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 شكر وتقدير

 يحظى برنامج عمل أفضل/األردن بدعم من الشركاء التالية أسماؤهم:

 ( وزارة العمل األمريكيةUSDOL) 

 االتحاد األوروبي 

 ( برنامج العمل للتوظيف والتنمية االجتماعية في كنداESDC) 

 وزارة العمل األردنية 

من قبل شركاء التنمية الرئيسيين التالية  وعلى المستوى العالمي، يحظى برنامج عمل أفضل بدعم
 أسماؤهم:

 ( وزارة الخارجية والتجارة األستراليةDFAT) 

 ( الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنميةBMZ) 

 ( المفوضية األوروبيةEC) 

 وزارة الخارجية الهولندية 

 ( أمانة الدولة للشؤون االقتصادية، سويسراSECO) 

 

ير تمويل إضافي لعمل أفضل على المستوى العالمي من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية ويتم توف
(DFID( وحكومة كندا وجمعية مصّنعي األلبسة في كمبوديا )GMAC والحكومة الملكية في كمبوديا )

 والمانحين من القطاع الخاص بما في ذلك شركة والت ديزني، ومؤسسة ليفي شتراوس، وشركة غاب،
 (، وتارغت.PVHبي في إتش )و

ال تعكس هذه النشرة بالضرورة وجهات نظر أو سياسات المنظمات أو الوكاالت المذكورة أعاله، وال يوحي 
 كذلك ذكر أي أسماء تجارية أو منتجات تجارية أو منظمات بوجود تأييد منها.
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 قائمة باالختصارات

ACTRAV Bureau for Workers’ Activities  

BWJ Better Work Jordan 

CBA Collective Bargaining Agreement  

DoS Department of Statistics  

EU European Union 

FoA Freedom of Association 

GoJ Government of Jordan 

GFJTU General Federation of Jordanian Trade Unions 

GTU General Trade Union of Workers in Textile, Garment and Clothing Industries 

IFC International Finance Corporation  

ILO International Labour Corporation 

JCI Jordan Chamber of Industry 

JD Jordanian Dinar 

JICA Japan International Cooperation Agency 

J-GATE Jordanian Garment, Accessories & Textiles Exporters’ Association  

MoH Ministry of Health 
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MoITS Ministry of Industry, Trade & Supply 

MoL  Ministry of Labour 

OSH Occupational Safety and Health  

SCP Strategic Compliance Plan 

SHP Sexual Harassment Prevention 

PAC Project Advisory Committee 

ZTP Zero-Tolerance Protocol   
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 ملخص النتائج
( تقييما  81يعرض التقرير السنوي الحادي عشر لعمل أفضل/األردن، اإلستنتاجات والمشاهدات من )

. وُيبرز التقرير السنوي أيضا  االتجاهات في 2019للمصانع، حيث تم إكمال هذه التقييمات في عام 
تائج اإلمتثال بمشاهدات إضافية معّدالت عدم االمتثال على مدار السنوات األربع الماضية، وُتستكَمل ن

من خالل إشراك المصانع وتعاون البرنامج مع أصحاب المصلحة في هذا القطاع، وإجراء استطالعات 
 .2019مكّثفة لكل من العمال والمدراء على حٍد سواء في عام 

ع لمدة يومين( ُيعّد التقييم الذي ُيجريه عمل أفضل/ األردن )وهو عبارة عن زيارة ميدانية مفاجئة للمصن
المصانع خالل هذا التقييم على أنها غير ممتثلة  تصنيفمكونا  رئيسيا  للخدمات األساسية للبرنامج، ويتم 

إذا لم تلتزم بمكونات محددة من قانون العمل الوطني األردني أو معايير العمل الدولية األساسية، حيث 
موعات وفقا  لمعايير العمل األساسية )يتم تقييمها أربع مج –تنقسم بيانات االمتثال إلى ثماني مجموعات 

ِوفقا  لمعايير العمل الدولية(، وأربع مجموعات ِوفقا  لظروف العمل )يتم تقييمها وفقا  للقوانين واألنظمة 
الوطنية(، بينما تسمح تقارير التقييم الفردية لبرنامج عمل أفضل والمصانع والمشترين بتوثيق وفهم عدم 

المصانع، ُيقّدم التقرير السنوي فرصة لتحليل االتجاهات القطاعية ووضعها في سياقها،  االمتثال في
 عن فكرة إلعطاء الماضية األربع السنوات مدار على االمتثال عدم معدالتويقارن هذا التقرير متوسط 

ما إذا كانت الظروف  أو تقدم إحراز يتم كان إذا ما ومعرفة امتثال نقطة لكل نطاقا   األوسع القطاعي السياق
، وعلى الرغم من وجود بعض المحّددات لهذا النهج )انظر الملحق "ج"(، توّفر هذه المقارنات  تزداد سوءا 

 معلومات مفيدة، خاصة عندما تكون مقترنة بتحليل الخلفية.

 وفيما يلي بعض النقاط البارزة من كل مجموعة امتثال:

   معايير العمل الدولية

إحدى قضايا عدم التهاون بموجب اتفاقية التعاون المبرمة  16عّد تشغيل العمال دون سن يُ  عمل األطفال:

، أبلغ عمل أفضل/األردن عن وجود ثالثة مصانع غير 2019بين عمل أفضل/األردن ووزارة العمل وفي عام 
ممتثلة بسبب انتهاكات تتعلق بعمل األطفال واألحداث، حيث كان لدى مصنعين اثنين عمال تم 

، 16استقدامهم مؤخرا  من بنجالدش بتواريخ ميالد مزورة في جوازات سفرهم، حيث كان العامل دون سن 
وتمت اإلشارة إلى عدم وجود وثائق مناسبة في المصنع اآلخر، وال تزال هذه الحاالت تشّكل تحّديا  للجميع 

األصل ُيعّد مصدر قلق، وكان  في هذا القطاع، وال يزال عدم المتابعة بعد إعادة الطفل العامل إلى بلد
 المصنع الثالث يستخدم أحداثا  أردنيين دون وجود وثائق مناسبة أو تدابير للحفاظ على سالمتهم.
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زاد عدم االمتثال في إطار التمييز القائم على النوع االجتماعي )الجندر( بشكل ملحوظ في عام  التمييز:
لفحوصات الحمل، خالل العامين الماضيين أثار عمل  بسبب التغييرات في كيفية تقييم عمل أفضل 2019

أفضل/األردن مسألة فحوصات الحمل مع المصانع، واّتفقوا على مبادئ توجيهية جديدة لفحوصات الحمل 
مع الشركاء الذين يمثلون األطراف الثالثة. وبحسب عمل أفضل/األردن، يكون هناك حالة عدم امتثال إذا 

كانون الثاني/يناير،  1فحوصات الحمل المتعلقة باالستقدام بدءا  من تاريخ خضعت العامالت المهاجرات ل

، بما في ذلك في الحاالت التي بذل فيها صاحب العمل جهدا  لمنع إجراء هذا الفحوصات، وجاء 2019
مشابها  للعام الماضي، في  الِعرق واألصلالمعدل اإلجمالي لعدم االمتثال في إطار التمييز على أساس 

نقاط مئوية منذ العام  10بنسبة  أسباب أخرىانخفض عدم االمتثال في إطار التمييز على أساس  حين
الماضي، ويرجع هذا االنخفاض في الغالب إلى القدر األكبر من االمتثال للمتطلبات القانونية لتشغيل 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

لتي عمل جبري/قسري: واحدة تحت عمل أفضل/األردن حا ، رصد2019في عام  العمل الجبري/القسري:
اإلكراه، وواحدة في إطار العمل الجبري/القسري والعمل اإلضافي. حيث احتفظت اإلدارة في مصنع واحد 
بجوازات سفر العمال ووثائقهم. وتم إبالغ وزارة العمل عن هذا المصنع بموجب بروتوكول عدم التهاون. 

 في وإال فسيخسرون أجر اليوم بأكمله.وفي مصنع آخر، أجِبر العمال على العمل اإلضا

نظرا  ألن األردن لم يصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية  الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية:
، وبما أن قانون العمل األردني ينص حاليا  على وجود هيكل نقابي أحادي، كانت جميع المصانع 87رقم 

. وكان هناك مجال آخر لعدم بالحرية النقابيةطار نقطة االمتثال المتعلقة التي تم تقييمها غير ممتثلة في إ
االمتثال يتمثل في تنفيذ اتفاقية المفاوضة الجماعية القطاعية. فعلى الرغم من أن معظم المصانع قد 

 مصنعا  واحدا  أو أكثر من أحكام هذه االتفاقية. 46استوفت بعض المتطلبات، لم ينّفذ حوالي 

  ملظروف الع

يرصد عمل أفضل/األردن العديد من جوانب التعويض/االستحقاقات لضمان  :التعويض/االستحقاقات
حصول جميع العمال على أجر بشكل عادل ودقيق وفي الوقت المحدد، ودفع جميع المستحقات في حزمة 

القطاع. التعويض الكامل بما يتماشى مع العقود الفردية واتفاقية المفاوضة الجماعية على مستوى 
وتلتزم جميع المصانع تقريبا  بدفع األجور األساسية، غير أن بعض المصانع ال تدفع لعمالها في الوقت 
المحدد أو ال تمتثل بدفع أجور العمل اإلضافي أو غيرها من المستحقات بدقة. وكان حوالي ربع المصانع 

ي ذلك طريقة الدفع، وأجور العمل غير ممتثلة في إطار كل مجال من مجاالت التعويض الرئيسية، بما ف
 اإلضافي، والضمان االجتماعي، وغير ذلك من المستحقات، ومعلومات األجور واالقتطاعات.
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للعقود تندرج العديد من الجوانب الرئيسية لظروف العمل ضمن نقطة االمتثال  :العقود والموارد البشرية
طريقة التي يتم بها تنفيذ العقود وسياسات إنهاء ، بما في ذلك عقود العمل نفسها، والوالموارد البشرية

الخدمات. وال يزال أصحاب العمل يواجهون مشاكل في العقود المناسبة وترجمتها إلى اللغات الالزمة حتى 
يتمكن العمال من فهمها. وباإلضافة إلى ذلك، تشمل إجراءات التعاقد كيفية استقدام العمال لشغل 

ت اللجنة االستشارية للمشروع ثالثية التمثيل أن البرنامج سيقوم باإلبالغ ، قرر2018الوظائف. وفي عام 

، 2019كانون الثاني/يناير،  1عن المصانع على أنها غير ممتثلة إذا قام العمال الذين تم استقدامهم بعد 
، تتم مناقشة قضايا الحوار بين العمال والمدراء في أيبدفع  التركيز  رسوم استقدام على اإلطالق. وأخيرا 

 .66في الصفحة آليات التظلم المواضيعي حول 

ال تزال مجموعة السالمة والصحة المهنية تسّجل بعض أعلى معدالت عدم  :السالمة والصحة المهنية
االمتثال، ويواصل أصحاب العمل عدم تلبية المتطلبات األساسية للسالمة والصحة المهنية فيما يتعلق 

والخدمات الصحية، وأماكن المعيشة واألكل. وحققت المصانع بعض  باالستعداد لحاالت الطوارئ،
التحسينات في مجال تخزين المواد الكيميائية وفي بعض نقاط االمتثال في إطار نقطة االمتثال لمرافق 
الرعاية. وفي العام المقبل، يعتزم عمل أفضل/األردن العمل مع المصانع على تطوير أنظمة فعالة إلدارة 

الصحة المهنية بحيث يمكن إلدارة المصنع والعمال التعلم من بعضهم البعض والعمل معا  السالمة و
 لمعالجة مشكالت السالمة والصحة.

ال يحّدد قانون العمل األردني سقفا  لساعات العمل اإلضافي ولكنه يشترط أال تتجاوز ساعات  وقت العمل:
هذا الحد، ينبغي أن يحصل العمال على أجر لقاء وفي حال تجاوز  –ساعة في األسبوع  48العمل العادية 

، كانت أربعة مصانع غير ممتثلة لمتطلب االحتفاظ بسجالت 2019ساعات العمل اإلضافي. وفي عام 

بالمائة  19، من 2016دقيقة لساعات العمل. وقد انخفض معدل عدم االمتثال هذا بشكل كبير منذ عام 

في األسبوع، وهو مقارب جدا  لمتوسط  53.6 اإلجمالية العمل ساعاتإلى خمسة بالمائة. وكان متوسط 
العام الماضي. وتختلف ساعات العمل اختالفا  كبيرا  على أساس الجنسية، حيث يعمل العمال الوافدون ما 

 ساعة في األسبوع. 42 معّدله ما األردنيون العمال ويعملساعة في األسبوع  60معدله 
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 مقّدمة
( ومؤسسة التمويل ILOإن برنامج عمل أفضل/األردن هو عبارة عن شراكة بين منظمة العمل الدولية )

(، حيث يجمع هذا البرنامج الشامل لمنظمة العمل الدولية أصحاب المصلحة من جميع IFCالدولية )
قوق العمال وتعزيز المستويات في قطاع صناعة األلبسة العالمي لتحسين ظروف العمل وتعزيز احترام ح

 القدرة التنافسية للقطاع. 

وتقوم برامج عمل أفضل الُقطرية )في الدول اأُلخرى( بإعداد تقارير إفصاح سنوية تعمل على تجميع 
تحديثات القطاع وتسليط الضوء على نتائج عدم االمتثال واّتجاهاته من أجل زيادة الشفافية ولتوصيل 

، أصدر عمل أفضل/األردن عشرة من 2008تأسيس البرنامج في عام  المشاهدات إلى جمهور أوسع، ومنذ
 لعمل أفضل/األردن.  التقرير السنوي الحادي عشرهذه التقارير، وهذا هو 

التقييمات واألنشطة من كانون الثاني/يناير  : مراجعة للقطاع واالمتثال"2020"التقرير السنوي ويغّطي 

. 2019من عام  تقرير تقييم 81 سُتخِلَصت نتائج االمتثال من. ولقد ا2019وحتى كانون األول/ديسمبر 
السياق الُقطري وتحديثات من عمل  القسم األولوينقسم هذا التقرير إلى ثالثة أقسام: حيث يعرض 

في نتائج عدم االمتثال المفّصلة من تقييمات المصانع  القسم الثانيأفضل/األردن، بينما يتعّمق 
االستشارية والتدريبية، وآراء العمال والمدراء بناء على بيانات االستطالع، ويعرض والمشاهدات من الزيارات 

االستنتاجات والطموحات المستقبلية. ويمكن االّطالع على التفاصيل الخاصة بالمنهجية  القسم الثالث
 والمحّددات وقوائم المصانع والمشترين المشاركين في قسم "الملحقات".

 سوق العملالسياق الُقطري وسياق 

 االقتصاد

بسبب حالة عدم اليقين المستمرة في المنطقة، والتي كبحت جماح الطلب  ُمجَهدا  ال يزال االقتصاد األردني 
على المستويين المحلي واإلقليمي، فضال  عن العجز المستمر في الحساب الجاري الوطني. وكما يشير 

ين وتنفيذ إصالحات هيكلية وتحديد المصادر البنك الدولي، يعتمد انتعاش البلد على خفض مستويات  الدَّ
وظّل نمو الناتج  iلتوسيع االستثمار، مع االستفادة من المساعدة الدولية واالنتعاش اإلقليمي المحتمل.

، بناء  على التقديرات الحالية للبنك 2019في عام  اثنين بالمائةالمحلي اإلجمالي السنوي متواضعا  بنسبة 
، حيث معدالت النمو االقتصادي منخفضة في المناطق الريفية وال يزا iiالدولي. ل النمو الشامل يمثل تحديا 

 وانتشار معدالت البطالة المرتفعة.
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، أعلنت الحكومة األردنية في شباط/فبراير  25وفي أعقاب أعلى معدالت بطالة منذ  أنها  2019عاما 

 ية.فرصة عمل للشباب في جميع المحافظات األردن 3,300ستخلق 

كما باشر األردن بإجراء إصالحات هيكلية مهمة، حيث استحدث أنظمة جديدة لتنظيم جوانب المعامالت 
المالية، مثل اإلعسار والمدفوعات الرقمية والمشتريات العامة. ونتيجة لذلك، أصبح األردن واحدا  من 

الصادر عن  2020مال لعام االقتصادات العشرين األفضل أداء  في العالم في تقرير ممارسة أنشطة األع
البنك الدولي، والذي يأخذ في االعتبار التقّدم الذي يحرزه البلد في تسهيل عمل الشركات الصغيرة 

برنامج  2019وكانت إحدى المبادرات الرئيسية التي تم إطالقها في تشرين األول/أكتوبر  iiiوالمتوسطة.
صاد واالستثمارات، واإلصالح اإلداري والمالي، الحكومة الشامل الذي يتألف من خمس حزم: تنشيط االقت

وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل شامل. وفي إطار هذه 
الحوافز، تهدف الحكومة إلى التأثير على المواطنين من خالل توفير فرص العمل باإلضافة إلى تحسين 

 االقتصاد الوطني.

. حيث 2019التي بذلتها الحكومة، استمرت االعتصامات واالحتجاجات طيلة عام وعلى الرغم من الجهود 
بدأت االحتجاجات بعدد من االعتصامات نّظمها عاطلون عن العمل. ونتج عن هذه االحتجاجات عقد 
اجتماعات مع مسؤولين حكوميين لمناقشة الحلول الممكنة وتوفير الوظائف في القطاع العام 

ن عن العمل. كما شهد األردن أيضا  أطول إضراب في تاريخه بعد إطالق نقابة المعلمين للمتظاهرين العاطلي
. وانتهى اإلضراب 2014األردنيين إضرابا  على الصعيد الوطني للمطالبة برفع األجور المتفق عليه أصال  في 

 اتفاق.الذي دام شهرا  واحدا  في تشرين األول/أكتوبر بعد أن توصلت الحكومة والنقابة إلى 

 سوق العمل 

ويتميز سوق العمل األردني  ivماليين نسمة، ثلثاهم تقريبا  من األردنيين. 10يبلغ عدد سكان األردن أكثر من 

 352,000، كان هناك أكثر من 2018بثالثة قطاعات: األردنيون والعمال الوافدون والالجئون. في عام 
لبية العمال المسجلين من مصر وبنجالدش وسوريا عامل مهاجر والجئ مسجل لدى وزارة العمل. ويأتي غا

 vويعملون في الزراعة والبناء والتصنيع.

بشكل عام، تدهورت نتائج سوق العمل تدريجيا  في األردن على مدار السنوات القليلة الماضية. حيث بلغ 
نقطة مئوية  0.5، وهو أعلى بنسبة 2019في الربع األخير من عام بالمائة  19.1معدل البطالة في األردن 

بالمائة للرجال  17.1حيث كان معدل البطالة  vi.2018عن المعدل المسجل في الربع الثالث من عام 

بالمائة لألشخاص  49.9ل أعلى معدل للبطالة في صفوف الشباب، حيث بلغ بالمائة للنساء. وسجّ  27.5و
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. وكما كان الحال 24-20عمرية بالمائة لألشخاص في الفئات ال 38.7وبلغ  19-15في الفئات العمرية 

بالمائة  13.2في السابق، ظلت مشاركة القوى العاملة من النساء منخفضة بصورة مذهلة حيث بلغت 

بالمائة للرجال. وال تزال الحكومة األردنية تمّثل أكبر صاحب عمل  53.3خالل الربع الثالث، مقارنة بنسبة 

دنيين الموظفين يعملون في اإلدارة والخدمات العامة في بالمائة من األر 26في البلد. حيث كان حوالي 

 .2017عام 

ويواصل األردن سّن األنظمة التي تغلق قطاعات ومهن محددة أمام غير األردنيين، واستحدث أنظمة 
ِحصص )ِنَسب( قانونية خاصة بقطاعات معينة. حيث تم استحداث أنظمة الحصص )النسب( هذه لتشجيع 

، فتح وزير 2019دة عدد األردنيين الذين يعملون لديهم. في كانون األول/ديسمبر أصحاب العمل على زيا
العمل جزئيا  وظائف كانت مقيدة سابقا  للعمال غير األردنيين في مصانع األلبسة والمنسوجات، والسيما 

غير في المناصب اإلدارية المتوسطة والعليا. كما تم إصدار نظام جديد لرسوم تصاريح العمل للعمال 
. ويعيد هذا النظام تصنيف أنواع العمال األجانب الذين يحتاجون إلى تصاريح عمل 2019األردنيين في عام 

ويفرض زيادة عامة على رسوم تقديم الطلبات. كما سيتم فرض عقوبة جديدة على عدم االمتثال لمتطلبات 
 تصاريح العمل على أصحاب العمل غير الممتثلين. 

ر العمال الوافدون الحدود بحثا  عن فرص اقتصادية وعمل. ومن بين العمال الوافدين وبحكم تعريفهم، َيعبُ 
. حيث يعمل الرجال المصريون عادة في جالمسجلين، ُيعتبر المصريون والبن الدشيون أكثر الجنسيات تمثيال 

األلبسة. قطاع البناء، في حين يرتبط توظيف العامالت البنجالدشيات بقطاعي العمل المنزلي وصناعة 
وقد واصل األردن تطبيق نظام الكفالة الذي يربط الوضع القانوني لهجرة العمال الوافدين بوضعهم 

 الوظيفي وبصاحب عمل محدد.

، قطع األردن شوطا  كبيرا  لتبسيط أنظمته لتمكين الالجئين السوريين من 2016وبعد مؤتمر لندن في عام 

، بدأت الحكومة األردنية في إصدار تصاريح 2016من مطلع عام الولوج إلى سوق العمل المنظم. وابتداء  
عمل للسوريين، مما مّكنهم فعليا  من الولوج إلى العمل المنظم في قطاعات محددة. وعالوة على ذلك، 
لم تعد تراخيص العمل في قطاعي الزراعة واإلنشاءات مرتبطة بأصحاب عمل منفردين لالجئين السوريين 

 في األردن.

 لألجر ألدنىاالحد 

، قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ثالثية لشؤون العمل تتألف من ممثلين عن الحكومة 2000منذ عام 
والعمال وأصحاب العمل، وهي مسؤولة عن تحديد الحد األدنى لألجور في سوق العمل األردني وقيادة 
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ستمرار ارتفاع تكلفة المعيشة النقاشات حول قضايا األجور مع مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة. ومع ا
ومعدالت التضخم في األردن بسبب االضطرابات اإلقليمية والقيود االقتصادية، لم يطرأ تغيير على الحد 

دوالر  310دينارا  أردنيا  ) 220؛ حيث يبلغ الحد األدنى لألجور لألردنيين 2017األدنى الوطني لألجور منذ عام 

، في حين ظل الحد دوالر  212دينار أردني ) 150األدنى لألجور لغير األردنيين ثابتا  عند  أمريكي( شهريا 

دينارا   125أمريكي( في الشهر. وتم تحديد الحد األدنى ألجر العمال غير األردنيين في قطاع األلبسة بمبلغ 

، بحيث وصل المبلغ إلى  95نقدا  و ية في هذا دينارا  وفقا  التفاقية المفاوضة الجماع 220دينارا  عينيا 
 القطاع.

، قّررت اللجنة الثالثية لشؤون العمل زيادة الحد األدنى لألجور لكل من 2020شباط/فبراير  25وفي 

( وغير األردنيين إلى  367دينارا  أردنيا  ) 260األردنيين إلى  دوالرا   324دينارا  أردنيا  ) 230دوالرا  أمريكيا 

( اعتبارا  من  ، شريطة أن يتم تضييق فجوة األجور بين العمال األردنيين 2021ناير كانون الثاني/ي 1أمريكيا 
وغير األردنيين خالل العامين التاليين. ويستثني هذا القرار عامالت المنازل والعمال األجانب في قطاع 

 التحميل/التفريغ، باإلضافة إلى العمال األردنيين وغير األردنيين في قطاع صناعة األلبسة والمحيكات.

يدخل هذا القرار حّيز التنفيذ العام المقبل لمنح أصحاب العمل فرصة إلعادة ترتيب شؤونهم المالية وس
 وإدراج المخصصات الالزمة في ميزانياتهم.

 العمل األردني  قانونالتعديالت على 

ّدل حيز بعد سلسلة من النقاشات بين الحكومة األردنية والبرلمان األردني، دخل قانون العمل األردني المع
بعد صدور اإلرادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.  2019التنفيذ في أيار/مايو 

ومن أبرز مالمح القانون المعدل استحداث ساعات عمل مرنة، والتصّدي للتمييز في النوع االجتماعي، 
ول على تصاريح العمل، وتحديد الحد األدنى وإعفاء أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين من الحص

مواد  10للسن المسموح به في بعض المهن واألعمال الخطرة. وأطلقت وزارة العمل نقاشا  عاما  حول 

. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون العمل وأحيل 2019في قانون العمل المعدل في تشرين الثاني/نوفمبر 
 إلى البرلمان لمزيد من المداوالت.

ويرّكز مشروع القانون على المواد المتعلقة بالتشغيل وتنظيم سوق العمل وتوفير المزيد من الحماية 
القانونية للعمال من خالل فرض عقوبات صارمة على أصحاب العمل في حال انتهاك قانون العمل، وخاصة 

عبون بالحد األدنى بالنسبة ألولئك الذين يتورطون في التشغيل غير قانوني، وكذلك أولئك الذين يتال
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لألجور، كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم دخول العمال األجانب إلى السوق األردنية، واستبدال العمال 
 الوافدين تدريجيا  بعمال أردنيين.

من قانون العمل نقاشات مثيرة للجدل حول التحرش الجنسي وتحديد العقوبة المناسبة،  29وأثارت المادة 

ساعات العمل للعامالت، ومن  69حماية حقوق الضحايا في مكان العمل، وتناولت المادة باإلضافة إلى 
، ويلي ذلك إجراءات إقرار القانون وفقا  للقنوات قريبا  المتوقع أن يصادق البرلمان على مشروع القانون 

 الدستورية.

  نظرة عامة على القطاع 
 ،(FTAاتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة )وُتعتبر  يستفيد األردن من عدد من اتفاقيات التجارة الحرة،

، أهم اتفاقية لقطاع األلبسة. 2010ودخلت حّيز التنفيذ بشكل كامل في عام  2000التي ُوّقعت في عام 
الرسوم الجمركية معاملة تفضيلية على أساس اإلعفاء من وتسمح هذه االتفاقية لألردن بالحصول على 

الواليات المتحدة بدون تحديد حصص كمية )نسب(. وكان قطاع األلبسة األردني أحد  والوصول إلى سوق
المستفيدين الرئيسيين من هذه االتفاقية، وقبل اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة، كان البلدان 

 .1999( في عام QIZقد وّقعا اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة )

ردن اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي التي عملت على إنشاء منطقة تجارة حرة ، أبرم األ2002وفي عام 

عندما اتفق االتحاد األوروبي  2016تفتح التجارة باالتجاهين. وتمت إعادة النظر في االتفاقية في عام 

وبي األوسع كأحد مكونات عناصر استجابة االتحاد األور (RoO)تبسيط متطلبات قواعد المنشأ واألردن على 
ألزمة الالجئين السوريين، وتهدف هذه المراجعة إلى تعزيز القدرة التنافسية التجارية لألردن، ودعم 
المجتمعات المضيفة وتعزيز خلق فرص العمل لألردنيين والسوريين، وتم تعديل اتفاقية قواعد المنشأ 

، 2030تمديد االتفاقية ولغاية  بعد مراجعة من جميع األطراف، كما وتم 2018المبسطة في أواخر عام 

 15وتنطبق على جميع الشركات بغض النظر عن موقعها الجغرافي، مع اشتراط توظيف ما ال يقل عن 
 بالمائة من الالجئين السوريين في خطوط إنتاج المصانع المؤهلة للتصدير إلى االتحاد األوروبي. 

. وتمنح 2012تشرين األول/أكتوبر  1ت حّيز التنفيذ في كما وقع األردن أيضا  اتفاقية تجارة حرة مع كندا دخل
هذه االتفاقية الشركات األردنية ميزة تنافسية في السوق الكندية، مما يسمح لها بتصدير منتجاتها إلى 

 كندا دون دفع أي رسوم جمركية.



لسنوي ر ا ي لتقر األردن2020 ا : عمل أفضل   

 

 قطاع األلبسة 

ة صادرات األلبسة والصادرات ، وُقّدرت قيم2019األردنية في النمو طوال عام  األلبسةاستمرت صادرات 

بالمائة من إجمالي صادرات البلد في عام  23وتمثل حوالي مليار دوالر أمريكي  1.9ذات الصلة بأكثر من 

2019،vii  واستمرت الواليات المتحدة في كونها أكبر 2018بالمائة مقارنة بعام  11محققة نمو بنسبة ،
 تفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين. سوق لتصدير األلبسة الجاهزة من األردن بسبب ا

، عامل 76,220 ، يستخدم قطاع األلبسة المعّدة للتصدير أكثر من2019واعتبارا  من تشرين األول/أكتوبر 

وتقع غالبية مصانع   viiiعامل مهاجر وفقا  لبيانات وزارة العمل. 57,818عامل أردني و 18,402بواقع 
االقتصادية في الضليل وإربد وسحاب، وإن غالبية العمال هم من الوافدين األلبسة في األردن في المناطق 

 من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. 

وظلت معالجة معدالت البطالة المرتفعة وانخفاض مشاركة النساء األردنيات في سوق العمل من أولويات 
لمعالجة  2010" في عام تاجيةفروع اإلنالالحكومة األردنية فكرة " تبّنت، حيث 2019الحكومة طوال عام 

البطالة في المناطق الريفية وتعزيز نهج المركزي في التنمية االقتصادية علما  بأن الفرع اإلنتاجي هو في 
األساس وحدة تصنيع، عادة ما يكون على نطاق أصغر، وهو مملوك بالكامل ويديره المصّنعون الحاليون، 

ردن. وكانت الفكرة وراء ذلك هي إحضار وظائف المصانع إلى ولكنه يعمل خارج المناطق الصناعية في األ
حيث تتواجد النساء الريفيات األردنيات بدال  من أن يضطررن للذهاب إلى المناطق االقتصادية، التي غالبا  
ما تكون بعيدة عن المراكز السكانية. وتوّفر هذه المبادرة أيضا  ألصحاب العمل بعض الحوافز، مثل مباني 

من اإليجار وتغطية بعض تكاليف العمال، إلنشاء وتشغيل فروع إنتاجية. ووفقا  لوزارة العمل، هناك  معفاة
، واثنان قيد اإلنشاء، ويتم التخطيط إلنشاء فرعين آخرين بحلول نهاية عام  20  .2020فرعا  إنتاجيا  عامال 

 تمكين الوصول إلى المصانع خارج قطاع األلبسة

ة المجتمع الدولي لإلطار الشمولي لخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، في أعقاب وثيقة استجاب
طلبت الحكومة األردنية من عمل أفضل/األردن أن يدعم المصانع المصّدرة إلى االتحاد األوروبي بموجب 

هذا  اتفاقية قواعد المنشأ المبّسطة التي تسعى إلى توسيع صادرات األردن إلى االتحاد األوروبي، ويشمل
، واألهم من ذلك، أنه يشمل  بعض مصانع األلبسة التي كان عمل أفضل/األردن يعمل معها سابقا 

 قطاعات مختارة خارج قطاع األلبسة.
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يعمل برنامج عمل أفضل/األردن على دعم أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك وزارة العمل، في 
خولة بموجب اتفاقية قواعد المنشأ. وتعاون عمل مراقبة وتعزيز ظروف العمل الالئق في المصانع الم

أفضل/األردن مع وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين إلعداد تعليمات التفتيش لمساعدة 
الشركات األردنية على االلتزام بقانون العمل في البلد والوفاء بمعايير العمل الدولية. وبعد االجتماعات 

فاعلة المختلفة، دخلت تعليمات التفتيش للمنشآت التي تستفيد من اتفاقية والنقاشات مع الجهات ال
بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وبناء  على  2019تموز/يوليو  16قواعد المنشأ حّيز التنفيذ اعتبارا  من 

وجب رة إلى االتحاد األوروبي بمهذه التعليمات، طلبت وزارة العمل أن يتم تسجيل جميع المصانع المصدّ 
 خطة التجارة في عمل أفضل/األردن.

وبعد إصدار تعليمات التفتيش، تم تشكيل لجنة مشتركة في تموز/يوليو تتألف من ثالثة مفتشي عمل من 
وزارة العمل وثالثة من مستشاري المنشآت من عمل أفضل/األردن مسؤولين عن إجراء زيارات استشارية 

التحاد األوروبي بموجب اتفاقية قواعد المنشأ في قطاع وتقييمية للمصانع المؤهلة المصّدرة إلى ا
 الصناعات البالستيكية والهندسية والكيميائية واأللبسة.

وواصل عمل أفضل/األردن زياراته التعريفية للتعريف بخدمات برنامج عمل أفضل األساسية للمصانع 
، 2019وبحلول كانون األول/ديسمبر  المصّدرة إلى االتحاد األوروبي المدرجة في دائرة الجمارك األردنية.

انضم إلى عمل أفضل/األردن تسعة مصانع، )خمسة مصانع من خارج قطاع األلبسة وأربعة مصانع ألبسة(، 
مصنعا  مؤهال  للتصدير إلى االتحاد األوروبي بموجب اتفاقية قواعد المنشأ. كما قام عمل  15من أصل 

(  19أنثى،  24ممثال  ) 43  رشة عمل وجلسة تدريبية لـو 14أفضل/األردن أيضا  بتنظيم ما مجموعه  ذكرا 
من مصانع خارج قطاع األلبسة حول منع التحرش الجنسي، والتدريب على المهارات اإلشرافية، وقانون 

 العمل األردني والسالمة والصحة المهنية.

ة قواعد المنشأ )أربعة ، قام عمل أفضل/األردن بتقييم ستة مصانع مؤهلة بموجب اتفاقي2019وخالل عام 

. وال يتضمن زيارة استشارية لمصانع مؤهلة 34من قطاع األلبسة واثنان من خارج قطاع األلبسة( وأجرى 

. وهناك 2019هذا التقرير بيانات من مصانع خارج قطاع األلبسة في مناقشة حالة عدم االمتثال في عام 
والمصانع خارج قطاع األلبسة التي تجعل من الصعب العديد من االختالفات الجوهرية بين مصانع األلبسة 

مقارنة حالة االمتثال بين هاتين المجموعتين. وخالل الزيارات التقييمية واالستشارية للمصانع خارج قطاع 
األلبسة، الحظ عمل أفضل/األردن العديد من القضايا في هذه المصانع بما في ذلك عدم االمتثال لبعض 

ة. وبشكل عام، يمكن مقارنة حالة االمتثال في هذه المصانع بحالة قطاع األلبسة معايير العمل األساسي
قبل عشر سنوات، عندما كان هناك رقابة محدودة على ظروف العمل من قبل مفتشي العمل أو المشترين. 
ة، حيث أن المصانع خارج قطاع األلبسة ليست على دراية كاملة بمعايير العمل في سالسل التوريد العالمي
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ولكن فريق عمل أفضل/األردن ووزارة العمل كانا يعمالن بشكل وثيق مع أصحاب العمل والعمال في هذه 
 المصانع لتعزيز ظروف العمل الالئق.

ويتوقع عمل أفضل/األردن انضمام المزيد من المصانع إلى هذا البرنامج العام المقبل. وسيستمر البرنامج 
لصلة لتعزيز مبادئ العمل الالئق داخل المصانع وتعزيز فرص خلق في العمل مع الجهات الفاعلة ذات ا

 وظائف لألردنيين والالجئين السوريين في قطاع األلبسة.

 عمل أفضل/األردن 

بطلب من الحكومة األردنية.  2009وبدأ عملياته في عام  2008تأسس برنامج عمل أفضل/األردن في عام 

. وفي الوقت الحالي، في مرحلته 2019وبناء الشراكات في عام  واحتفل البرنامج بمرور عقد من العمليات

(، يواصل عمل أفضل/األردن عمله مع المكونات الثالثية الوطنية 2022-2017االستراتيجية الثالثة )
لتحسين ظروف العمل والمستوى المعيشي وتعزيز العمل الالئق وزيادة القدرة التنافسية في قطاع 

 األلبسة وخارجه.

 ع المشاركةالمصان

. وفي المرحلة األولية، 2008تم استحداث عمل أفضل/األردن كبرنامج طوعي لمصّنعي المالبس في عام 
اقتصرت المشاركة فقط على المصانع الرئيسية المصّدرة، ثم أعقب ذلك زيادة في تسجيل المصانع األخرى 

من الباطن من خالل أنظمة الحكومة  المصّدرة إلى الواليات المتحدة وإسرائيل والمصانع المتعاقدة معها
األردنية. وبعد وثيقة استجابة المجتمع الدولي لإلطار الشمولي لخطة االستجابة األردنية لألزمة السورية، 
ومع إطالق االتحاد األوروبي لمبادرة تخفيف قواعد المنشأ للمصّدرين األردنيين الذين يوظفون الجئين 

الحكومة األردنية مرة أخرى، ومن خالل إصدار تعليمات التفتيش  ، قامت2018سوريين في نهاية عام 

، بطلب دعم 2019الخاصة بوزارة العمل للمنشآت التي تستفيد من اتفاقية قواعد المنشأ في تموز/يوليو 
عمل أفضل/األردن في تقديم خدماته على مستوى المصنع إلى المصانع المصّدرة لالتحاد األوروبي )سواء 

ر األلبسة(. ومنذ ذلك الحين، نما عدد المصانع الملتحقة ببرنامج عمل أفضل/األردن بالتزامن األلبسة وغي
عدد المصانع الملتحقة بعمل أفضل/األردن كما ورد  1الشكل مع التوسع الذي شهدته الصناعة. ويوّضح 

بعمل ألبسة  مصنع 94، التحق 2019في التقارير السنوية للبرنامج. وحتى تاريخ كانون األول/ديسمبر 

فرعا   18من المصانع المتعاقدة من الباطن، و 24من المصانع المصّدرة مباشرة، و 48 –أفضل/األردن 
، وأربعة مصانع من خارج قطاع األلبسة.  إنتاجيا 
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 . عدد مصانع األلبسة الملتحقة بعمل أفضل/األردن1الشكل 

 

 الشراكات من أجل التأثير واالستدامة  

االستدامة والُملكية، ضاعف عمل أفضل/األردن جهوده للتعاون وبناء القدرات في إطار  إدراكا  ألهمية
 –مع المؤسسات الوطنية  أربع اتفاقيات تعاون تنفيذيالمرحلة االستراتيجية الثالثة. ويوجد لدى البرنامج 

ة األردن ومؤسسة وزارة العمل والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج واأللبسة وغرفة صناع
 الضمان االجتماعي.

 التعاون بين عمل أفضل/األردن ووزارة العمل

. وقد تم 2008بشكل وثيق معا  منذ بدء البرنامج في عام  وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل/األردنتعمل 

مل ، والذي أضفى طابعا  رسميا  على العالقة بين وزارة العمل وع2010توقيع االتفاق األول في عام 
أفضل/األردن وحّدد األنشطة الضرورية. وقد رافق هذا االتفاق "بروتوكول عدم التهاون" للتصّدي ألي 

 انتهاكات لحقوق اإلنسان تتم مشاهدتها.

إلضافة المزيد  2016وقد تم تعديل االتفاق المبرم بين عمل أفضل/األردن ووزارة العمل في أواخر عام 
لمثال، تطّرق االتفاق المعّدل بإسهاب لجهود التدريب وبناء القدرات من الوضوح والتفاصيل. على سبيل ا

 وأضاف تعريفا  للقضايا التي يشملها بروتوكول عدم التهاون وكيفية معالجتها. 
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وقد أطلق هذا التعاون أيضا  برنامج انتداب طويل األجل دخل اآلن عامه الخامس، وُيستكمل اآلن هذا 
، والذي ُيبقي التركيز على نقل المعرفة 2018تمت المباشرة به في عام  االنتداب ببرنامج قصير األجل

والمهارات إلى مديرية التفتيش من خالل التدريب النظري والزيارات المشتركة للمصانع مع مستشاري 
، من خالل 2019مفتش عمل من برنامج االنتداب في جولتيه في  14المنشآت في عمل أفضل. واستفاد 

مستشاري المنشآت في عمل أفضل/األردن في زياراتهم التقييمية واالستشارية، وتلّقي االنضمام إلى 
التدريب النظري والميداني على مواضيع مختلفة، على سبيل المثال ال الحصر: نموذج عمل أفضل، منع 

 التحرش الجنسي، تفتيش السكنات، إلخ.

( في  39أنثى و 19مفتشا  من وزارة العمل ) 58وشارك  العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ذكرا 
حول موضوعات مثل نموذج عمل أفضل، والمهارات اإلشرافية، وتقييم المخاطر، والسالمة والصحة 
المهنية وتفتيش السكنات. ويدعم عمل أفضل/األردن الجهود اإلضافية لمنظمة العمل الدولية مع وزارة 

 ixجي.العمل، بما في ذلك خطة االمتثال االستراتي

 التعاون بين عمل أفضل/األردن ومؤسسة الضمان االجتماعي

العمل مع مسؤول السالمة والصحة المهنية من مؤسسة  2019واصل عمل أفضل/األردن في عام 

. وباإلضافة إلى تقييمات االمتثال، 2017الضمان االجتماعي بموجب اتفاقية التعاون الموّقعة في عام 
كبير في تقديم المشورة للمصانع بشأن تحسينات السالمة والصحة ساهم المسؤول المنتدب بشكل 

 المهنية وَدْعم عمل أفضل/األردن في تصميم وتقديم ندوات صناعية متعلقة بالسالمة والصحة المهنية.

 التعاون بين عمل أفضل/األردن والنقابة

عاملين في صناعة الغزل والنسيج اتفاقية التعاون الموّقعة بين عمل أفضل/األردن والنقابة العامة للبموجب 
[، عمل برنامج 2022-2017، وفي إطار المرحلة االستراتيجية الثالثة للبرنامج ]2018في عام  واأللبسة

عمل أفضل/األردن على تعزيز قدرة النقابة العامة في قطاع األلبسة لتنّظم وتمّثل على نحو فعال جميع 
ز االمتثال، وتنخرط في الحوار االجتماعي، وتحّسن ظروف العمل العمال في قطاع األلبسة في األردن، وتعزّ 

 على مستوى المصنع والقطاع.

زيارة مشتركة للمصانع ودورات  25ولتعزيز الحوار االجتماعي، أجرى عمل أفضل/األردن والنقابة العامة 
لتحرش تدريبية للعمال في مواضيع مختلفة تشمل التواصل في مكان العمل، والتدريب على منع ا

الجنسي، والحقوق والمسؤوليات األساسية وغيرها من الدورات التدريبية. وسيعمل هذا التعاون على 
التركيز أكثر على تمكين وتعزيز قدرة النقابة العامة على إشراك العمال، وخاصة العمال الوافدين. وباإلضافة 
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مة حاليا  ثالث مستشارات يتحدثن إلى ذلك، ومن خالل دعم عمل أفضل/األردن، يوجد لدى النقابة العا
اللغة البنغالية سيقدمن تدريبات للعمال الوافدين لتعزيز التواصل والعالقات بين العمال الوافدين وقيادة 

 النقابة العامة وكوادرها في المناطق الصناعية.

 2019اتفاقية المفاوضة الجماعية 

بين جمعيتي أصحاب العمل في قطاع األلبسة  تم توقيع اتفاقية المفاوضة الجماعية لمدة ثالث سنوات
والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج واأللبسة في الثاني من كانون األول/ديسمبر. حيث 
تم توقيع هذه االتفاقية بين الجمعية األردنية لمصّدري األلبسة والمنسوجات، والنقابة العامة ألصحاب 

 عامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج واأللبسة.مصانع المحيكات، والنقابة ال

( التابع لمنظمة العمل الدولية، أجرى ACTRAVوبدعم من عمل أفضل/األردن ومكتب األنشطة العمالية )

من العمال المنتسبين للنقاب العامة من األردن ونيبال والهند وسريالنكا وبورما وباكستان  300حوالي 
فاقية المفاوضة الجماعية في األشهر القليلة الماضية. وقد ناقش أصحاب وبنجالدش مشاورات بشأن ات

المصلحة مطالبهم في جوالت المفاوضات النهائية. كما وّفر عمل أفضل/األردن الخبرة التقنية والقانونية 
ة طوال العملية برّمتها ويّسر سلسلة من االجتماعات بين أصحاب العمل وممثلي النقابة العامة خالل عملي

 التفاوض.

وتضيف اتفاقية المفاوضة الجماعية المبرمة حديثا  أحكاما  جديدة إلى نسخها السابقة، بما في ذلك زيادة 
سنوية في أجور العمال، ومتطلبا  للقضاء على السلوكيات المسيئة على أرضية المصنع من خالل اعتماد 

 زارة العمل.سياسات داخلية بموجب النظام الداخلي للمصانع الذي تقترحه و

 ( 2022-2019استراتيجية النوع االجتماعي لبرنامج عمل أفضل/األردن )

تنفيذ أنشطة في إطار استراتيجيته للنوع االجتماعي ومدتها أربع  2019واصل عمل أفضل/األردن في 
سنوات لدعم تمكين العامالت األردنيات والمهاجرات في قطاع األلبسة من خالل االستفادة من قدرته 

لى جمع األطراف إلحداث تغيير حول مواضيع تتعلق بالتمييز والصحة والرفاه والصوت والتمثيل وتنمية ع
 المهارات. 

إن صوت المرأة وتمثيلها داخل المصانع وكذلك في الحوار القطاعي أمران أساسيان في التصدي للتحديات 
دن المستجيبة للنوع االجتماعي وتعزيز الرفاه الشامل. ولتحقيق ذلك، تضمنت أنشطة عمل أفضل/األر

تدريب مدربين لمدة يومين من أجل برنامج يكفل بيئة عمل محترمة تم تيسيره بشكل مشترك من قبل 
أخصائية النوع االجتماعي العالمية لبرنامج عمل أفضل ومدّربي عمل أفضل/األردن. وهدف التدريب إلى 
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لمنع التحرش الجنسي والسياسات وإجراءات التظّلم تعزيز مهارات التيسير لدى المشاركين وتحسين فهمهم 
واألدوار والمسؤوليات. وباإلضافة إلى ذلك، نّظم عمل أفضل/األردن ندوة صناعية حول منع التحرش 
الجنسي باللغة العربية بالتعاون مع مديرية عمل المرأة في وزارة العمل استهدفت مسؤولي ومدراء الموارد 

 اركة.البشرية من المصانع المش

 البحوث من أجل صنع سياسات قائمة على األدلة 

نشر عمل أفضل/األردن مؤخرا  ثالث أوراق بحثية وموجز سياسات الستكشاف ماضي وحاضر قطاع األلبسة 
في األردن من خالل النظر في التحديات والفرص والنجاحات. وقد تم تقديم نتائج هذه البحوث في االجتماع 

ة االستشارية للمشروع ثالثية التمثيل بهدف التشارك في النتائج مع أصحاب الثالث واألربعين للجن
المصلحة، وتعزيز النقاشات، وتوجيه السياسات. ويستمر عمل أفضل في إجراء هذه البحوث وإتاحة فرص 
جديدة للبحث للتأكد من أن السياسات التي تنفذها الحكومة وقطاع صناعة األلبسة تسترشد بقاعدة 

 لفريدة من نوعها والمتاحة من خالل برنامج عمل أفضل.المعارف ا

 استطالعات العمال والمدراء

لطالما استثمر عمل أفضل في البحوث لقياس آثار البرنامج، مما اقتضى جمع بيانات االستطالعات 
و مباشرة من العمال والمدراء للتحقق الثالثي من بيانات االمتثال الخاصة بالبرنامج. وفي حزيران/يوني

 تمكين المرأة في قطاع صناعة األلبسة األردني 

تعزيز وتحسين المهارات الشخصية والمهنية بشأن  GAPانطالقا  من ردود الفعل اإليجابية حول الجولة األولى من برنامج 
(P.A.C.E فقد انطلقت الجولة الثانية من هذا البرنامج في تشرين األول/أكتوبر ،)وإن الهدف األساسي من هذه 2019 .

الجولة التي تستمر خمسة أشهر هو المساهمة في تمكين وتنمية مهارات العامالت في قطاع األلبسة في األردن، مع 
شراك عامالت من خلفيات مختلفة في العملية. وتغّطي الجولة الثانية من هذا البرنامج شريحة أوسع من الجمهور إ

المستهدف، بما في ذلك العامالت األردنيات والالجئات السوريات والعامالت المهاجرات في كل من الفروع اإلنتاجية 
ويد المشاركات بالمعرفة والمهارات والثقة التي تمّكنهن من التعامل ومصانع األلبسة األكبر. وترّكز وحدات التدريب على تز

مع مكان العمل وحياتهن الشخصية. وإن محو األمية المالية وتنمية المهارات واالتصال والتواصل ليست سوى بعضا  من 
 اتهن على المدى الطويل.مواضيع التدريب في هذا البرنامج. وبشكل عام، من المتوقع أن يفيد التدريب المشاركات ومجتمع

كما ينضم هذا البرنامج إلى الجهود التي تبذلها "مراكز الواحة لتمكين وصمود النساء والفتيات" التابعة لهيئة األمم المتحدة 
 للمرأة لتقديم التدريب إلى الباحثات عن عمل في المناطق الريفية.
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، أعاد البرنامج إطالق استطالعات للعمال والمدراء لجمع المعلومات حول الظروف والتجارب الحالية 2019

مصنعا  حول ظروف العمل،  77عامل في  1,700في المصانع المشاركة. وجمع االستطالع بيانات من 
يين، وحياة العمال خارج وعوامل القدرة التنافسية لألعمال التجارية، والتفاعل مع أصحاب المصلحة الوطن

المصنع. وقد تم نشر النتائج الرئيسية لهذا االستطالع في موجز السياسات "نتائج استطالع صوت العامل 
 .2019وتم تعديل المسح وإجراؤه مرة أخرى في كانون األول/ديسمبر  xالذي أجراه عمل أفضل/األردن".

مديرا  في كافة  71عامال  و 1,660مبر، الذي يغطي ويتم استخدام البيانات من استطالع كانون األول/ديس
أجزاء هذا التقرير لتوفير سياق إضافي من العمال والمدراء إلى جانب بيانات االمتثال القياسية التي يتم 
جمعها أثناء تقارير التقييم. وفي حين أن بيانات عدم االمتثال تستند بالكامل إلى المالحظات والتحقق 

نات من قبل مستشاري المنشأة أثناء تقييمات المصانع، توفر استطالعات العمال والمدراء الثالثي من البيا
منظورا  تكميليا  من خالل جمع البيانات من عينة تمثيلية من العمال بطريقة تضمن السرية ودون ذكر 

 االسم.

 الشفافية واالمتثال: أدلة من عمل أفضل/األردن 

عدم االمتثال في المصانع المشاركة في عمل أفضل/األردن عندما تم  ُيظهر البحث األخير تحّسن معدالت
اإلبالغ عن القضايا في تقارير اإلفصاح. حيث ُيظهر التحليل أن بوابة الشفافية الجديدة التي تم االتفاق 

قضية تم  28قد أدت إلى خفض معّدالت عدم االمتثال على نحو واضح بشأن  2016عليها في عام 
اإلنترنت. ويضيف هذا البحث دليال  على الروابط اإليجابية بين الشفافية واالمتثال، والتي مشاركتها على 

تم توثيقها أيضا  لدى بوابة الشفافية الخاصة ببرنامج مصانع أفضل/كمبوديا. وتم نشر هذا التقرير ضمن 
ونظرا  لنجاح بوابة الشفافية في الحد  xiعلى الموقع اإللكتروني لبرنامج عمل أفضل. 32الورقة النقاشية 

من عدم االمتثال، هناك حجة قوية تؤّيد إضافة أسئلة امتثال جديدة إلى البوابة ولتطبيق بوابة الشفافية 
 في قطاعات أخرى.

 سةالتاريخ السردي لقطاع األلب

يتتّبع تقرير "قطاع األلبسة األردني وبرنامج عمل أفضل" تاريخ قطاع األلبسة في األردن منذ تسعينيات 
القرن الماضي وحتى يومنا هذا. حيث يبحث التقرير في السياق السياسي واالقتصادي والقانوني الذي أدى 

وير شكل بديل إلدارة سلسلة إلى ظهور قطاع األلبسة، واألحداث التي كادت أن تطيح به، وكيف تم تط
التوريد من قبل منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية لبناء قطاع اقتصادي مهم في األردن 
بشكل مستدام. ويدرس التقرير الطريقة التي تطور بها عمل أفضل/األردن على مدار ثالث مراحل ويضع 

. وتستند النتائج إلى مقابالت مع أصحاب المصلحة الحالة الراهنة للقطاع والبرنامج في سياقها المناسب
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الرئيسيين، وأفراد حاليين وسابقين من موظفي برنامج عمل أفضل ومنظمة العمل الدولية، وباحثين آخرين 
على الموقع اإللكتروني لبرنامج  34مطلعين على البرنامج. وتم نشر هذا التقرير ضمن الورقة النقاشية 

 xiiعمل أفضل.

 سي والعمال الوافدونالرفاه النف

يهدف هذا التقرير إلى فهم دور الصحة النفسية في رفاه العمال الوافدين، ويحّدد الوضع الحالي لرعاية 
الصحة النفسية في المصانع، ويقترح حلوال  لسد الثغرات في الدعم النفسي واالجتماعي. وتشير الثغرات 

إلى الحاجة إلى هيكل ال مركزي لخدمات الصحة  والعوائق التي تعترض خدمات الصحة النفسية المتاحة
النفسية على مستوى المصنع، إلى جانب التدريب الكافي والمّتسق في التثقيف والتوعية بشأن الرفاه 
النفسي. وتتمثل أهداف السياسات طويلة المدى في زيادة مشاركة سفارات الدول التي يأتي منها العمال 

لعمال الوافدين ضمن سياسة الصحة النفسية الوطنية األردنية. ويتم الوافدون ودمج الصحة النفسية ل
ومن أجل   xiiiعلى الموقع اإللكتروني لبرنامج عمل أفضل. 33نشر هذا التقرير ضمن الورقة النقاشية 

 االطالع على العمل المستمر والمستقبلي في هذا المجال. )انظر الى مربع النص أدناه(
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 التركيز على رفاه العمال 

مع أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين لضمان حياة كريمة لجميع العمال الوافدين عمل برنامج عمل أفضل/األردن 
مع التركيز بشكل خاص على فهم واستجابة أفضل لالحتياجات النفسية واالجتماعية للقوى العاملة في قطاع األلبسة، 

 وخاصة للعمال الوافدين.

ه العمال على مستوى القطاع والمصنع. وتضّمنت ولتحقيق ذلك، واصل عمل أفضل/األردن الحوار الجاري حول رفا
الصحة النفسية" العمل لرأب الفجوة في األنشطة نقاش مائدة مستديرة حول الصحة النفسية وتدريبا  على "برنامج 

(MHGAP.بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومشاركة ممثلين عن مصانع األلبسة والنقابة ) 

أصحاب المصلحة في هذا الحوار من خالل جلسة ولجنة نقاش حول رفاه العمال وقام عمل أفضل/األردن بإشراك 
. وقدمت الجلسات 2019خالل الدورة الحادية عشرة لمنتدى أصحاب العمل السنوي الذي ُعقد في حزيران/يونيو 

فسية في التثقيفية لمحة عامة عن األنشطة التي قام بها عمل أفضل/األردن، والوضع الحالي لقضايا الصحة الن
 األردن، وجهود مختلف الجهات الفاعلة والربط بين الحالة النفسية للعامل والقدرة اإلنتاجية.

ويعمل برنامج عمل أفضل/األردن حاليا  على خطوات مستقبلية محتملة لتحسين رفاه العمال. حيث سُيجري البرنامج 
اع األلبسة. وتشمل اإلجراءات المستقبلية المحتملة في البداية بحثا  عن الوضع الحالي للصحة النفسية للعمال في قط

زيادة وعي العمال بقضايا الصحة النفسية لزيادة القدرة على الصمود واالستعداد لطلب الدعم النفسي واالجتماعي 
عند الضرورة. وسيقترن ذلك بتحسين الوصول إلى أنظمة الدعم الالزمة من خالل تطوير استراتيجية تدخل شاملة على 

توى الفرد والمنظمة وعلى المستوى الوطني، باإلضافة إلى معالجة الفجوة في خدمات الرفاه النفسي المقدمة مس
للعمال في قطاع األلبسة. كما يالحظ عمل أفضل/األردن تزايد أعداد المصانع التي ُتنشئ "لجان رفاه" وتتعاقد مع 

  مرشدين نفسيين لتقديم الدعم للعمال، وهو تطور إيجابي.
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 نتائج اإلمتثال
 في العينةالمصانع 

مصنعا  لأللبسة. وتتضّمن العينة ثالثة أنواع من  81يستند قسم نتائج االمتثال إلى بيانات التقييم من 

( ومنذ التقرير فرعا  إنتاجيا   18ومصنعا  متعاقدا  من الباطن  18من المصانع المصّدرة مباشرة و 45المصانع )
ادت حصة كل من المتعاقدين من الباطن السنوي السابق، انخفضت حصة المصّدرين المباشرين وز

والفروع اإلنتاجية. وأنهت ستة مصانع في هذه العينة الدورة األولى من نموذج عمل أفضل وكان المتوسط 
(. وكانت غالبية المصانع الجديدة التي انضّمت إلى البرنامج في عام 2الشكل  انظر) السادسة الدورة هو

 فروعا  إنتاجية. 2019

 

 2019توزيع المصانع حسب الدورة في التقرير السنوي  :2الشكل 
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 التركيبة السكانية للعمال المستخدمين في المصانع

مصنعا  التي يشملها هذا التقرير تستخدم ما مجموعه  81 وفقا  لبيانات عمل أفضل/األردن، فإن الـ

هم البرنامج. وشّكلت النساء بالمائة في عدد العمال الذي يغطي 12، وهي زيادة قدرها عامال   73,208

بالمائة من العمال من غير األردنيين. وتأتي أكبر مجموعة  79بالمائة من العمال وكان حوالي  73حوالي 

بالمائة من القوى العاملة  60من العمال الوافدين من بنجالدش، حيث بلغت نسبتهم ما يقرب من 

كما يأتي العديد من العمال من الهند وسريالنكا، مع (. 3الشكل عامل )انظر  32,000المهاجرة أو أكثر من 
نسبة أصغر من نيبال وميانمار. ويضم القطاع أيضا  عماال  من الصين وباكستان ومدغشقر. كما يوجد حوالي 

 عامال  سوريا  يعملون في المصانع المشاركة في عمل أفضل/األردن. 180

 (.2019صانع المشاركة في عمل أفضل/األردن حسب بلد المنشأ ). النسبة المئوية للعمال الوافدين في الم3الشكل 

 

(. وتم توظيف حوالي 4الشكل بالمائة ) 86يوّظف المصّدرون المباشرون غالبية القوى العاملة، حوالي 

. وبحسب نوع المصنع، شّكلت النساء  81 في مناصب مختلفة في الـ امرأة 54,000 بالمائة  73مصنعا 

بالمائة في  92بالمائة في المتعاقدين من الباطن و 52في المصّدرين المباشرين، ومن القوى العاملة 

بالمائة فقط من مجموع  33الفروع إنتاجية. ومن الجدير بالمالحظة أيضا  أن النساء لم يشّكلن إال حوالي 

لنسبة لدى هذه المصانع. وعند تصنيفها حسب نوع المصنع، كانت هذه ا 3,772المشرفين البالغ عددهم 

بالمائة للفروع  67بالمائة للمتعاقدين من الباطن و 21بالمائة للمصّدرين المباشرين، و 31حوالي 
اإلنتاجية. حيث انخفضت نسبة المشرفات في المصانع المصّدرة والمتعاقدة من الباطن مقارنة بالعام 

 الماضي.
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 ب نوع المصنع.. النسبة المئوية لمجموع العمال والعامالت المستخدمين حس4الشكل 

  

 

 حالة االمتثال

التي تم تقييمها. وتتم اإلشارة إلى معدالت عدم  81 معدل عدم االمتثال للمصانع الـ 5الشكل يلخص 
االمتثال لكل نقطة امتثال بموجب مجموعات معايير العمل األساسية الثمانية وظروف العمل متبوعة 

 بمالحظات مفصلة.
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 ال حسب نقطة االمتثال. معدل عدم االمتث5الشكل 
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 النتائج التفصيلية

 عمل األطفال

سنة، وُيعتبر العمال الذين  16بموجب قانون العمل األردني، فإن الحد األدنى للسن القانوني للعمل هو 

على الرغم من أن هذا القانون يسري على كل من األردنيين عاما  أحداثا  في األردن، و 18تقّل أعمارهم عن 
يين، إال أن استقدام القاصرين وهجرتهم قد يعتبر مؤشرا  لإلّتجار بالبشر وفقا  لوحدة مكافحة وغير األردن

االّتجار بالبشر في األردن. وُيعتبر تشغيل األطفال دون سن السادسة عشرة إحدى قضايا عدم التهاون وفقا  
الكشف عن هذه الحاالت، فإن التفاقية التعاون المبرمة بين عمل أفضل/األردن ووزارة العمل. وعندما يتم 

عمل أفضل/األردن ملزم باإلبالغ عنها إلى وزارة العمل، التي تتابع األمر بعد ذلك مع المؤسسات والجهات 
 المعنية.

في إطار مجموعة عمل األطفال بموجب جميع  2019ويندرج عدم االمتثال الذي تمت رصدها في عام 
وتوثيق وحماية العمال صغار السن، واألعمال الخطرة والمرهقة  األطفال العاملون،نقاط االمتثال الثالث: 

كانت ثالثة مصانع غير ممتثلة في إطار القضايا المتعلقة بعمل . حيث بالصحة وأسوأ أشكال العمل األخرى
. 16 (. وكان لدى واحد من تلك المصانع حالة مؤكدة لتوظيف عاملة دون سن الـ1الجدول )انظر  األطفال

أثناء التقييم، ولم يكن المصنع  18 خر، تم اكتشاف عاملتين اثنتين من بنجالدش دون سن الـوفي مصنع آ
يحتفظ بالوثائق الالزمة وفقا  للقانون لهما. وفي المصنع الثالث، أكد عامالن أردنيان أنهما يبلغان من العمر 

، ولكن لم يكن المصنع يحتفظ بوثائق مناسبة ولم يكن العامالن ملت 17 زمان بالمتطلبات القانونية عاما 
لتوثيق وحماية العمال لظروف وساعات العمل، وتمت اإلشارة إلى هذا المصنع على أنه غير ممتثل سواء 

. وكانت المصانع الثالثة في دورة عمل أفضل صغار السن واألعمال الخطرة وأسوأ أشكال العمل األخرى
 على التوالي. 9و 11و 10

 مل األطفال . تسليط الضوء: ع1الجدول 

 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال

2017 
 (74)حجم العينة=

2018 
 (79)حجم العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

 التوثيقهل يمتثل صاحب العمل لشروط 
 %2 %0 %0 18الخاصة بالعمال الذين تقل أعمارهم عن 
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سنة، وهل لديه نظام موثوق به للتحقق من 
 عمر العمال قبل التوظيف؟

 16هل عثرت على أي عّمال تقل أعمارهم عن 
 %1 %3 %0 سنة؟

 18هل يؤدي العمال الذين تقل أعمارهم عن 
، بما في ذلك العمل  سنة عمال  خطيرا 

اإلضافي، أو هل يعملون في الليل، أو هل 
 %1 %0 %3 يعملون لساعات أكثر مما يسمح به القانون؟

قّل هل ُيعّرض صاحب العمل أي عمال ت
سنة ألسوأ أشكال عمل  18أعمارهم عن 

 %0 %0 %3 األطفال؟
 

في أحد المصانع، رصد مستشارو المنشأة عاملتين تم استقدامهما حديثا  من بنجالدش، وأكدتا أنهما في 
السادسة عشرة من العمر وأن تواريخ الميالد في جوازي سفرهن تستند إلى وثائق مزورة، وذكرت إدارة 

يكونوا على علم بالتزوير وأنهم قاموا بعملية استقدام نموذجية تضّمنت إجراء مقابالت  المصنع أنهم لم
وفحص الوثائق، وتابعت إدارة المصنع األمر بسرعة مع شركة االستقدام )شركة بنجالدش للتوظيف 

وأبلغ عمل   xiv ( وأعادت كال العاملتين إلى بنجالدش.BOESLوالخدمات خارج البلد المحدودة( )
األردن وزارة العمل بهذا االنتهاك باعتباره إحدى قضايا عدم التهاون، ولكن المصنع كان قد أعاد أفضل/

  العاملتين بالفعل إلى بنجالدش قبل أن تتمكن الوزارة من زيارة المصنع.

عاما  وأكد العامالن أن  18وفي مصنع آخر، رصد مستشارو المنشأة مرة أخرى عاملين تقل أعمارهما عن 
ما مزورة، وتابعت وزارة العمل األمر وأجرت فحوصات لتحديد العمر )فحص العظام(، والتي كشفت وثائقه

عاما  يعملون في المصنع بوثائق مزورة، واتفقت وزارة العمل مع  18وجود ثالثة عمال تقل أعمارهم عن 
لم يكونوا تحت المصنع على إعادة العمال إلى وطنهم ومنحهم جميع مستحقاتهم المالية، وألن العمال 

، لم تتم اإلشارة إلى المصنع بأنه غير ممتثل في إطار  16سن   .وتوثيق وحماية العمال صغار السنعاما 

وال يزال من الصعب اكتشاف عمل األطفال وإثباته، وخاصة في حالة العمال الوافدين. وإن ممارسة تزوير 
، وفي كثير من األحيان يتم تزوير جوازات جوازات السفر وشهادات الميالد تجعل من هذا األمر تحديا   كبيرا 

السفر بشكل فردي أو عن طريق وسطاء وقبل وصول العامل المهاجر إلى ممثل صاحب العمل أو وكالة 
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مناقشة كاملة لهذه المشكلة  2019االستقدام المعتمدة، ويتضمن التقرير السنوي لعمل أفضل/األردن 
 xvوالحلول الممكنة.

 التمييز

( 1958) 111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ن التمييز هو حق إنساني أساسي، وتعّرف التحرر م
التمييز على أنه أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على  المتعلقة بالتمييز )في مجال االستخدام والمهنة(

منشأ االجتماعي ويكون أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو ال
كما تسمح هذه  xviمن شأنه ابطال أو اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في االستخدام والمهنة .

 االتفاقية للبلدان بتحديد أسباب إضافية للتمييز تتطلب الحماية.

بالمائة(  53) تماعيالنوع االجوترتبط حاالت عدم االمتثال الشائعة في إطار التمييز بنقاط االمتثال التالية: 

بالمائة(. ولقد طرأ ارتفاع كبير على معدل عدم االمتثال  12) أسباب أخرىبالمائة( و 19)العرق واألصل و

في توجيهات التقييم فيما  2019بسبب تغيير بدأ في كانون الثاني/يناير  النوع االجتماعيفي مجموعة 
 العرق واألصلجمالية للتمييز على أساس يتعلق بفحوصات الحمل، وجاءت معدالت عدم االمتثال اإل

نقاط  10بنسبة  أسباب أخرىمشابهة للعام الماضي، بينما انخفض عدم االمتثال للتمييز على أساس 
مئوية منذ العام الماضي، وكما في السنوات السابقة، لم يتم رصد أي مصانع في حالة عدم امتثال لنقطة 

 .الدين والرأي السياسيامتثال 

 القائم على النوع االجتماعي  التمييز

يأتي التمييز على أساس النوع االجتماعي في العديد من األشكال ويمكن أن يكون رسميا  )جزءا  من قواعد 
أفراد(، ومن الصعب جدا  الكشف عن التمييز غير الرسمي القائم  يقوم بهاالمصنع( أو غير رسمي )إجراءات 

أفضل/األردن في الغالب حاالت عدم االمتثال بشأن قضايا التمييز على النوع االجتماعي، لذلك يرصد عمل 
الرسمي، سواء في مرحلة التوظيف أو في مكان العمل أو في السكنات. وُتعتبر التدابير التي تهدف إلى 
حماية المرأة على أساس االفتراضات النمطية تمييزية، مثل فرض حظر التجول على العامالت فقط، وفي 

 مشكلة في التقييمات السابقة، إال أن المصانع قامت بتعديل سياساتها منذ ذلك الحين. حين كانت هذه

%( بسبب التغيير 51% عدم امتثال إلى 0زادت معدالت عدم االمتثال بشكل كبير لفحوصات الحمل )من 

لحة . ولقد نوقش هذا التغيير بإسهاب مع العديد من أصحاب المص(2الجدول  انظرفي معايير التقييم )
لعدة سنوات، ومن شأنه أن يجعل التقييم الذي يجريه عمل أفضل يتماشى أكثر مع معايير العمل الدولية. 
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وقد تمت مناقشة هذا التغيير في اجتماع اللجنة االستشارية للمشروع ثالثية التمثيل في شهر نيسان/أبريل 
جد عمل أفضل بشكل متكرر ، و2018و 2017. وفي عامي 2016وخالل منتدى المشترين في عام  2018

أن العامالت قد خضعن لفحوصات الحمل المتعلقة باالستقدام ونّبه المقّيمون المصانع إلى هذه النقطة، 
وأعطيت هذا المصانع فرصة إلصالح هذه المشكلة، ودخلت التوجيهات الجديدة األكثر صرامة حيز التنفيذ 

 .2019كانون الثاني/يناير  1اعتبارا  من 

أصحاب العمل، في مصنعين، ممارسات توظيف تمييزية، وأبلغوا مقّدمات الطلبات من األردنيات استخدم 
وتم تأكيد هذه  أنهن لن يتمكّن من العمل في المصنع إذا كان لديهّن أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات،
،  الممارسة من قبل العمال وإدارة المصنع، وطالت هذه الممارسة العامالت اللواتي تم تعيينهن مسبقا 

حيث ذكرت اإلدارة في أحد المصنَعين أنها اّتبعت هذه الممارسة ألنه لم يكن لديها ميزانية إلنشاء حضانة 
 داخل المؤسسة الستيعاب أطفال العامالت الصغار.

 لم ُيِشر عمل أفضل/األردن إلى أي مصانع على أنها غير ممتثلة في إطار القضايا األخرى المتعلقة بالنوع
االجتماعي، وتشمل هذه استخدام النوع االجتماعي كعامل في القرارات المتعلقة بظروف العمل، وإنهاء 
خدمات الموظفات الحوامل، والتحرش الجنسي بالعمال والعامالت. ولالطالع أكثر حول التحرش الجنسي 

 في المصانع، انظر مربع النص.

 تسليط الضوء: النوع االجتماعي .2الجدول 

 المتثالسؤال ا

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال

2017  
 (74)حجم العينة=

2018 
 (79)حجم العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل يشترط صاحب العمل إجراء فحص الحمل 
 %51 %0 %0 أو استخدام موانع الحمل كشرط للتوظيف؟
هل تشير إعالنات فرص العمل إلى النوع 

يعتبر النوع االجتماعي لمقّدم الطلب و/ أو هل 
االجتماعي لمقّدم الطلب عامال  في القرارات 
المتعلقة بالتوظيف و/أو فرص الترقية أو 

الحصول على تدريب و/أو إنهاء الخدمات و/ أو 
 %2 %3 %0 تقاعد العمال؟
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هل يؤخذ النوع االجتماعي في االعتبار في 
 %0 %1 %0 القرارات المتعلقة بظروف العمل؟

لعامالت للتحرش هل يتعرض العمال وا
 %0 %0 %0 الجنسي؟

 

وهناك أيضا  العديد من العناصر األخرى في تقييمات عمل أفضل/األردن التي تتعلق بالنوع االجتماعي، 
ولكنها ال تندرج بشكل صريح ضمن فئة النوع االجتماعي، فعلى سبيل المثال، يقع التوفير الكافي 

مرافق الرعاية ولكن هناك عنصر له صلة بالنوع االجتماعي للحضانات المؤسسية في إطار نقطة االمتثال ل
في هذا السياق أيضا  حيث إن توفير الحضانات المؤسسية يمنح األهالي العاملين )خاصة األمهات( القدرة 
على الموازنة بين التزامات العمل وااللتزامات األسرية وهو أحد اإلجراءات لتشجيع مشاركة المرأة في القوى 

 لمزيد من المعلومات(. 58)انظر الصفحة العاملة 



لسنوي ر ا ي لتقر األردن2020 ا : عمل أفضل   

 التحرش الجنسي في مكان العمل 

ُيعتبر التحرش الجنسي مشكلة في جميع أنحاء العالم، ويؤّثر على النساء والرجال على حٍد سواء في العديد من السياقات، وله آثار 
، وضعت منظمة العمل الدولية معايير 2019ام شخصية وعاطفية وجسدية واقتصادية سلبية على الضحية. وفي حزيران/يونيو من ع

. وفي حين أن األردن لم يصادق بعد 190عالمية جديدة تهدف إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل من خالل االتفاقية 
ألمر من خالل على هذه االتفاقية، يسعى برنامج عمل أفضل، باالشتراك مع أصحاب المصلحة الوطنيين، إلى المضي قدما  بهذا ا

التعاطي مع الوضع الحالي للتحرش الجنسي في قطاع األلبسة األردني ومن خالل النظر في التدخالت على مستوى المصنع والقطاع 
 والحكومة التي يمكن أن تحَسن هذه القضية بالنسبة للعمال.

التحرش الجنسي في المصانع ألن هذه  من الصعب تحديد وقياسالتحرش الجنسي في المصانع المشاركة في عمل أفضل/األردن: 
القضايا حساسة للغاية لمناقشتها وكشفها، فعلى وجه الخصوص، قد يواجه العمال والعامالت عوائق في اإلبالغ أو وصمة العار أو 

إطار تعريض في السنوات القليلة الماضية، لم ُيِشر عمل أفضل/األردن إلى أي مصانع بأنها غير ممتثلة في الخوف من االنتقام. و
اال انه وفي العام الماضي، تم إعالم عمل أفضل/األردن ببعض حاالت التحرش الجنسي ولكن لم يكن  العمال للتحرش الجنسي.

باإلمكان التحقق بشكل كاٍف من هذه الحاالت من أجل اإلشارة إلى المصنع على أنه غير ممتثل. وفي هذه الحاالت، عمل برنامج عمل 
 ب مع إدارة المصنع لضمان اتخاذ خطوات المتابعة المناسبة.أفضل/األردن عن كث

وفي حين يصعب التعّرف على حاالت التحرش الجنسي أثناء زيارات التقييم، يستخدم عمل أفضل أدوات أخرى لقياس مخاوف العمال 
فيها، وأجريت بين عينة تمثيلية  بشأن التحرش الجنسي، وذلك باالستناد إلى بيانات من استطالعات الرأي دون ذكر أسماء المشاركين

. وكان بالمائة من العمال إن التحرش الجنسي هو مصدر قلق لهم أو لزمالئهم العمال 17قال من العمال في كانون األول/ديسمبر، 
بالمائة من هذه الحاالت، وناقشوها مع شخص خارج المصنع  52العمال قد ناقشوا هذه المخاوف مع شخص داخل المصنع في 

أربعة بالمائة من هذه الحاالت، واختاروا ترك العمل في خمسة بالمائة من هذه الحاالت، واعتقد ربع المدراء الذين شملهم في 
 بالمائة من المدراء أن هذه المخاوف كانت جدية. 13االستطالع أن التحرش الجنسي كان مصدر قلق للعمال في مصانعهم، واعتقد 

تتطلب معالجة مشكلة التحرش الجنسي في المصانع اتخاذ إجراء والتزام اليقظة من قبل العديد من  السياق األردني وآفاق المستقبل:
أصحاب المصلحة، حيث تحتاج المصانع إلى سياسات محددة تعالج التحرش الجنسي وتحتاج إلى آليات تظّلم فعالة، وتماشيا  مع 

على العنف والتحرش في عالم العمل، أقّرت منظمات المجتمع المدني  بشأن القضاء 190اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة رقم 
بالتنسيق مع االتحاد العام لنقابات عمال األردن، وغرفة صناعة األردن، ووزارة العمل مخطط سياسات للشركات الخاصة لمعالجة هذه 

 ال والمشرفين على منع التحرش الجنسي.القضايا. وباإلضافة إلى ذلك، يواصل عمل أفضل/األردن وأصحاب المصلحة تدريب العم

، حيث يضع نظام الشكوى الحالي عبئا  كبيرا  على الضحية  وخارج المصنع، ُيعتبر السياق الحكومي والقانوني والثقافي مهما  أيضا 
رية من أجل حمايته. ومن إلثبات الواقعة، وإذا ما تم تحريك القضية، تقوم الحكومة أحيانا  بتقييد قدرة الضحية على العمل والتحرك بح

 شأن معالجة هذه الحواجز القانونية والثقافية أن تخلق بيئة تدعم العمال بدال  من إخافتهم.

. en/index.htm--harassment/lang-.org/global/topics/violencehttps://www.ilo ، انظر:190لمزيد من المعلومات حول االتفاقية 
وللحصول على معلومات حول أدوات السياسات التي تم تطويرها لاللتزام بهذه االتفاقية، انظر: 

20http://mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=2 لمزيد من المعلومات حول نهج عمل أفضل للتصدي للتحرش الجنسي في مكان .
 .Brief.pdf-Thematic-content/uploads/2020/01/SHP-https://betterwork.org/wpالعمل، انظر: 

 

https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--en/index.htm
http://mol.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=220
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2020/01/SHP-Thematic-Brief.pdf
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 الِعرق واألصل

يقّيم عمل أفضل/األردن التمييز على أساس العرق واألصل من ثالث زوايا: خالل عملية االستقدام، وأثناء 
العمل )بما في ذلك، على سبيل المثال، األجر وظروف العمل والتحّرش(، وعند إنهاء الخدمات. ال توجد 

لة فيما يتعلق باإلشارة إلى عرق العامل أو أصله خالل االستقدام أو في قرارات مكان مصانع غير ممتث
العمل المتعلقة باالستخدام أو إنهاء الخدمات أو التقاعد. ولم يعثر عمل أفضل/األردن على أي حاالت 

تالفات في مضايقة للعمال على أساس الِعرق أو األصل. غير أن التقييم رصد عدة حاالت أّثرت فيها االخ
األجر أو ظروف العمل بشكل غير متناسب على فئات معينة من العمال على أساس أسباب محظورة 

 .111بموجب االتفاقية الدولية رقم 

مصنعا  يمّيز في األجور بين العمال الوافدين واألردنيين، وكان لدى ثالثة مصانع ساعات عمل مختلفة  12كان 
ومن بين المصانع االثني عشر التي مّيزت في األجور بين  ل شهر رمضان.للعمال الوافدين واألردنيين خال

العمال الوافدين واألردنيين، منح عشرة منها عالوات انتظام الحضور للعمال األردنيين دون العمال 
بشكل صحيح، ولم يكن لدى أحدها  الوافدين، ولم يحسب أحدها أجور العمل اإلضافي للعمال الوافدين

ة بخصوص المبالغ العينية المقّدمة للعمال الوافدين. وتؤثر هذه االختالفات في األجور سجالت موثوق
، 111بشكل غير متناسب على فئات معينة من العمال على أساس أسباب محظورة بموجب االتفاقية 
موا هذه وبالتالي ُتعتبر تمييزية. وبالنسبة لعالوات انتظام الحضور، أشارت إدارة المصانع إلى أنهم استخد

العالوات كحافز للحّد من التغّيب عن العمل بين العمال األردنيين. ويوصي عمل أفضل/األردن بأن تقوم 
المصانع التي تختار منح عالوات انتظام الحضور بتقديم هذه العالوات لجميع العمال على قدم المساواة. 

د المبرم بين المصنع والعمال وتتم اإلشارة حيث أن إلغاء عالوة انتظام الحضور للعمال األردنيين يخرق العق
 إليه على أنه عدم امتثال في إطار التعويضات/االستحقاقات.

وخالل شهر رمضان، قامت ثالثة مصانع بخفض ساعات العمل العادية لألردنيين إلى ست ساعات من 
ديانة العامل األردني أصل ثماني ساعات في اليوم، ولكنها لم تفعل ذلك للعمال الوافدين، بغض النظر عن 

أو المهاجر. وأفادت اإلدارة في هذه المصانع أنها حصلت على موافقة وزارة العمل على هذه السياسة. 
واتصل عمل أفضل/األردن بوزارة العمل للمشورة القانونية وأّكد أن هذه الممارسة غير مقبولة. وفي حين 

دينية للعمال، إال أن القيام بذلك للعمال األردنيين يستحق أصحاب العمل الثناء الستيعابهم الممارسات ال
 فقط يؤثر بشكل غير متناسب على فئات معينة من العمال على أساس أسباب محظورة.
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 أسباب أخرى 

يتعّين على المصانع توظيف حصة )نسبة( محددة من األشخاص ذوي اإلعاقة على أساس عدد العمال 
، فيجب على صاحب العمل توظيف  50-25المصنع يوظف  األردنيين الذين يوظفونهم. فإذا كان أردنيا 

، فيجب أن يشّكل األشخاص ذوي  50عامل واحد من ذوي اإلعاقة وإذا كان المصنع يوظف أكثر من  أردنيا 

مصانع بالمتطلبات القانونية  10، لم تمتثل 2019وفي عام اإلعاقة نسبة أربعة بالمائة من القوى العاملة. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه  .2018مصنعا  في عام  17توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، من أصل فيما يتعلق ب
من بين هذه المصانع غير الممتثلة، لم يوظف مصنع واحد فقط أي أشخاص ذوي إعاقة، من أصل خمسة 
مصانع في العام الماضي. في حين أن المصانع المتبقية وّظفت بعض العمال ذوي اإلعاقة، لكنها لم 

 حقق النسبة المقررة في القانون، حيث غالبا  ما كان ينقصها شخص واحد من ذوي االعاقة.ت

جهود المبذولة لتيسير توظيف في طليعة الوكانت الجمعية األردنية لمصّدري األلبسة والمنسوجات 
لتوسيع العمال ذوي اإلعاقة. حيث عملت هذه الجمعية بشكل وثيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 

المعارف داخل األردن والمساعدة في المطابقة الوظيفية بين الباحثين عن عمل من ذوي اإلعاقة وأصحاب 
العمل. ويساعد هذا البرنامج أصحاب العمل أيضا  على تكييف العمليات واألنظمة حتى يتمكن العمال ذوي 

سيعمل برنامج عمل أفضل/األردن  اإلعاقة من أداء عملهم بنجاح في بيئة المصنع. وباإلضافة إلى ذلك،
بشكل وثيق مع مكتب منظمة العمل الدولية األوسع في العام المقبل لتنسيق الخدمات المقّدمة للعمال 

 ذوي اإلعاقة وتطبيق الممارسات الُفضلى على نطاق واسع في مختلف أجزاء االقتصاد األردني.

 العمل الجبري/القسري

جبري/القسري قضايا عدم تهاون في المصانع المشاركة في عمل ُتعتبر أشكال معينة من العمل ال
أفضل/األردن، حيث ينظر عمل أفضل/األردن إلى العمل الجبري من أربع زوايا: اإلكراه، والعمل 

ينالجبري/القسري والعمل اإلضافي، و ، وعمالة السجون. على مدى السنوات العشر الماضية، عبودية الدَّ
، 2016ردنية بشكل كبير من عدد وحّدة حاالت العمل الجبري/القسري. وفي عام خّفضت صناعة األلبسة األ

قامت وزارة العمل األمريكية بإزالة منتجات األلبسة المصنوعة في األردن من قائمة "القانون األمريكي 
 xvii(.TVPRAإلعادة الترخيص لحماية ضحايا االتجار بالبشر" )

مل الجبري/القسري عن كثب وفقا للسياق القطاعي، حيث يحمل ويستمر عمل أفضل/األردن في مراقبة الع
العمال الوافدون  عقود عمل لمدة سنتين إلى ثالث سنوات تسمح لهم بالعمل لدى مصنع واحد فقط، 

، رصد عمل 2019وفي عام يجعل هؤالء العمال عرضة بشكل خاص للعمل الجبري أو العمل باإلكراه. 
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لجبري/القسري: حالة في إطار "اإلكراه"، وأخرى في إطار "العمل أفضل/األردن حالتين من العمل ا
 .(3الجدول  انظرالجبري/القسري والعمل اإلضافي" )

 اإلكراه

إلى وثائقهم الشخصية، مثل جوازات السفر وتصاريح اإلقامة، أمرا  بالغ  ُيعّد وصول العمال الوافدين
ل والحركة بحرية. وقد استخدم أحد المصانع األهمية لضمان سالمتهم في األردن وقدرتهم على التنق

تمت اإلشارة إلى هذا المصنع على أنه غير التهديدات والترهيب لمصادرة جوازات سفر العمال الوافدين. و
. وخالل  النقاشات ممتثل بسبب تقييد الوصول إلى الوثائق الشخصية واستخدام التهديد لترهيب العمال

راء بأخذ وثائق العمال لمنعهم من الهروب من المصنع. وأبلغ عمل مع عمل أفضل/األردن، أقّر المد
أفضل/األردن وزارة العمل عن هذه المشكلة وفقا  لبروتوكول عدم التهاون. وبعد أسبوع، قامت وزارة العمل 

 بزيارة المصنع وأعادت اإلدارة جوازات السفر إلى العمال على الفور.

 تسليط الضوء: اإلكراه. 3الجدول 

 االمتثال سؤال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال
2017  
)حجم 
 (74العينة=

2018 
 (79)حجم العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل يمنع صاحب العمل العمال من الوصول إلى 
وثائقهم الشخصية )مثل شهادات الميالد 
وجوازات السفر وتصاريح العمل وبطاقات 

 %1 %3 %3 الهوية( عندما يحتاجون إليها؟
هل يستخدم صاحب العمل العنف أو التهديد 

 %1 %0 %0 بالعنف لترهيب العمال؟
هل يقّيد صاحب العمل حرية العمال في الذهاب 

والقدوم من السكنات و/أو المجمع الصناعي 
)المدينة الصناعية( أو المنطقة التي يقع فيها 

 %0 %1 %1 المصنع؟
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 العمل الجبري/القسري والعمل اإلضافي 

د الفروع اإلنتاجية، أجبرت اإلدارة العمال على العمل لساعات إضافية إلى حين الوصول إلى كميات في أح
 70وأثناء المقابالت مع العمال، ذكر  اإلنتاج المطلوبة منهم، واقتطعوا من رواتب العمال إذا رفضوا البقاء.
لم يصلوا إلى كميات اإلنتاج المطلوبة بالمائة من العمال بأن اإلدارة طلبت منهم البقاء لساعات إضافية إذا 

خالل ساعات العمل العادية. وإذا رفض العمال أو لم يتمكنوا من البقاء، كان يتم اعتبارهم متغّيبين طوال 
اليوم ويتم اقتطاع ذلك اليوم من أجرهم الشهري. ومن أجل تحقيق كميات اإلنتاج المطلوبة، ذكر العمال 

عات من العمل اإلضافي خالل ثالثة أيام في األسبوع وأنهم لم يحصلوا سا 3-2أنهم عملوا ما يقرب من 
على أجر لقاء هذا العمل اإلضافي. ولم ُتظهر سجالت الحضور التي قّدمتها اإلدارة سوى ساعات العمل 
العادية فقط. وتضّمنت أكثر من نصف ملفات الموظفين إنذارات إلى العمال تفيد بأنهم تعمدوا بتخفيض 

وأّكد العمال الذين أجريت معهم مقابالت أنهم تلّقوا هذه اإلنذارات ولكنهم لم يكونوا قادرين على  اإلنتاج؛
الوصول إلى كميات اإلنتاج المطلوبة منهم. وكانت الزيارة إلى هذا المصنع بمثابة تقييم مشترك مع 

 لمنقة المختصة.المفتش المنتدب من وزارة العمل الذي تابع األمر داخليا  مع مكتب العمل في ا

وخالل الزيارة االستشارية التالية للمصنع، قّدم المصنع قائمة بالعمال الذين تم تعويضهم بأثر رجعي. 
وباإلضافة إلى ذلك، ذكر ممثلو اللجنة المشتركة من العمال واإلدارة أن معظم العمال حصلوا على 

لى كميات اإلنتاج المطلوبة منهم، فيمكنهم الفروقات في األجور. وأّكد العمال اآلن أنهم إذا لم يصلوا إ
إما البقاء لوقت أطول والحصول على أجر لقاء العمل اإلضافي أو مواصلة اإلنتاج لتحقيق كميات اإلنتاج 

 المطلوبة منهم في اليوم التالي.

 الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
 الحرية النقابية

بشأن الحرية النقابية وحماية حق  87منظمة العمل الدولية رقم بما أن األردن لم يصادق بعد على اتفاقية 
، تبقى جميع المصانع التي تم تقييمها غير ممتثلة فيما يتعلق بقدرة العمال على تشكيل التنظيم النقابي

وينص قانون العمل األردني على هيكل نقابي أحادي، مما يحظر على العمال  نقابات واالنضمام إليها بحرية.
من  98نقابات خاصة بهم ويشترط عليهم االنضمام إلى النقابة القائمة في القطاع. وتنص المادة  تشكيل

قانون العمل على جواز تأسيس نقابات العمال ولكنها تفرض شروطا  تقّيد الحق في تأسيس نقابة. حيث 
من  50عن  ينص التشريع على هيكل نقابي واحد لكل قطاع ويشترط موافقة وزارة العمل وما ال يقل

لعام  26األعضاء المؤسسين األردنيين لتأسيس نقابة جديدة. وعلى الرغم من أن القانون المؤقت رقم 
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، إال أنه ما 2010 ، المعّدل لقانون العمل، يسمح للعمال الوافدين باالنضمام إلى النقابات القائمة أصال 
 زال ال ُيسمح للعمال الوافدين بأن يكونوا أعضاء مؤسسين.

 فاوضة الجماعية الم

مصنعا  من المصانع التي تم تقييمها قادرا  على تنفيذ واحد أو أكثر من أحكام اتفاقية المفاوضة  46لم يكن 
ولقد حدث ارتفاع كبير في نسبة الجماعية ولم تفلح أربعة مصانع في إبالغ عمالها عن هذه االتفاقية. 

الشكل )انظر  2017و 2016ل كامل مقارنة بعامي المصانع التي تنفذ اتفاقية المفاوضة الجماعية بشك

(. ومع ذلك، فقد حدث انخفاض طفيف في نسبة المصانع التي نفذت اتفاقية المفاوضة الجماعية 6

كانون  2. ولقد تم توقيع اتفاقية المفاوضة الجماعية الجديدة في 2018بشكل كامل مقارنة بعام 
م المصانع على أساس االمتثال التفاقية المفاوضة األول/ديسمبر. وفي العام المقبل، سيتم تقيي

 الجماعية الجديدة هذه.

 (.2019-2016نسبة المصانع غير الممتثلة في إطار تنفيذ اتفاقية المفاوضة الجماعية ) .6الشكل 

 

 عمليات النقابة

نقابة قام ستة أصحاب عمل باقتطاع رسوم عضوية النقابة بشكل غير صحيح، وأعاق مصنع واحد وصول ال
 إلى مكان العمل، ولم يسمح صاحب عمل واحد للنقابة بالوصول إلى لوحة اإلعالنات في مكان العمل.

، يتعين على أصحاب العمل 2017ووفقا  التفاقية المفاوضة الجماعية القطاعية المبرمة في آذار/مارس 
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ماعية الج( االتفاقيات)هل فشل صاحب العمل في تنفيذ أي أحكام واردة في االتفاقية 
السارية؟

معدل عدم االمتثال
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من العمال الذين يوقعون  دوالر أمريكي( 0.70دينار أردني ) 0.5اقتطاع رسوم العضوية الشهرية بقيمة 
على نموذج عضوية النقابة، وإيداع المبلغ في الحساب البنكي للنقابة. وفي جميع الحاالت غير الممتثلة، 
تم اقتطاع رسوم العضوية من رواتب العمال حسب المبلغ المنصوص عليه في اتفاقية المفاوضة 

صة األردنيين منهم( على نماذج الموافقة ولم الجماعية. ولكن في خمس من الحاالت، لم يوّقع العمال )خا
عامال  أردنيا  صراحة أنهم ال  165يكونوا على علم إلى أين يذهب المبلغ المقتطع. وفي إحدى الحاالت، ذكر 

 يريدون االنضمام إلى النقابة ولكن اإلدارة اقتطعت رسوم العضوية شهريا  بشكل تلقائي.

نها غير ممتثلة في إطار نقطة عمليات النقابة إذا لم توفر للنقابة كما يتم اإلشارة إلى المصانع على أ
إمكانية الوصول إلى مكان العمل. حيث ُيفترض أن يتعاون المصنع مع ممثلي النقابة ويتواصل معهم. 

 جلس االستشاري للنقابةلجان الم

في اآلونة األخيرة، تتجه النقابة نحو استخدام لجان المجلس االستشاري كوسيلة للتواصل مع جميع العمال، والسيما العمال 
الوافدين في منطقة صناعية معينة وتزويد العمال بقناة محددة للوصول إلى النقابة من خاللها. ويتم تشكيل لجان المجلس 

كان وى مستوى المنطقة الصناعية من خالل ممثلين منتخبين من المصانع في جميع أنحاء المنطقة الصناعية. االستشاري عل

(، هو القوة الدافعة وراء تشكيل لجان المجلس االستشاري في األردن. وباإلضافة إلى IndustriALLاالتحاد الدولي للصناعات )
 عية الجديدة أنه ينبغي تشكيل لجان العمال على مستوى المنشأة.ذلك، تنص إحدى المواد في اتفاقية المفاوضة الجما

: يسير هذا النموذج على قدم وساق في منطقة الضليل الصناعية. حيث تم تدريب النجاح الذي تحقق مؤخرا  في منطقة الضليل
م في انتخابات جرت في ممثلي النقابة )وظائف على مستوى المصنع( في البداية على واجبات ممثلي المجلس ثم تم انتخابه

من قبل جميع العمال في المنطقة الصناعية. وتم انتخاب أعضاء المجلس بما يتناسب مع جنسيات القوى  2019آذار/مارس 
العاملة في منطقة الضليل الصناعية. وبما أن العمال البنجالدشيين يشّكلون غالبية العمال في هذه المنطقة الصناعية، فإن 

 نجالدشيين في لجنة المجلس االستشاري أكثر من ممثلي الجنسيات األخرى.عدد الممثلين الب

: يعمل االتحاد الدولي للصناعات حاليا  في المنطقتين الصناعيتين الرئيسيتين األخريين، إربد نشر النموذج في جميع أنحاء القطاع
ت الحق من هذا العام. وبناء  على طلب عمل وسحاب، لتدريب جميع ممثلي النقابة استعدادا  لالنتخابات التي ستجري في وق

أفضل/األردن وبدعم من البرنامج، يتواصل االتحاد الدولي للصناعات أيضا  مع العمال في الفروع اإلنتاجية، وخاصة في شمال 
ابة إلى هذه األردن. وبما أن ثلث العمال األردنيين في قطاع األلبسة يتواجدون في الفروع اإلنتاجية، من المهم أن تصل النق

 الشريحة من القوى العاملة.

لتحديد القيادة للسنوات الخمس المقبلة. ومن خالل إشراك  2020: سيصوت أعضاء النقابة في أيلول/سبتمبر آفاق المستقبل
الت العمال في وقت مبكر وبشكل متكرر من خالل ممثلي النقابة ولجان المجلس االستشاري، يمكن للنقابة أن تأمل في رؤية معد

 إقبال أعلى في االنتخابات القادمة.
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وكان هناك مصنعان غير ممتثلين في هذه الجوانب، حيث لم يمتثل أحدهما من حيث إتاحة وصول النقابة 
 لى لوحات اإلعالنات داخل المصنع.مل، ولم يمتثل اآلخر من حيث إتاحة وصول النقابة إإلى مكان الع

 التعويضات/االستحقاقات
يراقب عمل أفضل/األردن العديد من جوانب التعويض بخالف مدفوعات األجور األساسية، حيث يحّق 

اوضة الجماعية للعمال الحصول على العديد من الجوانب المختلفة للتعويض حسب اتفاقية المف
وعقودهم الفردية، بما في ذلك أجور العمل اإلضافي، واإلجازة السنوية واإلجازة المرضية، واألجور العينية 
مقابل الطعام واإلقامة بالنسبة للعمال الوافدين. ومن المهم أيضا  أن يتم دفع أجور العمال بدقة وفي 

كثير من األحيان، ينظر عمل أفضل/األردن في  الوقت المحدد. ونظرا  ألن سياسة التعويض معّقدة في
 جميع جوانب التعويض عن كثب للتأكد من تعويض جميع العمال بشكل عادل ودقيق عن عملهم.

 طريقة الدفع

من قانون العمل األردني واتفاقية المفاوضات الجماعية القطاعية، يتعّين على أصحاب  46بموجب المادة 
األجور مع تحديد يوم لدفع األجور لعمالهم. ويجب أن ُيدفع للعمال جميع العمل تحديد دورة واضحة لدفع 

وفي عام األجور والعالوات والعمل اإلضافي وفقا  لذلك في غضون سبعة أيام من هذا التاريخ المحدد. 
مصنعا  غير ممتثل ألنهم لم يدفعوا أجور عمالهم في الوقت المحدد.  20، وجد عمل أفضل/األردن أن 2019
عت أربعة مصانع الراتب الكامل للعمال في وقت متأخر وتحّججت بقضايا التدفق النقدي لعدم دفع ودف

وفي حالة  –رواتب العمال في الوقت المحدد. وكانت جميع هذه المصانع األربعة متعاقدة من الباطن 
ب العمال. وفي واحدة على األقل، ذكرت اإلدارة أنها كانت تنتظر دفعات من متعاقدين من أجل دفع روات

الحاالت الست عشرة األخرى، تم دفع األجور العادية في الوقت المحدد، ولكن لم يتم دفع العالوات في 
غضون سبعة أيام، وفي معظم هذه الحاالت ذكرت اإلدارة أنها دفعت عالوات الكفاءة في وقت متأخر 

 بسبب صعوبة حساب الدفعات خالل مهلة السبعة أيام.

ت األجور العينية، في مصنعين اثنين، لعقود توظيف العمال في حين كانت هذه النسبة ولم تمتثل دفعا
في إحدى الحاالت، تضّمنت عقود العمال األردنيين فقرة تنص على أن المصنع  صفر في العام الماضي.

صنع سيوفر المواصالت، لكن هذا لم يتم توفيره لجميع العمال. وفي الحالة األخرى، لم تزود إدارة الم
دينارا  عوضا  عن ذلك. ولكن بموجب اتفاقية المفاوضة  50بالسكن أو الطعام ودفعت لهم  العمال الوافدين

. 95الجماعية، يجب أن تكون قيمة األجر العيني   دينارا 
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  أجور العمل اإلضافي

ساعات العمل بالمائة من أجورهم العادية لجميع  125يشترط قانون العمل األردني أن يدفع أصحاب العمل 

بالمائة لجميع ساعات العمل اإلضافي التي يتم القيام بها خالل أيام الراحة  150اإلضافي العادية و

 الدور المحتمل للتكنولوجيا في دفع األجور بشكل فعال

يمكن أن يلعب الدفع اإللكتروني لألجور دورا  مهما  في ضمان دفع أجور العمال بشكل صحيح وفي الوقت المحدد. ومن المتوقع 
، بدأ األردن في تنفيذ التحويالت اإللكترونية لرواتب 2018ي عام أن يزيد من شفافية الدفعات بما في ذلك العمل اإلضافي. وف

لمعلمين في قطاع التعليم الخاص، األمر الذي حظي بإشادة كبيرة من قبل منظمة العمل الدولية. وفي الوقت الحالي، يحصل ا
. وال يزال عدم االمتثال يمثل قضية مختلف أجزاءالعمال في  للعديد من مشكالت الدفع التي  قطاع األلبسة على أجورهم نقدا 

 يمكن حلها من خالل المدفوعات الرقمية، بما في ذلك التأخر في دفع أجور العمال واألخطاء في حساب أجور العمل اإلضافي.

ويحصل أكثر من ثلث القوى العاملة في قطاع األلبسة حاليا  على مدفوعات رقمية، حيث تبنت العديد من المصانع الكبيرة هذه 
مارسة. ومن أجل تسهيل عملية سحب األموال للعمال، قاموا بإحضار أحد البنوك إلى المصنع نفسه وقام بإنشاء العديد من الم

أجهزة الصراف اآللي، وقامت المصانع أيضا  بفتح حساب بنكي أردني للعمال حتى يتمكنوا من الوصول إلى المال أثناء تواجدهم 
 في البلد.

قبل تنفيذ المدفوعات الرقمية، هناك حاجة لفهم تفضيالت واحتياجات العمال، فقد يفضل بعض العمال : ما يؤخذ بعين االعتبار
الدفع النقدي على المدفوعات الرقمية، ويرسل العمال الوافدون غالبية ما يكسبونه من أجور إلى أوطانهم، وقد يجدون صعوبة 

، وبالنسبة لبعض  العمال األردنيين قد تكون األجور النقدية أفضل، وخاصة أجور العمل في القيام بذلك إذا تم الدفع لهم نقدا 
اإلضافي أو العالوات. حيث وصلت معلومات لبرنامج عمل أفضل تفيد بأن بعض النساء األردنيات يفّضلن قبض العالوات نقدا  

نهن االحتفاظ بمبلغ العالوات إذا بشكل منفصل عن راتبهن الشهري، ألنه يجب عليهن إعطاء راتبهن الشهري ألسرهن، ولكن بإمكا
 لم تكن أسرهن على علم به.

: ستعمل منظمة العمل الدولية وعمل أفضل و"تحالف أفضل من النقد" معا  طوال العام القادم لجمع أصحاب آفاق المستقبل
خاذها من أجل تحقيق المصلحة الرئيسيين في قطاع األلبسة األردني واالتفاق على خارطة طريق تحّدد الخطوات التي يجب ات

 الرقمنة المسؤولة لألجور في البلد.

https://www.betterthancash.org/news/blogs-لمزيد من المعلومات حول تعاون منظمة العمل الدولية و"تحالف أفضل من النقد"، انظر: 
-to-payments-digital-responsible-of-use-the-expanding-to-commits-organization-labour-international-stories/the

work-decent-advance 

 

https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/the-international-labour-organization-commits-to-expanding-the-use-of-responsible-digital-payments-to-advance-decent-work
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/the-international-labour-organization-commits-to-expanding-the-use-of-responsible-digital-payments-to-advance-decent-work
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/the-international-labour-organization-commits-to-expanding-the-use-of-responsible-digital-payments-to-advance-decent-work
https://www.betterthancash.org/news/blogs-stories/the-international-labour-organization-commits-to-expanding-the-use-of-responsible-digital-payments-to-advance-decent-work
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األسبوعية والعطل الرسمية. وتشمل األجور العادية جميع االستحقاقات )بما في ذلك عالوة األقدمية( 
 ملين بالقطعة كذلك.والمبالغ العينية عند حساب العمل اإلضافي، وينطبق هذا على العا

من أصحاب العمل  18لم يفلح ثمانية من أصحاب العمل في حساب العمل اإلضافي العادي بدقة ولم يفلح 
كانت غالبية المصانع غير في القيام بذلك لساعات العمل اإلضافي خالل أيام الراحة والعطل الرسمية. 

أخذ في االعتبار المستحقات المالية األخرى التي الممتثلة ال تحتسب أجور العمل اإلضافي بدقة، ألنها لم ت
تدخل في مفهوم األجر، ولقد طرأ ارتفاع كبير على نسبة المصانع التي أجرت حسابات غير دقيقة ألجور 

 (.7الشكل العمل اإلضافي خالل أيام الراحة والعطل الرسمية مقارنة بالسنة الماضية )انظر 

 (.2019-2016جر العمل اإلضافي )معّدل عدم االمتثال لدفع أ. 7الشكل 

 

  الضمان االجتماعي والمستحقات األخرى

بالمائة من األجور  14.25وفقا  لقانون الضمان االجتماعي األردني، يتعّين على أصحاب العمل دفع 

بالمائة من األجور األساسية للعمال.  7.5األساسية للعمال إلى مؤسسة الضمان االجتماعي واقتطاع 
ك الدفعات العينية في حالة العمال الوافدين. كما يفرض القانون على أصحاب العمل توريد ويشمل ذل

يوما  األولى من الشهر التالي وزيادة  15هذا االشتراك إلى مؤسسة الضمان االجتماعي في غضون 
 مساهمة صاحب العمل بنسبة واحد بالمائة للعاملين في المهن الخطرة.
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عا  غير ممتثل لحساب واقتطاع اشتراكات العمال وأصحاب العمل وتوريدها مصن 12، كان 2019وفي عام 
وكانت هذه النسبة من المصانع غير الممتثلة قد انخفضت للمرة األولى هذا العام  إلى الضمان االجتماعي،

(. ويعود سبب 4الجدول بعد أن كان معّدل عدم االمتثال مرتفعا  بشكل مّتسق خالل عدة سنوات )انظر 
االمتثال على األغلب إلى سوء احتساب اشتراكات الضمان االجتماعي، حيث ال يقوم أصحاب العمل  عدم

ببناء عملية االحتساب على أساس المبلغ الدقيق للبدالت الثابتة التي تدخل في مفهوم األجر. وإن أحد 
تماعي لم يتغير التفسيرات المحتملة النخفاض معدالت عدم االمتثال هو أن هيكل الدفع للضمان االج

 في العام الماضي، مما سمح للمصانع بتسديد االشتراكات الصحيحة بسهولة أكبر.

 . لتسليط الضوء: الضمان االجتماعي والمستحقات األخرى4الجدول 

 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال
2017  
)حجم 
 (74العينة=

2018 
)حجم 
 (79العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل يقوم صاحب العمل بحساب وتوريد نسبة 
صاحب العمل بشكل صحيح إلى مؤسسة الضمان 

 %15 %22 %22 االجتماعي؟
هل يقوم صاحب العمل بحساب واقتطاع وتوريد 

اشتراكات العمال بشكل صحيح إلى مؤسسة 
 %15 %23 %22 الضمان االجتماعي؟

هل يدفع صاحب العمل للعمال عالوة األقدمية 
 %4 %4 %11 المطلوبة؟

 

  معلومات األجور واستخدامها واقتطاعاتها

مصنعا  قاموا باقتطاعات غير قانونية من أجور العمال،  21، وجد عمل أفضل/األردن أن 2019في عام 

، على الرغم من أن هذا العدد أقل من 2018حيث ارتفع عدد المصانع غير الممتثلة بشكل كبير منذ عام 

، قامت مجموعة من المصانع باقتطاع غير صحيح من أجور العمال 2019في عام (. و8)انظر الشكل  2017
الذين لم يعملوا أيام الجمعة )يوم راحة( عندما كان هؤالء العمال يأخذون إجازة دون إذن يوم الخميس و/أو 

 السبت. وقد تم تصحيح هذه المشكلة منذ ذلك الحين في نظام كشوفات الرواتب.
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ير ممتثل بسبب عدم االحتفاظ بكشف واحد دقيق للرواتب، واختلفت أسباب عدم مصنعا  غ 11وتم رصد 
. حيث واجهت بعض المصانع مشكالت فنية عند حساب عالوات العمل  االمتثال ولم تتبع نمطا  واضحا 
اإلضافي ولم يكن لديها كشوفات دقيقة للرواتب نتيجة لذلك. وفي العديد من هذه الحاالت، لم تعّوض 

العمال بشكل صحيح عن عملهم اإلضافي، ورصد عمل أفضل مصنعين اثنين يحتفظان بكشفين المصانع 
للرواتب، وهذا يعني أيضا  أن المصانع لم تدفع للعاملين بدقة مقابل وقتهم، وغالبا  ما كان في هذه 

ظت المصانع ساعات عمل مرتفعة، وأحيانا  كان العمال يعملون طوال الليل. وفي بعض األحيان، احتف
المصانع بشكل صريح بكشفين للرواتب كوسيلة إلخفاء عدد ساعات العمل التي قام بها العمال، وقد 
تحتفظ المصانع بعدة كشوفات للرواتب لتبرزها لمجموعات مختلفة )المشترين، المدققين، المسؤولين 

فاظ بكشف واحد الحكوميين(، إلظهار أنها تستوفي المتطلبات المحددة لتلك المجموعة. وُيعّد االحت
ودقيق للرواتب خطوة جيدة نحو زيادة الشفافية داخل المصانع، وقد شهد عمل أفضل تطورات مشجعة 

 .2016في هذا المجال منذ عام 

. معّدل عدم االمتثال في إطار معلومات األجور واستخدامها واقتطاعاتها 8الشكل 
(2016-2019.) 
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 العقود والموارد البشرية 
، بما في للعقود والموارد البشريةالجوانب الرئيسية لظروف العمل في إطار نقطة االمتثال  تقع العديد من

ذلك عقود العمل نفسها، والطريقة التي يتم بها تنفيذ العقود وسياسات إنهاء الخدمات، ويجب أال يكون 
جهد صادق لدى أصحاب العمل عقود تتوافق مع القوانين األساسية فحسب، بل يجب عليهم أيضا  بذل 

لضمان فهم العمال لعقودهم، ويعني هذا على أقل تقدير، ترجمة العقود إلى اللغات المناسبة للعمال. 
وباإلضافة إلى ذلك، تشمل إجراءات التعاقد كيفية استقدام العمال للوظائف، األمر الذي تم تطبيقه 

، تتم مناقشة قضايا لضمان عدم دفع العمال ألي رسوم استقدام 2019بشكل صارم أكثر في عام  . وأخيرا 
 .66الحوار بين العمال والمدراء بشكل كامل في التركيز المواضيعي في الصفحة 

  إجراءات التعاقد

، قام عمل أفضل/األردن بتقييم المصانع على أنها غير ممتثلة في 2019كانون الثاني/يناير  1اعتبارا  من 
نع قد دفعوا أي رسوم استقدام. وُيعتبر هذا تغييرا  كبيرا  إطار رسوم االستقدام إذا كان العمال في المص

مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان يتم تقييم المصانع على أنها غير ممتثلة فقط إذا دفع العمال رسوم 
 األردندوالر أمريكي. وقررت اللجنة االستشارية للمشروع ثالثية التمثيل في  300استقدام تتجاوز قيمتها 

 العامة المبادئ مع تتماشى أن أجل من المداوالت، من سنوات عدة بعد التقييم نهج في تغييرال هذا
 عام في الصادرة العادل، االستخدام أجل من الدولية العمل لمنظمة التشغيلية التوجيهية واإلرشادات

ال يدفعون أي رسوم  . وُيلزم هذا النهج الجديد في التقييم المصانع بمعيار عالي للتأكد من أن العمال2016
استقدام. ويتم التشارك في هذه المسؤولية مع حكومات دول المنشأ والمقصد، وكذلك الوكاالت التي 

 يعمل أصحاب العمل معها للتعاقد مع العمال الوافدين.

، وأن  20، وجد عمل أفضل/األردن أن العمال دفعوا رسوما  غير قانونية في 2019خالل عام   12مصنعا 
وارتفعت معدالت  منها لم تتخذ خطوات كافية لضمان عدم دفع العمال الوافدين رسوما  غير قانونية.مصنعا  

، لكن هذه الزيادة بسيطة نسبيا  نظرا  لالختالف 2018عدم االمتثال في هذه النقاط بشكل طفيف منذ عام 

(. ومن المرجح 9الشكل ي )انظر في الكيفية التي تم بها تقييم عدم االمتثال هذا العام مقارنة بالعام الماض

دوالر  1,000أن يدفع العمال من الهند ونيبال بشكل خاص رسوم االستقدام، والتي تصل أحيانا  إلى 
أمريكي. حيث أجرى باحثون من جامعة تافتس ومنظمة العمل الدولية دراسة حول التوظيف العادل للعمال 

م استقدامهم بشكل عادل تزيد احتمالية فهمهم لعقودهم النيباليين في األردن ووجدوا أن العمال الذين ت
 xviiiوحقوقهم في العمل وتزيد احتمالية أن يكون لهم صوت في مكان العمل نتيجة لذلك.
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 .2019-2016. اتجاهات معدل عدم االمتثال في إطار إجراءات التعاقد 9الشكل 

 
 عقود العمل

وفي  .(5الجدول  )انظرتطلبات القانونية األردنية مصنعا  أنظمة داخلية غير ممتثلة مع الم 22كان لدى 
معظم الحاالت، لم تتم ترجمة النظام الداخلي للمصنع بأكمله أو جزء منه أو تم ترجمته إلى بعض اللغات 
المستخدمة في المصنع. وفي بعض الحاالت، كانت الترجمة ذات جودة رديئة للغاية مما أدى الى اإلشارة 

ر ممتثل. وذهبت المشكالت المتعلقة باألنظمة الداخلية للمصنع إلى ما ما هو إلى المصنع على أنه غي
إذ لم تتم الموافقة على بعض األنظمة الداخلية من قبل  –أبعد من مشكالت الترجمة لبعض المصانع 

 وزارة العمل أو تضمن بعضها مخالفات قانونية كبيرة.

مصنعا  بتزويد عمالهم  15قم مصنعا  عقود عمل ال تمتثل للقانون ولم ي 23، كان لدى 2019وفي عام 
ومن بين المصانع التي لم تمتثل لعقود العمل، كان لدى الغالبية العظمى تغييرات غير  بنسخ من العقود.

مشروعة في عقود عمالهم المهرة في مجال القص والطباعة. وكانت هذه المصانع قد وّقعت مسبقا  
، خّفضت 2018العمال شملت راتبا  ثابتا  يغطي أجر العمل اإلضافي. وعند تغيير العقد في عام  عقودا  مع

اإلدارة الراتب الشهري الثابت، وهو ما ال يتوافق مع القانون األردني. وشملت حاالت أخرى عدم استخدام 
العمال األردنيين العقد الموحد للعمال الوافدين لبعض الجنسيات، وفرض فترات تجربة متكررو لبعض 

قبل تثبيتهم، وشمول شروط غير قانونية في العقد، مثل القيود المفروضة على قدرة العمال األردنيين 
 على أخذ إجازة سنوية.
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  تسليط الضوء: عقود العمل. 5الجدول 

 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال
2017  
)حجم 
 (74العينة=

2018 
)حجم 
 (79العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل تمتثل عقود العمل للمتطلبات القانونية 
 %28 %24 %47 األردنية؟

هل يمتثل النظام الداخلي للمصنع للمتطلبات 
 %27 %25 %42 القانونية األردنية وهل تم إبالغ العمال به؟

هل يزّود صاحب العمل العمال بنسخة من العقود 
 %19 %22 %38 الخاصة بهم؟

 %2 %6 %5 عقود العمل شروط وأحكام االستخدام؟هل تحّدد 
هل يحتفظ صاحب العمل بملف وظيفي لكل 

 %6 %6 %0 عامل في دائرة شؤون الموظفين؟
هل يوجد عقود لدى جميع األشخاص الذين يؤدون 
 %7 %3 %3 عمال  للمصنع، سواء داخل مكان العمل وخارجه؟

 %2 %3 %1 هل يفهم العمال شروط وأحكام االستخدام؟
  إنهاء الخدمات

يتعين على صاحب العمل عند انهاء خدمات العامل أو عند استقاالته ان يوضح المبلغ النهائي المستحق 
للعامل في المخالصة النهائية عن طريق توضيح المبالغ التي ستحقها العامل. ويجب أن توضح هذه 

الماضي، واإلجازات السنوية مدفوعة األجر المخالصة هذه المبالغ وفقا آلخر أجر تقاضه العامل في الشهر 
، لم تعوض ثمانية مصانع العمال بدقة 2019في عام التي لم يستخدمها العامل وأي مستحقات أخرى. و

عن اإلجازة السنوية مدفوعة األجر غير المستخدمة عند استقالتهم، ولم تمتثل ثالثة مصانع بدفع مكافأة 
ل عدم االمتثال للدفع بدقة لقاء اإلجازات السنوية غير المستخدمة انخفض معدنهاية الخدمة المطلوبة. و

(. وفي كثير من األحيان، ينبع عدم االمتثال لهذه النقطة 6الجدول على مدى السنوات الثالث الماضية )انظر 
الى سوء حفظ السجالت أو عدم المعرفة بالقانون. ويعمل برنامج عمل أفضل/األردن مع اإلدارة على هذين 

 لجانبين خالل الزيارات االستشارية.ا
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وقامت اإلدارة في ثالثة مصانع باقتطاع مبالغ بشكل غير صحيح من عمال مهاجرين كانوا قد غادروا المصنع 
. عندما استقال العمال الوافدون قبل انتهاء فترة العقد، قامت اإلدارة بخصم مبلغ من في وقت مبكر

 ة تصاريح العمل واإلقامة، وهو ما ال يتماشى مع العقد الموحد.مستحقات العامل النهائية لتغطية تكلف

 تسليط الضوء: إنهاء الخدمات. 6الجدول 

 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال
2017  
)حجم 
 (74العينة=

2018 
)حجم 
 (79العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل يعوض صاحب العمل العمال عن اإلجازات 
عة األجر غير المستخدمة عند السنوية مدفو

 %10 %16 %22 استقالتهم أو إنهاء خدمتهم؟
هل يمتثل صاحب العمل للمتطلبات القانونية 

المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة، وهل يحصل 
العمال على االستحقاقات المطلوبة تعاقديا  عند 

 %4 %5 %8 انتهاء أجل عقودهم؟
عمال هل يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمات ال

 %0 %3 %0 ألسباب مشروعة فقط؟
هل يقّدم صاحب العمل للعمال إشعارا  مسبقا  

 %0 %1 %1 كاٍف قبل إنهاء الخدمات؟
 

 السالمة والصحة المهنية

( أكبر مجموعة في أداة تقييم االمتثال لعمل أفضل/األردن، حيث OSHُتعّد السالمة والصحة المهنية )

نقاط امتثال. وتشمل نقاط االمتثال: المواد الكيميائية والمواد الخطرة، سؤاال  في إطار ثماني  54تتضمن 
الصحية واإلسعافات األولية، وأنظمة إدارة السالمة والصحة الخدمات واالستعداد لحاالت الطوارئ، و

 المهنية، ومرافق الرعاية، وحماية العمال، وسكنات العمال، وبيئة العمل.
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م السالمة والصحة المهنية بعض أعلى معدالت عدم االمتثال التي تمت وعلى غرار السنوات السابقة، تض
 50، تجاوزت ثالثة معدالت عدم امتثال 54رصدها بين المصانع. ومن بين جميع األسئلة البالغ عددها 

 .2019بعض األسئلة التي سجلت أعلى معدالت عدم امتثال في عام  10الشكل بالمائة. ويعرض 

 متعلقة بالسالمة والصحة والمهنية ذات أعلى معدالت عدم االمتثال. األسئلة ال10الشكل 

 

 المواد الكيميائية والخطرة 

جاء عدم االمتثال في مجال المواد الكيميائية والخطرة مشابها  للسنوات السابقة، مع تحسن طفيف في 
ة مصانع غير حيث كانت أربع% في المتوسط. 11 إلى% في المتوسط 16 من االمتثال عدممتوسط 

ممتثلة التخاذ الخطوات المناسبة للحد من تعرض العمال للمواد الكيميائية، وأربعة مصانع غير ممتثلة في 
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ميع هل يتم تثبيت وصيانة حواجز حماية مناسبة على ج
الماكينات والمعدات الخطرة؟

هل قام صاحب العمل باالستعدادات الكافية لحاالت 
الطوارئ في السكن؟

عية هل يمتثل صاحب العمل لمتطلبات التصاميم المرا
للهندسة البشرية؟

دات هل يتم تدريب العمال بشكل فعال على استخدام مع
وأجهزة الوقاية الشخصية؟

علقة هل يمتثل صاحب العمل للمتطلبات القانونية المت
بالفحوصات الطبية للعمال؟

ودة هل يتمتع السكن بحماية كافية ضد الحرارة والبر
تهوية والرطوبة والضوضاء وهل يتمتع بقدر كاٍف من ال

واإلضاءة؟

هل يوجد في السكن أماكن أكل ومعيشة كافية؟

هل يمتثل السكن لمتطلبات الحد األدنى للمساحة؟

هل السكن نظيف ومحمي من الحيوانات أو الحشرات 
الناقلة لألمراض؟

هل يوجد في مكان العمل المرافق الطبية والموظفين
الطبيين المطلوبين في الموقع؟

ة هل يوّظف المصنع مختصي السالمة والصحة المهني
المطلوبين؟

(81=حجم العينة)معدل عدم االمتثال حسب السؤال 
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. وقام عمل أفضل/األردن إطار االحتفاظ بقائمة جرد للمواد الكيميائية، مقارنة بتسعة مصانع العام الماضي
 الل زيارات استشارية في العام الماضي.بتنظيم ندوات تعليمية حول هذا الموضوع ورّكز عليه خ

  االستعداد لحاالت الطوارئ

مصنعا  مخارج يسهل الوصول إليها  19مصنعا  مخارج مؤّشر عليها بوضوح، ولم يكن لدى  18لم يكن لدى 

وينبغي أال يكون هناك  مصنعا  تدريبات دورية على حاالت الطوارئ )تجارب اخالء(. 15دون عوائق، ولم ُيجِر 
ائق تعترض الوصول إلى الممرات ومسارات الهروب ومخارج الطوارئ في جميع األوقات. وينبغي عو

التأشير بوضوح على خطط اإلخالء، بما في ذلك مسارات ومواقع مخارج الطوارئ، ونشرها في جميع 
في أقسام المصنع. وُيعتبر عدم وجود هذه التدابير أحد المخاطر الشائعة للسالمة والصحة المهنية 

المصانع. ويرجع هذا في الغالب إلى التخزين الالمبالي لمواد اإلنتاج واالفتقار إلى التخطيط. وفي حين 
، إال أن معدالت عدم االمتثال ظلت 2018حّقق أصحاب العمل بعض التحسن في هذه المسائل في عام 

 (.7الجدول )انظر  2019ثابتة أو زادت في عام 

 تعداد لحاالت الطوارئ. تسليط الضوء: االس7الجدول 

 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال
2017  
)حجم 
 (74العينة=

2018 
 (79)حجم العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل يسهل الوصول إلى الممرات ومخارج 
الطوارئ دون عائق أو بدون قفل أثناء ساعات 

العمل، بما في ذلك خالل ساعات العمل 
 %23 %23 %41 اإلضافي؟

هل مخارج الطوارئ وممرات الخروج محددة 
 %22 %25 %38 بوضوح ومعلن عنها في مكان العمل؟ 

 %19 %14 %15 هل قام صاحب العمل بتنفيذ تجارب اإلخالء؟
هل يوجد في مكان العمل نظام كشف وإنذار 

 %15 %9 %14 الحريق؟
 %12 %9 %7 هل يوجد مخارج طوارئ كافية؟
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لعمل معدات كافية هل يوجد في مكان ا
 %7 %6 %9 ويسهل الوصول إليها إلطفاء الحريق؟

هل قام صاحب العمل بتدريب عدد مناسب من 
 %6 %5 %4 العمال على استخدام معدات مكافحة الحرائق؟

 

  الخدمات الصحية واإلسعافات األولية

ة والكادر الطبي في الموقع، ال تزال غالبية مصانع األلبسة غير قادرة على تلبية متطلبات المرافق الطبي
حيث يشترط القانون األردني على أصحاب العمل توفير طبيب واحد وممرض واحد إذا كانوا يوّظفون من 

-101عامل. ويزيد هذا الشرط تدريجيا  مع ازدياد عدد العمال. وبالنسبة للمصانع التي تضم  100إلى  50

حد وممرضين اثنين ووحدة طبية واحدة. وإذا كان عامل، يتعين على أصحاب العمل توظيف طبيب وا 500

عامل، يتعين على أصحاب العمل توظيف ما ال يقل عن ثالثة أطباء  1,000صاحب العمل يوّظف أكثر من 
 وأربعة ممرضين ووحدة طبية واحدة.

 69 مصنعا  متطلبات الكادر الطبي في الموقع، وهو تحّسن كبير مقارنة بـ 56، لم يستوف 2019وفي عام 
ومن الصعب تحقيق متطلبات عدد ونوع الكادر الطبي التي يشترطها القانون بسبب  مصنعا  العام الماضي.

نقص األطباء والممرضات، وخاصة أولئك الذين يرغبون في العمل في المناطق الصناعية. ويقتصر الكادر 
األطباء ويخلق حواجز الطبي على األردنيين ألن هذه مهن مغلقة. ويؤدي هذا إلى تفاقم النقص في 

االتصال بين العمال الوافدين واألطباء األردنيين. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تمّكن المزيد من 
 (.8الجدول المصانع من الوفاء بهذه المتطلبات هذا العام مقارنة بالعام الماضي )انظر 

لممتثلة للمتطلبات المتعلقة وعلى الرغم من الزيادات في عدد الموظفين، فقد انخفض عدد المصانع ا
. ويرجع ذلك مصنعا  العام الماضي 23 مصنعا  مقارنة بـ 34بالفحوصات الطبية للعاملين، حيث لم يمتثل 

إلى عدم احتفاظ عدد كبير من المصانع بسجالت دقيقة ومتسقة للفحوصات الطبية. ولم تقم بعض 
ي حين أن معظم المصانع التي أشار إليها عمل المصانع في البرنامج بإجراء أي فحوصات طبية للعمال، ف

أفضل/األردن على أنها غير ممتثلة قد أجرت فحوصات طبية أساسية ولكنها لم تقم بإجراء الفحوصات 
اإلضافية المطلوبة للعمال في المهن الخطرة. وفي كثير من الحاالت، كان توثيق الفحوصات الطبية غير 

 كاٍف.
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  دمات الصحية واإلسعافات األوليةتسليط الضوء: الخ .8الجدول 

 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال

2017  
 (74)حجم العينة=

2018 
 (79)حجم العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

مكان العمل المرافق الطبية  يوجد فيهل 
 %69 %87 %74 والكادر الطبي المطلوب في الموقع؟
هل يمتثل صاحب العمل للمتطلبات 

لقانونية المتعلقة بالفحوصات الطبية ا
 %42 %29 %14 للعمال؟

هل كفل صاحب العمل وجود عدد كاٍف 
من صناديق/لوازم اإلسعافات األولية التي 

يمكن الوصول إليها بسهولة في مكان 
 %21 %13 %32 العمل؟

هل وّفر صاحب العمل تدريبا  على 
 %6 %8 %7 اإلسعافات األولية للعمال؟

 

  ارة السالمة والصحة المهنيةأنظمة إد

 ال تزال كثير من المصانع تواجه صعوبة في الوفاء بالمتطلبات القانونية ألنظمة السالمة والصحة المهنية.
السالمة  األخصائيين في مجالبالمائة من المصانع لم توظف العدد المطلوب من  77على سبيل المثال، 

(. وفقا  للقانون، يجب على 9الجدول )انظر العام الماضي  بالمائة 66والصحة المهنية، مقارنة بنسبة 
ين اثنين إذا كان  أصحاب العمل تعيين اخصائي واحد على األقل في مجال السالمة والصحة المهنية وفنيَّ

عامل، فيجب على  1000و 501. وإذا كان العدد يتراوح بين 500و 201عدد القوى العاملة يتراوح بين 
ين اثنين في مجال السالمة والصحة المهنية على األقل وثالثة من فنيي أصحاب العمل توظيف  أخصائيَّ

ين اثنين لكل  عامل  1,000السالمة والصحة المهنية. ويزداد هذا المتطلب بواقع أخصائي واحد وفنيَّ
معظم المصانع أخصائيون وفنيون معتمدون من وزارة العمل، ولكن ليس لديها العدد إضافي. ويوجد لدى 
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بالمائة في  12لمطلوب في كثير من األحيان. وباإلضافة إلى ذلك، ازدادت القوى العاملة ككل بنسبة ا

 ، مما فرض متطلبات جديدة على بعض المصانع فيما يتعلق باألخصائيين.2019عام 

 بالمائة من المصانع لجنة مشتركة فاعلة بين العمال واإلدارة للسالمة والصحة المهنية، 21ولم يشّكل 

. وفي معظم هذه الحاالت، كانت اللجنة موجودة ولكنها إما لم بالمائة العام الماضي 16مقارنة بنسبة 
تكن فاعلة بشكل جيد أو لم تحصل على موافقة وزارة العمل. ويشترط قانون العمل األردني أن تشّكل 

سام اإلنتاج، إما أن المصانع لجانا  مشتركة للسالمة والصحة المهنية مكونة من ممثلين من مختلف أق
يتم اختيارهم من قبل النقابة أو أن يتم انتخابهم من قبل العمال مباشرة. وفي حالتين، لم يقم المصنع 

 بتشكيل لجنة مشتركة بين العمال واإلدارة للسالمة والصحة المهنية على اإلطالق.

 تسليط الضوء: أنظمة إدارة السالمة والصحة والمهنية .8الجدول 

 متثالسؤال اال

 

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال

2017  

)حجم 
 (74العينة=

2018 

 (79)حجم العينة=

2019 

)حجم 
 (81العينة=

هل يوّظف المصنع أخصائيي السالمة والصحة 
 المهنية المطلوبين؟

70% 66% 77% 

هل قام صاحب العمل بتشكيل لجنة مشتركة 
 من العمال واإلدارة للسالمة والصحة المهنية؟

16% 16% 21% 

هل توجد لدى صاحب العمل خطط مكتوبة 
 لبرامج السالمة والصحة المهنية؟

11% 14% 16% 

هل أجرى صاحب العمل تقييما  للقضايا العامة 
 للسالمة والصحة المهنية في المصنع؟

14% 15% 14% 
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هل يقوم صاحب العمل بتسجيل الحوادث 
 واألمراض ذات الصلة بالعمل؟

8% 6% 7% 

د لدى المصنع رخصة مهن سارية هل يوج
المفعول؟ )تقتضي رخص المهن موافقات 

 سالمة المبنى(

5% 3% 4% 
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 مرافق الرعاية 

 لعدم توفير أماكن أكل مناسبة. 12صاحب عمل غير ممتثل لعدم توفير طعام ذي جودة الئقة و 17تم رصد 
لعمال الذين تمت مقابلتهم خالل وَيعتبر عمل أفضل/األردن المصانع غير ممتثلة عندما يشير غالبية ا

التقييم إلى قلقهم بشأن جودة الغذاء و/أو كميته وأيضا  في الحاالت التي يتم فيها توفير الطعام في إطار 
األجر العيني )مما يستثني مصانع الفروع اإلنتاجية فعليا  من هذا اإلجراء(. وفي معظم الحاالت، عّبر العمال 

 الطعام وسوء طهيه. عن قلقهم من نقص التنوع في

 ة والصحة المهنية أنظمة إدارة السالم

تسمح األنظمة الناجحة إلدارة السالمة والصحة المهنية للمصانع بمراقبة وتحسين السالمة والصحة المهنية داخل 
المصنع، وينظر عمل أفضل في العديد من جوانب أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية، بما في ذلك نظام التسجيل 

ث في المصنع، والعدد الكافي من األخصائيين للتأكد من التقّيد بالقواعد، الذي تستخدمه المصانع لتتّبع الحواد
 والتنسيق مع العمال.

: إن أحد جوانب أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية الذي لم يتم تناوله األدوار في إدارة السالمة والصحة المهنية
، هو تقسيم وا ضح لألدوار والمسؤوليات بين أعضاء فريق السالمة بشكل صريح في تقرير التقييم ولكنه ما يزال مهما 

والصحة المهنية. حيث وجد عمل أفضل/األردن أن األدوار في كثير من األحيان غير محددة بوضوح وأن جوانب مختلفة 
 من السالمة والصحة المهنية قد تنزلق من خالل الشقوق.

لمدراء عن آرائهم حول مدى فعالية قيام مصانعهم وفي االستطالع الذي أجري في كانون األول/ديسمبر، تم سؤال ا
بالمائة من المدراء  63، حيث وافق وكانت النتائج إيجابية للغايةفي التشارك بمسؤوليات السالمة والصحة المهنية. 

ية" بشدة على عبارة "لدينا توزيع واضح لألدوار والمسؤوليات بين كوادر إدارتنا لمعالجة قضايا السالمة والصحة المهن
بالمائة على تلك العبارة. وعلى الرغم من عدم وجود معيار مقارنة لهذه البيانات، إال أن هذه نتيجة  32في حين وافق 

إيجابية قد ُتظهر الجهود التي قام بها عمل أفضل/األردن مؤخرا  لتوضيح المهام داخل اللجان. وعلى وجه الخصوص، 
موما  مهام أخرى داخل المصنع ولكن التركيز المتزايد على السالمة يوجد لدى مسؤولي السالمة والصحة المهنية ع

 والصحة المهنية قد حّول تركيز غالبية عملهم إلى مجال السالمة والصحة المهنية.

: سيرّكز عمل أفضل على أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية في العام المقبل، وذلك من خالل آفاق المستقبل
نع ورصد وتحديد ومشاركة الممارسات الُفضلى من اجتماعات لجنة السالمة والصحة المهنية. العمل مع إدارة المص

وعلى وجه الخصوص، ستركز مؤسسة الضمان االجتماعي على لجنة السالمة والصحة المهنية وأنظمة إدارة السالمة 
 والصحة المهنية خالل الزيارات االستشارية للعام المقبل.

 



لسنوي ر ا ي لتقر األردن2020 ا : عمل أفضل   

من قانون العمل األردني بأن توفر المصانع حضانات مؤسسية في مكان العمل إذا كانت  72وتنص المادة 

أطفال دون سن الرابعة. وبعد تعديل  10عاملة على األقل، ولديهن ُمجتِمعات ما ال يقل عن  20تستخدم 

حضانات مؤسسية إذا كانوا يستخدمون عماال   ، على أصحاب العمل توفير2019قانون العمل في أيار/مايو 

طفال  دون سن الخامسة. وهذا ال ينطبق فقط على األمهات العامالت  15لديهم ُمجتِمعين ما ال يقل عن 

 .2020ولكن أيضا  على اآلباء العاملين. حيث سيتم تقييم المصانع بموجب هذا القانون في تقييمات 

، مقارنة باثني عشر مصنعا  العام 2019ات مؤسسية كافية في عام مصنعا  في توفير حضان 15ولم يفلح 

مصنعا  أي حضانات على اإلطالق، وقّدمت ستة من هذه  12ولم تكن لدى  .(10الجدول )انظر الماضي 

دينارا  شهريا  للعامالت اللواتي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات. وكان لدى ثالثة  25المصانع 
مؤسسية ولكنها لم تكن كبيرة بما يكفي الستيعاب احتياجات القوى العاملة. وإن غالبية مصانع حضانة 

 ، المصانع غير الممتثلة هي الفروع اإلنتاجية، حيث يتم استخدام أعلى نسبة من النساء األردنيات. وعموما 
اك فقد قامت سبعة من المصانع المشاركة في عمل أفضل/األردن بإنشاء حضانات مؤسسية، وهن
 حضانتان مؤسسيتان إضافيتان تعمالن بشكل مشترك في منطقتين صناعيتين تخدمان عدة مصانع. 
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 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال
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 (74)حجم العينة=
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)حجم 
 (79العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

مال ما يكفي من هل يعطي صاحب العمل للع
الغذاء ذي النوعية الالئقة عندما يتم تقديمه كأجر 

 %21 %25 %5 عيني؟
هل يوفر صاحب العمل حضانة مؤسسية 

 %19 %15 %30 مناسبة ألطفال العامالت؟
 %15 %15 %11 هل يوجد في مكان العمل أماكن أكل كافية؟

هل يوجد في مكان العمل غرف لتغيير 
 %11 %15 %16 بية احتياجات العمال؟مالبس/خزائن كافية لتل

هل يوجد في مكان العمل مراحيض كافية يسهل 
 %6 %8 %9 الوصول إليها؟
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هل يوفر صاحب العمل للعمال ما يكفي من 
 %2 %1 %1 المياه الصالحة للشرب؟
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 ة بشأن مرافق الرعاية آراء العمال واإلدار 

توّفر المصانع أسباب الراحة األساسية للعمال عندما يكونون في مكان العمل، وفي حالة العمال الوافدين، في السكنات التي يوفرها 
ر كل مصنع. وبالنسبة للعمال الوافدين على وجه الخصوص، تعتبر أسباب الراحة األساسية هذه مهمة للغاية ألن هذه المدفوعات غي
المباشرة من المصانع تعّوض عن الفرق بين الحد األدنى ألجور العمال األردنيين والعمال الوافدين. وفي حين أن الحد األدنى لألجور 

، يتقاضى العمال الوافدون  220في األردن هو  . ويقوم أصحاب العمل بتغطية تكاليف  95دينارا  نقدا  و 125دينارا  شهريا  دينارا  عينيا 
للعمال الوافدين من خالل األجر العيني، وبالتالي يجب عليهم تحمل مسؤولية توفير الغذاء بكمية ونوعية مناسبتين. ومن الناحية  الغذاء

المثالية، لن يحتاج العمال إلى إنفاق أموالهم على الطعام عندما يقيمون في سكنات المصنع. وباإلضافة إلى ذلك، يجب توفير ما 
، كان مصنعان غير ممتثلين لعدم توفير ما يكفي من المياه النظيفة 2019حة للشرب لجميع العمال. وفي عام يكفي من المياه الصال

 والصالحة للشرب.
 

: من بيانات االستطالع التي أغفلت أسماء المشاركين والتي تم جمعها في كانون األول/ديسمبر، كان ما نتائج من بيانات االستطالع
(. حيث ال يشعر معظم العمال 11الشكل راضين عن جودة الغذاء، على الرغم من وجود تنوع كبير )انظر يقرب من نصف العمال غير 

 بالجوع خالل يوم العمل، وكانت احتمالية اإلبالغ عن الجوع لدى العمال األردنيين أكبر من العمال الوافدين خالل اليوم. وُسئل المدراء
م يعتقد ما يقرب من نصف المدراء أن جودة الغذاء كانت مصدر قلق، ومن بين أولئك الذين أيضا  عن تصورهم لما يؤّرق العمال. حيث ل
 معظمهم أن الجودة كانت منخفضة أو معتدلة.، اعتقد اعتقدوا أن جودة الطعام كانت مصدر قلق

  
 في األشهر الثالثة الماضية، كنت راضيا  عن جودة الطعام الذي يوّفره المصنع.: 11الشكل 

 

: في العديد من المصانع غير الممتثلة، يقول المدراء إنهم قاموا بتشكيل لجان الغذاء لتلبية هذه الحاجة مع تنتاجات والمضاميناالس
وهذه بادرة مشجعة. وتتقاطع هذه المشكلة أيضا  مع ظروف المعيشة في السكنات ألن العديد من العمال يطهون طعامهم  –العمال 

وّفره المصنع أو لالستعاضة عنه. ويتم إجراء معظم الطهي في مناطق طهي صغيرة يوفرها المصنع، ويتم إما لتكملة الغذاء الذي ي
ذلك في كثير من األحيان على مواقد الغاز المحمولة حيث يجلس العمال وضعية القرفصاء ويطهون الطعام ألنفسهم. ويشّكل هذا 

 المعيشة في مشاكل النظافة في السكنات، بما في ذلك مشكلة البق.خطرا  على السالمة، ويساهم قرب أماكن الطهي من أماكن 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

يخالف بشدة يخالف بعض الشيء محايد يتفق بعض الشيء يتفق بشدة
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 سكن العمال

مصنعا   43لم يفلح حيث ال تزال الظروف في سكنات العمال مصدرا  كبيرا  لعدم االمتثال في المصانع. 

(. وقد نشأت هذه المشكلة في العديد من السكنات عن الطعام 11الجدول )انظر في اجتياز معايير النظافة 
المتبقي في السكنات، حيث تتداخل هذه المشكلة بشكل كبير مع وجود أماكن كافية للمعيشة واألكل، 

. وباإلضافة إلى ذلك، تُ  36وهي نقطة غير امتثال في  واِصل المصانع توفير سكنات للعمال مصنعا 
ال تمتثل لمتطلبات الحد األدنى للمساحة. وقد تفاقمت هذه المشاكل في العام الماضي حيث  الوافدين

شهد القطاع نموا  كبيرا  في حجم القوى العاملة دون توّسع متكافئ في عدد السكنات. ولمزيد من 
لوافدين، انظر "التركيز المواضيعي" في التقرير المعلومات حول قضية الظروف المعيشية للعمال ا

 xix.2019السنوي لعام 
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 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال

2017  
 (74)حجم العينة=

2018 
)حجم 
 (79العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل السكن نظيف ومحمي من الحيوانات أو 
 لناقلة لألمراض؟الحشرات ا

54% 48% 52% 

هل يمتثل السكن لمتطلبات الحد األدنى 
 للمساحة؟

46% 41% 47% 

 %44 %37 %32 هل يوجد في السكن أماكن أكل ومعيشة كافية؟
هل يتمتع السكن بحماية كافية ضد الحرارة 

والبرودة والرطوبة والضوضاء وهل يتمتع بقدر 
 كاٍف من التهوية واإلضاءة؟

46% 43% 42% 

هل اّتخذ صاحب العمل االستعدادات الكافية 
 لمواجهة حاالت الطوارئ في السكن؟

55% 32% 33% 

 %26 %19 %34 هل يوجد في السكن مرافق طهي كافية؟
 %19 %19 %20 هل يتمتع السكن بحماية ضد الحريق؟
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هل يوجد في السكن ما يكفي من المراحيض 
والحمامات والمجاري وأنظمة التخلص من 

 %10 %18 %15 النفايات؟
  

  سكنات العمال

ُيشترط على أصحاب العمل في قطاع األلبسة في األردن بموجب عقد العمل توفير السكن للعمال الوافدين كجزء من 
ُتعد مستويات المعيشة  بالمائة من القوى العاملة، 75استخدامهم. وفي قطاع يحتل فيه العمال الوافدون حوالي 

 الممتثلة والصحية في هذه السكنات أولوية.

تنقل صالحيات تفتيش سكنات المصانع من وزارة الصحة إلى  2016وّقعت وزارتا الصحة والعمل األردنيتان اتفاقية عام 
السكنات. وخالل  وزارة العمل. وعمل برنامج عمل أفضل/األردن عن كثب مع وزارة العمل لتقديم المشورة بشأن تفتيش

، أخذ مفتشو وزارة العمل زمام المبادرة في 2019زيارات التفتيش المشتركة التي أجريت طوال النصف الثاني من عام 
 في السكنات. المعيشةالتفتيش على ظروف 

لمائة با 47: يقول غالبية العمال إنهم راضون عن ظروف المعيشة في السكنات، حيث قال نتائج من بيانات االستطالع
بالمائة إنهم راضون. وقال خمسة بالمائة من العمال إنهم غير راضين للغاية. ويتفق غالبية  40إنهم راضون للغاية وقال 

بالمائة من المدراء أن ظروف المعيشة ليست مصدر قلق للقوى العاملة لديهم،  42حيث يعتقد  –المدراء مع تلك اآلراء 
 قلق منخفض.بالمائة أنها مصدر  22بينما يعتقد 

: في العام المقبل، يوجد لدى عمل أفضل/األردن العديد من المشاريع المزمع تنفيذها المشاريع التعاونية وآفاق المستقبل
 لمعالجة حاالت عدم االمتثال في سكنات العمال:

 هدف هذا الدليل طّور عمل أفضل/األردن مبادئ توجيهية لتفتيش السكنات بالتشاور مع وزارة العمل ووزارة الصحة. وي
اإلرشادي إلى وضع شروط مرجعية مشتركة لتمكين أولئك الذين يجرون عمليات تفتيش/تقييم السكنات للقيام بذلك 
بما يتماشى مع المعايير المّتسقة للصحة والسالمة. وشملت هذه أيضا  نظام إدارة سكنات مصمم خصيصا  لواحد 

 وعشرين من المصانع المصّدرة هذا العام.
 م عمل أفضل/األردن التعاقد مع شركة متخصصة لتقييم السالمة الهيكلية لعينة من السكنات في جميع أنحاء يعتز

المناطق الصناعية. حيث ستسمح هذه الشراكة لعمل أفضل/األردن بسد الفجوة في القدرات الحالية للفريق 
، ستوّفر "كودات" ومفتشي الوزارة وضمان أن تكون جميع السكنات سليمة من الناحية الهيكلي ة. ومن اآلن فصاعدا 
 البناء هذه إرشادات لضمان أن السكنات المستقبلية تفي بهذه "الكودات".
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 حماية العمال

ُيعتبر توفير معّدات الوقاية الشخصية مثل األقنعة والقفازات المعدنية والنظارات وأغطية األذن أمرا  
أساسيا  لضمان السالمة في مكان العمل، ويتعّين على أصحاب العمل أن يقوموا بتدريب العمال على 

ويتحمل كل من العمال وأصحاب العمل مسؤولية ضمان استخدام هذه المعدات بشكل مناسب. 
مصنعا  غير ممتثل مع التدريب  31ووجد عمل أفضل/األردن االستخدام الفعال لمعدات الوقاية الشخصية. 

ويمثل هذا تحسنا  كبيرا  في العام الماضي . 2018مصنعا  في  41 ، مقارنة بـ2019الفعال للعمال في عام 
تدريبات التي أجراها عمل أفضل/األردن ألعضاء لجان السالمة والصحة المهنية الذين وربما يرجع ذلك إلى ال

زادوا حّسهم بالملكية وقدرتهم على القيام بواجبهم لمناصرة استخدام معدات الوقاية الشخصية )انظر 
 (.12الجدول 

% من 33إلى  2019م وارتفع عدم االمتثال في إطار متطلبات التصاميم المراعية للهندسة البشرية في عا

ولكنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل  2017المصانع، وهو مستوى مشابه للمستوى الذي شهدناه في عام 

. وحافظت المصانع على المعدالت المنخفضة نسبيا  لعدم 2018% في عام 20عدم االمتثال البالغ 
تحسنا  ملحوظا  فيما يتعلق بالمخاطر  . وكانت المصانع قد شهدتاالمتثال في قضايا المخاطر الكهربائية

، ويعود ذلك جزئيا  إلى مزيج من الجهود التي بذلها المشترون والندوات الصناعية 2018الكهربائية في عام 
 التي عقدها عمل أفضل/األردن.

   تسليط الضوء: حماية العمال .12الجدول 

 سؤال االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال

2017  
 (74العينة= )حجم

2018 
)حجم 
 (79العينة=

2019 
)حجم 
 (81العينة=

هل يتم تدريب العمال بشكل فعال على استخدام 
 %38 %52 %45 معدات وأجهزة الوقاية الشخصية؟

هل يمتثل صاحب العمل لمتطلبات التصاميم 
 %33 %20 %34 المراعية للهندسة البشرية؟

على هل يتم تثبيت وصيانة حواجز حماية مناسبة 
 %30 %28 %32 جميع الماكينات والمعدات الخطرة؟
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هل يوفر صاحب العمل للعمال جميع ما يلزم من 
 %25 %28 %27 مالبس ومعدات الوقاية الشخصية؟

هل األسالك والكابالت والمفاتيح الكهربائية 
والمقابس والمعدات الكهربائية )مثل المحوالت 

الدائرة والمولدات واللوحات الكهربائية وقواطع 
الكهربائية( مرّكبة ومثبتة باألرض )للمعدات( ويتم 

 %7 %4 %23 صيانتها حسب األصول؟
هل يتم نشر تحذيرات السالمة المناسبة في 

 %5 %1 %1 مكان العمل؟
 

 وقت العمل 
 يحّدد توفر سجالت زمنية موثوقة ودقيقة إلى حد كبير القدرة على تقييم جميع أسئلة االمتثال في إطار كل

وشفافة بشكل متزايد  متعاونةمن "وقت العمل" و"التعويضات/االستحقاقات". ولقد أصبحت المصانع 
بشأن سجالت ساعات العمل خالل السنوات الماضية. ويتحقق عمل أفضل/األردن أيضا  من صحة 

مما  المعلومات الواردة في هذه الوثائق من خالل األفكار التي يتم جمعها من المقابالت مع العمال،
 يسمح للبرنامج ببناء صورة شاملة ودقيقة.

  اإلجازات

يوما  في السنة لعمالهم،  14يشترط قانون العمل األردني على أصحاب العمل توفير إجازة مرضّية مدتها 
بغّض النظر عن تاريخ بدء العمل. ويتعّين على العمال تقديم تقرير صادر عن ممّرض أو طبيب معتمد من 

مديد هذا العدد من األيام في حالة اإلقامة بالمستشفى لغرض العالج أو إذا قررت لجنة المصنع. ويمكن ت
 طبية ذلك.

تم رصد أربعة مصانع غير ممتثلة في إطار إعطاء العمال أيام إجازة مرضّية كافية، وثالثة في إطار توفير أيام 
ثة مصانع على أنها غير ممتثلة ألنها اإلجازة السنوية المطلوبة. وباإلضافة إلى ذلك، تمت اإلشارة إلى ثال

لم توّفر استراحات رضاعة طبيعية. وجاءت أرقام عدم االمتثال هذه مشابهة جدا  للسنوات الماضية. وكانت 
 ثالثة من المصانع التي لم تمتثل لقضايا اإلجازات في الدورة األولى من البرنامج.
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 الساعات 

ل اإلضافية وساعات العمل العادية. وفي إطار ساعات يراقب عمل أفضل/األردن كل من ساعات العم
كانت أربعة مصانع غير ممتثلة وذلك لعدم احتفاظها بسجالت زمنية دقيقة لساعات العمل العمل العادية، 

وتمت اإلشارة إلى  الفعلية. وكانت ثالثة مصانع غير ممتثلة بسبب إجبار العمال على القيام بعمل إضافي.
إطار العمل الجبري/القسري ألنه أجبر العمال على القيام بعمل إضافي عن طريق  أحد هذه المصانع في

االمتناع عن دفع األجور المناسبة لساعات العمل العادية. وفي مصنع آخر، قال العمال إنهم لم يوافقوا 
صنع على العمل اإلضافي وكان عليهم العمل لساعات إضافية كلما قام المصنع بذلك. ولم يوّفر هذا الم

 وسيلة نقل إلى سكن العمال إلى حين االنتهاء من ساعات العمل اإلضافي.

ويراجع عمل أفضل/األردن أيضا  سجالت الحضور وساعات العمل والتعويض كجزء من التقييم الذي يجريه. 
المتوسط اإلجمالي عامل. حيث كان  3,200مصنعا  من حوالي  79وفيما يلي سجالت ساعات العمل من 

ساعة. وُيعتبر هذا المعدل  93، مع أعلى مشاهدة وصلت إلى ساعة  53.6العمل في األسبوع لساعات 

ساعة في  88أعلى قليال  من العام الماضي، حيث كان متوسط الحد األعلى لساعات العمل في األسبوع 
الماضي، العام الماضي. ولمزيد من المعلومات حول منهجية حساب الساعات والمقارنات مع بيانات العام 

 انظر "الملحق )د(".

(. حيث يعمل العمال الوافدون 12الشكل  )انظر وتختلف ساعات العمل اختالفا  كبيرا  على أساس الجنسية

 42و ساعة في األسبوع للعمال الوافدين 60ساعات أطول بكثير من العمال األردنيين، بمتوسط يبلغ 

للعمال  2019 عام في األسبوع في العمل ساعات ساعة في األسبوع للعمال األردنيين. وارتفع متوسط
الوافدين بمقدار ساعة ونصف في األسبوع، في حين بقي ثابتا  تقريبا  بالنسبة للعمال األردنيين. وهناك 

 ساعات ستأيضا  اختالفات في ساعات العمل من حيث النوع االجتماعي، حيث يعمل الرجال في المتوسط 
 .النساء من أكثر
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 . متوسط ساعات العمل األسبوعية12الشكل 

 

 التركيز المواضيعي: آليات التظّلم

ُيعّد الحوار حجر الزاوية في النهج الذي تتبعه منظمة العمل الدولية لحل المشاكل في مكان العمل، وُيعّد 
في إنشاء أنظمة للحوار الشفاف والمفتوح مهما  بشكل خاص في الحاالت التي توجد فيها اختالالت كبيرة 

القوة بين العمال واإلدارة. وهذا هو الحال عبر قطاع األلبسة العالمي، ويتفاقم هذا الحال في األردن ألن 
العمال الوافدين يواجهون عوائق إضافية في التواصل وعوائق ثقافية. وإذا كان العمال غير قادرين على حل 

وتنظيم إضراب. ويقوم كل من عمل أفضل  منازعاتهم مع اإلدارة، فيمكنهم االستفادة من قوتهم الجماعية
إضرابا  في  15وفقا  لبيانات عمل أفضل، تم تنظيم  –والنقابة العامة بتتّبع اإلضرابات في قطاع األلبسة 

. 12، في حين سّجلت النقابة 2019عام   إضرابا 

الصناعية على المستوى  وُتعتبر لجان العمال واإلدارة الفعالة والعاملة ضرورية للحوار االجتماعي وللعالقات
القطاعي في نهاية المطاف. حيث ُتعتبر هذه اللجان وسيلة مهمة لضمان معالجة مظالم العمال وسماع 
صوتهم. وتشترط اتفاقية المفاوضة الجماعية السابقة في قطاع األلبسة على المصانع أن تشّكل لجان 

لي العمال وأصحاب العمل الذين يجتمعون مرة مشتركة بين النقابة واإلدارة تضم أعدادا  متساوية من ممث
واحدة على األقل كل شهر. غير أن هذه اللجان ليست سوى شكل واحد من آليات التظّلم. وينوي عمل 
أفضل/األردن تقوية هذه اللجان في العام المقبل، مع ضمان توفير قنوات متعددة للعمال للتعبير عن 

 مظالمهم بفعالية ومعالجة مخاوفهم.
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 االمتثال في إطار الحوار واالنضباط والمنازعات عدم

مصنعا  لجنة مشتركة عاملة بين النقابة واإلدارة  26من بين واحد وثمانين مصنعا  تم تقييمهم، لم يكن لدى 

ولكي تكون اللجنة عاملة بشكل فّعال، يجب أن يكون العمال على دراية بوجود هذه  .(13الشكل )انظر 
ب أن تعقد اللجنة اجتماعات منتظمة، ويجب أن تحظى هذه االجتماعات بقدر كاٍف اللجنة ووظيفتها، ويج

من الحضور. ولم يكن لدى عشرة من المصانع التي تم تقييمها أي لجنة، مقارنة بثمانية مصانع في العام 
، لم يكن العمال على دراية بوجود هذه اللجنة، وفي أربعة مصانع، لم  الماضي. وفي أحد عشر مصنعا 
. وتعكس استطالعات العمال التي أجريت في حزيران/يونيو  تجتمع هذه اللجنة إال في مرات قليلة جدا 

لمزيد من المعلومات، انظر نتائج استطالع صوت العامل  –وكانون األول/ديسمبر هذه النتائج أيضا  
 . 2019المنشورة في تشرين الثاني/نوفمبر 

ممتثل في إطار الوفاء بالمتطلبات القانونية لتدابير االنضباط، إال وفي حين أن عددا  أقل من المصانع غير 
وال  أن المزيد من المصانع تواجه مشاكل تتعلق بتعّرض العمال لحاالت تنّمر أو مضايقة أو معاملة مهينة.

، إال 2018تزال اإلساءة اللفظية مصدر قلق في المصانع، وعلى الرغم من وجود زيادة بسيطة منذ عام 
تبقى مقلقة. وفي المقابالت التي أجريت خالل التقييمات، كشف العمال أنهم تعرضوا للصراخ أو  أنها

التوبيخ المهين إذا فشلوا في تحقيق كميات اإلنتاج المطلوبة منهم أو كان لديهم أخطاء في اإلنتاج. 
فكرة مغلوطة  وتحدث هذه الممارسة في مختلف أنحاء قطاع األلبسة في العديد من البلدان وتنبع من

مفادها أن الصراخ على العمال سيجعلهم يعملون بسرعة أكبر أو يرتكبون أخطاء أقل. وفي الواقع أن 
العكس هو الصحيح: حيث ُيظهر بحث تقييم األثر الذي أجراه عمل أفضل بأن اإلساءة اللفظية ُتقلل من 

 xxلصحة.إنتاجية العامل وجودة العمل، باإلضافة إلى آثارها السلبية على ا
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 (2019-2016االّتجاهات في إطار الحوار واالنضباط والمنازعات ) .13الشكل 

 

 السياق القطاعي 

إن أحد األسباب المحتملة للزيادة في عدم االمتثال في إطار اإلساءة اللفظية في العام الماضي هو الزيادة 
عمل أفضل/األردن هذا التغيير في في الطلبات التي كان على قطاع األلبسة األردني الوفاء بها. والحظ 

العديد من المصانع حيث تكّيفت الصناعة مع الزيادة في الطلبات من خالل زيادة كميات اإلنتاج المطلوبة 
وتشجيع العمال على القيام بمزيد من العمل اإلضافي. ويمكن أن يكون لهذا عاقبتان سلبيتان محتملتان 

، قد يلجأ المشرفون إلى الصراخ على معدالت عدم االمتثال في إطار الحو ار واالنضباط والمنازعات. أوال 
، قد تقل عدد المرات التي  في محاولة مغلوطة لدفع العمال إلى تحقيق كميات اإلنتاج المطلوبة. ثانيا 
تجتمع فيها لجان العمال واإلدارة وقد تكون االجتماعات أقل كفاءة حيث يتم تخصيص المزيد من وقت 

 ق كميات اإلنتاج العالية.المصنع لتحقي
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 تسليط الضوء على أمثلة إيجابية 

يضرب مصنع ألبسة في قطاع األلبسة األردني مثاال  جيدا  في توضيح كيف أن تمكين العمال للتعبير عن 
مخاوفهم أمر أساسي لتحسين ظروف العمل وخلق حوار شفاف بين العمال واإلدارة. ولهذا الغرض، 

ختلفة في إطار آلية التظلم الخاصة به لسّد الثغرة في الحوار بين العمال واإلدارة. استحدث المصنع مناهج م
هج اجتماعات منتظمة للجنة العمال واإلدارة، وسياسات الباب المفتوح، وإجراء  وتشمل هذه النُّ

ات استطالعات منتظمة للعمال، وإنشاء لجنة رعاية فعالة ورقم الخط الساخن، والتفاعل مع مشرفي السكن
 وموظفي الموارد البشرية.

 القضايا الواردة في تقارير اإلفصاح 

االمتثال. وأظهرت دراسة أجريت  من المتوقع أن تؤدي زيادة الشفافية إلى زيادة المساءلة وبالتالي زيادة
مؤخرا  في األردن أن بوابة الشفافية قد خفضت معدالت عدم االمتثال في إطار القضايا الواردة في تقارير 

وقام برنامج عمل أفضل في البداية باختبار تقارير اإلفصاح حول مجموعة مختارة من أسئلة  xxiاإلفصاح.
وبناء  على هذه األدلة، قام عمل أفضل  xxiiاالمتثال في كمبوديا وهايتي ورصدت بعض النتائج اإليجابية.

بعمل أفضل" حاليا   بتوسعة تقارير الشفافية لتشمل دوال  أخرى. وتستضيف "بوابة الشفافية الخاصة

 العمال والمدراء يتحدثون: المخاوف المتعلقة باإلساءة اللفظية 

ر للعمال في قطاع استنادا  إلى إجابات االستطالع من كل من العمال والمدراء، ُتعتبر اإلساءة اللفظية مصدر قلق كبي
األلبسة األردني، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن اإلدارة مهتمة ببناء المهارات اإلشرافية للمدراء 

وكان عدد  أشار ثلث العمال بأن اإلساءة اللفظية مصدر قلق لهم أو لزمالئهم في العمل.لمعالجة هذا األمر. حيث 
ف أكبر من عدد الرجال، وكانت نسبة العمال األردنيين الذين يبّلغون عن هذه النساء اللواتي أشرن إلى هذه المخاو
فرع  18. تمت اإلشارة إلى عدم امتثال خمسة فروع إنتاجية من أصل الوافدين المخاوف أكبر بكثير من نسبة العمال
 إنتاجي فيما يتعلق باإلساءة اللفظية.

إن مهارات مدرائهم ومشرفيهم في إدارة العمال تمثل تحديا  بالمائة من المدراء الذين تمت مقابلتهم  78وقال 
حيث ذكر عدد متساوي من األشخاص تقريبا  أن المهارات اإلدارية تمثل تحديا  ثانويا  وتحديا  معتدال  ألعمالهم التجارية، 

. وشهد عمل أفضل طلبا  متزايدا  من المصانع على التدريب على المهارات اإلشرا فية هذا العام حيث وتحديا  خطيرا 
سعت المصانع لالستفادة بشكل أفضل من مشرفيها. في حين أن هذه بادرة مشجعة، إال أنه يجب عمل المزيد 
لتغييرعقلية المشرفين واإلدارة. وعندما ُسئلوا عما إذا كانوا يتفقون أو ال يتفقون مع العبارة القائلة بأن العمال 

بالمائة من المدراء الذين تمت مقابلتهم  30ديدات أكثر من التشجيع، قال سيؤّدون بشكل أفضل عادة استجابة للته
 أنهم يتفقوا أو يتفقوا بشدة.
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وتبقى نتائج امتثال المصنع منشورة على البوابة حتى  xxiiiمعلومات االمتثال لقضايا مختارة من ست دول.
 يتم نشر تقرير تقييم جديد.

بدعم من الحكومة األردنية والبنك الدولي.  2017وتم استحداث تقارير اإلفصاح في األردن منذ تموز/يوليو 

عبر مجموعات مختلفة. وتعرض بوابة الشفافية حالة االمتثال للمصانع في  سؤال امتثال 29وتتضّمن 

مصنعا  على البوابة ممتثال  مع  18، كان هناك 2020الدورة الثانية وما فوق. وحتى شهر شباط/فبراير 
 جميع القضايا الواردة في تقارير اإلفصاح.

في تقارير اإلفصاح في السنوات الثالث  معدالت عدم االمتثال للقضايا الواردة 14و 13الجدوالن يعرض 
 الماضية من المصانع في دورة عمل أفضل الثانية وما فوق. 

 معايير العمل األساسية –القضايا الواردة في تقارير اإلفصاح  .13الجدول 

 األسئلة نقطة االمتثال

 معدل عدم االمتثال حسب السؤال

2017  

 (67)العينة=

2018 

 (69)العينة=

2019 

 (75لعينة=)ا

 سهولة الوصول
م إلى المنشأة بشكل غير  هل تم تقييد وصول المقيِّ

 معقول؟
0% 0% 1% 

 %1 %3 %0 سنة؟ 16هل وجدت أي عّمال تقل أعمارهم عن  األطفال العاملون

 النوع االجتماعي

 

هل ُيعتبر النوع االجتماعي عامال  في اتخاذ القرارات 
 المتعلقة بظروف العمل؟

0% 1% 0% 

 %0 %0 %0 هل يتعّرض العمال والعامالت للتحرش الجنسي؟

هل ُينهي صاحب العمل خدمات العاملة الحامل أو 
 خالل إجازة األمومة أو يجبرها على االستقالة؟

0% 0% 0% 
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 اإلكراه

هل يفرض صاحب العمل قيودا  على مغادرة العمال 
 لمكان العمل؟

0% 0% 0% 

الوصول إلى هل يحرم صاحب العمل العمال من 
وثائقهم الشخصية )مثل شهادات الميالد وجوازات 
السفر وتصاريح العمل وبطاقات الهوية الشخصية( 

 عندما يحتاجون إليها؟

1% 1% 1% 

العمل 
الجبري/القسري 
 والعمل اإلضافي

هل ُيجَبر العمال على العمل اإلضافي تحت التهديد 
 بالعقوبة؟

0% 0% 1% 

 الحرية النقابية
صاحب العمل على العمال االنضمام  هل يشترط
 إلى نقابة؟

0% 1% 0% 

 التدخل والتمييز

 

هل حاول صاحب العمل التدّخل في النقابة 
 )النقابات( أو التأثير عليها أو السيطرة عليها؟

0% 0% 0% 

هل يعاقب صاحب العمل العمال بسبب انضمامهم 
 إلى عضوية نقابة أو مشاركتهم في أنشطة نقابية؟

0% 0% 0% 

هل قام صاحب العمل بإنهاء خدمات عمال أو لم 
يجدد عقودهم بسبب عضويتهم أو نشاطاتهم في 

 نقابة؟

0% 0% 0% 

 المفاوضة الجماعية
هل أخفق صاحب العمل في تنفيذ أي من أحكام 
 االتفاقية )االتفاقيات( الجماعية سارية المفعول؟

78% 52% 56% 

 اإلضرابات
مال بسبب هل عاقب صاحب العمل أي ع

 مشاركتهم في إضراب؟
0% 0% 0% 
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 ظروف العمل  –القضايا الواردة في تقارير اإلفصاح  .14الجدول 

 األسئلة نقطة االمتثال

معدل عدم االمتثال حسب 
 السؤال

2017  

)العينة=
67) 

2018 

)العينة=
69) 

2019 

)العينة=
75) 

الحد األدنى 
األجر لألجور/

 بنظام القطعة

العمل الحد األدنى لألجور على هل يدفع صاحب 
األقل لقاء ساعات العمل العادية للعمال 
 المنتظمين الذين يعملون بدوام كامل؟

3% 0% 1% 

أجور العمل 
 اإلضافي

% من 125هل يدفع صاحب العمل للعمال 
األجر العادي لكل ساعات العمل اإلضافي 

 العادية؟

24% 12% 9% 

معلومات األجور 
واستخدامها 

 اتهاواقتطاع

هل يبّلغ صاحب العمل العمال بشكل صحيح 
 عن دفعات األجور واقتطاعاتها؟

8% 7% 15% 

اإلجازة مدفوعة 
 األجر

هل يدفع صاحب العمل للعاملة األجر الصحيح 
 لقاء إجازة األمومة؟

0% 0% 0% 

 إجراءات التعاقد
هل اّتخذ صاحب العمل خطوات كافية لضمان 

أية رسوم غير  عدم قيام العمال الوافدين بدفع
 قانونية؟

15% 10% 13% 
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الحوار 
واالنضباط 
 والمنازعات

هل تعّرض أي عمال لتنّمر أو مضايقة أو 
 معاملة مهينة؟

16% 19% 21% 

أنظمة إدارة 
السالمة 

 والصحة المهنية

هل قام صاحب العمل بتشكيل لجنة مشتركة 
 من العمال واإلدارة للسالمة والصحة المهنية؟

11% 15% 19% 

المواد 
الكيميائية 
 والخطرة

هل يتم تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة 
 بشكل صحيح؟

8% 7% 3% 

 مرافق الرعاية
هل يوّفر صاحب العمل للعمال ما يكفي من 

 المياه الصالحة للشرب بشكل مجاني؟
3% 1% 3% 

 سكن العمال

 %19 %20 %19 هل يتمتع السكن بحماية ضد الحريق؟

ب العمل باالستعدادات الكافية هل قام صاح
 لحاالت الطوارئ في السكن؟

49% 33% 33% 

االستعداد 
  لحاالت الطوارئ

هل يوجد في مكان العمل نظام كشف وإنذار 
 الحريق؟

14% 12% 15% 

 %13 %9 %5 هل يوجد مخارج طوارئ كافية؟

هل يسهل الوصول إلى الممرات ومخارج 
ثناء ساعات الطوارئ دون عائق أو بدون قفل أ

العمل، بما في ذلك خالل ساعات العمل 
 اإلضافي؟

38% 19% 21% 

هل ُيجري صاحب العمل تدريبات دورية على 
 حاالت الطوارئ؟

12% 10% 19% 
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 االستنتاجات 
لعمل أفضل/األردن بعض االتجاهات الجديرة بالمالحظة في قطاع  حادي عشرالتقرير السنوي اليوّفر 

حيث أتاح العقد الماضي من العمليات في األردن لعمل أفضل لرصد وقيادة التغييرات األلبسة في األردن. 
القطاعية. وكما لوحظ في بداية هذا التقرير، يتمتع برنامج عمل أفضل/األردن بحق الوصول الكامل إلى 

ثالثية القطاع بأكمله، مما سمح للبرنامج بدعم التحسينات على مستوى القطاع بالتعاون مع المكونات ال
 الوطنية. إال أنه يزال هناك الكثير الذي يتعّين القيام به.

في العديد من مجاالت االمتثال،  تحسيناتعمل أفضل/األردن  شهد، 2019في عام  تعزيز امتثال المصانع:
بما في ذلك التدريب الفعال للعمال على االستخدام اآلمن للماكينات، واالشتراكات الدقيقة في الضمان 

ماعي، وأجور العمل اإلضافي. كما يوجد عدد متزايد من المصانع التي تنّفذ اتفاقية المفاوضة االجت
 الجماعية القطاعية.

وال يزال عمل أفضل/األردن قلقا  بشأن اإلساءة اللفظية في المصانع. وعلى الرغم من التحسينات 
هذه القضايا. وال تزال الُمَهل القصيرة المحدودة، تحتاج المصانع المشاركة إلى إيالء اهتمام أكبر لمعالجة 

وضغط اإلنتاج يشّكالن مصدر قلق في قطاع األلبسة العالمي. وباإلضافة إلى تدريب أصحاب العمل 
والمشرفين على إدارة اإلجهاد والتواصل، يحتاج المشترون أيضا  إلى القيام بدور نشط في مكافحة هذه 

 الممارسات.

سينات، إال أن العديد من المجاالت في إطار السالمة والصحة المهنية وعلى الرغم من وجود بعض التح
 نهج "قائم على الُنظم"تحتاج إلى مزيد من المعالجة. وسيستمر عمل أفضل/األردن في مناصرة اّتباع 

 لمعالجة هذه القضايا.

جال آخر قامت وإن تلبية تفضيالت الطعام في أوساط العمال، التي ُتعتبر مسألة شخصية بطبيعتها، هي م
المصانع باالستثمار فيه، ولكن ُتظهر االستطالعات أن بعض العمال يرغبون في رؤية تحّسن في هذا 
المجال. وقد استخدمت بعض المصانع لجان الغذاء للحصول على أفكار من العمال مباشرة حول نوع 

 ميمه على القطاع بأكمله.وُيعتبر هذا نموذجا  ناجحا  يمكن تع –الطعام وأصنافه التي يرغبون فيها 

وباإلضافة إلى ذلك، سيعمل برنامج عمل أفضل/األردن بشكل وثيق مع المصانع ومفتشي العمل من 
وزارة العمل والنقابة العامة لتحسين ظروف المعيشة في سكنات المصانع. ويشمل هذا تحسين قدرات 
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ي السكنات، وضمان الوفاء بالمعايير مفتشي وزارة العمل على ضمان االمتثال بفعالية لقوانين العمل ف
 األساسية لسالمة المباني.

بينما يسعى عمل أفضل/األردن إلى توسيع نطاق المبادرات لتعزيز تنفيذ نهج أكثر شموال  لرفاه العمال: 
رفاه العمال، هناك حاجة للحصول على فهم أفضل الحتياجات العمال وآليات الدعم الحالية وأوجه القصور 

، سيعمل البرنامج بالتعاون مع مشاريع منظمة العمل الدولية األخرى 2020ق الوطني. وفي عام في السيا
ووكاالت األمم المتحدة المتخّصصة لتطوير وتنفيذ تدخالت مستهدفة. وستعتمد هذه التدخالت على 

 .2020بحوث إضافية حول حالة الصحة النفسية بين عمال األلبسة سيتم إجراؤها في حزيران/يونيو 

ُيعتبر تعاون عمل أفضل/األردن مع الشركاء الوطنيين حجر الزاوية في البرنامج. وإن هذا  الشراكات الوطنية:
، التي تسعى إلى زيادة جهود بناء القدرات 2022-2017المرحلة االستراتيجية الحالية للبرنامج واضح جدا  في 

ي تعزيز تعاونه مع وزارة العمل من خالل مع األطراف الثالثة الشريكة. وسيستمر عمل أفضل/األردن ف
االنتداب وورش العمل وتبادل المعلومات. كما سيعمل على تفعيل اتفاقية التعاون مع النقابة العامة 
للعاملين في صناعة الغزل والنسيج واأللبسة وتكثيف جهوده لدعم النقابة لتصبح أكثر شموال  للعمال 

 الوافدين.

عمل أفضل/األردن تطوير استراتيجية قطاعية من أجل فهم أفضل للبيئة  سيدعم :استراتيجية القطاع
 الحالية، وإنشاء إطار مؤسسي للتعاون، وشمول مبادئ عمل أفضل/األردن في الخطة الوطنية.
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 الملحقات

 الملحق )أ(. المصانع المشمولة في هذا التقرير 

)التكنولوجيا المتقدمة لصناعة  –الفرع اإلنتاجي عجلون 
 (R-Texلصناعة األلبسة ) التكنولوجيا المتقدمةشركة  األلبسة(

 حي لصناعة المالبس شركة العرين لصناعة األلبسة
 (1الشركة الهندية االردنية للمالبس )الوحدة  شركة الحنان لصناعة األلبسة

 (2الشركة الهندية االردنية للمالبس )الوحدة  شركة المسيرة لصناعة األلبسة
 شركة األناقة لأللبسة ستمرة لصناعة األلبسةشركة الم

 شركة العاج لصناعة األلبسة شركة الطفيلة لصناعة األلبسة
 شركة العاج لصناعة األلبسة )مشروع الفرع اإلنتاجي( شركة المفهوم لأللبسة الجاهزة

 (2 ةشركة جرش لصناعة األلبسة )الوحد شركة أسيل لصناعة األلبسة
 (3و 1شركة جرش لصناعة األلبسة )الوحدتان  أللبسة/الموقرشركة أسيل لصناعة ا

 بدو الصحراء شركة أتاتكس لصناعة األلبسة
 مشروع الفرع اإلنتاجي لشركة الصافي لصناعة األلبسة شركة أتالنتا لصناعة األلبسة

 شركة الصافي لصناعة األلبسة الشركة النوعية لصناعة األلبسة
 شركة موسى لصناعة األلبسة الجاهزة عة األلبسةشركة األعمال المخلصة لصنا
 شركة مصطفى وكمال لصناعة األلبسة شركة كادي لصناعة األلبسة

 شركة الجمل العالمية لصناعة األلبسة
سما  –شركة حرفة اإلبرة لصناعة األلبسة )المفرق 

 السرحان( 
 أللبسةشركة حرفة االبرة لصناعة ا شركة االزياء العملية لصناعة األلبسة
 شركة القرن الحديث لصناعة األلبسة شركة معجزة العصر لصناعة األلبسة

 شركة بوابة السالم لصناعة األلبسة الجنيد –شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة 
 شركة باين تري لصناعة األلبسة الطباعة –شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة 

 شركة المقام لصناعة األلبسة الزمالية –لصناعة األلبسة شركة االزياء التقليدية 
 شركة قوس قزح لصناعة األلبسة البصيرة –شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة 

 شركة أبواب الخير لصناعة األلبسة (01شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
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 شركة ريتش باين لصناعة األلبسة (12و 11حدة شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الو
 شركة سنا لصناعة األلبسة )إربد( (3شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
 شركة سنا لصناعة األلبسة (5شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
 البسسيدني للم (8شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
 الشركة الجنوبية لصناعة األلبسة (9شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 

 (2الشركة المعيارية لصناعة الجينز )وحدة الساتاليت  الكرك –شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة 
 األلبسة الشركة المعيارية لصناعة (4شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
 شركة الخط المستقيم لصناعة األلبسة (10شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
 صناعة األلبسةلشركة البعد الثالثي  (2شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
 ةشركة ناب الفيل لصناعة األلبس (6شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 
 (جرششركة ناب الفيل لصناعة األلبسة وحدة الساتاليت ) (7شركة االزياء التقليدية لصناعة األلبسة )الوحدة 

 شركة أيام ماليبان لصناعة األلبسة
شركة ناب الفيل لصناعة األلبسة وحدة الساتاليت 

 )الرصيفة(
 لإلبداع لصناعة األلبسة شركة المتحدة أيام ماليبان لصناعة األلبسة )مشروع الفرع اإلنتاجي(

 شركة المتحدة لإلبداع لصناعة األلبسة )مشروع الساتاليت( شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة
 شركة الفلك لصناعة األلبسة منحنى الموضة للمالبس

 شركة الظافر لصناعة األلبسة شركة الملبوسات الناعمة لصناعة األلبسة
 شركة دبل يو اند دي لصناعة األلبسة سةشركة درب التبانة لصناعة األلب

  العبقري لصناعة المالبس
  شركة حيفا لصناعة األلبسة

  شركة التكنولوجيا المتقدمة لصناعة األلبسة
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 الملحق )ب(. قائمة المشترين المشاركين
Abercrombie & Fitch 
Amazon Fulfillment Services, Inc. 
American Eagle Outfitters, Inc. 
ascena Retail Group Inc. 
DICK's Sporting Goods Ltd. 
Disney Worldwide Services 
GAP Inc 
Global Brands Group 
J.Crew 
Jobadu 
John Lewis 
KLEONIKI APOSTOLOPOULOU 
L.L.BEAN.Inc. 
Li & Fung Trading Ltd 
Marks and Spencer 
New Balance Athletics, Inc. 
Newtimes Development Ltd 
NIKE, Inc 
Post CH AG 
PVH Corp 
Ralph Lauren Corporation 
Sears Holdings Management Corporation 
Talbots, Inc. 
Target Corporation 
Under Armour, Inc 
Wal-Mart Stores, Inc. 
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دات   الملحق )ج(. المنهجية والمحدِّ

ُيجري عمل أفضل تقييمات للمصانع لرصد االمتثال لمعايير العمل الدولية : تقييمات المصانع
األساسية وقانون العمل الوطني. وُتبرز تقارير التقييم نتائج عدم االمتثال، والتي ُتستخدم بعد 
ذلك لمساعدة المصانع في تحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين. وإن جمع هذه البيانات 

 ها يساعد المصانع في إظهار التزامها بتحسين ظروف العمل.وإعداد تقارير عن

وينّظم عمل أفضل التقارير في ثماني مجموعات. حيث تضم المجموعات األربع األولى معايير 
عمل األطفال، والتمييز، والعمل الجبري/القسري، والحرية النقابية  –العمل األساسية 

حقوق األساسية في العمل في إطار اتفاقيات والمفاوضة الجماعية. وتحمي هذه المعايير ال
العمل الدولية األساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية، وُتستخدم معايير العمل الدولية 
 –كأساس لالمتثال في هذه المجموعات األربع. وتندرج المجموعات المتبقية 

المهنية، ووقت العمل  التعويضات/االستحقاقات، والعقود والموارد البشرية، والسالمة والصحة
في إطار "ظروف العمل". وتتضمن نقاط االمتثال لهذه المجاالت االختالفات في التشريعات  –

الوطنية تبعا  للبلد الذي تجري فيه العمليات. ويحّدد عمل أفضل معيار مقارنة استنادا  إلى المعايير 
لقوانين الوطنية أو تعالج بشكٍل الدولية والممارسات الجيدة في المجاالت التي ال تغطي فيها ا

كاف أي مسألة تتعلق بظروف العمل. ثم يتم تقسيم المجموعات الثماني إلى نقاط امتثال 
 للمجموعات، وتتضمن كل نقطة امتثال عددا  من األسئلة، التي قد تختلف حسب البلد.

فقد استمر عمل ونظرا  ألن غالبية العاملين في قطاع األلبسة في األردن هم من جنوب آسيا، 
أفضل/األردن في العمل مع مستشارين من بنجالدش وسريالنكا لتعزيز مشاركة البرنامج مع 
العمال والمصانع. وقد سمح هذا للبرنامج ببناء تواصل ومشاركة مباشرين مع العمال وتمكين 

 الوصول إلى المعلومات.

، أجرى عمل 2019ألول/ديسمبر في كل من حزيران/يونيو وكانون ا استطالعات العمال والمدراء:
أفضل/األردن استطالعات للعمال والمدراء في جهد مستمر لجمع معلومات عن حالة قطاع 
األلبسة. حيث عمل البرنامج مع فريق بحث محلي لجمع اإلجابات من العمال والمدراء. وعلى مدار 

عامل  1,700ع من أكثر من أربعة أسابيع في حزيران/يونيو، جمع فريق من الباحثين نتائج االستطال
، أو ما يقرب من  77في  بالمائة من القوى العاملة في قطاع األلبسة. وعاد الفريق إلى  3مصنعا 

عامل. وكان  1,700المصانع في كانون األول/ ديسمبر، واستطلع مجموعة مختلفة من حوالي 
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ان تمثيل دقيق تصميم المسح مقسما  حسب النوع االجتماعي والجنسية داخل كل مصنع لضم
للعمال في إطار هذه التقسيمات. وتم اختيار العمال بشكل عشوائي داخل كل مجموعة. وتم 
استطالع معظم العمال في أيام الجمعة في مكان محايد خارج المصنع. وتم إجراء االستطالع عبر 
ال اإلنترنت، واستخدم غالبية العمال هواتفهم الخاصة لتعبئة االستبيان. واستغرق إكم

دقيقة للعمال الذين  60دقيقة للعمال الذين يمكنهم القراءة، وحوالي  30االستطالع حوالي 
.  استخدموا التسجيل الصوتي. كما أكمل مدير واحد من كل مصنع استطالعا  منفصال  أيضا 

يقوم عمل أفضل باحتساب معدالت عدم االمتثال لكل مصنع ويوردها احتساب عدم االمتثال: 
نقطة ، ويتم إيراد نقطة امتثاللكل مصنع على حدة. ويتم ذكر معدل عدم االمتثال لكل في تقارير 

ممتثلة إذا أظهر سؤال واحد أو أكثر من األسئلة المتعلقة بتلك النقطة وجود  االمتثال بأنها غير
 معدالتدليل على عدم االمتثال. وفي تقارير اإلفصاح السنوية، يستخدم عمل أفضل متوسط 

 إن المثال، سبيل على. بالتقرير المشمولة الفترة ضمن المشاركة المصانع جميع في الاالمتث
 المصانع جميع أن إلى يشير األسئلة ألحد بالمائة 100 قدره امتثال عدم معدل متوسط وجود

 .المجال هذا في انتهاكات لديها كان المشاركة

دات التقييم الذي ُيجريه عمل أفضل: تقييم المصانع المفصلة فقط على ما  تستند تقارير محدِّ
تم رصده والتحقيق فيه وتحليله خالل زيارات التقييم. وقبل أن تصبح التقارير رسمية، يتم منح 
المصانع خمسة أيام عمل لتقديم التغذية الراجعة )ردود األفعال( والتوضيحات التي تؤثر في بعض 

. وال يزال من الصعب تقييم بعض القضايا الحاالت في الصياغة المستخدمة في التقرير النهائي
والتحقق من صحتها بشكل مستقل. على سبيل المثال، يصعب التعّرف على التحرش الجنسي 
خالل زيارة تقييم المصنع. حيث ُيعتبر عموما  مسألة حساسة، ومن المرجح أال يتم اإلبالغ عنه 

الكتابة لنسبة كبيرة من العمال بالمستوى المطلوب. وإن المستوى المنخفض لمعرفة القراءة و
يمكن أن يؤثر أيضا  على نزاهة التوثيق المتعلق بموافقة العمال على العمل اإلضافي، وحفظ 
الوثائق الشخصية، واإلجراءات التأديبية، وحقوق االستخدام. وللتغلب على هذه المحّددات بقدر 

ارة من خالل عينات مقابالت معّين، يتم مطابقة المعلومات المقدمة من قبل العمال واإلد
 تمثيلية ومختلف الوثائق التي تحتفظ بها المصانع.

دات التقييمات التي يجريها برنامج عمل أفضل/األردن: في سياق األردن، يمكن كذلك أن تنشأ  محدِّ
. حيث أن إجراء تحقيق شامل الوافدينالمحّددات في عملية التقييم عند رصد قضايا تخص العمال 
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ات التعاقد في بلد المنشأ للعمال يتجاوز نطاق عمل أفضل/األردن. وقد يكون التحقق في إجراء
صعبا  ألن تواريخ الميالد في جوازات السفر الوطنية، الوثيقة الرئيسية  الوافدينمن سّن العمال 

 المتاحة للتحقق من سّن العمال، يمكن تزويرها بشهادات ميالد مزورة.

، ولقد كان اكتشاف االنتهاكا ت في مجال استحقاقات العمال عند انتهاء عقودهم أمرا  صعبا 
خصوصا  في الحاالت التي ال يتم فيها االحتفاظ بأي وثائق ورقية مناسبة لإلشارة إلى المبلغ 
المدفوع للعمال. وعالوة على ذلك، في بعض الحاالت التي قد ُتظهر فيها األوراق والوثائق أن 

اته، لن يكون باإلمكان التحقق فيما إذا كان العامل قد حصل العامل قد استلم جميع مستحق
فعال  على المبلغ المذكور بمجّرد أن يكون ذلك العامل قد غادر البلد. كما يصعب تبرير حاالت إنهاء 
الخدمات بشكل غير قانوني من خالل مصادر متعددة وتعتمد عادة على مطابقة تصريحات العمال 

التوقف عن العمل أو اإلضرابات. وفي مثل هذه الحاالت، إما أن  في أعقاب حوادث مثل حاالت
تكون اإلدارة قد احتفظت بالوثائق التي تثبت بأن العامل كان قد استقال بمحض إرادته أو أنها ال 

 تحتفظ بأي وثائق على اإلطالق فيما يتعلق بإنهاء الخدمات.

يشّكل تحديا  لبرنامج عمل أفضل/األردن  ولطالما كان تقييم االمتثال للحرية النقابية في األردن
لعدد من األسباب. حيث ال يوّفر قانون العمل األردني الحالي حماية كافية للحرية النقابية، ومن 
شأن الهيكل النقابي األحادي أن يمنع العمال من تشكيل نقابة عمالية من اختيارهم. وأصبحت 

لة المتعلقة بالحرية النقابية. ويواصل برنامج المصانع بحكم الواقع غير ممتثلة في إطار األسئ
عمل أفضل/األردن رصد جوانب أخرى من العمليات النقابية، بما في ذلك وصول النقابة للمصانع 
والمرافق والتمييز ضد النقابة واالمتثال التفاقية المفاوضة الجماعية القطاعية واإلضرابات على 

ابة العمال الرئيسية لقطاع األلبسة األردني ال تمثل مستوى المنشأة. وفي الوقت نفسه، فإن نق
ألنه ال يحق سوى للعمال المحليين أن يشاركوا  الوافدينبشكل كامل غالبية القوى العاملة من 

في التصويت والترّشح في انتخابات مجلس النقابة. وُتعتبر قدرات النقابة أيضا  محدودة في 
 بسبب الحواجز اللغوية. الوافدينالتواصل بشكل كاٍف مع العمال 

دات احتساب عدم االمتثال: إن التركيبة الثنائية لإلجابات على االمتثال )إما "نعم" أو "ال"( تحّد  محدِّ
من قدرة عمل أفضل على عرض شدة عدم االمتثال على شكل أرقام، وال يفضي ذلك إلى تحديد 

ع بشكل ملحوظ في مجال معين على سبيل المثال، قد يتحّسن مصن‘. مستويات عدم االمتثال’ 
، فإن  . وفي حين ُيعتبر مؤشرا  تجميعيا  وصارما  ولكن قد ال يكون مؤهال  مع ذلك لُيعتبر ممتثال 



لسنوي ر ا ي لتقر األردن2020 ا : عمل أفضل   

معدل عدم االمتثال مفيد ليقوم عمل أفضل بإجراء مقارنة البيانات عبر البلدان وليكون لديه فكرة 
اإلحاطة  ما يكون خارج قدرة تلك األرقام عامة عن مجاالت عدم االمتثال في هذا القطاع. وغالبا  

كامل بالمسائل المحددة التي يتم رصدها خالل تقييم المصانع. ووفقا  لذلك، من المهم  بشكل
دراسة المجموعات ونقاط االمتثال بمزيد من التفاصيل لخلق فهم أشمل لهذا القطاع ومعدالت 

 عدم االمتثال الكلية )كما هي معروضة(.

دات مقا دات لمقارنة معدالت  رنة معدالت عدم االمتثال بمرور الوقت:محدِّ هناك العديد من المحدِّ
دات هو أن مجموعة المصانع المشاركة في برنامج  عدم االمتثال بمرور الوقت. وأهّم هذه المحدِّ
عمل أفضل ليست ثابتة بمرور الوقت. ففي كل عام، تنسحب بعض المصانع من البرنامج أو 

لتجاري، وتلتحق بعض المصانع بالبرنامج. وعادة، يكون عدد المصانع التي تلتحق توقف نشاطها ا
بالبرنامج أكثر من تلك التي تنسحب منه، والمصانع التي تلتحق ليست في العادة ممثلة للمصانع 
الموجودة حاليا  في البرنامج. وعلى وجه الخصوص، تكون معدالت عدم االمتثال أعلى في السنة 

 لمشاركة في البرنامج.األولى من ا

وباإلضافة إلى المجموعة المتغيرة من المصانع، قد تكون هناك تغييرات أخرى تؤثر على عدم 
االمتثال في المصانع ولكنها ال تعكس في الحقيقة تغييرات هامة في ظروف العمل. على سبيل 

وعة من القوانين المثال، قد تتغير القوانين بحيث يصبح المصنع الذي كان ممتثال  بموجب مجم
في أحد األعوام، غير ممتثل في العام التالي. وقد يكون السبب في حدوث هذه التغييرات أيضا  
اختالف تفسير القوانين. وفي هذه الحالة، يناقش عمل أفضل دائما  هذا االختالف في التفسير 

ات في عدم االمتثال مع الشركاء في هيكله ثالثي التمثيل. وخالل هذا التقرير، يتم وضع التغيير
في سياقها لمعالجة هذه القضايا وتوضيح لماذا أصبحت المصانع ممتثلة أو غير ممتثلة. وإن 

نحن نسعى إلى توضيح أي التغييرات كانت  –الوصف السردي المرافق لالمتثال هو أساسي 
 هامة وأيها كانت مجرد تغييرات سطحية.
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 لملحق )د(. تحليل ساعات العملا
طريقة جديدة لحساب ساعات العمل. حيث يحسب متوسط ساعات  2020التقرير السنوي لعام ستخدم ي

العمل التي يتم القيام بها في األسبوع لكل عامل ويضيف ساعات العمل التي يتم القيام بها يوم الجمعة. 
لسنوي لعام وُتنتج هذه المنهجية المختلفة نتائج مختلفة قليال  عن المنهجية المستخدمة في التقرير ا

، توّضح الجداول 2018بدقة مع ساعات العمل في  2019. ومن أجل مقارنة ساعات العمل في 2019

باستخدام المنهجية المحّدثة لحساب ساعات  2018و 2019أدناه ساعات العمل التي تم القيام بها في 

في  2019و 2018ها بين العمل التي تم القيام بها. وإن جميع مقارنات ساعات العمل التي تم القيام ب
 النص تستخدم األرقام أدناه.

 .2019بيان تفصيلي لساعات العمل األسبوعية: بيانات  .15الجدول 

 الفئة 
عدد 

 المشاهدات
متوسط الساعات 

 في األسبوع
االنحراف 
 المعياري

 حد أعلى حد أدنى 

 93 8 11.2 53.6 29,897  اإلجمالي

 93 8 7.8 60.0 18,941 غير أردنيين الجنسية

 72 8 6.2 42.1 10,956 أردنيون

النوع 
 االجتماعي

 93 8 11.3 52.0 21,502 إناث

 84 21 10.1 57.7 8,395 ذكور

مصّدرون  نوع المصنع
 84 8 10.4 55.9 20,663 مباشرون

متعاقدون من 
 93 8 12.5 54.4 3,868 الباطن

 70 8 7.1 43.4 5,366 فروع إنتاجية
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 باستخدام المنهجية المحّدثة. 2018ن تفصيلي لساعات العمل األسبوعية: بيانات بيا. 16الجدول 

 الفئة 
عدد 

 المشاهدات

متوسط 
الساعات في 

 األسبوع

االنحراف 
 المعياري

حد 
 أدنى 

 حد أعلى

 88 3 10.7 53.0 33,008 اإلجمالي

 88 3 8.0 58.5 22,114 غير أردنيين الجنسية

 63 6 6.1 42.3 10,894 أردنيون

النوع 
 االجتماعي

 84 3 10.7 51.9 23,835 إناث

 88 8 10.3 55.7 9,173 ذكور

مصّدرون  نوع المصنع
 81 3 9.6 54.1 24,790 مباشرون

متعاقدون من 
 88 16 14.3 57.9 3,475 الباطن

 69 8 8.0 43.8 4,743 فروع إنتاجية
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