــن إضافييــن غيــر ممتثليــن فــي إطــار مســألة االمتثــال هــذه. ويوجــد 3 اتفاقيــات قطاعيــة مختلفــة تؤثــر 
علــى الزيــادات الســنوية)عالوة األقدميــة(. وقــد أدى االرتبــاك المتعلــق بكيفيــة تطبيــق كل مــن هــذه االتفاقيــات 
المتعاقبــة إلــى عــدم االمتثــال فــي إطــار الِعــرق واألصــل، فضــاًل عــن نقــاط االمتثــال المتعلقــة بمعلومــات األجــور 

واســتخدامها واقتطاعاتهــا
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 

التقرير السنوي 2017: عمل أفضل/األردن 26

ANNUAL REPORT 2017: BETTER WORK JORDAN 

 

 

25 

implemented their own incentive system which did not correlate with the sector-wide 

agreements. 

Better Work Jordan is increasingly finding cases of Jordanian and non-Jordanian 

workers being provided different working hours during Ramadan to accommodate 

Muslim workers who are fasting. In a number of cases, Jordanian workers are granted 

shorter working hours than non-Jordanian workers. This is cited as non-compliance 

under the question that covers conditions of work, and pay if pay is affected. While 

Better Work applauds the efforts by employers to accommodate workers’ religious 

practices, these differences in working hours disproportionately affect certain groups of 

workers on the basis of prohibited grounds. The programme is discussing the issue 

with ILO experts in an effort to identify workable solutions that accommodate workers’ 

religious practices in a non-discriminatory manner.  

Table 2. In focus Table: Race and Origin 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Is an applicant's race, colour, origin or citizenship 

status referred to in recruitment materials and/or a 

factor in the employer's decisions regarding hiring, 

termination or retirement of workers? 

0 0% 

Is race, colour, origin or citizenship status a factor in 

decisions regarding conditions of work and/or 

opportunities for promotion or access to training? 

17 25% 

Is race, colour, origin or citizenship status a factor in 

decisions regarding pay? 

49 73% 

Is there harassment of workers on the basis of race, 

colour, origin or citizenship status? 

0 0% 

 

Forced Labour 

In the reported period, all non-compliances in Forced Labour are reported under the 

Coercion compliance point. Certain non-compliance findings relating to Forced Labour 

are considered Zero-Tolerance issues, and are followed up with appropriate action. 

Given that the majority of workers in the garment industry are non-Jordanian, Better 

Work Jordan pays special attention to ensuring workers have access to their passports 

and that their work permits are renewed on time. Having access to their personal 

documents, especially passports and work permits, is essential to maintaining workers’ 

وفقــًا لالتفاقيــة األولــى فــي شــباط/فبراير 2012، يحــّق للعمــال الوافديــن الحصــول علــى زيــادة ســنوية واحــدة علــى 
أســاس ســنوات خدمتهــم.  ونصــت االتفاقيــة الثانيــة علــى أن يحصــل جميــع العمــال الوافديــن الذيــن أكملــوا ســنة 
كاملــة علــى األقــل مــن الخدمــة بحلــول 25 أيار/مايــو 2013 علــى 5 دنانيــر باعتبارهــا زيــادة ســنوية متكــررة حتــى انتهــاء 
االتفاقيــة فــي 24 أيار/مايــو 2015. وكان يحــق للعمــال األردنييــن أيضــًا الحصــول علــى زيــادات ســنوية قدرهــا 5 دنانيــر 
اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثاني/ينايــر 2014.  وتــم تجديــد االتفاقيــة الثانيــة إلــى مــا بعــد وقــت انتهائهــا فــي اتفاقيــة 
مفاوضــات جماعيــة محّدثــة تــم توقيعهــا فــي 1 آب/أغســطس 2015. وعملــت االتفاقيــة الثالثــة الموّقعــة فــي آب/

أغســطس 2015 علــى رفــع الزيــادات إلــى 6 و 7 دنانيــر للعمــال الذيــن أكملــوا ســت وســبع ســنوات مــن الخدمــة، 
علــى التوالــي. وخالفــًا لهــذه االتفاقيــات، نّفــذ واحــد مــن المصانــع غيــر الممتثلــة االتفاقيــة األولــى فقــط بــداًل مــن 
تنفيــذ االتفاقيــات الثالثــة جميعهــا. ونّفــذ مصنــع ثــاٍن نظــام الحوافــز الخاصــة بــه والــذي لــم يتطابــق مــع االتفاقيــات 

ــة. القطاعي
ــم  ــم الســماح له ــن يت ــر أردنيي ــن وغي ــاالت مــن عمــال أردنيي ــد ح ــو متزاي ــى نح ــد برنامــج عمــل أفضــل/األردن عل ويج
بســاعات عمــل مختلفــة خــالل شــهر رمضــان ليتــالءم ذلــك مــع العمــال المســلمين الصائميــن. وفــي عــدد مــن 
الحــاالت، يتــم منــح العمــال األردنييــن ســاعات عمــل أقصــر مــن العمــال غيــر األردنييــن. وتتــم اإلشــارة إلــى هــذا األمــر 
بأنــه عــدم امتثــال فــي إطــار الســؤال الــذي يغّطــي ظــروف العمــل واألجــر، إذا مــا تأثــر األجــر. وفــي حيــن يشــيد برنامــج 
عمــل أفضــل بالجهــود المبذولــة مــن قبــل أصحــاب العمــل الســتيعاب الممارســات الدينيــة للعمــال، إال أن هــذه 
االختالفــات فــي ســاعات العمــل تؤثــر بشــكل غيــر متناســب علــى فئــات معّينــة مــن العمــال بنــاء علــى أســس التمييــز 
ــة  ــول قابل ــة إليجــاد حل ــة فــي محاول ــراء منظمــة العمــل الدولي ــة مــع خب المحظــورة. ويناقــش البرنامــج هــذه القضي

ــة. ــر تمييزي ــة للعمــال بطريقــة غي للتطبيــق تســتوعب الممارســات الديني

العمل الجبري/القسري
خــالل الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، تــم ذكــر جميــع حــاالت عــدم االمتثــال فــي العمــل الجبري/القســري تحــت نقطــة 
االمتثــال فــي مجــال اإلكــراه. حيــث ُتعتبــر بعــض نتائــج عــدم االمتثــال المتعلقــة بالعمــل الجبري/القســري قضايــا ال 
ــن فــي صناعــة  ــة العاملي ــى أن غالبي ــا باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة. وبالنظــر إل ــم متابعته ــا، ويت يمكــن التهــاون معه
األلبســة هــم غيــر أردنييــن، يولــي برنامــج عمــل أفضــل/األردن اهتمامــًا خاصــًا لضمــان حصــول العمــال علــى جــوازات 

ســفرهم وأن يتــم تجديــد تصاريــح عملهــم فــي الوقــت المحــدد. وُيعتبــر الحصــول علــى وثائقهــم الشــخصية، 

الجدول 2. الجدول التوضيحي: الِعرق واألصل

هــل ُذِكــَر عــرق أو لــون أو أصــل أو جنســية المتقــدم للوظيفــة فــي إعالنــات 

التوظيــف ونمــاذج التقــدم للوظائــف أو هــل تعتبــر عامــاًل مؤثــرًا فــي اتخــاذ 

القــرارات المتعلقــة بتوظيــف العمــال أو إنهــاء عقودهــم أو إحالتهــم للتقاعــد؟

هــل يعتبــر العــرق أو اللــون أو األصــل أو الجنســية عامــاًل مؤثــرًا فــي تحديــد 

للتدريــب؟ أو خضوعــه  العامــل  ترقيــة  العمــل و/أو  شــروط 

هــل يعتبــر العــرق أواللــون أوالجنســية مــن العوامــل المؤثــرة فــي اتخــاذ قــرارات 

تحديــد المســتحقات؟

هــل هنــاك مضايقــات للعمــال علــى أســاس العــرق أو اللــون أو األصــل أو 

الجنســية؟

0
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وخصوصــًا جــوازات الســفر وتصاريــح العمــل، أمــرًا ضروريــًا للحفــاظ علــى أمــن العمــال وحريــة الحركــة. وعلــى الرغــم 
مــن أن اإلدارة غالبــًا مــا تعّلــل بأنهــا تحتفــظ بوثائــق العمــال ألســباب أمنيــة، فــإن هــذه الممارســة ال يمكــن تبريرهــا 

تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.
اإلكراه

لقــد تــم توثيــق قيــام ســبعة مصانــع )10 بالمائــة( باالحتفــاظ بوثائــق العمــال شــخصية )جــوازات الســفر أو تصاريــح 
العمــل أو بطاقــات الهويــة( مــع اإلدارة، وعرقلــة حصــول العمــال علــى وثائقهــم، وبالتالــي ُوِجــدت بأنهــا غيــر ممتثلــة. 

وقــام أحــد هــذه المصانــع باإلغــالق طوعــًا فــي 2016.
ذكــر العمــال البورميــون والكمبوديــون والســريالنكيون الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي مصنعيــن اثنيــن بــأن »لجنــة جــواز 
ــأن جــوازات الســفر  ــل اإلدارة احتفظــت بجــوازات ســفرهم. ووجــد مستشــارو المنشــأة ب ــة مــن قب الســفر« المعين
محتجــزة فــي غرفــة مقفلــة داخــل ســكن العمــال، وال توجــد ســجالت تشــير إلــى قــدرة العمــال علــى الوصــول إلــى 
وثائقهــم. وقــد أثيــرت هــذه المســألة علــى الفــور مــع اإلدارة، وخــالل الزيــارة االستشــارية األخيــرة، أفــاد العمــال فــي 
ــن المباشــرين  ــن مــن المصّدري ــادت جــوازات الســفر إليهــم. وكان كال المصنعي ــد أع ــأن اإلدارة ق ــن ب كال المصنعي
ــر مــن 1600 عامــل،  ــي 750 عامــل ويســتخدم اآلخــر أكث ــن يســتخدم حوال وتحــت نفــس اإلدارة. وكان أحــد المصنعي

معظمهــم مــن أصــل ســريالنكي.
ــأن اإلدارة  ــن الذيــن تمــت مقابلتهــم ب ــع العمــال الوافدي ــة، ذكــر جمي ــة المتبقي ــر الممتثل ــع غي وفــي األربعــة مصان
احتفظــت بجــوازات الســفر و/أو تصاريــح العمــل و/أو بطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم. وقــام اثنــان مــن هــذه المصانــع 
بســرعة بتصويــب هــذه المســألة، فــي حيــن قــام المصنعــان اآلخــران بتصويــب المشــكلة بعــد أن تــم إبــالغ وزارة 

العمــل. 
وذكــر العمــال الوافــدون الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي أحــد المصانــع بــأن مــدراء اإلنتــاج احتجــزوا جــوازات ســفرهم منــذ 
لحظــة وصولهــم إلــى المطــار. حيــث تــم إجــراء مقابــالت مــع 12 عامــاًل مــن بنغالديــش و3 عمــال مــن الهنــد خــالل 
هــذا التقييــم. ووجــد مستشــارو المنشــأة وثائــق باللغــة العربيــة إلــى جانــب اللغــة األم للعمــال تشــير إلــى أن العمــال 
قــد طلبــوا مــن اإلدارة االحتفــاظ بجــوازات ســفرهم، ولكــن لــم تلــك الوثائــق مؤّرخــة. وأشــار العمــال بــأن تصاريــح 
العمــل وبطاقــات اإلقامــة الخاصــة بهــم كانــت فــي حوزتهــم. وقــد تــم لفــت انتبــاه اإلدارة إلــى هــذه المســألة علــى 
الفــور، وقامــت اإلدارة فــي وقــت الحــق بإعــادة جــوازات الســفر للعمــال. وتــم التحقــق مــن هــذه المعلومــات فــي 
وقــت الحــق مــن قبــل مستشــار المنشــأة. وكان معــدل عــدم االمتثــال الكلــي لهــذا المصنــع 17 بالمائــة حيــث كان 

فــي دورتــه الخامســة مــع عمــل أفضــل. ويســتخدم المصنــع حوالــي 160 عامــاًل وهــو متعاقــد مــن الباطــن.
وفــي مصنــع آخــر، ذكــر جميــع العمــال الوافديــن الذيــن تمــت مقابلتهــم )13 بنغاليــًا و6 هنــود( بــأن اإلدارة قــد 
احتجــزت جــوازات الســفر وتصاريــح العمــل وبطاقــات الهويــة الخاصــة بهــم خــالل األشــهر الســبعة الماضيــة. وأفــادت 
اإلدارة بأنهــا كانــت تواجــه مشــاكل ماليــة، وكانــت غيــر قــادرة علــى تجديــد تصاريــح العمــال وإقامتهــم. وفــي الزيــارة 
االستشــارية التاليــة، تحقــق مستشــار المنشــأة مــن أن اإلدارة قــد أعــادت جميــع جــوازات الســفر إلــى العمــال. وكان 
ــه الخامســة مــع عمــل أفضــل. وهــو  ــة وكان فــي دورت ــع 23 بالمائ ــدى هــذا المصن ــي ل ــال الكل معــدل عــدم االمتث

مصنــع متعاقــد مــن الباطــن ويســتخدم حوالــي 100 عامــل.
وتــم إبــالغ وزارة العمــل عــن المصنعيــن المتبقييــن علــى أســاس بروتوكــول عــدم التهــاون بعــد أن امتنعــا عــن إعــادة 
الوثائــق. وكان كال المصنعيــن متعاقديــن مــن الباطــن ويســتخدمان حوالــي 200 عامــل. وقــال أحــد العمــال الوافديــن 
ــإدارة باالحتفــاظ  ــم يوقعــوا أي نمــوذج موافقــة للســماح ل ــن إنهــم ل ــن تمــت مقابلتهــم فــي أحــد المصنعي الذي
بجــوازات ســفرهم. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أفــاد 13 عامــاًل مــن الذيــن كانــوا ســيعودون إلــى ديارهــم أنهــم لــن يحصلــوا 

علــى جــوازات ســفرهم إال عنــد وصولهــم إلــى المطــار. وتــم إبــالغ وزارة العمــل باألمــر، وحصــل برنامــج عمــل 
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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ــأن المصنــع قــد أعــاد جميــع جــوازات الســفر إلــى العمــال. وتــم  أفضــل/األردن علــى كتــاب مــن وزارة العمــل يفيــد ب
التحّقــق مــن هــذه المعلومــات مــن قبــل مستشــار المنشــأة. 

وبالنســبة للمصنــع الثانــي المبّلــغ عنــه بموجــب البروتوكــول، أفــاد جميــع العمــال الوافديــن الذيــن تمــت مقابلتهــم 
بــأن اإلدارة أخــذت جــوازات ســفرهم لــدى وصولهــم إلــى المطــار، ومنعــت العمــال مــن الحصــول علــى الوثائــق. وأشــار 
ــع جــوازات  ــر 2015، قامــت اإلدارة بإعــادة جمي ــه بعــد توقفهــم عــن العمــل فــي تشــرين الثاني/نوفمب ــى أن العمــال إل
الســفر ولكنهــا عــادت وأخــذت الجــوازات مــرة أخــرى لغــرض التجديــد فــي مطلــع 2016. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ألزمــت 
اإلدارة العمــال بالتوقيــع علــى نمــوذج يفيــد بــأن اإلدارة قــد أعــادت جــوازات ســفرهم وأن جــوازات الســفر فــي حــوزة 
العمــال. وتــم إبــالغ وزارة العمــل فــورًا عــن المصنــع بســبب العمــل الجبري/القســري. وأرســلت وزارة العمــل كتابــًا إلــى 
برنامــج عمــل أفضــل/األردن تشــير فيــه إلــى أن المصنــع قــد وافــق علــى إعــادة جميــع جــوازات الســفر. وتمّكــن عمــل 
أفضــل/األردن مــن التحقــق مــن هــذه المعلومــات فــي حــواره مــع إدارة المصنــع ومــن خــالل مراجعــة ملفــات العمــال. 

ولكــن ال يــزال ينبغــي التحقــق مــن هــذه المعلومــات مــن خــالل إجــراء مقابــالت مــع العمــال.
وإن 5 مــن المصانــع الســبعة هــي متعاقــدة مــن الباطــن مــع مصانــع مصــّدرة، ومعظمهــا صغيــرة أو متوســطة 
الحجــم. وغالبــًا مــا يكــون رصــد االمتثــال والحفــاظ عليــه فــي المصانــع المتعاقــدة مــن الباطــن صعبــًا، ألنهــا تميــل 
إلــى االعتمــاد علــى طلبــات ال يمكــن التنبــؤ بهــا، وعــادة ال تخضــع ألنظمــة وعمليــات التدقيــق الخاصــة بالمشــترين. 
وباإلضافــة الــى ذلــك، ال يشــترك المشــترون فــي كثيــر مــن األحيــان فــي عمليــات التقييــم التــي يجريهــا عمــل أفضــل/

األردن للمصانــع المتعاقــدة مــن الباطــن.
وقــد تــم توثيــق قيــام أحــد المصانــع بتقييــد حريــة العمــال فــي الحركــة. وفــي هــذا المصنــع، ذكــرت العامــالت الوافدات 
اللواتــي تمــت مقابلتهــن بأنــه لــم ُيســمح لهــن بمغــادرة الســكن بعــد الســاعة 9:30 مســاء فــي أيــام األســبوع. ولــم يكــن 
هنــاك حــارس مخصــص لهــذا الســكن، لــذا فــإن مســؤول ســكن الذكــور يقفــل البــاب مــن الخــارج بعــد تقديــم وجبــة 

العشــاء. وأشــارت اإلدارة بأنهــا ســتنظر فــي هــذه المســألة.

الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية
ــب مــن  ــى جان ــة عل ــة النقابي ــق بالحري ــال فيمــا يتعل ــم عــدم االمتث ــر تقيي ــي، ُيعتب ــي األردن ــى اإلطــار القانون بالنظــر إل
التعقيــد. حيــث ينــّص القانــون األردنــي علــى وجــود تنظيــم نقابــي واحــد ويحظــر علــى العمــال تشــكيل نقابــات مــن 
ــي  ــة. كمــا لوحــظ وجــود ثان ــال 100 بالمائ ــة عــدم امتث ــة النقابي ــال للحري ــار نقطــة االمتث ــم اعتب ــي ت اختيارهــم، وبالتال
أعلــى معــدل لعــدم االمتثــال فــي إطــار المفاوضــات الجماعيــة، حيــث كان 13 مصنعــًا غيــر ممتثــل فيمــا يتعلــق بإبــالغ 
العمــال عــن اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة فــي حيــن كان 58 مصنعــًا غيــر ممتثــل فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة 
المفاوضــات الجماعيــة. وفيمــا يلــي نقــاش لألســباب وراء هــذا المعــدل المرتفــع مــن عــدم االمتثــال فــي هــذا القطــاع.

المفاوضات الجماعية
اعُتبــر 13 مصنعــًا )19 بالمائــة( غيــر ممتثــل فيمــا يتعلــق بإبــالغ عمالــه عــن اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة. ويتعّيــن 
علــى أصحــاب العمــل أن يقومــوا بتعليــق اتفاقيــات المفاوضــات الجماعيــة علــى لوحــة إعالنــات خاصــة فــي مــكان 
العمــل، وينبغــي أيضــًا أن يقومــوا بإبــالغ العمــال عــن أحكامهــا المختلفــة. فــي 5 حــاالت، كان مــا نســبته 40-60 بالمائــة 
مــن العمــال الذيــن تــم إجــراء مقابلــة معهــم يجهلــون وجــود اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة. وفــي 7 مصانــع، لــم تكــن 
هنــاك مــواد إعالميــة بشــأن النقابــات واتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة منشــورة فــي مواقــع العمــل، علــى الرغــم مــن 
أن معظــم المصانــع بــدأت بتنفيــذ أحــكام أخــرى مــن اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة. كمــا ذكــرت 4 مصانــع أن توعيــة 
العمــال حــول اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة يقــع علــى عاتــق النقابــة وأن النقابــة ال تجــري زيــارات منتظمــة للمصنــع.
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COLLECTIVE BARGAINING 

Thirteen factories (19 percent) were non-compliant with informing their workers about 

the CBA. Employers are required to the post CBAs on a special notice board at the 

workplace and should also inform workers about the various provisions. In 5 cases, 

between 40-60 percent of the interviewed workers were unaware of the CBA’s 

existence. In 7 factories, there were no informational materials on unions and the CBA 

posted around the workplace, although most had started implementing other 

provisions of the CBA. Four factories stated that informing workers about the CBA is 

the union’s responsibility and that the union does not regularly visit the factory. 

Although a number of factories have started implementing various components of the 

CBA, factories are recorded as non-compliant if they fail to implement any individual 

provision of the CBA. Fifty-eight factories (87 percent) were non-compliant in 

implementing the CBA. In order to provide a comprehensive depiction of the factories’ 

progress in implementing the CBA, the analysis is broken down by different 

requirements in Annex E. 

 Table 3. In Focus Table: Collective Bargaining 

 

# of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Are workers informed about the CBA? 13 19% 

Does the employer refuse to bargain collectively or 

refuse to bargain in good faith with the union, worker 

representatives, union federations or 

confederations? 

0 0% 

Has the employer failed to implement any of the 

provisions of the collective agreement(s) in force? 

58 87% 

  

  

وبالرغــم مــن أن عــددًا مــن المصانــع قــد بــدأت بتنفيــذ مختلــف مكونــات اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، إال أنــه يتــم 
اعتبــار هــذه المصانــع غيــر ممتثلــة إذا مــا فشــلت فــي تنفيــذ حكــم واحــد مــن أحــكام اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة. 
ــة. ومــن أجــل وضــع تصــّور  ــة المفاوضــات الجماعي ــذ اتفاقي ــة فــي تنفي ــر ممتثل ــة( غي ــًا )87 بالمائ ــت 58 مصنع وكان
شــامل للتقــدم المحــرز فــي هــذه المصانــع فــي تنفيــذ اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، فــإن التحليــالت موزعــة حســب 

المتطلبــات المختلفــة فــي المرفــق )هـــ(.

الحرية في تشكيل النقابات
كانــت جميــع المصانــع الـــ67 غيــر ممتثلــة فــي الســماح للعمــال بتكويــن اتحــادات واالنضمــام إليهــا بحريــة وبتكويــن 
نقابــات واالنضمــام إليهــا بحريــة. ويرجــع عــدم االمتثــال هــذا إلــى التناقــض بيــن قانــون العمــل األردنــي ومعاييــر العمــل 
الدوليــة. حيــث يحظــر القانــون المحلــي علــى العمــال تشــكيل نقابــات خاصــة بهــم إال مــن خــالل تنظيــم نقابــي واحــد. 

وبالتالــي، تــم اعتبــار جميــع المصانــع غيــر ممتثلــة.
العمليات النقابية

مــن خــالل المقابــالت، اكتشــف عمــل أفضــل/األردن بأنــه تــم منــع دخــول النقابــة للتفاعــل مباشــرة مــع العمــال 
فــي مصنــع واحــد، علــى الرغــم مــن أن موظفــي اإلدارة يــزورون مكتــب النقابــة لجمــع ملصقــات حــول اتفاقيــة 
ــأي مســؤول  ــم يلتقــوا ب ــع بأنهــم ل ــن تمــت مقابلتهــم فــي هــذا المصن ــر العمــال الذي ــة. وذك المفاوضــات الجماعي
نقابــي فــي مــكان عملهــم. وُيعتبــر الوصــول غيــر المقيــد للنقابــة إلــى مــكان العمــل ولوحــات اإلعالنــات شــرطًا بموجــب 
اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، ويتعّيــن علــى المصانــع أن تنشــر نســخًا مــن اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة والعقــود 

الموحــدة علــى لوحــة إعالنــات خاصــة. حيــث اعتبــر مصنــع واحــد غيــر ممتثــل لمتطلــب نشــر المعلومــات.
ــى أصحــاب العمــل اقتطــاع رســوم اشــتراك شــهرية قدرهــا  ــة عل ــة القطاعي ــة المفاوضــات الجماعي وتشــترط اتفاقي
ــة خــالل الـــ15 يومــًا  ــداع هــذا المبلــغ فــي الحســاب المصرفــي للنقاب ــة وإي ــار أردنــي مــن جميــع أعضــاء النقاب 0.5 دين
ــم  ــم يق ــث ل ــب. حي ــة مــع هــذا المتطل ــر ممتثل ــة( غي ــع )4 بالمائ ــة مصان ــرت ثالث ــث اعتب ــى مــن كل شــهر.  حي األول
مصنعــان باقتطــاع رســوم االشــتراك الشــهرية مــن العمــال الذيــن وافقــوا علــى االنضمــام لعضويــة النقابــة. كمــا ذكــر 
أحــد هــذه المصانــع بأنــه ســيبدأ باقتطــاع رســوم االشــتراك فــي النقابــة اعتبــارًا مــن آذار/مــارس 2016. وفــي المصنــع 
الثالــث، ُوِجــد بــأن اإلدارة تقتطــع رســوم االشــتراك بالنقابــة مــن العمــال الوافديــن مــن دون موافقتهــم وتدفــع رســوم 
االشــتراك نيابــة عــن العمــال األردنييــن. وفــي آخــر إفــادة لهــا، ذكــرت اإلدارة بأنهــا توقفــت عــن دفــع رســوم النقابــة 

نيابــة عــن العمــال األردنييــن وأنهــا كانــت قــد دعــت النقابــة إلــى التحــدث مــع العمــال حــول عضويتهــم.

الجدول 3. الجدول التوضيحي: المفاوضات الجماعية

هل يتم إبالغ العمال عن اتفاقية المفاوضات الجماعية؟

هــل فشــل صاحــب العمــل فــي تنفيــذ أي حكــم مــن أحــكام 
االتفاقيــة )االتفاقيــات( الجماعيــة الســارية؟

هــل يرفــض صاحــب العمــل المفاوضات الجماعيــة أو يرفض 
المفاوضــة بحســن نيــة مــع النقابــة أو ممثلــي العمــال أو 

ــة أو االتحــادات الكونفدراليــة؟ االتحــادات النقابي
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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التعويضات/االستحقاقات
الدقيــق لألجــور  يرتبــط بشــكل شــائع باالحتســاب غيــر  التعويضات/االســتحقاقات  إطــار  إن عــدم االمتثــال فــي 
والســجالت غيــر الموثوقــة لســاعات العمــل. وفــي هــذا الســياق، ُوِجــدت أعلــى معــدالت لعــدم االمتثــال فــي إطــار 
أجــور العمــل اإلضافــي )39 بالمائــة(، والضمــان االجتماعــي وفــي المنافــع األخــرى )28 بالمائــة(، وبيانــات األجــور 

واســتخدامها واقتطاعاتهــا )42 بالمائــة(.
طريقة الدفع

خــالل الفتــرة التــي يغّطيهــا التقريــر، كانــت 14 مصنعــًا )21 بالمائــة( غيــر ممتثلــة بســبب تأخيــر فــي دفــع الرواتــب. وفــي 
6 حــاالت، أشــارت اإلدارة والعمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم بأنهــم يســتلموا رواتبهــم األساســية فــي الوقــت المحــّدد 
ولكــن كان يتــم تأجيــل دفــع حوافــز الكفــاءة وغيرهــا مــن الحوافــز المتصلــة باإلنتــاج حتــى العاشــر إلــى الخامــس عشــر 
ــن  ــر قادري ــم غي ــاالت، فإنه ــل هــذه الح ــدا فــي مث ــر تعقي ــه نظــرًا للحســابات األكث ــت اإلدارة بأن مــن كل شــهر. وأجاب
علــى دفــع هــذه المبالــغ فــي الوقــت المحــدد وتــم كذلــك اســتثناؤها مــن قســائم أجــور العمــال. وقامــت 3 مصانــع 
أخــرى بدفــع أجــر العمــل اإلضافــي فــوق الســاعتين وعمــل يــوم الجمعــة بشــكل منفصــل وفــي تاريــخ الحــق. وأشــارت 
المصانــع غيــر الممتثلــة المتبقيــة إلــى وجــود تأخيــر بســبب طلبــات غيــر ثابتــة وقضايــا لوجســتية فــي الحصــول علــى 
دفعــات فــي الوقــت المناســب مــن مكتبهــم اإلقليمــي. ولوحــظ وجــود تأجيــل مفــرط لدفــع الرواتــب فــي مصنــع واحــد 
حيــث ذكــر العمــال بأنهــم يقبضــون أجــرًا مــرة كل شــهرين منــذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015. وذكــرت اإلدارة أن هــذا 

يرجــع إلــى تحّديــات ماليــة وأنهــم كانــوا بصــدد إعــادة تصميــم التدفقــات النقديــة لمعالجــة هــذه المســألة.
أجور العمل اإلضافي

يتعّيــن علــى المصانــع فــي األردن أن تدفــع 125 بالمائــة مــن األجــور العاديــة لقــاء العمــل اإلضافــي فــي أيــام العمــل 
العاديــة وأن تدفــع 150 بالمائــة عــن العمــل اإلضافــي فــي أيــام العطــل الرســمية واألعيــاد الدينيــة. وفــي جانــب العمــل 
اإلضافــي، كان 25 مصنعــًا )37 بالمائــة( غيــر ممتثــل لدفــع أجــور العمــل اإلضافــي علــى نحــو دقيــق للعمــال وكانــت 
ــن قامــوا بعمــل  ــق للعمــال الذي ــى نحــو دقي ــة لدفــع أجــور العمــل اإلضافــي عل ــر ممتثل ــة( غي ــًا )39 بالمائ 26 مصنع
ــق  ــة فــي تحقي ــر الممتثل ــع غي ــة المصان ــام الراحــة األســبوعية والعطــالت الرســمية. وفشــلت غالبي إضافــي فــي أي
متطلبــات دفعــات العمــل اإلضافــي بســبب االحتســاب غيــر الدقيــق لهــا. ولــم تشــمل 15 مصنعــًا علــى وجــه الدقــة 
البــدالت الثابتــة والزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( وكامــل المبالــغ العينيــة، والتــي ينبغــي أن تدرجهــا جميعهــا فــي 
احتســاب مســتحقات العمــل اإلضافــي العــادي والعمــل اإلضافــي خــالل أيــام العطــل. كمــا أن المصانــع التــي اعتبــرت 
غيــر ممتثلــة فــي جانــب التمييــز فــي تنفيــذ العــالوات العينيــة والزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( كانــت حكمــًا غيــر 
ممتثلــة فــي إطــار هــذه النقطــة أيضــًا. ولــم يدفــع مصنعــان للعامليــن لديهــم 150 بالمائــة مــن رواتبهــم لقــاء الســاعات 

التــي عملوهــا خــالل أيــام العطــل الرســمية.
وفيمــا يتعلــق بســجالت الوقــت غيــر الدقيقــة، لــم يكــن باإلمــكان التحّقــق مــن طريقــة احتســاب أجــر العمــل اإلضافــي 
فــي 5 مصانــع غيــر ممتثلــة. وتشــمل األســباب التــي تجعــل ســجالت الوقــت غيــر دقيقــة قيــام العمــال بختــم بطاقــات 
الــدوام فــي وقــت مبكــر عنــد نهايــة الــدوام ومــن ثــم مواصلــة العمــل لتحقيــق كميــة اإلنتــاج المطلوبــة يوميــًا، 

باســتثناء ســاعات العمــل المفرطــة والمناوبــات الليليــة، فضــاًل عــن اســتخدام ســجالت مكتوبــة بخــط اليــد.
اإلجازات مدفوعة األجر

كان 13 مصنعــًا )19 بالمائــة( غيــر ممتثــل للنقطــة المتعلقــة باإلجــازات مدفوعــة األجــر بســبب عــدم قدرتــه علــى دفــع 
ــم  ــة، فقــد ت ــات القانوني ــًا للمتطلب ــح لقــاء اإلجــازة الســنوية. ففــي 8 حــاالت، وخالف ــن بشــكل صحي ــب العاملي روات
احتســاب أيــام الراحــة األســبوعية مــن ضمــن اإلجــازة الســنوية. وفــي مصنــع واحــد، لــم يتــم تعويــض العمــال لقــاء 
رصيــد اإلجــازات الســنوية غيــر المســتخدمة التــي تراكمــت علــى مــدى الســنوات الســابقة. وفــي معــرض إجابتهــا عــن 
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الســؤال، ذكــرت اإلدارة بــأن التناقــض قــد حــدث نتيجــة النتقــال ملكيــة المصنــع. واســتنادًا إلــى أحــدث اتفاقية العمل 
الجماعيــة األخيــرة، فإنــه ينبغــي أن يتــم احتســاب ســاعات العمــل اإلضافيــة واإلجــازات الســنوية للعمــال الوافديــن 
علــى أســاس األجــر األساســي، واألجــر العينــي، والزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( وجميــع المســتحقات الماليــة 
الثابتــة األخــرى. ولــم يشــمل مصنعــان المســتحقات العينيــة عنــد احتســاب أجــر اإلجــازات الســنوية غيــر المســتخدمة، 

كمــا لــم يشــمل مصنعــان آخــران كاًل مــن األجــر العينــي والزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( فــي هــذا االحتســاب.
الضمان االجتماعي والمنافع األخرى

لــم تلتــزم أربعــة مصانــع )6 بالمائــة( بمتطلبــات توفيــر وســائل نقــل للعمــال ذهابــًا وإيابــًا إلــى مــكان العمــل. ووفقــًا 
ــع  ــن المصن ــت المســافة بي ــر وســائل النقــل إذا كان ــع توفي ــى المصان ــن عل ــة، يتعّي ــة المفاوضــات الجماعي التفاقي
ومــكان إقامــة العمــال أكثــر مــن 1 كيلومتــر. وفــي اثنيــن مــن هــذه المصانــع، وفــرت اإلدارة للعمــال وســيلة نقــل 
فــي اتجــاه واحــد فقــط. وفــي الحالتيــن األخرتيــن اللتيــن تشــتركان فــي نفــس اإلدارة، وعلــى الرغــم مــن توفــر وســائل 
النقــل ذهابــًا وإيابــًا لجميــع العمــال المؤهليــن، إال أن حافــالت العــودة كانــت متاحــة فقــط الســاعة 6:30 مســاًء بــداًل 
مــن 4:30 مســاًء. وتحّقــق مستشــارو المنشــأة مــن عــدم وجــود حــاالت عمــل إضافــي جبري/قســري، وأكــدت اإلدارة 

أيضــًا بأنــه ال توجــد متطلبــات قانونيــة بشــأن توقيــت النقــل طالمــا يتــم تقديــم هــذه الخدمــة.
وتنــص اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة بأنــه يتعّيــن علــى المصانــع دفــع زيــادة ســنوية للعمــال قدرهــا 5 دنانيــر بمجــّرد 
إكمالهــم ســنة مــن الخدمــة حتــى الســنة الخامســة. ويحــّق للعّمــال الحصــول علــى زيــادة ســنوية قدرهــا 6 و 7 دنانيــر 
ــداًء مــن  ــز، ابت بمجــرد اســتكمالهم 6 و 7 ســنوات مــن الخدمــة علــى التوالــي. وكمــا لوحــظ فــي إطــار جانــب للتميي
ــة(.  ــادة الســنوية )عــالوة األقدمي ــذ الزي ــة متعلقــة بتنفي ــات متعاقب ــالث اتفاقي ــاك ث ــت هن شــباط/فبراير 2012، كان
ــادة  ــع الزي ــة لدف ــر ممتثل ــة( غي ــع )15 بالمائ ــاك 10 مصان ــات، كان هن ــذه االتفاقي ــم له ــر المالئ ــذ غي وبســبب التنفي
الســنوية )عــالوة األقدميــة( المســتحقة للعمــال. حيــث أخفــق بعــض هــذه المصانــع فــي تنفيــذ جميــع المتطلبــات 

أو كان لديهــم نظــام زيــادة ســنوية خــاص بهــم.
ووفقــًا للقانــون األردنــي، تشــمل األجــور العاديــة الراتــب األساســي وكافــة االســتحقاقات الماليــة مثــل المســتحقات 
العينيــة والزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( والبــدالت الثابتــة. وعند احتســاب الضمان االجتماعــي، يجب أن تتضمن 
ــة فيمــا يتعلــق باالحتســاب الدقيــق  ــر ممتثل ــة( غي المصانــع مجمــوع هــذه األجــور. كمــا كان 15 مصنعــًا )22 بالمائ
وإرســال نســبة صاحــب العمــل إلــى المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي ويرجــع ذلــك أساســًا إلــى االحتســاب غيــر 
الصحيــح لألجــور واحتســاب اشــتراكات الضمــان االجتماعــي. وعنــد احتســاب الضمــان االجتماعــي، لــم تحتســب 8 
مصانــع مبلــغ الزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة(، ولــم تحتســب 4 مصانــع األجــر العينــي ولــم يحتســب مصنــع واحــد 

»العــالوات الثابتــة«.  حيــث أقــّر أربعــة مصانــع بهــذه القضيــة وأشــاروا إلــى التزامهــم بتغييــر أنظمتهــم. 
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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Table 4. In Focus Table: Social Security and Other Benefits 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Are workers provided with transportation to and 

from the workplace? 

4 6% 

Does the employer correctly calculate and send the 

employer contribution to the Social Security 

Corporation? 

15 22% 

Does the employer correctly calculate, collect, and 

forward workers' contributions to the Social Security 

Corporation? 

15 22% 

Does the employer pay workers the required 

seniority bonus? 

10 15% 

WAGE INFORMATION, USE AND DEDUCTION  

Fifteen factories (22 percent) were in non-compliance with keeping one accurate 

payroll record. Although there is no legal limit to the overtime hours in Jordan, factories 

still tend to hide their real hours of operation because brands tend to have standards 

for overtime.26 Accurate time records are essential in assessing if workers are properly 

compensated and to ensure suitable working hours. In a number of factories, while 

overtime hours are not reflected on pay slips, interviewed workers nevertheless 

reported being paid accurately. Six factories were forthcoming during Better Work 

assessments, sharing multiple sets of time and payment records. The remaining non-

compliant factories either did not share all their records or had unreliable recording 

systems whereby workers punched out prior to finishing their days work to meet 

production targets and in 2 cases because of manual handwritten records that did not 

contain the necessary information such as in and out times and workers’ signatures 

indicating the authenticity of the recorded hours.  

Nine factories (13 percent) did not properly inform their workers about wage payments 

and deductions. In 8 of these cases, although the management had posters in the 

workplace and conducted a number of meetings, all interviewed workers showed a lack 

of awareness regarding the seniority bonus system. In one factory, 80 percent of the 

interviewed migrant workers mentioned they receive JOD 5 allowance after six months, 

whereas Jordanian workers receive JOD 5 or 10 as an attendance bonus. The 

management was unable present any specific criteria for this difference.  

Seven factories (10 percent) were found making unauthorized deductions form wages. 

In 5 factories, interviewed Sri Lankan workers stated that the management was 

الجدول 4. الجدول التوضيحي: الضمان االجتماعي والمنافع األخرى
عدد المصانع

التي ُوِجدت غير 
ممتثلة

معدل عدم 
االمتثال حسب 

السؤال

هــل يتــم توفيــر وســائل نقــل للعمــال ذهابــًا وإيابــًا إلــى مــكان 
العمل؟

هــل يحتســب صاحــب العمــل بشــكل صحيح نســبته ويرســلها 
إلــى المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعي؟

وإرســال  وجمــع  باحتســاب  العمــل  صاحــب  يقــوم  هــل 
للضمــان  العامــة  المؤسســة  إلــى  العمــال  اشــتراكات 

صحيــح؟ بشــكل  االجتماعــي 

هــل يدفــع صاحــب العمــل الزيــادة الســنوية )عــالوة األقدميــة( 
المســتحقة للعمال؟ 

4

15

15

10

%6

%22

%22

%15

معلومات األجر واستخداماته واقتطاعاته 
لقــد تــم اعتبــار 15 مصنعــًا )22 بالمائــة( فــي حالــة عــدم االمتثــال فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى كشــف واحــد دقيــق 
للرواتــب. وبالرغــم مــن عــدم وجــود الحــد القانونــي لســاعات العمــل اإلضافيــة فــي األردن، إال أنــه ال زالــت المصانــع 
ــة للعمــل اإلضافــي.   ــي تضعهــا العالمــات التجاري ــر الت ــة بســبب المعايي ــى إخفــاء ســاعات عملهــا الحقيقي ــل إل تمي
ــى  ــح باإلضافــة إل ــم تعويــض العمــال بشــكل صحي ــم إذا مــا يت ــة لتقيي ــة الدقيقــة ضروري ــر الســجالت الزمني وُتعتب
ضمــان ســاعات عمــل مناســبة. إال أنــه فــي عــدد مــن المصانــع ال تتــم اإلشــارة إلــى ســاعات العمــل اإلضافــي فــي 
قســائم األجــور، إال أن العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم ذكــروا بأنهــم يحصلــون علــى أجورهــم بدقــة. كمــا كانــت ســتة 
مصانــع متعاونــة خــالل عمليــة تقييــم عمــل أفضــل مــن حيــث عــرض مجموعــات متعــددة مــن ســجالت الــدوام ودفــع 
األجــور. أمــا المصانــع غيــر الممتثلــة األخــرى فهــي إمــا لــم تعــرض جميــع ســجالتها أو كان لديهــا أنظمــة وســجالت غير 
دقيقــة حيــث يقــوم العمــال بختــم نهايــة الــدوام قبــل االنتهــاء مــن العمــل وذلــك للوفــاء بكميــة اإلنتــاج المطلوبــة 
وذلــك فــي اثنتيــن مــن الحــاالت التــي اعتمــدت علــى الســجالت المكتوبــة بخــط اليــد حيــث لــم تتضمــن المعلومــات 

الضروريــة مثــل أوقــات الدخــول والخــروج وتوقيعــات العمــال لتوضيــح دقــة الســاعات المســجلة.
ولــم تقــم 9 مصانــع )13 بالمائــة( بإبــالغ عمالهــا عــن كيفيــة دفــع األجــور واالقتطاعــات بشــكل صحيــح. وفــي 8 مــن 
هــذه الحــاالت، علــى الرغــم مــن قيــام اإلدارة بتعليــق الملصقــات فــي أماكــن العمــل وإجرائهــا عــددًا مــن االجتماعــات 
مــع العمــال، فقــد أظهــر جميــع العامليــن الذيــن تــم إجــراء مقابــالت معهــم عــدم معرفتهــم بنظــام الزيــادة الســنوية 
)عــالوة األقدميــة(. وفــي مصنــع واحــد، ذكــر 80 بالمائــة مــن العمــال الوافديــن الذيــن تمــت مقابلتهــم بأنهــم يتلقــون 
عــالوة 5 دنانيــر بعــد ســتة أشــهر، فــي حيــن يتلقــى العمــال األردنيــون 5 أو 10 دنانيــر تحــت بنــد مكافــآت المواظبــة 

علــى الحضــور. ولــم تســتطع اإلدارة أن تقــّدم أي معاييــر محــددة لهــذا االختــالف.
ــث أشــار عمــال مــن  ــة مــن األجــور. حي ــر قانوني ــة( تقــوم بعمــل اقتطاعــات غي ــع )10 بالمائ كمــا وجــد ســبعة مصان
الجنســية الســريالنكية تمــت مقابلتهــم فــي 5 مصانــع أن اإلدارة كانــت تخصــم مبلغــًا مــن الراتــب لمــدة شــهرين أو 
ثالثــة أشــهر وذلــك لتســديد رســوم التوظيــف المدفوعــة فــي ســريالنكا.  وكانــت هــذه االقتطاعــات تتجــاوز نســبة 
الـــ10 بالمائــة مــن األجــر الشــهري للعمــال، وبالتالــي ال تمتثــل للقانــون األردنــي. وكان اثنــان مــن المصانــع األخــرى 
ــب العمــال؛ وقــد  ــى جان ــة عل ــف المترتب ــة رســوم التوظي يقدمــان قروضــًا للعمــال فــي حــاالت الطــوارئ أو لتغطي
تجــاوز تســديد هــذه القــروض أيضــًا نســبة الـــ10 بالمائــة. ومــن المهــم أن نالحــظ أنــه علــى الرغــم مــن وجــود الشــرط 
القانونــي لالقتطــاع، إال أن بعــض المصانــع والعامليــن فيهــا يفهمــون أن اســتخدام القــروض والســلف الطارئــة هــو 
أنهــا بمثابــة تدبيــر احتياطــي ألوضــاع صعبــة. ويفّضــل العمــال غالبــًا ســداد هــذه القــروض مــن خــالل دفعــات أقــل 
يــن فــي ظــل هــذه الظــروف، حيــث تمــت جميــع القــروض الطارئــة  قيمــة. وبالتالــي هنــاك خطــر محتمــل لعبوديــة الدَّ

المذكــورة ســابقًا 
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الجدول 5. الجدول التوضيحي: معلومات األجور واستخدامها واقتطاعاتها 

عدد المصانع
غير الممتثلة

معدل عدم 
االمتثال حسب 

السؤال

بنــاًء علــى طلــب مــن العمــال. وبالنســبة للقــروض المتعلقــة باالســتقدام، فإنــه يتــم تعييــن جــداول الســداد مــن قبــل 
المصنــع بســبب وجــود عــدد كبيــر مــن المقترضيــن. وتــم تســجيل قيــام مصنــع واحــد أيضــًا بإجــراء اقتطاعــات غيــر 

قانونيــة للعمــال الذيــن يقّدمــون اســتقالتهم قبــل نهايــة العقــد المبــرم بينهــم.

العقود والموارد البشرية
ُتعتبــر العقــود والمــوارد البشــرية واحــدة مــن المجموعــات الرئيســية فــي هــذا الســياق بالنســبة لــألردن وذلــك بســبب 
أن غالبيــة القــوى العاملــة هــي مــن العمــال الوافديــن. حيــث بلغــت معــدالت عــدم االمتثــال أكثــر مــن 45 بالمائــة فــي 
3 مــن أصــل 4 نقــاط امتثــال – وإجــراءات التعاقــد 61 بالمائــة، والحــوار واالنضبــاط والمنازعــات 63 بالمائــة واالســتخدام 

والعقــود 46 بالمائــة.
إجراءات التعاقد 

يبقــى دفــع رســوم التوظيــف غيــر القانونيــة مــن قبــل العمــال الذيــن يتــم اســتقدامهم حديثــًا قضيــة هامــة فــي إطــار 
إجــراءات التعاقــد وذلــك مــع وصــول عــدد المصانــع غيــر الممتثلــة إلــى 36 مصنعــًا. وقــد لوحــظ هــذا األمــر باســتمرار 
فــي المصانــع التــي توظــف عمــااًل ذكــورًا مــن الجنســّيتين الســريالنكية والهنديــة؛ وتعتبــر هاتــان الدولتــان ثانــي وثالــث 
الــدول األكثــر شــيوعًا مــن بيــن دول األصــل الســتقدام عمــال وافديــن مهــرة. ودفــع العمــال الهنــود رســوم توظيــف 
باهظــة تتــراوح بيــن 400 إلــى 1300 دوالر أمريكــي ودفــع العمــال الذكــور مــن الجنســية الســريالنكية مــا بيــن 450 إلــى 
650 دوالر أمريكــي. ويالحــظ كذلــك االختالفــات فــي رســوم التوظيــف التــي يدفعهــا العمــال والعامــالت مــن ســريالنكا 
ــز. وقــد أشــار كل مــن العمــال  ــر فــي إطــار مجموعــة التميي ــم تســليط الضــوء عليهــا أكث ــث ت ــة، حي كممارســة تمييزي
واإلدارة إلــى أن الوســطاء فــي الهنــد يلعبــون دورًا رئيســيًا فــي جمــع مرشــحين محتمليــن مــن قــرى بعيــدة ويربطوهــم 
بــوكالء اســتقدام مرخصيــن يّتخــذون مــن المــدن مقــرًا لهــم. ونتيجــة لذلــك، غالبــًا مــا يضطــر العمــال للدفــع ألطــراف 
متعــددة قبــل أن يتمكنــوا مــن الوصــول حتــى إلــى الــوكالء الذيــن تتعاقــد معهــم المصانــع األردنيــة. ونظــرًا للشــبكة 

الواســعة مــن الوســطاء، تبقــى هــذه القضيــة مــن القضايــا التــي يصعــب التصــدي لهــا.
وفــي حيــن أن العامــالت مــن ســريالنكا يدفعــن أقــل مــن 300 دوالر أمريكــي إلــى وكالء االســتقدام فــي بلــد األصــل، 
فــي المقابــل ُيطلــب مــن العمــال الذكــور دفــع تكاليــف أعلــى بكثيــر. وقــد أشــارت عــدة مصانــع أنــه نظــرًا النخفــاض 
الطلــب ونســب التوظيــف المســموح بهــا للعمــال الذكــور، فإنــه يتعيــن عليهــم دفــع رســوم أعلــى للمكتــب قبــل 
الوصــول إلــى الــوكالء. ويشــير الموقــع اإللكترونــي لمكتــب االســتقدام الســريالنكي إلــى وجــود رســوم تســجيل موحــدة 
لــدى المكتــب تبلــغ حوالــي 100 دوالر مــع الضريبــة. ويشــير كل إعــالن وظيفــة علــى الموقــع اإللكترونــي صراحــة إلــى 
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deducting an amount from the salary for two to three months to reimburse for 

recruitment fees paid in Sri Lanka.27 The deductions were over 10 percent of the 

workers’ monthly wage, and therefore not in compliance with the Jordanian law. Two 

other factories were providing loans to workers in case of emergencies or to cover the 

workers’ side of the recruitment fees; these repayments also exceeded the 10 percent 

threshold. It is important to note that despite the legal requirement for deductions, 

some factories and their workers have a mutual understanding regarding the use of 

emergency loans and advances, which is an extra provision for difficult situations. 

Workers often prefer to pay off these loans through fewer installments. While there is a 

possible risk for bonded labour under such circumstances, all the reported emergency 

loans were based on workers’ request. For recruitment-related loans, the repayment 

schedules are set by the factory due to a greater number of borrowers. One factory was 

also recorded making incorrect deductions for workers resigning before the end of their 

contract. 

Table 5.  In Focus Table: Wage Information, Use and Deduction 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Does the employer keep only one accurate payroll 

record? 

15 22% 

Does the employer properly inform workers about 

wage payments and deductions? 

9 13% 

Has the employer made any unauthorized 

deductions from wages? 

7 10% 

Contracts and Human Resources 

Contracts and Human Resources is one of the key clusters within the Jordanian 

context because of the majority migrant workforce. Three out of the 4 compliance 

points have non-compliance rates over 45 percent – Contracting Procedures at 61 

percent, Dialogue, Discipline and Disputes at 63 percent and Employment Contracts at 

46 percent.  

CONTRACTING PROCEDURES 

Payment of unauthorized recruitment fees by newly recruited workers remains a 

significant issue under Contracting Procedures with 36 non-compliant factories. This 

has been consistently observed in factories that hire male Sri Lankan and Indian 

workers; these are also the second and third most common countries of origin for 

recruiting skilled migrant workers, respectively. Indian workers paid excessive 

هل يحتفظ صاحب العمل بكشف رواتب واحد ودقيق؟

هــل يقــوم صاحــب العمــل بإبــالغ العمــال بشــكل واضــح 
حــول كيفيــة دفــع األجــور واقتطاعاتهــا؟

هــل قــام صاحــب العمــل بإجــراء أي اقتطاعــات غيــر قانونيــة 
مــن األجــور؟

15

9

7

%22

%13

%10
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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رســوم التوظيــف مســتحقة الدفــع للعمــالء المختلفيــن والتــي تتــراوح بيــن 115 إلــى 210 دوالر أمريكــي. ويكشــف 
هــذا عــن وجــود تفــاوت واضــح بيــن التوجيهــات المنصــوص عليهــا وممارســات االســتخدام الفعليــة للعمــال 

ــور. الســريالنكيين الذك
فــي حيــن اســتخدمت 15 مــن المصانــع غيــر الممتثلــة 36 عامــاًل نيباليــًا فــي 8 مــن هــذه المصانــع )53 بالمائــة(، كمــا 
ــى 850 دوالر أمريكــي.  ــن 350 إل ــن تمــت مقابلتهــم بأنهــم دفعــوا رســومًا باهظــة بي ــون الذي أفــاد العمــال النيبالي
ودفــع عمــال نيباليــون فــي 4 مصانــع أقــل مــن 300 دوالر أمريكــي فــي حيــن لــم يدفــع العمــال مــن المصانــع الثالثــة 

المتبقيــة أي رســوم توظيــف.
ــر. هــذا  ــر الممتثلــة خــالل هــذه الفتــرة المشــمولة بالتقري وتــم اســتقدام عمــال بورمييــن فــي 7 مــن المصانــع غي
وباســتثناء مصنــع واحــد، قــام العمــال البورميــون بدفــع رســوم توظيــف باهظــة تتــراوح بيــن 500 إلــى 600 دوالر. 
وفــي حالــة واحــدة محــددة، دفــع العمــال 300 دوالر أمريكــي فــي بلدهــم األصلــي وكان مــن المفتــرض أن يدفعــوا 

500 دوالر أخــرى مــن خــالل خمســة أقســاط شــهرية بمجــّرد أن يبــدؤوا بالعمــل فــي المصنــع.
كمــا قــام مصنعــان فقــط باســتخدام عمــال مــن مدغشــقر، وجميعهــم دفعــوا رســومًا باهظــة تتــراوح مــن 400 إلــى 

600 دوالر أمريكــي إلــى وكالء االســتقدام فــي بلدهــم األصلــي. 
ويشــّكل العمــاُل الباكســتانيون والكمبوديــون نســبة ضئيلــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة الوافدة ويتم اســتخدامهم 
ــف اســتقدام  ــن الجنســيتين أي تكالي ــم يتحمــل العمــال مــن هاتي ــي. ول ــى التوال ــن، عل ــع ومصنعي فــي 10 مصان
باهظــة خــالل العــام الماضــي. وأخيــرًا، لــم يدفــع العمــال مــن بنغالديــش الذيــن يمثلــون غالبيــة اليــد العاملــة الوافدة 

أي رســوم باهظــة ضمــن أفــراد العينــة الذيــن تــم إجــراء مقابــالت معهــم. 
ــي لوحظــت فــي  ــة الت ــر الكافي ــن ارتفــاع تكاليــف االســتقدام وإجــراءات االســتقدام غي ــق بي ــط وثي ــاك رب وكان هن
24 مصنعــًا. وكان هــذا هــو الحــال بصفــة خاصــة الســتخدام عمــال هنــود، حيــث لــم تحتفــظ 9 مــن أصــل 24 مــن 
ــم  ــد ت ــأن العمــال ق ــرت ب ــود، وذك ــق باســتخدام العمــال الهن ــق اســتقدام تتعل ــأي وثائ ــة ب ــر الممتثل ــع غي المصان
اســتقدامهم مــن خــالل معــارف شــخصية. وفــي الحــاالت المتبقيــة، علــى الرغــم مــن وجــود جميــع الوثائــق الالزمــة 
لــدى المصانــع، إال أن الســلطات لــم تســتطع التحقــق مــن صحتهــا. وال تقــوم الســفارة الهنديــة فــي األردن بختــم 
هــذه الوثائــق مــا لــم تلتــزم المصانــع بمتطلبــات الحكومــة الهنديــة مــن دفــع الحــد األدنــى للراتــب األساســي وقــدره 
ــر  ــغ 110 دناني ــع العمــال الهنــود، وهــو أعلــى مــن الحــد األدنــى لألجــور النقــدي فــي األردنــي البال ــارًا لجمي 150 دين
ــد فقــط مــن  ــع واح ــن مصن ــب العمــال. وتمّك ــزءًا مــن رات ــي ج ــر العين ــر الســفارة األج ــن. وال تعتب للعمــال الوافدي
المصانــع غيــر الممتثلــة مــن الحصــول علــى ختــم الســفارة علــى جميــع وثائــق االســتقدام ألنــه ذكــر علــى نحــو كاذب 
بــأن الحــد األدنــى للراتــب األساســي هــو 150 دينــارًا، وهــو أعلــى مــن الرواتــب الفعليــة للعمــال الوافديــن. ولــم يتــم 

االحتفــاظ بــأي وثائــق الســتخدام العمــال الباكســتانيين.
ولــم يكــن لــدى العمــال فــي 10 مصانــع تصاريــح عمــل وبطاقــات إقامــة ســارية المفعــول. وُتعتبــر هــذه مســألة 
مهمــة ألنهــا يمكــن أن تقّيــد بشــّدة حركــة العمــال خــارج مــكان العمــل. وفــي 4 مــن المصانــع غيــر الممتثلــة، كان 
لــدى العمــال تصاريــح عمــل وإقامــة ســارية المفعــول ولكــن المصانــع لــم تحصــل علــى الموافقــة الالزمــة مــن وزارة 
العمــل لنقــل العمــال بشــكل مؤقــت مــن شــركات تابعــة لهــا. وتتعلــق أســباب عــدم االمتثــال األخــرى بتصاريــح عمل 

منتهيــة الصالحيــة، وعــدم وجــود تصاريــح إقامــة لــدى العمــال الــذي تــم نقلهــم مــن المصانــع التــي تــم إغالقهــا.
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all the necessary documentation, the authorities did not verify them. The Indian 

Embassy in Jordan does not stamp such documents unless factories comply with the 

Indian governmental requirement of providing a minimum basic salary of JOD 150 to 

all Indian workers, which is higher than the Jordanian in cash minimum wage of JOD 

110 for migrant workers, as per the CBA; the embassy does not consider the in-kind 

amount as a part of the workers’ salary. Only one of the non-compliant factories had 

all their recruitment documents stamped by the embassy as they falsely noted a 

minimum basic salary of JOD 150, which is higher than the workers’ actual salaries. No 

documents were maintained for hiring Pakistani workers.  

Workers in 10 factories did not have valid work permits and residence IDs. This is an 

important issue as it can severely restrict workers’ movement outside the workplace. In 

4 of the non-compliant factories, workers had valid work and residence permits but the 

factory did not obtain the necessary MoL approval for the temporary transfer of 

workers from their sister companies. Other reasons for non-compliance were related to 

expired work permits, no residence permits for workers transferred from factories that 

have been shut down. 

Table 6. In Focus Table: Contracting Procedures 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Do the migrant workers have valid work permits and 

residence IDs? 

10 15% 

Does the employer consider workers on limited 

duration contracts who work beyond their term as 

unlimited duration contract workers? 

0 0% 

Does the employer pay for the return trip of migrant 

workers who have been expelled from the country 

because of an invalid residence ID? 

0 0% 

Has the employer taken sufficient steps to ensure 

that migrant workers do not pay any unauthorized 

fees? 

24 36% 

Have workers paid unauthorized fees to recruitment 

agents? 

36 54% 

Is the probationary period limited to 3 months? 0 0% 

 

هــل يوجــد لــدى العمــال الوافديــن تصاريــح عمــل وبطاقــات 
إقامــة ســارية المفعــول؟

%15

هــل يعتبــر صاحــب العمــل العمــال الذيــن يعملــون بعقــود 
المــدة وتنتهــي مــدة عقودهــم مــع اســتمرارهم  محــدودة 

بالعمــل بأنهــم عمــال بعقــود غيــر محــدودة المــدة؟

هــل يدفــع صاحــب العمــل تكاليــف رحلــة العــودة للعمــال 
الوافديــن الذيــن تــم تســفيرهم بســبب بطاقــة إقامــة منتهيــة 

ــة؟ الصالحي

هــل اتخــذ صاحــب العمــل خطــوات كافيــة لضمــان عــدم قيــام 
العمــال الوافديــن بدفــع أي رســوم غيــر قانونيــة؟

وكالء  إلــى  قانونيــة  غيــر  رســوم  أي  العمــال  دفــع  هــل 
م؟ االســتقدا

هل فترة التجربة محددة بثالثة أشهر؟ 

0

0

24

36

0

%0

%0

%36

%54

%0
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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عقود العمل
تــم إلــزام جميــع المصانــع التــي تســتخدم عمــااًل وافديــن باســتخدام العقــد الموحــد بشــكل كامــل بحلــول نهايــة 2016. 
وكان هــذا اجــراء هــام إلحــداث انخفــاض كبيــر فــي حــاالت عــدم االمتثــال المتعلقــة باســتخدام الشــروط واألحــكام 
التعاقديــة غيــر القانونيــة. وبالنســبة لهــذا البنــد األخيــر، لوحظــت وجــود حالتيــن فقــط خــالل العــام الماضــي لعمــال تــم 
اســتقدامهم فــي منتصــف 2015، وذلــك قبــل وضــع الصيغــة النهائيــة للعقــد الموحــد. وقــد بــدأت معظــم المصانــع 
المؤهلــة باســتخدام هــذا العقــد للعمــال الوافديــن المســتقدمين حديثــًا، ومــع ذلــك، ال يــزال هنــاك مفاهيــم خاطئــة 
بشــأن تنفيــذه بالنســبة للعمــال الحالييــن الذيــن جــددوا تصاريــح عملهــم فــي 2016. وتــم رســميًا نشــر مذكــرة تفاهــم بيــن 
المتعامليــن فــي القطــاع وذلــك فــي عــدد الجريــدة الرســمية المنشــورة بتاريــخ 19 كانــون الثاني/ينايــر 2016. حيــث يمكــن 
الوصــول إلــى الترجمــة الرســمية لهــذا العقــد بلغــات العمــال المختلفــة مــن خــالل الموقعيــن اإللكترونييــن لبرنامــج 
عمــل أفضــل/األردن ونقابــة العمــال باســتثناءات اللغــة األرديــة )باكســتان( واللغــة الخميريــة )كمبوديــا(؛ حيــث وجــد 4 
مصانــع غيــر ممتثلــة فــي هــذا الصــدد. وكان مــا مجموعــه 21 مصنعــًا غيــر قــادرة علــى االمتثــال لمتطلبــات التشــريعات 

األردنيــة للعقــود، وكان ذلــك يعــود فــي كثيــر مــن األحيــان لعــدم ترجمــة العقــود إلــى جميــع اللغــات ذات الصلــة.
ويحــق للعمــال أيضــًا الحصــول علــى نســخ مــن العقــد الموقــع بثــالث لغــات مختلفــة – العربيــة واإلنجليزيــة واللغــة األم 
للعمــال. ولــم تمتثــل 10 مصانــع لهــذا المتطلــب واحتفظــت فقــط بالعقــود الموقعــة األصليــة فــي ملفــات العمــال 
لــدى شــؤون الموظفيــن. وقــد أفــاد عــدد قليــل مــن المصانــع أن توفيــر نســخ بثــالث لغــات يتطلــب الكثيــر مــن الطباعــة 

ألن كل مجموعــة تتــراوح مــن 21 إلــى 28 صفحــة، اعتمــادًا علــى اللغــة األم.

الحوار واالنضباط والمنازعات 
إن اإلســاءة اللفظيــة هــي واحــدة مــن القضايــا الرئيســية فــي إطــار نقطــة امتثــال الحــوار واالنضبــاط والمنازعــات، وتــم 
ــخ العمــال مــن قبــل موظفــي اإلنتــاج  اإلشــارة إلــى 18 مصنعــًا شــهدت حــاالت مــن اإلســاءة اللفظيــة. وكثيــرًا مــا يوبَّ
ألســباب مثــل عــدم تحقيــق كميــات اإلنتــاج المطلوبــة وإنتــاج منتجــات معيبــة والغيــاب بــدون إشــعار مســبق. وُتعتبــر 
هــذه اإلســاءة اللفظيــة شــائعة خاصــة خــالل األشــهر التــي تشــهد ذروة اإلنتــاج بســبب ضغوطــات العمــل العاليــة. وفــي 
حيــن أن جميــع المصانــع غيــر الممتثلــة قــد اتخــذت بعــض التدابيــر للحــد مــن اإلســاءة اللفظيــة فــي مــكان العمــل مــن 

عدد المصانعالجدول 7. الجدول التوضيحي: عقود العمل 
غير الممتثلة

معدل عدم 
االمتثال حسب 

السؤال
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Table 7. In Focus Table: Employment Contracts 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Do all persons who perform work for the factory, 

both on the premises and offsite, have a contract? 

6 9% 

Do the employment contracts comply with 

Jordanian legal requirements? 

21 31% 

Do the employment contracts specify the terms and 

conditions of employment? 

4 6% 

Do the factory bylaws comply with Jordanian legal 

requirements and were they communicated to 

workers? 

9 13% 

Do workers understand the terms and conditions of 

employment? 

0 0% 

Does the employer maintain a personnel file for each 

worker? 

5 7% 

Does the employer provide workers with a copy of 

their contract? 

10 15% 

DIALOGUE, DISCIPLINE AND DISPUTES 

Verbal abuse is one of the key issues under the Dialogue, Discipline and Disputes 

compliance point, and 18 factories were cited for instances of verbal abuse. Workers are 

frequently reprimanded by the production staff for reasons such as not fulfilling their 

production targets, producing defective products and for absences without prior notice. 

Such verbal abuse is particularly common during the peak production months due to 

high work pressure. While all the non-compliant factories had taken some measures to 

reduce verbal abuse at the workplace through Supervisory Skills Training, the joint 

Union-Management Committees and by taking disciplinary measures, one of the 

factories faced several work stoppages over the past year due to an escalation in 

production-related arguments. 

Effectively functioning Joint Union-Management Committees can play an important 

role in addressing workplace disputes. Statistics indicate that this area requires further 

improvements, as 25 factories did not comply with this requirement. These factories 

either did not have a committee or their existing committees were non-functional. For 

the latter, workers’ representatives were selected by management rather than elected 

هــل يوجــد عقــود لــدى جميــع األشــخاص الذيــن يــؤدون عمــاًل 
للمصنــع، ســواء داخــل مــكان العمــل وخارجــه؟

هل تخضع عقود العمل للمتطلبات القانونية األردنية؟ 

هل تحّدد عقود العمل شروط وأحكام االستخدام؟ 

هــل يخضــع النظــام الداخلــي للمصنــع للمتطلبــات القانونيــة 
األردنيــة وهــل تــم إبــالغ العمــال بــه؟

هل يفهم العمال شروط وأحكام االستخدام؟

ــرة  ــكل عامــل فــي دائ ــف ل هــل يحتفــظ صاحــب العمــل بمل
شــؤون الموظفيــن؟

العقــود  مــن  بنســخة  العمــال  العمــل  صاحــب  يــزّود  هــل 
بهــم؟  الخاصــة 

%9

%31

%6

%13

%0

%7

%15

6

21

4

9

0

5

10
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خــالل التدريــب علــى المهــارات اإلشــرافية واللجــان المشــتركة بيــن النقابــة واإلدارة، واتخــاذ تدابيــر انضباطيــة، فقــد 
شــهد واحــد مــن المصانــع العديــد مــن حــاالت التوقــف عــن العمــل خــالل العــام الماضــي نتيجــة تصعيــد فــي حــاالت 

عــدم االتفــاق المتعلقــة باإلنتــاج.
ويمكــن للجــان المشــتركة بيــن النقابــة واإلدارة التــي تعمــل بفعاليــة أن تلعــب دورًا هامــًا فــي معالجــة النزاعــات فــي 
مــكان العمــل. وتشــير اإلحصــاءات إلــى أن هــذا المجــال يتطلــب مزيــدًا مــن التحســينات، حيــث لــم يمتثــل 25 مصنعــًا 
لهــذا المتطلــب. وإن تلــك المصانــع إمــا لــم يكــن لديهــا لجنــة أو أن لجانهــا القائمــة لــم تكــن فاعلــة. وبالنســبة لهــذه 
الفئــة األخيــرة، تــم اختيــار ممثلــي العمــال مــن قبــل اإلدارة بــداًل مــن انتخابهــم مــن قبــل العمــال أو مــن قبــل ممثلــي 

النقابــة. وكان العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم غيــر مدركيــن كذلــك للغــرض مــن هــذه اللجــان أو وجودهــا.
إنهاء الخدمات 

علــى الرغــم مــن أن النتائــج محــدودة فــي إطــار نقطــة االمتثــال هــذه، إال أن التحســينات فــي آليــات رصــد إجــراءات إنهــاء 
الخدمــات واالســتقالة هامــة. حيــث أن نطــاق التقييمــات المحــدود لمطابقــة ســجالت المخالصــات النهائيــة قــد يــؤدي 
ــر قانونيــة ال تحظــى بقــدر كاف مــن التبليــغ. حيــث لــم تقــم 15 مصنعــًا  إلــى اكتشــاف ممارســات إنهــاء خدمــات غي
بتعويــض العمــال المســتقيلين تعويضــًا كافيــًا عــن اإلجــازات الســنوية غيــر المســتخدمة. وفــي 13 مــن هــذه المصانــع 
غيــر الممتثلــة، ال يتــم تضميــن األجــر العينــي فــي احتســاب دفعــات اإلجــازة الســنوية غيــر المســتعملة حيــث يســتند 

االحتســاب فقــط علــى الراتــب األساســي البالــغ 110 دنانيــر. 
ولــم تمتثــل 5 مصانــع للمتطلبــات القانونيــة إلنهــاء الخدمــات. حيــث قــّدم واحــد مــن المصانــع معلومــات تبّيــن أن 
ــاء خدمــات العمــال  ــم إنه ــد ت ــه ق ــالت مــع العمــال أن ــرت المقاب ــن أظه ــد اســتقالوا مــن العمــل، فــي حي العمــال ق
رغمــًا عنهــم، وُطلــب منهــم المســاهمة فــي مصاريــف الســفر جــوًا الخاصــة بهــم. وتــم اإلبــالغ عــن المصانــع األخــرى 
غيــر الممتثلــة بســبب عــدم وجــود أي ســجالت إلنهــاء الخدمــات )حالتــان اثنتــان(، واحتســاب غيــر دقيــق لمســتحقات 

المخالصــات النهائيــة )حالــة واحــدة( واالقتطاعــات غيــر القانونيــة )حالــة واحــدة(.
ولــم يحتفــظ مصنعــان بــأي ســجالت للعمــال الذيــن تركــوا المصنــع. ونتيجــة لذلــك، لــم يســتطع مستشــارو المنشــأة 
فــي حالــة واحــدة التحقــق ممــا إذا تــم إنهــاء خدمــات العمــال ألســباب مشــروعة بســبب عــدم تواجــد العديــد مــن العمــال 
فــي المصنــع بعــد حادثــة التوقــف عــن العمــل. وفــي الحالــة الثانيــة، لــم يســتطع مستشــارو المنشــأة التحقــق ممــا إذا 

كان العمــال قــد حصلــوا علــى مهلــة كافيــة قبــل إنهــاء خدماتهــم.
وعلــى الرغــم مــن نــدرة اإلبــالغ، إال أن هــذه النتائــج تمّثــل بشــكل فعــال التحديــات الرئيســية فــي التحّقــق مــن إجــراءات 
إنهــاء الخدمــات وضــرورة تعزيــز آليــات المراقبــة. ويمكــن لالقتطاعــات غيــر القانونيــة والمدفوعــات غيــر الدقيقــة أن 
تصــل إلــى مبالــغ كبيــرة ُيحــَرم منهــا العمــال. وفــي حيــن أنــه بالنســبة لمعظــم القضايــا األخــرى فإنــه مــن الممكــن اتخــاذ 
إجــراءات متابعــة بعــد تحديــد المشــكلة وتقديــم تعويضــات للعمــال المتضرريــن، إال أنــه مــن الصعــب تعويــض العمــال 
عــن ممارســات غيــر قانونيــة إلنهــاء الخدمــات، بســبب عــدم عــودة العمــال إلــى المصنــع أو عــدم بقائهــم فــي البــالد 

وذلــك بالنســبة للعمــال الوافديــن.

السالمة والصحة المهنية
يتركز عدم االمتثال في إطار مجموعة الســالمة والصحة المهنية بشــكل رئيســي في الخدمات الصحية واإلســعافات 
األوليــة )88 بالمائــة(، وأنظمــة إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة )87 بالمائــة(، وحمايــة العمــال )79 بالمائــة(، وســكن 

العمــال )78 بالمائــة(، ومرافــق الرعايــة )70 بالمائــة(.
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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الخدمات الصحية واإلسعافات األولية وأنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية
ال تــزال المتطلبــات القانونيــة الصارمــة للمرافــق والكــوادر الطبيــة فــي الموقــع ومختّصــي الســالمة والصحــة المهنيــة 
هــي الســبب الرئيســي وراء معــدالت عــدم االمتثــال العاليــة فــي مجــال نقــاط االمتثــال للخدمــات الصحيــة واإلســعافات 
ــاء(  ــب القانــون األردنــي وجــود طبيــب )أطب ــة، علــى التوالــي. ويتطّل ــة و أنظمــة إدارة الســالمة والصحــة المهني األولي
متخصصيــن فــي الطــب المهنــي وممرضيــن فــي الموقــع لجميــع المصانــع التــي يوجــد فيهــا أكثــر مــن 50 عامــل 
)ويمكــن للمصانــع التــي يوجــد فيهــا أقــل مــن 50 عامــل أن تتشــارك فــي طبيــب وممــرض(. ويــزداد عــدد األطبــاء 
ــر مــن 1,000 عامــل( أن  ــرة )أكث ــع الكبي ــى المصان ــن عل ــع، حيــث يتعّي ــن بشــكل متناســب مــع حجــم المصن والممرضي
ــى  ــر قــادرة عل ــة واحــدة فــي الموقــع. وكانــت 53 مصنعــًا غي ــن ووحــدة طبي ــاء وأربعــة ممرضي ــة أطب يكــون لديهــا ثالث
تلبيــة متطلبــات المرافــق الطبيــة فــي الموقــع، ولكــن، مــن بيــن هــذه المصانــع غيــر الممتثلــة، هنــاك 16 منهــا تفــي 

ــة.  ــات القائمــة الذهبي بمتطلب
ويشــترط قانــون العمــل األردنــي علــى المصانــع التــي لديهــا 201-500 عامــل أن تســتخدم فنّييــن اثنيــن فــي الســالمة 
والصحــة المهنيــة وأخّصائــي واحــد فــي الســالمة والصحــة المهنيــة، وعلــى المصانــع التــي لديهــا 501-1000 عامــل أن 
يكــون لديهــا أخّصائييــن اثنيــن وثالثــة فنييــن فــي الســالمة والصحــة المهنيــة، باإلضافــة إلــى أخصائــي واحــد واثنيــن 
مــن الفنييــن لــكل 1,000 موظــف إضافــي. وفشــلت 51 مصنعــًا فــي اســتخدام العــدد المطلــوب مــن موظفــي الســالمة 
والصحــة المهنيــة، ويمتثــل 8 منهــا لمتطلبــات القائمــة الذهبيــة. ونظــرًا للوضــع غير الرســمي لبرنامج القائمــة الذهبية، 

يتعّيــن علــى برنامــج عمــل أفضــل/األردن أن يقّيــم المصانــع علــى أســاس القانــون الحالــي.
وُتعتبــر صناديــق اإلســعافات األوليــة التــي تفتقــر لتجهيــز كاٍف النتيجــة الثانيــة األكثــر شــيوعا فــي إطــار نقطــة االمتثــال 
للخدمــات الصحيــة واإلســعافات األوليــة )26 مصنعــًا(. وفــي المتوســط، تتضمــن صناديــق اإلســعافات األوليــة علــى 
7-11 مــادة طبيــة بــداًل ممــا مجموعــه 17 مــادة طبيــة التــي نــص عليهــا القانــون. وهــذه مســألة كثيــرًا مــا تتكــرر بســبب 
عــدم فعاليــة أنظمــة المراقبــة الداخليــة وأنظمــة إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة. وفــي 4 مــن حــاالت عــدم االمتثــال، 

كانــت هــذه الصناديــق مقفلــة ولــم يكــن مــن الســهل الوصــول إلــى األشــخاص المكّلفيــن باالحتفــاظ بالمفاتيــح.
وترتبــط النتائــج األخــرى فــي إطــار أنظمــة إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة بتوافــر خطــط مكتوبــة للســالمة والصحــة 
المهنيــة )13 مصنعــًا غيــر ممتثــل( ولجــان ســالمة وصحــة مهنيــة فاعلــة )15 مصنعــًا غيــر ممتثــل(. ويمكــن ألعضــاء لجنــة 
الســالمة والصحــة المهنيــة الفاعليــن أن يلعبــوا دورًا هامــًا فــي مراقبــة مســائل الســالمة والصحــة المهنيــة بانتظــام 
ــًا. وعلــى الرغــم مــن أن  ــزًا كافي ــة المجهــزة تجهي فــي أماكــن العمــل، مثــل ضمــان وجــود صناديــق اإلســعافات األولي
7 مــن 15 مصنعــًا غيــر ممتثــل لديهــم لجــان مواَفــق عليهــا مــن قبــل وزارة العمــل، إال أنهــا كانــت غيــر فاعلــة بســبب 

اجتماعاتهــا الشــهرية غيــر المنتظمــة والتناقضــات بيــن الحاضريــن فــي االجتماعــات وقائمــة األعضــاء المعتمديــن.

الجدول 8. الجدول التوضيحي: أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية
عدد المصانع
غير الممتثلة

معدل عدم 
االمتثال حسب 

السؤال

ANNUAL REPORT 2017: BETTER WORK JORDAN 

 

 

37 

Table 7. In Focus Table: Employment Contracts 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Do all persons who perform work for the factory, 

both on the premises and offsite, have a contract? 

6 9% 

Do the employment contracts comply with 

Jordanian legal requirements? 

21 31% 

Do the employment contracts specify the terms and 

conditions of employment? 

4 6% 

Do the factory bylaws comply with Jordanian legal 

requirements and were they communicated to 

workers? 

9 13% 

Do workers understand the terms and conditions of 

employment? 

0 0% 

Does the employer maintain a personnel file for each 

worker? 

5 7% 

Does the employer provide workers with a copy of 

their contract? 

10 15% 

DIALOGUE, DISCIPLINE AND DISPUTES 

Verbal abuse is one of the key issues under the Dialogue, Discipline and Disputes 

compliance point, and 18 factories were cited for instances of verbal abuse. Workers are 

frequently reprimanded by the production staff for reasons such as not fulfilling their 

production targets, producing defective products and for absences without prior notice. 

Such verbal abuse is particularly common during the peak production months due to 

high work pressure. While all the non-compliant factories had taken some measures to 

reduce verbal abuse at the workplace through Supervisory Skills Training, the joint 

Union-Management Committees and by taking disciplinary measures, one of the 

factories faced several work stoppages over the past year due to an escalation in 

production-related arguments. 

Effectively functioning Joint Union-Management Committees can play an important 

role in addressing workplace disputes. Statistics indicate that this area requires further 

improvements, as 25 factories did not comply with this requirement. These factories 

either did not have a committee or their existing committees were non-functional. For 

the latter, workers’ representatives were selected by management rather than elected 

لبرامــج  مكتوبــة  خطــط  العمــل  لــدى صاحــب  يوجــد  هــل 
المهنيــة؟ والصحــة  الســالمة 

هــل يســجل صاحــب العمــل الحــوادث واألمــراض ذات الصلــة 
بالعمل؟

هــل يســتخدم المصنــع مختصــي الســالمة والصحــة المهنيــة 
المطلوبين؟

%19

%6

%76

13

4

51
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Table 7. In Focus Table: Employment Contracts 
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factories 
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Do the employment contracts comply with 
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employment? 
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Does the employer maintain a personnel file for each 
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5 7% 

Does the employer provide workers with a copy of 

their contract? 
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Verbal abuse is one of the key issues under the Dialogue, Discipline and Disputes 

compliance point, and 18 factories were cited for instances of verbal abuse. Workers are 

frequently reprimanded by the production staff for reasons such as not fulfilling their 

production targets, producing defective products and for absences without prior notice. 

Such verbal abuse is particularly common during the peak production months due to 

high work pressure. While all the non-compliant factories had taken some measures to 

reduce verbal abuse at the workplace through Supervisory Skills Training, the joint 

Union-Management Committees and by taking disciplinary measures, one of the 

factories faced several work stoppages over the past year due to an escalation in 

production-related arguments. 

Effectively functioning Joint Union-Management Committees can play an important 

role in addressing workplace disputes. Statistics indicate that this area requires further 

improvements, as 25 factories did not comply with this requirement. These factories 

either did not have a committee or their existing committees were non-functional. For 

the latter, workers’ representatives were selected by management rather than elected 

هــل يوجــد لــدى المصنــع رخصــة مهــن ســارية المفعــول؟ 
)تقتضــي رخــص المهــن موافقــات ســالمة المبنــى(

هــل قــام صاحــب العمــل بتشــكيل لجنــة مشــتركة مــن العمال 
واإلدارة للســالمة والصحة المهنية؟

هــل قــام صاحــب العمــل بتنفيــذ تقييــم للمســائل العامــة 
للســالمة والصحــة المهنيــة فــي المصنــع؟

%4

%22

%7

3

15

5

مرافق الرعاية
لقــد كان إحــدى التحســينات الرئيســية فــي إطــار مرافــق الرعايــة هــو توفيــر حضانــات مؤسســية ألطفــال العامــالت 
األردنيــات. وتنــّص المــادة 72 مــن قانــون العمــل األردنــي علــى وجــوب قيــام أي مصنــع يســتخدم مــا ال يقــل عــن 
20 امــرأة لديهــن مــا ال يقــل عــن 10 أطفــال دون ســّن الرابعــة بتوفيــر حضانــات مؤسســية فــي مــكان العمــل. ومــع 
زيــادة فــي فــرص العمــل للمــرأة األردنيــة، التــي تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة فــي الفــروع اإلنتاجيــة 
المســجلة حديثــًا، فــإن معــدل عــدم االمتثــال يبلــغ 33 فــي المئــة )22 مصنعــًا(، ألنــه أصبــح يترتــب علــى عــدد أكبــر مــن 
المصانــع ضمــان االلتــزام بهــذا الشــرط. وكبديــل للحضانــات المؤسســية ، فقــد تــم توثيــق قيــام 13 مصنعــًا بدفــع 
25 دينــار شــهريًا عــن كل طفــل تحــت ســن الرابعــة. ووّفــرت ســتة مصانــع إضافيــة حضانــات مؤسســية خــالل العــام 

الماضــي، وتــم إنشــاء بعضهــا بصــورة مشــتركة بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة الوطنييــن اآلخريــن. 
وإن عــدم وجــود مناطــق كافيــة لــألكل )13 مصنعــًا( وخدمــات تقديــم الطعــام غيــر المرضيــة )12 مصنعــًا( مــا هــي 
إال بعــض القضايــا األخــرى التــي تنــدرج تحــت نقطــة االمتثــال لمرافــق الرعايــة. وباســتثناء 3 مصانــع، وّفــرت جميــع 
ــم  ــة، ل ــر الممتثل ــع غي ــع؛ ولكــن، فــي معظــم المصان ــى المصن ــع األخــرى أماكــن األكل للعمــال داخــل مبن المصان
تســتطع هــذه األماكــن أن تســتوعب جميــع العمــال بســبب عــدم وجــود المســاحة والتجهيــزات الكافيــة. وكانــت 5 مــن 
أصــل 12 مصنعــًا تعالــج القضايــا ذات الصلــة بجــودة الطعــام إمــا مــن خــالل اللجــان المشــتركة بين العمــال واإلدارة أو 
لجــان الطعــام. وفــي حيــن أن بعــض العامليــن أقــّروا إيجابــًا بالتدابيــر التــي اتخذتهــا اإلدارة، إال أن هــذه الجهــود لــم تكــن 
قــادرة علــى اســتمرار الحفــاظ علــى جــودة الطعــام المطلوبــة. وفــي المتوســط، اّدعــى العمــال الذيــن تمــت مقابلتهــم 

بأنهــم ينفقــون مــا بيــن 35 إلــى 70 دوالر شــهريًا علــى اإلمــدادات الغذائيــة.
سكن العمال

ــات الرئيســية لســكنات  ــرة فــي المبانــي هــي واحــدة مــن التحدي ــدات كبي إن التحســينات التــي تتطلــب إحــداث تجدي
العمــال. وكان لــدى 43 ســكن عمالــي قضايــا مثــل أنظمــة تدفئــة غيــر كافيــة ومســتويات عاليــة مــن الرطوبــة وانعــدام 
ــًا مــا  التهويــة بســبب النوافــذ المســدودة؛ وكانــت هــذه نتائــج متكــررة لغالبيــة المصانــع. ولمعالجــة الرطوبــة، غالب
تقــوم المصانــع بإعــادة طــالء الجــدران بــداًل مــن إصــالح أنظمــة أنابيــب الميــاه الداخليــة وبالتالــي تفشــل فــي حــل 
الســبب الجــذري لهــذه المشــكلة بشــكل دائــم. وأعربــت العديــد مــن إدارات المصانــع أن هــذه التجديــدات يمكــن أن 
تكــون مســتهلكة للوقــت ورأس المــال وســوف تتطلــب منهــم نقــل العمــال إلــى مــكان ســكن آخــر مــن أجــل إعــادة 
ترميــم الســكنات الحاليــة. وفــي حالــة المبانــي المســتأجرة، فــإن اإلدارة تعتمــد علــى مالــك العقــار إلجــراء هــذه 

اإلصــالح واســعة النطــاق.
وتســهم الغــرف المكتظــة والمســاحة المحــدودة فــي عــدم االمتثــال لمتطلبــات الحــد األدنــى للمســاحة، ولــم تحافــظ 
40 مصنعــًا علــى مســاحة 70 ســم بيــن األســرة المكونــة مــن طابقيــن و/أو توّفــر رفــوف لألحذيــة. وكانــت 9 مــن هــذه 
المصانــع غيــر الممتثلــة تقــوم بإعــداد مســاكن جديــدة للعمــال وفقــًا لهــذه المتطلبــات. ولــم توفــر 36 مصنعــًا أماكــن 
أكل مالئمــة داخــل الســكنات؛ وكانــت 3 مــن المصانــع قــد خّصصــت أماكــن لــألكل غيــر مجهــزة بالشــكل الصحيــح؛ 
ــاول الطعــام.  ــة ألغــراض تن ــة أو تخّصــص أماكــن معّين ــم يكــن لديهــا مســاحة كافي ــة إمــا ل ــع المتبقي وأمــا المصان

ونتيجــة لذلــك، 
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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ــاول العمــال وجباتهــم. وســاهمت هــذه الممارســة  ــث يتن ــا الطعــام داخــل الغــرف حي ــى بقاي ــور عل ــم العث ــًا مــا يت غالب
بوجــود الحشــرات والحيوانــات الضالــة داخــل ســكنات 41 مصنعــًا.

وحتــى وقــت قريــب، أجــرى برنامــج عمــل أفضــل/األردن زيــارات مقــررة لهــذه األماكــن لتقييــم ظــروف معيشــية العمــال. 
ــن وزارة  ــع االتفــاق بي ــم األوضــاع المعيشــية. وبعــد توقي ــًا لتقيي ــع أحيان ــارة ســكنات المصان ــة أيضــًا بزي وتقــوم النقاب
الصحــة ووزارة العمــل فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2016، يمكــن لمفتشــي العمــل اآلن أيضــًا تقييــم ســكنات العمــال وفقــًا 

لتعليمــات وزارة الصحــة. وفــي الســابق، كانــت هــذه المهمــة موكلــة حصــرًا لمســؤولي وزارة الصحــة.

الجدول 9. الجدول التوضيحي: سكن العمال

عدد المصانع
غير الممتثلة

معدل عدم 
االمتثال حسب 

السؤال
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Table 9. In Focus Table: Worker Accommodation 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Are trained first aid personnel and adequate first aid 

supplies available in the accommodation? 

17 21% 

Does the accommodation comply with minimum space 

requirements? 

40 60% 

Does the accommodation have adequate cooking 

facilities? 

22 33% 

Does the accommodation have adequate eating and 

living areas? 

36 54% 

Does the accommodation have adequate toilets, 

showers, sewage and garbage disposal systems? 

10 15% 

Does the accommodation have enough safe water? 6 9% 

Does the accommodation have laundry facilities? 0 0% 

Does the accommodation offer workers adequate 

privacy? 

1 1% 

Has the employer adequately prepared for emergencies 

in the accommodation? 

39 58% 

Is the accommodation adequately protected against 

heat, cold, dampness, and noise, and is it adequately 

ventilated and lit? 

43 64% 

Is the accommodation clean, and protected against 

disease carrying animals or insects? 

41 16% 

Is the accommodation protected against fire? 24 36% 

Is the accommodation separate from the workplace 

(even though it may be in the same 

compound/industrial park)? 

2 3% 

 

  

هــل يتوفــر فــي الســكن موظفــو إســعافات أوليــة ومــا يكفــي 
مــن إمــدادات اإلســعافات األوليــة؟

هل يمتثل السكن لمتطلبات الحد األدنى للمساحة؟

هل يوجد في السكن مرافق طهي كافية؟ 

هل يوجد في السكن أماكن أكل ومعيشة كافية؟ 

هــل يوجــد فــي الســكن مــا يكفــي مــن المراحيــض والحمامات 
والمجــاري وأنظمــة التخلص مــن النفايات؟

الصالحــة  الميــاه  مــن  يكفــي  مــا  الســكن  فــي  يوجــد  هــل 
للشــرب؟

غســيل  مرافــق  مــن  يكفــي  مــا  الســكن  فــي  يوجــد  هــل 
لمالبــس؟ ا

هل يوفر السكن ما يكفي من الخصوصية للعمال؟

هــل صاحــب العمــل علــى اســتعداد كاف لمواجهــة حــاالت 
الطــوارئ فــي الســكن؟

هــل يتمتــع الســكن بحمايــة كافيــة ضــد الحــرارة والبــرودة 
والرطوبــة والضوضــاء وهــل يتمتــع بقــدر كاٍف مــن التهويــة 

واإلضــاءة؟

هــل الســكن نظيــف ومحمــي مــن الحيوانــات أو الحشــرات 
الناقلــة لألمــراض؟

هــل الســكن منفصــل عــن مــكان العمــل )علــى الرغــم مــن أنــه 
قــد يكــون فــي نفــس المجمع/المدينــة الصناعيــة(؟

هل السكن محمي من الحريق؟

%21

%60

%33

%54

%15

%9

%0

%1

%58

%64

%16

%3

%36

17

40

22

36

10

6

0

1

39

43

41

2

24
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وقت العمل
تقييــم االمتثــال فــي إطــار مجموعــة وقــت العمــل يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى ســجالت موثوقــة ودقيقــة. ورغــم عــدم 
وجــود حــد قانونــي للعمــل اإلضافــي فــي قانــون العمــل األردنــي، فقــد تتجّنــب المصانــع الســماح بالعمــل اإلضافــي 
المفــرط، بســبب النظــرة الســلبية للعديــد مــن المشــترين إزاء هــذا األمــر. وفــي بعــض الحــاالت، قــد يتــم تعويــض 
ــاج  العمــال بشــكل صحيــح دون تســجيل ذلــك ويتــم التحّقــق مــن هــذا مــن خــالل إفــادات العمــال وســجالت اإلنت
المكافئــة. وفــي حــاالت أخــرى، ال يتــم تعويــض العامليــن بشــكل صحيــح. ويعتبــر وجــود ســجالت دقيقــة لســاعات 
العمــل أمــرًا رئيســيًا فــي تحديــد مــا إذا كان العمــال يتقاضــون أجــرًا بشــكل صحيــح ويتــم تقديــم النصــح إلدارة 
المصنــع وفقــًا لذلــك فــي الزيــارات االستشــارية لبرنامــج عمــل أفضــل/األردن. وينظــر القســم المواضيعــي فــي هــذا 

التقريــر إلــى حالــة ســاعات العمــل فــي صناعــة األلبســة األردنيــة.
اإلجازات

وفقــًا للقانــون األردنــي، يحــّق للعامــالت العائــدات مــن إجــازة األمومــة الحصــول علــى ســاعة اســتراحة مدفوعــة األجــر 
للرضاعــة الطبيعيــة. وتــم اإلبــالغ عــن خمســة مصانــع لعــدم توفيرهــا اســتراحات رضاعــة طبيعيــة لمــدة ســاعة واحــدة 
للعامــالت العائــدات مــن إجــازة األمومــة، وكانــت 5 مصانــع غيــر ممتثلــة لمنــح العمــال إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر.  
ــام اإلجــازة الســنوية للعمــال دون  ــر الممتثلــة يقتطــع علــى نحــو غيــر قانونــي أي وكان اثنــان مــن هــذه المصانــع غي
إشــعار مســبق خــالل موســم اإلنتــاج المنخفــض. وإذا مــا قــررت اإلدارة اإلعــالن عــن العطــل خــالل مواســم اإلنتــاج 
المنخفضــة، يجــب أن يتــم اإلعــالن عــن هــذا فــي بدايــة العــام مــن خــالل تقويــم للعطــل الســنوية ُتقــّره وزارة العمــل.

ساعات العمل العادية
ــن، وجــد برنامــج عمــل أفضــل/األردن أن حــراس أمــن  ــا الحالتي ــة. وفــي كلت تجــاوز مصنعــان ســاعات العمــل العادي
ــن  ــاداًل بي ــًا متب ــا 48 ســاعة مــن الراحــة. وذكــرت اإلدارة أن هــذا كان اتفاق ــة تليه ــون لمــدة 24 ســاعة متواصل يعمل
المصنــع والحــراس؛ وأكــد حــراس األمــن هــذا األمــر فــي وقــت الحــق. وكانــت 13 مصنعــًا )19 بالمائــة( غيــر ممتثلــة 
فــي مجــال حفــظ ســجالت دقيقــة لســاعات العمــل. وكان خمــس مــن هــذه الحــاالت تعــود لممارســات ختــم بطاقــة 
الــدوام علــى نحــو غيــر صحيــح حيــث يقــوم العمــال بختــم بطاقــة الــدوام فــي وقــت مبكــر عنــد نهايــة الــدوام ليواصلــوا 
العمــل لتحقيــق كميــة اإلنتــاج المطلوبــة يوميــًا وإعــادة تصنيــع البضائــع التالفــة، أو يقومــون بختــم بطاقــة الــدوام 
مــرة واحــدة فــي الصبــاح فقــط أو لــم يتــم االحتفــاظ بــأي ســجالت لبطاقــة الــدوام لعمــال معينيــن علــى اإلطــالق. 
ولــم يتــم التبليــغ عــن هــذه الممارســات كعمــل إضافــي جبري/قســري بســبب إشــارة العمــال إلــى أن العمــل اإلضافي 
كان طوعيــًا. وكان العمــال يدركــون أيضــًا بــأن هــذه التقنيــات ُتســتخدم إلخفــاء العمــل اإلضافــي المفــِرط والعمــل 
فــي أيــام العطلــة عــن المشــترين. وقــد ذكــر عــدد قليــل مــن العمــال الذيــن تــم إجــراء مقابــالت معهــم صراحــة أنــه مــن 
أجــل كســب دخــل إضافــي فإنهــم يلتزمــون أيضــًا بممارســات ختــم بطاقــات الــدوام هــذه، ألنــه بخــالف ذلــك، ُيقــال 
لهــم أن المصنــع قــد ال يتلقــى المزيــد مــن الطلبــات فــي المســتقبل إذا مــا اكُتِشــف بأنهــم يتجــاوزون ســاعات العمــل 
المحــددة. وتــم اإلبــالغ عــن ســجالت وقــت غيــر دقيقــة أخــرى فــي المصانــع التــي احتفظــت بأنظمــة تســجيل يدويــة )3 
مصانــع(، وأخطــاء فــي نظــام التســجيل ال تعكــس ســاعات العمــل الفعليــة )مصنعــان(، وعــدم توافــر ســجالت للعمــل 
اإلضافــي مــا بعــد الســاعتين والعمــل اإلضافــي فــي أيــام العطلــة )مصنعــان(، والحفــاظ علــى ســجالت يدويــة فقــط 

للعمــل اإلضافــي المفــِرط )مصنــع واحــد(.
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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Table 10. In Focus Table: Regular Hours 

 # of 

factories 

found NC 

NC rate by 

question 

Do regular working hours exceed 11 hours per day or 

48 hours per week? 

2 3% 

Do the working time records reflect the hours 

actually worked? 

13 19% 

Does the employer provide required weekly rest 

periods? 

0 0% 

  

Thematic Focus: Working hours in the Jordanian garment 

industry 

The regulation of working time is a concern of labour regulation and good working 

standards. Regulated work hours, daily breaks and annual holidays ensure high 

productivity while safeguarding workers’ physical and mental health.30 Regulations on 

working time most commonly have two thresholds – the first sets a maximum regular 

working time and the second assigns a maximum total working time. As per the ILO 

Hours of Work (Industry) Convention No. 1 of 1919, the regular working time of 48 hours 

per week and 8 hours per day is an international norm.31 Overtime hours are generally 

regulated via national legal standards and collective agreements. A regulated use of 

overtime can be beneficial to both employers and workers. For employers it can mean 

production flexibility, and for workers it can translate to higher earnings when 

compensated accurately. 

Working overtime is common in the global apparel industry, as factories work with 

fluctuations in orders according to seasons. From the employees’ perspective, workers 

may choose to work overtime due to low wages, which means that low paying 

employment is related to excessive working hours.32 The term excessive overtime 

identifies not only the hours exceeding the maximum hours defined by national 

statutory regulations, but also the hours of work that have negative consequences on 

the health and safety of the worker. While it is important to examine the workers’ need 

for overtime within this discussion, it is beyond the scope of this report and should be 

investigated in future research.  
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48 ســاعة فــي األســبوع؟

هــل تعكــس ســجالت وقــت العمــل ســاعات العمــل بشــكل 
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هل يوّفر صاحب العمل فترات راحة أسبوعية؟
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ُيعتبــر تنظيــم وقــت العمــل مصــدر قلــق لتنظيــم العمــل ومعاييــر العمــل الجيــدة. حيــث يضمــن تنظيــم ســاعات العمــل 
ــة للعمــال.   ــة والعقلي ــة البدني ــى الصح ــاظ عل ــة مــع الحف ــة عالي ــة الســنوية إنتاجي ــام العطل ــة وأي واالســتراحات اليومي
وعلــى األغلــب يكــون لألنظمــة المتعلقــة بوقــت العمــل عتبتيــن اثنتيــن – تحــدد األولــى الحــد األقصــى لســاعات 
العمــل العاديــة، وتحــدد الثانيــة الحــد األقصــى إلجمالــي وقــت العمــل. ووفقــًا التفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن 
ســاعات العمــل )فــي الصناعــة(، االتفاقيــة رقــم 1 لعــام 1919، فــإن وقــت العمــل العــادي البالــغ 48 ســاعة فــي األســبوع 
ــم ســاعات العمــل اإلضافــي بشــكل عــام عــن طريــق المعاييــر  و8 ســاعات فــي اليــوم الواحــد هــو معيــار دولــي.  وُتنظَّ
القانونيــة الوطنيــة واالتفاقيــات الجماعيــة. ويمكــن أن يكــون االســتخدام المنّظــم للعمــل اإلضافــي مفيــدًا ألصحــاب 
العمــل والعمــال. حيــث يمكــن أن يعنــي ألصحــاب العمــل مرونــة فــي اإلنتــاج، وبالنســبة للعمــال يمكــن أن يترجــم إلــى 

أجــور أعلــى عندمــا يتــم تعويضهــم لقــاءه بدقــة.
وُتعتبــر ســاعات العمــل اإلضافــي أمــرًا شــائعًا فــي صناعــة األلبســة العالميــة، حيــث تعمــل المصانــع فــي ضــوء تقلبــات 
فــي الطلــب وفقــًا للمواســم. ومــن وجهــة نظــر المســتخَدمين، قــد يختــار العمــال العمــل اإلضافــي بســبب انخفــاض 
األجــور، ممــا يعنــي ارتبــاط االســتخدام منخفــض األجــر بســاعات عمــل طويلــة.  وال يقتصــر مصطلــح العمــل اإلضافــي 
المفــرط علــى تحديــد الســاعات التــي تتجــاوز الحــد األقصــى لســاعات تحددهــا اللوائــح القانونيــة الوطنيــة، وإنمــا يتعــّدى 
ذلــك لتحديــد ســاعات العمــل التــي لهــا آثــار ســلبية علــى صحــة وســالمة العمــال. وفــي حيــن أنــه مــن المهــم دراســة 
حاجــة العمــال للعمــل اإلضافــي ضمــن هــذا النقــاش، إال أنــه خــارج عــن نطــاق هــذا التقريــر وينبغــي التحقيــق فيــه فــي 

بحــوث مســتقبلية.
األردن 

كمــا ُذكــر ســابقًا، ينــّص قانــون العمــل األردنــي واتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة علــى أنــه ال يجــوز أن تتجــاوز ســاعات 
العمــل العاديــة 48 ســاعة فــي األســبوع. وليــس هنــاك قيــود قانونيــة علــى ســاعات العمــل اإلضافــي فــي األردن، ولكــن 

يجــب أن يكــون العمــل اإلضافــي طوعيــًا وينبغــي تعويــض العمــال وفقــا للقانــون.
عمل أفضل/األردن

كجــزء مــن تقييمــه للمنشــآت، يقــوم برنامــج عمــل أفضــل/األردن بجمــع وتوثيــق ســجالت دوام العمــال وأجورهــم 
ــى مــدى الســنوات  ــة عل ــم. ومــن خــالل هــذه العملي ــري مقابلته ــن تج ــق للعمــال الذي ــض الدقي للتحقــق مــن التعوي
الماضيــة، لقــد جمــع عمــل أفضــل/األردن بيانــات واســعة بشــأن ســاعات العمــل فــي صناعــة األلبســة. وعلــى الرغــم 

مــن توافــر 

التركيز المواضيعي: ساعات العمل في قطاع األلبسة األردني
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هــذه البيانــات، فقــد تــم اســتخدام ســاعات العمــل فقــط للتقييــم علــى مســتوى المؤسســة. وال يــزال هنــاك عــدم 
ــم  ــه. ويأمــل هــذا القســم المواضيعــي تقدي ــع أنحــاء القطــاع بأكمل وجــود فهــم شــامل لســاعات العمــل فــي جمي
فكــرة أوليــة عــن حالــة ســاعات العمــل فــي صناعــة األلبســة فــي األردن كخطــوة أولــى لبنــاء فهــم أفضــل. وهــذا مهــم 

بشــكل خــاص فــي الســياق األردنــي ألن القانــون ال ينــص علــى حــد لســاعات العمــل اإلضافــي.
البيانات والمنهجية

ــر 2015  ــن تشــرين الثاني/نوفمب ــع بي ــا مــن المصان ــم جمعه ــي ت ــات ســاعات العمــل الت ــل بيان يســتخدم هــذا التحلي
وكانــون األول/ديســمبر 2016. ولــم يتــم شــمول جميــع المصانــع الـــ67 فــي هــذا التحليــل، لعــدم قــدرة بعضهــا علــى 
توفيــر ســجالت الوقــت أو ألن الســجالت المقّدمــة ُتعتبــر غيــر موثوقــة. وتســتخدم العينــة البيانــات بشــأن ســاعات 
العمــل األســبوعية مــن 3,659 عامــل لمــدة 3 أشــهر، ويتــم التعامــل مــع كل ســاعة أســبوعية فــي التقريــر علــى أنهــا 
مالحظــة فرديــة.  وفــي حــاالت العمــال المعّينيــن حديثــًا، يتــم إدخــال الســاعات األســبوعية فقــط لألســابيع المناســبة.
ويتــم تقســيم ســاعات العمــل إلــى 4 فئــات. ســاعات العمــل األســبوعية األقــل مــن أو تســاوي 48، يتــم تســجيلها 
تحــت الفئــة )أ( )الســاعات العاديــة(، ومــن 49-60 يتــم تســجيلها تحــت الفئــة )ب( )وتعتبــر ســاعات العمــل اإلضافــي 
ضمــن هــذا النطــاق مقبولــة لــدى معظــم المشــترين(، ومــن 61-72 يتــم تســجيلها تحــت الفئــة )ج( )وتعتبــر ســاعات 
العمــل اإلضافــي مرتفعــة تحــت هــذه الفئــة( ويتــم تســجيل ســاعات العمــل األســبوعية التــي تزيــد عــن 72 ســاعة تحــت 

الفئــة )د( )وتعتبــر ســاعات عمــل إضافــي مفرطــة(.
النتائج

فــي عينــة البيانــات، كان متوســط ســاعات العمــل هــو 57 ســاعة أســبوعيًا مــع انحــراف معيــاري قــدره 11.8، باســتثناء 
ــام الجمعــة. وكان الحــد األدنــى لســاعات العمــل فــي األســبوع هــو 3 والحــد األقصــى هــو 102.  ســاعات العمــل أي
وقــام حوالــي 16 بالمائــة مــن العمــال فــي العينــة بالعمــل ليــوم جمعــة واحــد علــى األقــل فــي االشــهر المســجلة. 
وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل )3(، هنــاك تكــرار مرتفــع للحــاالت التــي تعمــل بمعــدل 62 ســاعة فــي األســبوع. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن النســبة المئويــة للمشــاهدات )45 بالمائــة( التــي تنــدرج تحــت الفئتيــن )ج( و)د( )ســاعات 

ــرة بالمالحظــة. العمــل اإلضافــي المرتفعــة والمفرطــة( هــي جدي
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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Figure 7. Distribution of hours worked, excluding Fridays. 

  

Table 11. Categorical distribution of working hours. 

Category Hours Worked Description 

% of 

observations 

A ≤ 48 Regular hours 26 

B 49-60 Within most brand 

regulations 

29% 

C 61-72 High 27% 

D 72+ Excessive 18% 

 

LIMITATIONS 

Existing knowledge and evidence from factory assessments and worker interviews 

suggest a substantial difference in hours worked between Jordanian and migrant 

workers. The analysis above fails to capture this difference. It is likely that average of 

hours worked will be higher for migrant workers if the analysis was divided into two 

groups.   

  

ANNUAL REPORT 2017: BETTER WORK JORDAN 

 

 

46 

Figure 7. Distribution of hours worked, excluding Fridays. 

  

Table 11. Categorical distribution of working hours. 

Category Hours Worked Description 

% of 

observations 

A ≤ 48 Regular hours 26 

B 49-60 Within most brand 

regulations 

29% 

C 61-72 High 27% 

D 72+ Excessive 18% 

 

LIMITATIONS 

Existing knowledge and evidence from factory assessments and worker interviews 

suggest a substantial difference in hours worked between Jordanian and migrant 

workers. The analysis above fails to capture this difference. It is likely that average of 

hours worked will be higher for migrant workers if the analysis was divided into two 

groups.   

  

الشكل 7. توزيع ساعات العمل، باستثناء أيام الجمعة.

الجدول 11. توزيع ساعات العمل حسب الفئات

ساعات عاديةأ 48%26

60-49%29

72-61%27

+72%18

% للمالحظاتالوصفساعات العملالفئة

ضمن لوائح معظم العالمات أ
التجارية

مرتفعأ

مفرطأ

المحّددات
تشــير المعرفــة الحاليــة واألدلــة مــن تقييمــات المصنــع والمقابــالت مــع العمــال إلــى وجــود اختــالف كبيــر فــي عــدد 
ســاعات العمــل بيــن العمــال األردنييــن والوافديــن. وال يتطــرق التحليــل أعــاله إلــى ِذكــر هــذا الفــرق. ومــن المرجــح أن 

يكــون متوســط ســاعات العمــل للعمــال الوافديــن أعلــى إذا تــم تقســيم التحليــل إلــى مجموعتيــن.
مزيد من النقاش

فــي حيــن أنــه ليــس تحليــاًل دقيقــًا لســاعات العمــل فــي قطــاع األلبســة األردنــي، يأمــل هــذا القســم المواضيعــي أن 
يبــدأ مناقشــة بشــأن حالــة العمــل اإلضافــي فــي هــذه الصناعــة. ويوجــد للعمــل اإلضافــي المفــرط آثــار ضــارة علــى 
الصحــة البدنيــة والعقليــة للعمــال. وغالبــًا مــا يــؤدي انخفــاض األجــور فــي صناعــة األلبســة إلــى قيــام العمــال بالعمــل 
لســاعات طويلــة بشــكل مفــرط. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن رصــد التعويضات/االســتحقاقات أمــر الصعــب فــي حــاالت 
عــدم كفايــة ضبــط الوقــت. ومــن الجديــر مواصلــة النظــر فــي موضــوع ســاعات العمــل اإلضافــي المفرطــة وســاعات 

ضبــط الــدوام فــي العــام القــادم.
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القسم الثالث: االستنتاجات

تشــير البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر مــرة أخــرى إلــى أن تقديــم الخدمــات األساســية لبرنامــج عمــل أفضــل/األردن 
علــى مســتوى المنشــأة يســاهم فــي عمليــة مســتمرة للتحســين القابــل للقيــاس وفقــًا لقانــون العمــل الوطنــي 
ومعاييــر العمــل األساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة. وقــد ســمح التقــدم وااللتــزام المتواصــل لبرنامــج عمــل 
أفضــل/االردن أن يقّيــم علــى نحــو أكثــر عمقــًا بعــض التحديــات األساســية التــي تواجــه قطــاع األلبســة، مثــل التمييــز 
فــي االســتخدام وممارســات االســتقدام وظــروف ســكنات العمــال، وأن يعمــل مــع المصانــع والعمــال لوضــع 

وتنفيــذ حلــول أكثــر فعاليــة.
معايير العمل وظروف العمل

ــر الســنوية العامــة وســيلة فعالــة لتســليط الضــوء علــى التحديــات المســتمرة التــي تواجــه المصانــع  ُتعتبــر التقاري
لــكل مــن أصحــاب المصلحــة فــي القطــاع والجمهــور العــام علــى نطــاق أوســع، وإثــراء اإلجــراءات المســتقبلية. 
ولقــد كان معــدل عــدم االمتثــال فيمــا يتعلــق بالحريــة النقابيــة ومتطلبــات الكــوادر الطبيــة وأنظمــة إدارة الســالمة 
والصحــة المهنيــة مرتفعــًا بشــكل متواصــل ويعــود ذلــك جزئيــًا إلــى القانــون الوطنــي. وفــي بعــض الحــاالت، يكــون 
هنــاك حاجــة للتنفيــذ الفعــال للمتطلبــات القانونيــة مثــل تكافــؤ األجــور واحتســاب األجــور بدّقــة كمــا جــاء فــي 

ــز. ــال المتعلقــة باالســتحقاقات والتميي ــة لخفــض معــدالت عــدم االمتث ــة القطاعي االتفاقي
وُتعتبــر المســائل المتعلقــة بممارســات التعاقــد معقــدة، نظــرًا للنســبة الكبيــرة مــن العمــال الوافديــن واألنظمــة 
الوطنيــة المختلفــة فــي البلــدان المرســلة. وكمــا رأينــا فــي هــذا التقريــر، يشــير أن العمــال مــن بعض البلــدان يدفعون 
ــزام مــن جميــع أصحــاب المصلحــة فــي القطــاع والحكومــات  ــر المشــاركة وااللت رســومًا أعلــى مــن غيرهــم. وُتعتب
المعنيــة ضرورّييــن للتغلــب علــى االســتخدام غيــر العــادل. ويواصــل عمــل أفضــل/األردن رصــد وتوثيــق حــاالت مــن 

رســوم توظيــف غيــر مصــرح بهــا وتوجيــه المصانــع نحــو مزيــد مــن المشــاركة فــي عمليــة االســتقدام.
المشاركة مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني

ــز التحســينات فــي صناعــة  ــن عمــل أفضــل/األردن ووزارة العمــل أن يواصــل تعزي مــن شــأن التعــاون المســتمر بي
األلبســة األردنيــة. وســيواصل عمــل أفضــل/األردن توجيــه مفتشــي وزارة العمــل بشــأن القضايــا الخاضعــة لتقاريــر 
اإلفصــاح. وعــالوة علــى ذلــك، يبحــث عمــل أفضــل/األردن ووزارة العمــل كيفيــة تبــادل خبراتهمــا ومعارفهمــا مــع 
القطاعــات األخــرى حيــث تــدرس المصانــع التصديــر إلــى االتحــاد األوروبــي فــي إطــار اتفاقيــة التجــارة الجديــدة. ومــن 
ــط  ــي تخّط ــات الت ــي القطاع ــام 2017 للمشــاركة ف ــي ع ــه ف ــع عمــل أفضــل/األردن عمليات ــع أيضــًا أن يوّس المتوق

للتصديــر إلــى االتحــاد األوروبــي. 
ــة، ينبغــي أن يكــون عمــل أفضــل/األردن  ــة المفاوضــات الجماعي ــد اتفاقي ــة بشــأن تجدي ومــع المفاوضــات المقبل
وأصحــاب المصلحــة فــي القطــاع مبادريــن بشــأن تحديــد القضايــا ذات الصلــة ومناقشــة اإلجــراءات المناســبة. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيؤدي فهــم راســخ لحالــة التنفيــذ الحاليــة التفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة إلــى إثــراء 

المفاوضــات وعمليــة التجديــد.
وقــد حــّدد عمــل أفضــل/األردن أيضــًا الحاجــة لالســتفادة مــن تجربــة القطــاع الخــاص وإســماع صوته في المناقشــات 
العامــة حــول القضايــا المتعلقــة باســتخدام الســوريين، وزيــادة فــرص العمــل لألردنييــن فــي هــذا القطــاع وتعييــن 
العمــال ذوي اإلعاقــة. ويوجــد للجهــات الفاعلــة فــي القطــاع الخــاص دور حاســم فــي هــذه المناقشــات ألنهــا تملــك 

الخبــرة األكبــر علــى األرض. ويأمــل عمــل أفضــل/األردن أن يلعــب دورًا تنســيقيًا فــي هــذا الصــدد.
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شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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مشروع مؤسسة التمويل الدولية/منظمة العمل الدولية لزيادة إنتاجية األردنيين في قطاع األلبسة
يســتعد عمــل أفضــل/األردن لمشــروع ممــّول مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة يهــدف إلــى تحســين معاييــر العمــل 
واإلنتاجيــة فــي صفــوف العامــالت األردنيــات فــي المناطــق الريفيــة، وفــي الوقــت نفســه تعزيــز النمــو االقتصــادي 
الشــامل علــى المــدى الطويــل. ويهــدف المشــروع إلــى زيــادة فــرص العمــل المحليــة عــن طريــق زيــادة عــدد الفــروع 
اإلنتاجيــة. كمــا يؤكــد علــى ضــرورة استشــارة المجتمعــات المحليــة، ممــا يــؤدي إلــى ردم الفجــوة المعرفيــة الحاليــة. 
وســيرّكز عمــل أفضــل/األردن علــى كيفيــة جعــل التعاقــد مــن الباطــن نموذجــًا أكثــر امتثــااًل وإنتاجيــة، ألن 4 فقــط 

مــن أصــل 12 مصنعــًا مــن الفــروع اإلنتاجيــة الحاليــة تجنــي ربحــًا أو تصــل نقطــة التعــادل )ال ربــح وال خســارة(.
تقارير اإلفصاح

إن اســتحداث تقاريــر اإلفصــاح علــى مســتوى المصنــع هــو أحــد التغييــرات الهامــة لعمــل أفضــل/األردن المقــررة 
لعــام 2017، ومــن المتوقــع أن تحّســن االمتثــال علــى مســتوى المنشــأة وســمعة القطــاع علــى مســتوى الصناعــة. 
وابتــداء مــن كانــون الثاني/ينايــر 2017، ســتخضع تقييمــات المصانــع لتقاريــر اإلفصــاح، وبالتالــي ســتصبح البيانــات 
متاحــة للجمهــور للمــرة األولــى فــي تموز/يوليــو 2017. وســيكون وضــع عــدم امتثــال المصانــع لـــ29 مــن القضايــا 
التــي يتــم تدقيقهــا متاحــًا عبــر الموقعيــن اإللكترونييــن لبرنامــج عمــل أفضــل/األردن ووزارة العمــل. وســيتم تحديــث 
بيانــات تقاريــر اإلفصــاح بشــكل مســتمر، بينمــا يتــم االنتهــاء مــن تقاريــر التقييــم الجديــدة. وقــد أظهرت تجربــة تقارير 
اإلفصــاح فــي المصانــع المشــاركة فــي برنامــج عمــل أفضل/كمبوديــا أن هــذا النهــج يزيــد االمتثــال فــي المصانــع، 
ــزم عمــل أفضــل/األردن بضمــان االنتقــال الســهل نحــو  ــى المنافســة. ويلت ــر قــدرة عل ويجعــل هــذه الصناعــة أكث

تقاريــر اإلفصــاح فــي هــذه الصناعــة.
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الملحق )ج(: المنهجية والمحّددات

تقييمات المصانع
يجــري عمــل أفضــل تقييمــات للمصانــع لرصــد االمتثــال لمعاييــر العمل الدولية األساســية وقانــون العمل 
الوطنــي. وُتبــرز تقاريــر التقييــم نتائــج عــدم االمتثــال، والتــي ُتســتخدم بعــد ذلــك لمســاعدة المصانــع فــي 
تحديــد المجــاالت التــي تحتــاج إلــى تحســين. وإن جمــع هــذه البيانــات وعمــل تقاريــر عنهــا يســاعد المصانــع 

فــي إظهــار التزامهــم بتحســين ظــروف العمــل.
وينّظــم عمــل أفضــل التقاريــر فــي ثمانــي مجموعــات. وتضــم المجموعــات األربــع األولــى معاييــر العمــل 
األساســية – عمالــة األطفــال، والتمييــز، والعمــل الجبري/القســري، والحريــة النقابيــة والمفاوضــات 
ــة  ــات العمــل الدولي ــر الحقــوق األساســية فــي العمــل فــي إطــار اتفاقي ــة. وتحمــي هــذه المعايي الجماعي
األساســية الثمانيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، وُتســتخدم معاييــر العمــل الدوليــة كأســاس لالمتثــال 
ــة – التعويضات/االســتحقاقات، والعقــود  ــدرج المجموعــات المتبقي ــع. وتن فــي هــذه المجموعــات األرب
والمــوارد البشــرية، والســالمة والصحــة المهنيــة، ووقــت العمــل – تحــت ظــروف العمــل. وتتضمــن نقــاط 
االمتثــال لهــذه المجــاالت االختالفــات فــي التشــريعات الوطنيــة تبعــًا للبلــد الــذي تجــري فيــه العمليــات. 
ويحــّدد عمــل أفضــل معيــار مقارنــة اســتنادًا إلــى المعاييــر الدوليــة والممارســات الجيــدة فــي المجــاالت 
التــي ال تغطــي فيهــا القوانيــن الوطنيــة أو تعالــج بشــكٍل كاف أي مســألة تتعلــق بظــروف العمــل. ثــم يتــم 
تقســيم المجموعــات الثمانيــة إلــى نقــاط المجموعــات، وتتضمــن كل نقطــة عــددًا مــن األســئلة، التــي 

قــد تختلــف حســب البلــد.
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مجموعات التقييم ونقاط االمتثال لعمل أفضل

نقاط االمتثالمجموعات االمتثال
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2
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اإلجازات وقت العمل8

العمل اإلضافي

ساعات العمل العادية
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احتساب عدم االمتثال

يقــوم عمــل أفضــل باحتســاب معــدالت عــدم االمتثــال لــكل مصنــع ويوردهــا فــي تقاريــر لــكل مصنــع علــى حــدة. ويتــم 
ذكــر معــدل عــدم االمتثــال لــكل نقطــة امتثــال، ويتــم إيــراد نقطــة االمتثــال بأنهــا غيــر ممتثلــة إذا أظهــر ســؤال واحــد أو 
أكثــر مــن األســئلة المتعلقــة بتلــك النقطــة وجــود دليــل علــى عــدم االمتثــال. وفــي تقاريــر اإلفصاح الســنوية، يســتخدم 
عمــل أفضــل متوســط معــدالت االمتثــال فــي جميــع المصانــع المشــاركة ضمــن الفتــرة المشــمولة بالتقريــر. علــى 
ســبيل المثــال، إن وجــود متوســط معــدل عــدم االمتثــال قــدره 100 بالمائــة ألحــد األســئلة يشــير إلــى أن كل المصانــع 

المشــاركة كان لديهــا انتهــاكات فــي هــذا المجــال.
المحّددات

محّددات تقييم عمل أفضل
تســتند تقاريــر تقييــم المصانــع المفصلــة فقــط علــى مــا تــم مالحظتــه والتحقيــق فيــه وتحليلــه خــالل زيــارات التقييــم. 
ــة الراجعــة )ردود األفعــال(  ــم التغذي ــام عمــل لتقدي ــر رســمية، يتــم منــح المصانــع خمســة أي وقبــل أن تصبــح التقاري
والتوضيحــات التــي تؤثــر فــي بعــض الحــاالت فــي الصياغــة المســتخدمة فــي التقريــر النهائــي. وال تــزال بعــض 
القضايــا صعبــة التقييــم والتحقــق مــن صحتهــا بشــكل مســتقل. علــى ســبيل المثــال، يصعــب التعــرف علــى التحــرش 
الجنســي خــالل زيــارة تقييــم المصنــع. وُيعتبــر عمومــًا مســألة حساســة، ومــن المرجــح أال يتــم اإلبــالغ عنــه بالمســتوى 
المطلــوب. وإن المســتوى المنخفــض لمــن يعرفــون القــراءة والكتابــة لنســبة كبيــرة مــن العمــال يمكــن أن يؤثــر أيضــًا 
علــى نزاهــة التوثيــق المتعلــق بموافقــة العمــال للعمــل اإلضافــي، وحفــظ الوثائــق الشــخصية، واإلجــراءات التأديبيــة، 
وحقــوق االســتخدام. وللتغلــب علــى هــذه القيــود إلــى حــٍد مــا، يتــم مطابقــة المعلومــات المقدمــة مــن قبــل العمــال 

واإلدارة مــن خــالل عينــات مقابلــة تمثيليــة ومختلــف الوثائــق التــي تحتفــظ بهــا المصانــع.
محددات التقييمات التي أجراها برنامج عمل أفضل/األردن

ــا تخــص  ــد رصــد قضاي ــم عن ــة التقيي فــي ســياق عمــل أفضــل/األردن، يمكــن كذلــك أن تنشــأ المحــّددات فــي عملي
ــي للعمــال يتجــاوز نطــاق  ــد األصل ــق شــامل فــي إجــراءات التعاقــد فــي البل ــث أن إجــراء تحقي ــن. حي العمــال الوافدي
عمــل أفضــل/األردن. وقــد يكــون التحقــق مــن ســّن العمــال الوافديــن صعبــًا ألن تواريــخ الميــالد فــي جــوازات الســفر 

الوطنيــة، الوثيقــة الرئيســية المتاحــة للتحقــق مــن ســّن العمــال، يمكــن تزويرهــا بشــهادات ميــالد مــزورة.
ــًا، خصوصــًا فــي  ــد انتهــاء عقودهــم أمــرًا صعب ولقــد كان اكتشــاف االنتهــاكات فــي مجــال اســتحقاقات العمــال عن
الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا االحتفــاظ بــأي وثائــق ورقيــة مناســبة لإشــارة إلــى المبلــغ المدفــوع للعمــال. وعــالوة علــى 
ذلــك، فــي بعــض الحــاالت التــي قــد ُتظهــر فيهــا األوراق أن العامــل قــد اســتلم جميــع مســتحقاته، لــن يكــون باإلمــكان 
التحقــق فيمــا إذا كان العامــل قــد حصــل فعــاًل علــى المبلــغ المذكــور بمجــّرد أن يكــون ذلــك العامــل قــد غــادر البلــد. 
كمــا يصعــب تبريــر حــاالت إنهــاء الخدمــات بشــكل غيــر قانونــي مــن خــالل مصــادر متعــددة وتعتمــد عــادة علــى مطابقــة 
تصريحــات العمــال فــي أعقــاب حــوادث مثــل حــاالت التوقــف عــن العمــل أو اإلضرابــات. فــي مثــل هــذه الحــاالت، إمــا 
أن تحتفــظ اإلدارة بالوثائــق التــي تثبــت بــأن العامــل كان قــد اســتقال بمحــض إرادتــه أو ال تحتفــظ بــأي وثائــق علــى 

اإلطــالق فيمــا يتعلــق بإنهــاء الخدمــات.
لطالمــا كان تقييــم االمتثــال للحريــة النقابيــة فــي األردن يشــّكل تحديــًا لبرنامــج عمل أفضل/األردن لعدد من األســباب. 
ــي المنفــرد  ــكل النقاب ــة، ومــن شــأن الهي ــة النقابي ــة للحري ــة كافي ــي حماي ــي الحال ــون العمــل األردن ــر قان حيــث ال يوّف
ــة فــي  ــر ممتثل ــع بحكــم الواقــع غي ــة مــن اختيارهــم. وأصبحــت المصان ــات عمالي ــع العمــال مــن تشــكيل نقاب أن يمن
إطــار األســئلة المتعلقــة بالحريــة النقابيــة. ويواصــل برنامــج عمــل أفضــل/األردن رصــد جوانــب أخــرى مــن العمليــات 
النقابيــة، بمــا فــي ذلــك وصــول النقابــة للمصانــع والتمييــز ضــد النقابــات واإلضرابــات علــى مســتوى المنشــأة. وفــي 
الوقــت نفســه، فــإن نقابــة العمــال الرئيســية لقطــاع األلبســة األردنــي ال تمثــل بشــكل كامــل غالبيــة القــوى العاملــة 
ــات مجلــس  ــن أن يشــاركوا فــي التصويــت والترّشــح فــي انتخاب ــه ال يحــق ســوى للعمــال المحليي ــن ألن مــن الوافدي
ــز  ــن بســبب الحواج ــة أيضــًا محــدودة فــي التواصــل بشــكل كاٍف مــع العمــال الوافدي ــر قــدرات النقاب ــة. وُتعتب النقاب

اللغويــة.



ANNUAL REPORT 2017: BETTER WORK JORDAN 1 

شكر وتقدیر!

یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 

• وزارة العمل األردنیة 

ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة

• أمانة الدولة للشؤون االقتصادیة، سویسرا

• وزارة الخارجیة الدنمركیة 

• وزارة العمل األمریكیة 

ویتم توفیر تمویل إضافي من قبل وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة وحكومة فرنسا وحكومة كندا ومكتب 

المساعدات األیرلندیة وجمعیة مصّنعي األلبسة في كمبودیا والحكومة الملكیة في كمبودیا والمانحین من 

القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت دیزني، ومؤسسة لیفي شتراوس، وشركة غاب، وفونغ (١٩٣٧) 

المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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محّددات احتساب عدم االمتثال

إن التركيبــة الثنائيــة لإجابــات )إمــا »نعــم« أو »ال«( تحــّد مــن قــدرة عمــل أفضــل علــى تقديــم شــدة 
عــدم االمتثــال علــى شــكل أرقــام، وال يفضــي ذلــك إلــى تحديــد ’مســتويات عــدم االمتثــال‘. علــى ســبيل 
ــك  ــن ولكــن قــد ال يكــون مؤهــاًل مــع ذل ــع بشــكل ملحــوظ فــي مجــال معي ــن مصن ــال، قــد يتحّس المث
لُيعتبــر ممتثــاًل. وفــي حيــن يعتبــر مؤشــرًا تجميعيــًا وصارمــًا، فــإن معــدل عــدم االمتثــال مفيــد ليقــوم عمــل 
أفضــل بإجــراء مقارنــة البيانــات عبــر البلــدان وليكــون لديــه فكــرة عامــة عــن مجــاالت عــدم االمتثــال فــي 
هــذه الصناعــة. وغالبــًا مــا يكــون خــارج قــدرة تلــك األرقــام اإلحاطــة بشــكل كامــل بالمســائل المحــددة التــي 

لوحظــت خــالل تقييــم المصنــع.
ووفقــًا لذلــك، مــن المهــم دراســة المجموعــات الثمانيــة ونقــاط االمتثــال بمزيــد مــن التفاصيــل لخلــق 
فهــم أشــمل لهــذه الصناعــة ومعــدالت عــدم االمتثــال الكليــة. ولهــذا الســبب، يعــرض القســم التالــي كل 

مــن متوســط معــدالت عــدم االمتثــال ونتائــج عــدم االمتثــال لــكل نقطــة امتثــال.
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یحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الجھات المانحة التالیة: 

• وزارة العمل األمریكیة 
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ویحظى برنامج عمل أفضل العالمي بدعم من المانحین الرئیسیین التالیین: 

• وزارة الخارجیة الھولندیة
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المحدودة لإلدارة. 

وال تعكس ھذه النشرة بالضرورة وجھات نظر أو سیاسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال 

یوحي كذلك ذكر أي أسماء تجاریة أو منتجات تجاریة أو منظمات بوجود تأیید منھم. 
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الملحــق )هـــ(: عــدم االمتثــال فــي إطــار تنفيــذ اتفاقيــة 
الجماعيــة المفاوضــات 

تبّيــن األرقــام التاليــة نســبة المصانــع التــي لــم تنفــذ بعــد تنفيــذًا كامــاًل متطلبــات معينــة مــن اتفاقيــة المفاوضــات 
الجماعيــة وعــدد مجــاالت عــدم االمتثــال. وكمــا يظهــر فــي الشــكل 5، يترّكــز عــدم االمتثــال فــي مجــاالت معينــة مــن 
اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة، بمــا فــي ذلــك االحتســاب العينــي ومعاييــر الســكنات. وبالنســبة لمعاييــر الســكنات 
وحضانــات مؤسســية، تتــم اإلشــارة إلــى التفاصيــل فــي إطــار نقــاط االمتثــال لســكن العمــال ومرافــق الرعايــة، علــى 
ــن الشــكل 6 عــدد مجــاالت عــدم االمتثــال مــع عــدد المصانــع المعنيــة. علــى ســبيل المثــال، فشــلت  التوالــي. ويبّي
14 مصنعــًا فــي التنفيــذ الكامــل لمتطلــب واحــد فقــط فــي اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة ولــم تنفــذ 20 مصنعــًا 
ــة( فــي  ــة )76 بالمائ ــر الممتثل ــع غي ــة. وفشــلت معظــم المصان ــة المفاوضــات الجماعي ــن فــي اتفاقي ــن اثني متطلبي

تنفيــذ متطلــب واحــد إلــى ثالثــة فــي اتفاقيــة المفاوضــات الجماعيــة.

الشكل 8. تنفيذ اتفاقية المفاوضات الجماعية حسب المتطلب

الشكل 9. عدد مجاالت عدم االمتثال في تنفيذ اتفاقية المفاوضات الجماعية
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1- يتم مناقشة المصانع المشاركة ونموذج عمل أفضل بمزيد من التفصيل في الملحق )د( الذي يناقش المنهجية والمحّددات. 
2- مكتب الممثل التجاري للواليات المتحدة.

3- تم الحصول على البيانات من وزارة العمل والنقابة.
4- دائرة اإلحصاءات العامة، الحكومة األردنية.

5- تم وقف العمل في إنشاء فرع إنتاجي واحد اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2017. 
6- اللجنــة االستشــارية للمشــروع لبرنامــج عمــل أفضــل/األردن: وزارة العمــل )2(، ووزارة التجــارة والصناعــة )1(، والجمعيــة األردنيــة 
لمصــدري األلبســة والمنســوجات )JGATE( )1(، وجمعيــة المســتثمرين األجانــب )1(، وغــرف الصناعــة )1(، والنقابــة العامــة للعامليــن فــي 

صناعــة الغــزل والنســيج واأللبســة )2(، واالتحــاد العــام لنقابــات عمــال األردنــي )1(. 
7- إن أحدث اتفاقية مفاوضات جماعية متاح في 10 لغات.

8- يوجد المزيد من المعلومات حول تنفيذ العقد الموحد تحت قسم النتائج التفصيلية في مجموعة العقود والموارد البشرية.
9- يتم مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل في القسم الثاني والملحق )هـ(. 

10- تقرير االتجار بالبشر )2016(.
ــاد  ــى االتح ــد المصــّدر إل ــي أو مــن البل ــاد األورب ــا فــي االتح ــام إم ــد المنشــأ وجــوب أن تنشــأ المنتجــات أو المــواد الخ 11- تشــترط قواع

األوروبــي. ولكونــه بلــد شــحيح المــوارد، يعتمــد المصّنعــون فــي األردن علــى المــواد الخــام المســتوردة مــن دول أخــرى. 
12- يمكن الولوج إلى قائمة بنود اإلفصاح لألردن هنا.

13- لم تكن هناك دور حضانة في مواقع العمل في عام 2008 عندما تأسس برنامج عمل أفضل/األردن.
14- ُيجــري برنامــج عمــل أفضــل/األردن تقييمــات كل 12 شــهرًا تقريبــًا. وبمــا أن هــذا التقريــر يغّطــي أكثــر مــن 12 شــهرًا، تــم زيــارة 11 مصنعــًا 

أكثــر مــن مــرة.
15- تبدأ الدور بزيارة استشارية وتنتهي بتقرير سير العمل الثاني.

16- مديرية األمن العام ووزارة العمل ترأسان هذه الوحدة.
17- تتبع هذه اإلجراءات اإلطار الوطني لمكافحة عمالة األطفال لعام 2011. 

18- بعــد شــهرين مــن التقييــم، كان المصنــع ال يــزال غيــر قــادر علــى توفيــر شــهادة صحيــة إلــى مستشــار برنامــج عمــل أفضــل/األردن. وتــم 
العثــور علــى العامــل الحــدث يــؤدي نفــس المهــام. 

19- هيئــة الخدمــات والتوظيــف عبــر البحــار المحــدودة هــي وكالــة هجــرة تملكهــا الدولــة فــي بنغالديــش. يمكــن العثــور علــى مزيــد مــن 
المعلومــات هنــا.

20- تــم نشــر الملحــق فــي الجريــدة الرســمية للحكومــة األردنيــة بتاريــخ 31 كانــون األول/ديســمبر 2014 وبذلــك أصبــح ملزمــًا قانونــًا لجميــع 
مصانــع األلبســة التــي تســتخدم عمــااًل وافديــن بإضافــة األجــور العينيــة التاليــة عنــد احتســاب أجــر العمــل اإلضافــي: 20 دينــارًا أردنيــًا بــدءًا 
مــن 1 آب/أغســطس 2014، و40 دينــارًا أردنيــًا بــدءًا مــن 1 آب/أغســطس 2015 و60 دينــارًا أردنيــًا بــدءًا مــن 1 آب/أغســطس 2016 و80 دينــارًا 

أردنيــًا بــدءًا مــن 1 آب/أغســطس 2017.
21- هذا ال ينسحب على الفروع اإلنتاجية ألن 100 بالمائة من العمال المستخدمين في مصانع الفروع اإلنتاجية هم أردنيين. 

ــم  ــر، يت ــع ســنوات أو أكث ــارًا ألرب ــارًا لثــالث ســنوات و20 دين ــر لســنتين و15 دين ــر لســنة واحــدة و10 دناني ــال، 5 دناني ــى ســبيل المث 22- عل
إكمالهــا بتاريــخ 1 شــباط/فبراير 2012.

23- ازداد األجــر للعمــال األردنييــن بمقــدار 20 دينــارًا فــي 2013، فــي حيــن لــم يشــهد الحــد األدنــى ألجــر العمــال الوافديــن أي زيــادة. ونتيجــة 
لذلــك، تــم الحقــًا إضافــة متطلــب لزيــادة ســنوية تصاعديــة للعمــال األردنييــن لتجّنــب مزيــدًا مــن التمييــز فــي دفــع األجــور. 

ــة المشــمول فــي آخــر صفحــة مــن  ــة النقاب 24- ال ينســحب هــذا إال علــى العمــال الذيــن وافقــوا علــى االقتطــاع بتوقيــع نمــوذج عضوي
العقــد الموحــد. 

25- يوجد لدى المصنع عالوة موظف ثابتة قدرها 20 دينارًا في الشهر.
26- يتم مناقشة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل تحت مجموعة وقت العمل والقسم المواضيعي لهذا التقرير. 

27- كان المبلغ المسجل من 30-50 دينارًا في ثالثة مصانع، ومن 50-60 دينارًا في مصنعين.
28- أوجدت وزارة العمل القائمة الذهبية لتشجيع الممارسات الُفضلى ألصحاب العمل فيما يتعلق بظروف العمل.

29- واحد وعشرون يومًا بعد 5 سنوات من الخدمة و14 يومًا بخالف ذلك.
30- ورقة معلومات منظمة العمل الدولية )2004(. ظروف العمل واالستخدام: العمل اإلضافي.

31- نفس المرجع السابق.
32- ســي، جــي-وون. )2011(. العمــل اإلضافــي المفــرط، العمــال واإلنتاجيــة: األدلــة والمضاميــن لعمــل أفضــل. سلســلة أوراق نقــاش 

عمــل أفضــل: رقــم 2.
33- تتباين األشهر المختارة من مصنع إلى آخر باالعتماد على وقت التقييم. 






