
 

 

 

 

الصادر عن منظمة العمل الثامن تقرير االمتثال التجميعي  ة ملرشوع عمل أفضل/األردن حولبيان اللجنة االستشاري
 يف االردنظروف العمل يف قطاع األلبسة عن الدولية 

 

 

عمل أفضل/األردن التابع ملنظمة يف عامن اللجنة االستشارية ملرشوع ، اجتمعت 2017شباط/فرباير،  16يف  .1
. يف االردن حول ظروف العمل يف قطاع األلبسة وذلك الستعراض تقرير االمتثال التجميعي الثامنالعمل الدولية 

وتتكون اللجنة االستشارية للمرشوع من ممثلني عن الحكومة )وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة( وأصحاب 
صدري األلبسة واملنسوجات، وغرف الصناعة( والعامل )النقابة العامة للعاملني يف العمل )الجمعية األردنية مل

 صناعة الغزل والنسيج واأللبسة، واالتحاد العام لنقابات عامل األردن(.
 

ترّحب اللجنة االستشارية للمرشوع بصدور هذا التقرير العام، وهو التقرير الثامن من نوعه الذي يصدر عن برنامج  .2
تقييم للمصانع أجراها برنامج  67الذي يقّدم معلومات عن ظروف العمل استناداً إىل نتائج و األردن، عمل أفضل/

 . 2016وكانون األول/ديسمرب  2015عمل أفضل/األردن بني ترشين الثاين/نوفمرب 
 

االمتثال لقانون  حسن وباستمرارت بحقيقة أن البيانات الواردة يف هذا التقرير مؤمنهاللجنة االستشارية للمرشوع ان  .3
الخدمات األساسية  والسبب يعود اىلالعمل الوطني ومعايري العمل األساسية الدولية يف معظم املصانع 

 .عىل مستوى املصنع التي يوفرها برنامج عمل أفضل/األردن )التقييم واالستشارات والتدريب(
 

ضل/األردن وتدعو جميع األطراف املعنية إىل تؤكّد اللجنة االستشارية للمرشوع عىل كامل دعمها لربنامج عمل أف .4
 مواصلة املساعدة يف إحراز تقّدم يف مجال تحسني ظروف العمل يف قطاع األلبسة يف األردن. 

 
ترّحب اللجنة االستشارية للمرشوع بالتعاون املتجّدد بني وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل/األردن، وتتوقّع أن يؤّدي  .5

واشارت اىل  صناعة األلبسة عىل املدى البعيد.قطاع يف  واستمراره إىل تحسني االمتثالهذا التعاون املتواصل 
 حاالت انتهاك حقوق اإلنسان يف مكان العمل.  يف معالجة املتبعهسياسة عدم التسامح واإلجراءات  فعالية
 

 الجامعية والتحّديات التي تواجه ذلك.تقّر اللجنة االستشارية للمرشوع النقاش الجاري حول تنفيذ اتفاقية املفاوضة  .6
تجارب القطاع يف تنفيذ اتفاقيّتي  ترثي النقاش الجاري حول اتفاقية املفاوضة الجامعية الثالثةأن  ومن املتوقع

اللجنة برنامج عمل أفضل/األردن التابع ملنظمة العمل الدولية إىل دعم  تدعوو ، املفاوضة الجامعية السابقتني 
 .2017الوطنيني يف املفاوضات املقبلة التي ستجري يف عام أصحاب املصلحة 

 



تدرك اللجنة االستشارية للمرشوع التحّديات التي تواجه تحسني واستدامة االمتثال يف بعض املصانع املتعاقدة  .7
حيث ينبغي عىل جميع أصحاب من الباطن، وتتوقّع أن يشّكل هذا التحّدي نقاشاً هاماً بني أصحاب املصلحة. 

مستدامة اسرتاتيجيه صلحة الوطنيني وبرنامج عمل أفضل/األردن أن يواصلوا مناقشة هذا التحّدي ووضع امل
 للتصّدي للتحديات الخطرية يف هذه املصانع. 

 
تقّر اللجنة االستشارية للمرشوع بالتحدي املستمر يف تحسني االمتثال يف مجال الصحة والسالمة املهنية، وتعتقد  .8

لتحسني االمتثال.  رضوريحة والسالمة املهنية ونُظُم إدارة الصحة والسالمة املهنية هو أمر بأن وجود لجان الص
وتشّجع اللجنة برنامج عمل أفضل/األردن عىل مواصلة جهوده املبذولة يف تحسني لجان ونُظُم إدارة الصحة 

 والسالمة املهنية عىل مستوى املصنع لتشجيع االمتثال عىل املدى البعيد. 
 

ترّحب اللجنة االستشارية للمرشوع مبذكّرة التفاهم التي جرى توقيعها بني وزارة الصحة ووزارة العامل حول تفتيش  .9
مهاجع العامل، وتتوقّع أن تساعد هذه االتفاقية يف معالجة وتحسني ظروف معيشة العامل املهاجرين يف هذا 

 القطاع. 
 

. وتويص اللجنة يف االردن ي حول ساعات العمل يف قطاع األلبسةتالحظ اللجنة االستشارية للمرشوع النقاش الجار  .10
أصحاب املصلحة مبواصلة هذا النقاش وتشّجع أصحاب العمل عىل االلتزام بسقف ساعات العمل املحّدد من 

، األمر الذي ينسجم مع البحث الذي أجرته منظمة العمل الدولية حول ساعات العمل الدوليني قبل املشرتين
 بدنية والنفسية للعامل. والصحة ال

 
فرص عمل  وخلق تقّر اللجنة االستشارية للمرشوع بدور الفروع اإلنتاجية يف توفري فرص عمل الئقة يف األردن .11

لألردنيني يف قطاع األلبسة. وترّحب اللجنة مبرشوع منظمة العمل الدولية/مؤسسة التمويل الدولية لتحسني 
 اإلنتاجية يف الفروع اإلنتاجية. 

 
مبرشوع منظمة العمل الدولية "الربنامج املتكامل لالستخدام عن ترحيبها اللجنة االستشارية للمرشوع  عرّب تُ  .12

 اجراءاتللعامل املهاجرين واملساهمة بتعزيز  االستقدامالعادل" للمساعدة يف الحفاظ عىل نزاهة عملية 
وتتوقّع اللجنة من مرشوع "الربنامج املتكامل لالستخدام العادل" أن يساعد يف تطوير منوذج العادل.  االستقدام

ال يزال هناك حاالت من العامل املهاجرين ممن يدفعون رسوم  اذللتصدي لهذا التحّدي يف هجرة العامل العاملية. 
"الربنامج املتكامل لالستخدام العادل"  وميكن لنتائج مرشوع، كام يشري التقرير التجميعي الثامن مرتفعة؛ استقدام

 أن تساعد يف معالجة هذه التحديات. 
 

ملركز العامل يف مدينة الحسن الصناعية يف إربد، وتؤيّد تكرار تواصل اللجنة االستشارية للمرشوع تقديم دعمها  .13
 منوذج مامثل يف مناطق صناعية أخرى. 

 
 

  2017شباط/فرباير،  16عامن، 



 


