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 كلمات افتتاحیة: 
كلمتھ بالتأكید على الظروف االستثنائیة   استیتیة، وزیر العمل في المملكة األردنیة الھاشمیة،معالي السید نایف زكریا بدأ 

، مما أدى إلى ارتفاع على حٍد سواء ، والتي أثرت على أصحاب العمل والعمال2021و  2020عامي   سادت خاللالتي 
إیجاد  في ، وخاصة وزارة العمل وشركائھا، الحكومة األردنیة الجھود التي بذلتھاعرض   معالیھمعدالت البطالة. وواصل 

 فرص لمواجھة التحدیات التي تواجھ أصحاب العمل والعمال. 

أنشأت وزارة العمل وحدة عمل أفضل  فقد  ولضمان توفیر بیئة عمل الئقة وآمنة للعمال داخل المنشآت في مختلف القطاعات، 
تشي العمل في مجال السالمة والصحة المھنیة، بالشراكة مع  تفتیش المركزیة، كما قامت الوزارة بتدریب مف مدیریة الضمن 

: تنفیذ إجراءات القائمة الذھبیة،  الضوء على إنجازات الوزارة ومنھا معالیھ سلّطبرنامج عمل أفضل. و –منظمة العمل الدولیة 
الصناعیة المؤھلة عند تصدیرھا إلى األسواق األمریكیة، وإنشاء خمس مناطق  عفاءات الجمركیة لمنتجات المناطقواإل

 عمل معنیة في كل مدینة صناعیة.  مدیریةصناعیة مؤھلة موزعة في المملكة مع 

أن األردن یتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لجذب مستثمرین جدد ودعم المستثمرین الحالیین،  علىد یبالتأك كلمتھواختتم معالیھ 
 كذلك لدعم العمال وخلق بیئة عمل الئقة.و

والمنسوجات   األلبسةإلى أھمیة صناعة  سعادة السید ھنري ووستر، السفیر األمریكي لدى المملكة األردنیة الھاشمیة،أشار 
 لبسةنمو قطاع األ أنإلى  كما أشارعشرات اآلالف من العمال، ربعھم من األردنیین. ھذا القطاع وظف حیث ی في األردن، 

المشترین األمریكیین والمصانع  العمال وسالمتھم من خالل تطبیق المعاییر الدولیة التي یلتزم بھا كل من إلى تحسین رفاهأدى 
 .وزارة العمل األمریكیةاألردن ول/أفضعمل لعمل ومنظمة العمل الدولیة و، بالتعاون مع وزارة ااألردنیة

  سدّ وسلّط سعادتھ الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات األردنیة لزیادة حصصھا في السوق من خالل جعل األردن ی
، من أجل اغتنام ھذه الفرصة، یحتاج األردن إلى  لكن. ونھا الوالیات المتحدة بسبب الجائحةفجوة االعتماد المفرط التي تعاني م

، والمساواة في األجور والضمان االجتماعي للعمال  العمال سكناتظروف المعیشة في معالجة ش الجنسي، ولتحرّ التصدي ل 
 المھاجرین لتلبیة معاییر العمل والجودة العالمیة العالیة. 

حدة ستظل ملتزمة بتحقیق الھدف المشترك المتمثل في تعزیز النمو  واختتم سعادتھ كلمتھ بالتأكید على أن الوالیات المت
 األردني.  القتصادواالستقرار ل

السید سنال كومار، رئیس مجلس اإلدارة والمدیر اإلداري في شركة األزیاء التقلیدیة لصناعة األلبسة الجاھزة وعضو  أشار 
التي أظھرتھا صناعة  على الصمود الھائلة   القدرةإلى أن ، مجلس إدارة الجمعیة األردنیة لمصّدري األلبسة والمنسوجات

األلبسة الیوم، وخاصة خالل األزمة الصحیة العالمیة، كانت نتیجة للجھود الجماعیة لشركاء الصناعة وكذلك الحكومة 
الجمعیة األردنیة لمصّدري  من أجل البناء على ھذا النمو، تھدف وواعدة.  2021أرقام الصادرات لعام وأفاد بأن  األردنیة. 

الصناعة جنباً إلى جنب مع ممثلین من وزارة العمل ووزارة الصناعة  ھذه إلى الوفاء بتفویضھا في دعم  األلبسة والمنسوجات
بالتنسیق مع الحكومة   جلع خطط قصیرة ومتوسطة وطویلة األ االستثمار. كما أنھ من المھم وض ھیئاتوالتجارة والتموین و

من المستثمرین من أجل خلق المزید من فرص العمل لألردنیین في المناطق  عدد أكبراألردنیة من أجل تسویق القطاع وجذب 
 الریفیة.

الكفاءة لدعم العمال في صناعة األلبسة بشكل بالتي تدفع  " 4.0الصناعة  " الثورة الصناعیة الجدیدة  وتتكیّف المصانع مع
  اھذلتحرش الجنسي، وخلق مكان أفضل للعمال للعیش فیھ، والنظر إلى العمال كجزء من ل ومن الضروري التصّدي أفضل. 
 .القطاع



                                                                                                                 
    

 
 

عل المستمر ایمكن للحوار والتفوالقطاع على النحو الذي ھو علیھ الیوم.  توطید ھذایلعب عمل أفضل/األردن دوراً ضخماً في 
األردن والنقابة والمستثمرین والحكومة أن یخلق مكاناً أفضل بكثیر للعاملین في ھذا القطاع، ویمكن بین برنامج عمل أفضل/ 

 أخرى.  دوللعالمات التجاریة في الوالیات المتحدة وبحیث یساعد على نمو افي األردن أن یساعد في إنشاء مركز رئیسي 

الجمعیة األردنیة   ال سیماووالمشاركات عن امتنانھ للمشاركین  مدیر برنامج عمل أفضل العالمي،السید دان ریس، أعرب 
في استضافة المنتدى السنوي الثالث عشر ألصحاب المصلحة المتعددین، مشدداً   لمشاركتھا لمصّدري األلبسة والمنسوجات

االمتثال لمعاییر العمل في من فاظ على مستویات عالیة على أھمیة ھذا اإلنجاز المتمثل في تطویر شراكات قویة من أجل الح
ً  13الضوء على اإلنجازات الرئیسیة التي تحققت نتیجة السید ریس ط سلّ واألردن.  تحسین ظروف   من التعاون ومنھا عاما

سلیمة من خالل اتفاقیات المفاوضة   عمالیة، والقضاء على العمل الجبري، والحفاظ على عالقات المھنیة  الصحة والسالمة
 العمال، وبناء شراكة قویة مع وزارة العمل. ةة بین منظمات أصحاب العمل ونقابالجماعیة الموقع

العمل اإلضافیة المفرطة خاصة في   ساعات إلغاءواقترح السید ریس مجالین محتملین للتحسین في الفترة المقبلة. أوالً، ضمان 
ل أصحاب العمل والعمال  الطلب، من أجل تجنب الظروف المؤسفة التي یمكن معالجتھا من قب اً فيارتفاعالتي تشھد سم اموال

إلى المعاییر البیئة المواتیة للحریة النقابیة في األردن ال ترقى إن . ثانیاً، مفاوضة الجماعیةالتفاقیة ال ةالقادم في المراجعة 
تشاور مع أن تنصح السید ریس الحكومة بو . 87المعترف بھا دولیاً المنصوص علیھا في اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  

 المعیار المتفق علیھ دولیاً وتنفیذه. ھذا على  لمصادقةضع خارطة طریق لتالشركاء االجتماعیین و

عمل برنامج جماعي للشركاء لن یتحقق من خالل ما یمكن أن یحققھ واختتم السید ریس حدیثھ باإلقرار بأن الطموح ال
في المسؤولیات الجماعیة للحكومة وأصحاب العمل والمنظمات العمالیة التي تحكم ذلك  ن كمُ یَ ، وإنما بمفردهأفضل/األردن 

 أیضاً.  المناط بھا دورالشركات في سلسلة التورید التي تلعب ال بدعم منسوق العمل في عرض ال

 

 حلقة نقاش: االستراتیجیة الوطنیة لقطاع األلبسة 
 

 المنظمة   المتحدث/المتحدثة 

مدیریة التنمیة الصناعیة بوزارة الصناعة والتجارة والتموین في    ةمدیر یاسمین خریسات  . 1
 المملكة األردنیة الھاشمیة

الوالیات المتحدة لدى المملكة األردنیة مستشار اقتصادي في سفارة  بنیامین ثومسون . 2
 الھاشمیة

 في غرفة صناعة األردن قطاع الصناعات الجلدیة والمحیكاتممثل  إیھاب قادري . 3

نائب رئیس مجلس إدارة الجمعیة األردنیة لمصّدري األلبسة   علي عمران  . 4
ومالك شركة التكنولوجیا المتقدمة لصناعة األلبسة   والمنسوجات

 الجاھزة 

 



                                                                                                                 
    

 
 

 مدیرة مدیریة التنمیة الصناعیة بوزارة الصناعة والتجارة والتموین في المملكة األردنیة الھاشمیة، یاسمین خریسات

% منھم 25، وعاملة  ألف عامل 70تُعتبر صناعة األلبسة من أكثر الصناعات حیویة في األردن حیث توظف أكثر من 
  التشبیك مع الصناعات المحلیة، فياألولویات الحالیة للحكومة حیث تتمثل الحكومة األردنیة.  ة لدىأردنیون، مما یجعلھا أولوی
ً ، وتعزیز الروابط بین المصانع الصغیرة ووتعزیز العالقات العمالیة من أجل زیادة  متوسطة الحجم مع المصانع األكبر حجما

 راء في قطاع األلبسة والمنسوجات. طلبات الش

تشمل و .معظم ھذه الصادرات إلى الوالیات المتحدةوكانت ملیار دینار،  1.4القطاع لھذا العام  ھذا صادرات  تجاوز حجم
  شغّلتو نمواً تشھد ألنھا  دعم الصناعات، وال سیما صناعة األلبسة بھدفلتطویر الصناعة  زیادة التمویل األخرى األولویات 

 عدداً كبیراً من القوى العاملة األردنیة.

، مما یدل على األھمیة التي تولیھا الحكومة األردنیة وزارة الصناعة والتجارة والتموین  فيأمانة لقطاع األلبسة تم إنشاء 
 لقطاع األلبسة والمنسوجات. 

 

 المستشار االقتصادي في سفارة الوالیات المتحدة لدى المملكة األردنیة الھاشمیة، بنیامین ثومسون

من أجل ضمان نجاح االستراتیجیة، من الضروري تطویر عالقات تعاون مع مشاركة فاعلة من قبل العدید من أصحاب  
ي توسیع قطاع األلبسة األردني وزیادة فرص العمل  یتمثل الھدف الشامل لالستراتیجیة الوطنیة لقطاع األلبسة فوالمصلحة. 

ز على تحفیز النمو االقتصادي من خالل  تركّ التي وتتوافق ھذه األھداف مع اتفاقیة التجارة الحرة  .لألردنیین في ھذا القطاع
 كال الجانبین.ل زیادة الصادرات وفرص العمل 

وكیف یمكننا سد ھذه الفجوة وما ھو الدور   قطاعال اھذ یتمثل أحد التحدیات الرئیسیة في كیفیة زیادة عدد األردنیین العاملین في 
الذي تلعبھ اتفاقیة التجارة الحرة؟ تشیر مسودة االستراتیجیة إلى أن معظم األردنیین ال یریدون العمل في قطاع األلبسة.  

التحدي خطط تدریب وطنیة محددة وزیادة الحد األدنى لألجور. ومع ذلك، فإن كال االقتراحین   وتشمل الحلول لمواجھة ھذا
 المفروضة على القطاع، وظیفالت(كوتا) العتبار الحد األدنى لحصص ؤخذ في ایواجھان تحدیات خاصة بھما. كما یجب أن یُ 

 . ة العالمیةعمصنّ شركات القدرة التنافسیة للبال  یل كفاءتھ مما قد یلحق ضرراً ه السوق وتقلألنھا ستؤدي إلى تشوّ 

عدم التركیز على زیادة  بأي طرف باستحقاقات  إلحاق ضرر زیادة عدد األردنیین العاملین في القطاع دون  لیتمثل أحد الحلول 
عة الشركات المصنّ من أرباح ذلك نمو القطاع بأكملھ. سیزید  زیادة كیف یمكنناالتركیز على  وإنمانسبة األردنیین العاملین 

 عدد الوظائف التي یرغب األردنیون في شغلھا. تلقائیة في  ویجلب عمالت أجنبیة للحكومة باإلضافة إلى زیادة 

 لعثور على أسواق ومشترین ومستثمرینلیتم تشجیع المطورین بشدة على التركیز على توسعة السوق من خالل تحدید طرق 
في المناطق النائیة باإلضافة  الفروع اإلنتاجیة سیستفید القطاع أیضاً من زیادة استخدام و. على حٍد سواء ، أجانب ومحلیینجدد

ح أن یؤدي نھج  شركات تصنیع أكبر، ومن المرجّ لتصبح إلى مساعدة الشركات الصغیرة والمتوسطة في القطاع على النمو 
 نمو القطاع إلى زیادة فرص العمل لألردنیین. 

 

 الصناعات الجلدیة والمحیكات في غرفة صناعة األردن، إیھاب قادري  ممثل قطاع

% من إجمالي الصادرات الوطنیة، 27أھم المؤشرات واإلنجازات للقطاع حتى تاریخھ: یمثل قطاع األلبسة والمنسوجات 
؛ حیث تضاعفت  القیمة المضافةعلى القطاعات ذات وھذا یعني أن القطاع مصدر مھم للعملة األجنبیة، كما أنھ یعتبر من أ



                                                                                                                 
    

 
 

بحوالي ھذا القطاع سھم یو  ،ملیون دینار 600لتصل إلى أكثر من  في ھذا القطاعالقیمة المضافة الناتجة عن أنشطة اإلنتاج 
قطاع كثیف العمالة،  عد لفرص العمل لألردنیین حیث أنھوا ھذا القطاع بأنھ محور أثبتكما  .% من الناتج المحلي اإلجمالي 2

في  فرعاً إنتاجیاً  30 إنشاءحیث تم  .وقادرة على توسیع استثماراتھا راً، تعتبر صناعة األلبسة من أسرع الصناعات نمواً وأخی
 ً  فرصة عمل لألردنیین. 8,000ر حوالي خالل العقد الماضي، مما وفّ  المناطق األقل حظا

فھم  یوجدالقرار الرئیسیین، حیث  نّاعلتحقیق النتائج المرجوة من ھذه االستراتیجیة، ھناك حاجة إلى الدعم من جمیع ص ولكن
أن تھدف الشركات الكبیرة إلى الحفاظ على استثماراتھا  ینبغيبل والصغیرة والمتوسطة.  مشترك لخصوصیة ھیاكل المنشآت

تلتزم الغرفة بتنفیذ ومراقبة كافة أھداف ومتطلبات  وجذب استثمارات جدیدة. الحالیة وزیادة حجم الصادرات والتوظیف و
 تنفیذھا. تعترضوأي معوقات  االستراتیجیةوتقدیم تقاریر دوریة عن حالة تنفیذ  االستراتیجیة

 

األردنیة لمصّدري األلبسة مالك شركة التكنولوجیا المتقدمة لصناعة األلبسة الجاھزة ونائب رئیس مجلس إدارة الجمعیة 
 والمنسوجات، علي عمران

 تشغیلقصة نجاح في ھذا الصدد، حیث ازداد الفروع اإلنتاجیة لیس من السھل حل مسألة خلق المزید من فرص العمل. تعتبر 
الل تحسین  التركیز حالیاً على إیجاد طرق لخلق المزید من وظائف اإلدارة الوسطى من خ ینصبّ ووخاصة اإلناث.  یناألردنی

 في الجامعات. الخاصة باأللبسة مناھج الوطنیة ال

الدول   ھذهف صنَّ تُ والقطاع منافسة عالمیة عالیة مع دول مثل فیتنام والھند والصین. حیث یشھد إن زیادة األجور لیست خیاراً، 
 ما ھو قادم. االھتمام ب علىالعمل في إطار استراتیجیة القطاع الوطني سیساعدنا وإن . ذات معاییر تنافس عالیةدول  على أنھا 

ال  ، مع األخذ في االعتبار مسألة كیف ستستقبل المصانع المزید من العمیناألردنی تشغیلتبذل المصانع جھوداً في زیادة معدل 
وسطى لألردنیین، الدارة في اإل؟ ھناك فرص كبیرة في استحداث مناصب ستعزز عملیة الحصول علیھموكیف  األردنیین

 ز علیھ المصانع.وھذا ھو العامل الذي یجب أن تركّ 

 

 حلقة نقاش: تعزیز أصوات العمال في قطاع األلبسة األردني 
 

 المنظمة  المتحدث/المتحدثة 

 الغزل والنسیج واأللبسة رئیس النقابة العامة للعاملین في صناعة  فتح هللا العمراني . 1
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 النقابة العامة للعاملین في صناعة الغزل والنسیج واأللبسة، فتح هللا العمراني رئیس 

: العمال  فیما یتعلق بتعزیز االتفاقیات الموقعة بین النقابة والقطاع، یجب أن تكون ھناك لجنة مشتركة مع أصحاب المصلحة
السید فتح هللا لمحة موجزة عن خارطة الطریق التي   وقّدمنقابة بالمساھمة في استدامة القطاع. الالعمل. تلتزم  وأصحاب
تتضمن بعض ركائزھا الرئیسیة عدم التمییز بین العمال المھاجرین  وبالتشاور مع عمل أفضل/األردن.  النقابةوضعتھا 

  كن من خالل تعزیز السالمة الھیكلیة مع ھندسیین، وتحسین ظروف السوأجور متساویةوالمحلیین، فجمیعھم یتمتعون بحقوق 
، ومعالجة قضایا التحرش الجنسي، ومعالجة قضایا التوعیة الصحیة. وطمأن السید فتح هللا الحضور بأن النقابة  استشاریین

 واألھم من ذلك تعزیز حقوق العمال. ،استمراریة القطاع واستدامتھ لضمانتعمل 

 

 لعمل، ھیثم النجداويدیر مدیریة التفتیش بوزارة ام

تحسنت عملیة تقدیم الشكاوى / التواصل بین العمال وأصحاب العمل من خالل قنوات االتصال على ھواتفھم / أجھزة 
ویمكن للعمال التواصل مع وزارة العمل وتقدیم  .الكمبیوتر المحمولة الخاصة بھم أو من خالل منصات التواصل االجتماعي

 للعامل.  منصفاألردنیین) حیث یمكن لوزارة العمل ضمان حل  فیما یتعلق بالعمال اشكاواھم (ھذ

بإمكانیة العمال المھاجرون  تمتع ی .متساویة ورویتمتع كالھما بحقوق وأج ،العامل األردنيو المھاجر العاملال یوجد تمییز بین 
دیم شكوى أینما كان دون ذكر لغات مختلفة، حیث یمكن للعامل تق تسعالوصول إلى منصة على اإلنترنت، وھي متاحة اآلن ب

 . الشكوى المقدمة ، ویقوم المفتش بالتفتیش بناء علىاسمھ

ر عن  ویتمثل دور الوزارة في توسیع نطاق التواصل مع العمال وتشجیعھم على التواصل مع وزارة العمل بغض النظ
وھناك عملیات تفتیش مكثفة یتم إجراؤھا من أجل ضمان تقلیل معدل  تناقصاً مستمراً الشكاوى المقدمة وتشھد أعداد جنسیاتھم. 

 من خالل توفیر بیئة عمل صحیة وآمنة. العمال دوران 

 

 مؤسس "بیت العمال"، حمادة أبو نجمة 

ثالثیة  اللجنة ال  إنو. تفاھمالدوائر الحكومیة دون قرار ثالثي أو حوار وطني إلى سوء  یؤدي التفّرد في اتّخاذ القرار من قبل 
التالي ینبغي أن وب .ال یتم فیھا إثارة أي قضایا من ھذا النوعالتي ، وغیر فاعلة المعنیة بقانون العمل األردنيلشؤون العمل 

  وذلك ،ھاأصحاب المصلحة فی إشراك جمیععلى حدة، و مسألة تفعیل اللجان القطاعیة المتخصصة لكل قطاعتتولى الحكومة 
إلى  جھات حكومیة أخرى تشارك أن ھذا، ینبغي باإلضافة إلى و. التي تواجھھم تحدیاتالمن أجل مناقشة تظلماتھم ومخاوفھم و

 الصناعة. ب المتعلقةقرارات الفي جانب وزارة العمل 

 

ناب الفیل لصناعة األلبسة وعضو مجلس إدارة الجمعیة األردنیة لمصّدري األلبسة  شركة الشریك اإلداري في
 والمنسوجات، أمیت ماھتاني

العمال لبنة البناء  یُعتبر صناعة األلبسة صناعة كثیفة العمالة، وتُعتبر  .العمال صوتأن یتم االستماع لمن األھمیة بمكان 
أن   فكرة ھدممن المھم للغایة إحداث تحول ثقافي في عقلیة أصحاب المصلحة من خالل واألساسیة التي تُبنى علیھا الجھود. 

 .في نھایة المطاف ن في المصنعوموظفجمیعاً  مال ألنھمإدارة وعھناك 



                                                                                                                 
    

 
 

من المھم ولعمال. اصوت  األمر متروك لكل شركة إلسماعكیف أن وللعمال النقابیة حریة الوأشار السید أمیت إلى أھمیة 
 تنشئم لمحة عامة عن رضا العمال وإنشاء منتدیات ألصوات العمال من خالل استطالعات الرأي المستمرة للعمال والتي تقدّ 

 .تواصلقناة 

امتیاز الوصول إلى جمیع الشركات في ھذا  ب البرنامج بسبب تمتّعو .وشّدد السید أمیت على دور عمل أفضل في قطاع األلبسة
الممارسات  تطبیق وضمان من الداخل على جمیع المصانع  العأن یكون لدى عمل أفضل اطّ القطاع في األردن، من المھم جداً 

أن  تظلمات العمال وزیادة مشاركة العمال. أخیراً، خلص السید أمیت إلى  معالجةوالمشاركة مع الموارد البشریة في الفضلى 
ً تنافسیشھد قطاع األلبسة  ذلت جھود أكبر في العمل معاً لتحسین ھذا وكلما بُ  ،عمجتمَ بمثابة یبقى ومع ذلك فھو  شدیداً، ا

موضع ترحیب أكثر وأن یكون لھا  العمال أن تكون أدوار الجمعیات ونقابات نبغيیو بأكملھ.المجتمع، كان ذلك أفضل للقطاع 
 التواصل مع القوى العاملة بأكملھا.  بیةتضمن انسیامشاركة أكبر، ألنھا 

 

 كلمات ختامیة 
 "، میشیل تاري أمیریكان إیجل آوتفیترز ممثلة شركة "

 یبقىمع ذلك، و .مواجھتھا خالل العام ونصف العام الماضیین ت" التحدیات التي تم أمیریكان إیجل آوتفیترزتدرك شركة " 
 ً  نیابة عن جمیع العالمات التجاریة: دثتحوت، لشراء األلبسة منھ األردن بلداً مھما

تحالف "أفضل من النقد"  إلى نتائج الشراكة مع  " أمیریكان إیجل آوتفیترز شركة " فیما یتعلق برقمنة األجور، تتطلع  -1
 . ةالمالی  الثقافةدعم تو

رى استمراراً في تركیز تأن  " آوتفیترزأمیریكان إیجل تأمل شركة " ال تزال الصحة النفسیة تشكل تحدیاً رئیسیاً و -2
 . العمالنقابة  أنجزتھا على ملبناء لالعمل 

لسكنات  بشأن "تعزیز السالمة الھیكلیة   الجمعیة األردنیة لمصّدري األلبسة والمنسوجاتمع عمل أفضل عد شراكة تُ  -3
یؤدي إلى تحسین الظروف المعیشیة للعمال المھاجرین  من شأنھ أن في قطاع األلبسة األردني" مؤشراً واعداً  العمال

 وضمان سالمتھم. 

" إلعطاء الفرصة لتضمین جمیع التكالیف استقدامرسوم  صفر"  سیاسة واختتمت السیدة میشیل كلمتھا الختامیة بتشجیع
 األخرى أثناء عملیة التوظیف.

 

م المحرز في صناعة األلبسة األردنیة من خالل  ، رؤى حول التقدّ مدیر برنامج عمل أفضل/األردن، طارق أبو قاعودم قدّ 
ً المبادرات التعاونیة بین الشركاء الوطنیین وبرنامج عمل أفضل/األردن، باإلضافة إلى   في سیاق استراتیجیة  المضي قدما

 . المعلوماتلمزید من  ھناور على العرض  یمكن العثوعمل أفضل/األردن. لالمرحلة الرابعة  

 


