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 مقدمة

 منظمة العمل الدولية وبرنامج »عمل أفضل - األردن« 

تركــز مهمــة منظمــة العمــل الدوليــة فــي األردن علــى تحســين االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي مــن خــال تعزيــز الوصول 
إلــى الحمايــة االجتماعيــة الوطنيــة، فــرص العمــل، والعمــل الائــق. يســهم ذلــك فــي تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة 
رقــم 8 المتمثــل فــي » تعزيــز نمــو اقتصــادي مطــرد، شــمولي، ومســتدام، تشــغيل كامــل ومنتــج، وتوفيــر عمــل الئــق 

للجميــع«، وبنــاء مســتقبل مــرن.

يضــع برنامــج العمــل الائــق فــي األردن إطــاًرا شــامًا لدعــم الشــركاء االجتماعييــن لمنظمــة العمــل الدوليــة وأطــراف 
المصلحــة الوطنيــة. يركــز البرنامــج خــال الفتــرة مــن 2018-2022 علــى 3 أولويــات: )1( خلــق فــرص عمــل تســهم فــي 
االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي علــى مســتويي األســرة والمجتمــع؛ )2( توفيــر ظــروف عمــل الئقــة للجميــع تتيــح فــرص 
عادلــة للعمالــة األردنيــة، العمالــة الاجئــة، والعمالــة الوافــدة؛ )3( بنــاء قــدرات الشــركاء االجتماعييــن لتعزيــز إســهاماتهم فــي 

توفيــر عمــل الئــق.

»عمــل أفضــل - األردن« برنامــج شــراكة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة. يجمــع البرنامــج 
الرئيســي أطــراف المصلحــة مــن جميــع المســتويات فــي قطــاع صناعــة األلبســة العالمــي لتحســين ظــروف العمــل، احتــرام 
حقــوق العمالــة، وتعزيــز القــدرة التنافســية. تأســس »عمــل أفضــل - األردن« عــام 2008 بطلــب مــن الحكومتيــن األردنيــة 

ــة. واألميركي

 اتفاقية االتحاد األوروبي لتبسيط قواعد المنشأ ومشروع منظمة العمل الدولية

عــام 2002، دخــل األردن فــي اتفاقيــة شــراكة مــع االتحــاد األوروبــي تتيــح التبــادل التجــاري الحــر بيــن الجانبيــن. خضعــت 
االتفاقيــة للمراجعــة فــي عــام 2016، حيــن اتفــق االتحــاد األوروبــي واألردن علــى تبســيط متطلبــات قواعــد المنشــأ فــي 
إطــار اســتجابة االتحــاد األوروبــي األوســع ألزمــة اللجــوء الســوري. هدفــت التعديــات إلــى تعزيــز تنافســية األردن التجاريــة، 

دعــم المجتمعــات المضيفــة، وتحســين إيجــاد فــرص عمــل للعمالــة األردنيــة وللعمالــة الســورية. 

عــام 2002، دخــل األردن فــي اتفاقيــة شــراكة مــع االتحــاد األوروبــي تتيــح التبــادل التجــاري الحــر بيــن الجانبيــن. خضعــت 
االتفاقيــة للمراجعــة فــي عــام 2016، حيــن اتفــق االتحــاد األوروبــي واألردن علــى تبســيط متطلبــات قواعــد المنشــأ فــي 
إطــار اســتجابة االتحــاد األوروبــي األوســع ألزمــة اللجــوء الســوري. هدفــت التعديــات إلــى تعزيــز تنافســية األردن التجاريــة، 

دعــم المجتمعــات المضيفــة، وتحســين إيجــاد فــرص عمــل للعمالــة األردنيــة وللعمالــة الســورية. 

عــام 2002، دخــل األردن فــي اتفاقيــة شــراكة مــع االتحــاد األوروبــي تتيــح التبــادل التجــاري الحــر بيــن الجانبيــن. خضعــت 
االتفاقيــة للمراجعــة فــي عــام 2016، حيــن اتفــق االتحــاد األوروبــي واألردن علــى تبســيط متطلبــات قواعــد المنشــأ فــي 
إطــار اســتجابة االتحــاد األوروبــي األوســع ألزمــة اللجــوء الســوري. هدفــت التعديــات إلــى تعزيــز تنافســية األردن التجاريــة، 

دعــم المجتمعــات المضيفــة، وتحســين إيجــاد فــرص عمــل للعمالــة األردنيــة وللعمالــة الســورية. 
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 المصانع المشاركة من خارج قطاع صناعة األلبسة 

تشــارك 5 مصانــع فــي برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــن خــارج قطــاع صناعــة األلبســة، منهــا 3 فــي قطــاع الصناعــات 
الباســتيكية، ومصنــع فــي قطــاع الكيميائيــات، ومصنــع فــي قطــاع الصناعــات الهندســية. كانــت غالبيــة هــذه المصانــع 

فــي ســوريا، لكنهــا انتقلــت بســبب األزمــة إلــى األردن، حيــث تعمــل، بالمتوســط، منــذ 10 ســنوات.

بحســب بيانــات صــادرة عــن زيــارات التقييــم التــي أجريــت عــام 2021، وفــي الربــع األول مــن عــام 2022، توظــف المصانــع 
الـــ 5 مــا مجموعــه 491 عامًا/عاملــة، وتشــكل اإلنــاث نســبة %12. الغالبيــة العظمــى مــن العمالــة األردنيــة، فيمــا تمثــل 

العمالــة الســورية الثلــث تقريًبــا، إضافــة إلــى بعــض العمالــة الوافــدة، بشــكل رئيســي مــن الهنــد )الشــكل 1(.

 الشكل 1. جنسيات القوى العاملة في المصانع المشاركة من خارج قطاع صناعة األلبسة

يتــراوح حجــم العمالــة فــي المصانــع مــا بيــن 50 إلــى 200 عامــل وعاملــة تقريًبــا. تتســم عمليــة اإلنتــاج فــي هــذه المصانــع 
بأنهــا تقنيــة وميكانيكيــة للغايــة. تمتلــك نســبة كبيــرة مــن العمالــة مهــارات فنيــة وميكانيكيــة، وبالتالــي تكســب أعلــى مــن 

الحــد األدنــى لألجــور. تعمــل العامــات غالبــا فــي التعبئــة، التغليــف أو التنظيــف مقابــل الحــد األدنــى مــن األجــور. 
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2019202020212022المصنع

كانون الثاني/يناير - دورة 3كانون الثاني/يناير - دورة 2تشرين األول/أكتوبر - دورة 1مصنع 1

شباط/فبراير - دورة 3كانون الثاني/يناير - دورة 2تشرين األول/أكتوبر - دورة 1مصنع 2

تموز/يوليو - دورة 2تموز/يوليو - دورة 1مصنع 3

كانون الثاني/يناير - دورة 2شباط/فبراير - دورة 1مصنع 4

كانون الثاني/يناير - دورة 1مصنع 5

 ظروف العمل

 البيانات والمنهجية

تركــز مهمــة منظمــة العمــل الدوليــة فــي األردن علــى تحســين االســتقرار االقتصــادي واالجتماعــي مــن خــال تعزيــز الوصول 
تقــاس ظــروف العمــل مــن خــال مراجعــة وتجميــع البيانــات مــن تقييمــات برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«. تقييــم 
المنشــآت مــن قبــل »عمــل أفضــل« أحــد أهــم عناصــر الخدمــات الرئيســية التــي يقدمهــا هــذا البرنامــج.1 خــال التقييــم، 
تســجل المصانــع علــى أنهــا غيــر ممتثلــة فــي حــال توفــر إثباتــات علــى عــدم امتثالهــا لجوانــب معنيــة مــن قانــون العمــل 

األردنــي أو معاييــر العمــل الدوليــة األساســية.

ــر العمــل  ــًا معايي ــم وفق ــر العمــل األساســية )تقي ــا مخصصــة لمعايي ــات، 4 منه ــى 8 مجموع ــال إل ــات االمتث تقســم بيان
ــة(. 2 ــة الوطني ــن واالنظم ــا للقواني ــم وفًق ــع تحــت ظــروف العمــل )تقي ــة(، و4 تق الدولي

تتيــح تقاريــر التقييــم الفرديــة لبرنامــج »عمــل أفضــل«، المصانــع، والجهــات المشــترية إمكانيــة تحديــد وفهــم أوجــه عــدم 
االمتثــال فــي المصانــع، فيمــا يوفــر هــذا التقريــر فرصــة لتحليــل التوجهــات علــى مســتوى القطــاع، وضعهــا فــي ســياق 

ــا مــع أطــراف المصلحــة. محــدد، ومشــاركتها علًن

فــي المصانــع الـــ 5، أجــرى برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ووزارة العمــل 11 تقييًمــا فــي الفتــرة مــا بيــن عــام 2019 والربــع 
ــود الحركــة الناتجــة عنهــا  ــد19- وقي ــرة انقطــاع للمعظــم عــام 2021 بســبب جائحــة كوفي األول مــن عــام 2022، مــع فت

)الجــدول 1(.

 جدول 1. تواريخ التقييمات

يتبــع عــادة نمــوذج خدمــة برنامــج "عمــل أفضــل" دورة لمــدة عــام، تبــدأ بزيــارة استشــارية تمهيديــة يتبعهــا تقييــم بعــد 3 
يتبــع عــادة نمــوذج خدمــة برنامــج »عمــل أفضــل« دورة لمــدة عــام، تبــدأ بزيــارة استشــارية تمهيديــة يتبعهــا تقييــم بعــد 3 
أشــهر. خــال زيــارة التقييــم، يحــدد فريــق التقييــم ) المكــون مــن عضوييــن علــى األقــل( مــا إذا كان المصنــع ينتهــك أي مــن 

1  إلــى جانــب التقييــم الســنوي لامتثــال، يجــري البرنامــج زيــارات استشــارية طــوال العــام للعمــل مــع إدارات المصانــع والجهــات الممثلــة للعمالــة بهــدف تحســين ظــروف 
العمــل وتدريــب كــوادر اإلدارة والعمالــة. ٌخصصــت خطــة استشــارية وتدريبيــة لــكل مصنــع، وتتغيــر وفًقــا لنتائــج تقييــم االمتثال.

ــة؛ األجــور والتعويضــات؛ العقــود والمــوارد البشــرية؛  ــة والمفاوضــات الجماعي ــة النقابي ــري؛ الحري ــز؛ العمــل القســري/ الجب ــة األطفــال؛ التميي 2  المجموعــات 8: عمال
الســامة والصحــة المهنيــة؛ وأوقــات العمــل.
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جوانــب قانــون العمــل األردنــي  أو معاييــر العمــل الدوليــة، مــن خــال جمــع المعلومــات مــن 3 مصــادر رئيســية: المراقبــة 
المباشــرة، مراجعــة الوثائــق، والمقابــات مــع العمالــة فــي المصنــع. بعــد التقييــم، يســتمر برنامــج »عمــل أفضــل« العمــل 
مــع المصانــع مــن خــال تقديــم الخدمــات االستشــارية والتدريــب، وتوثــق هــذه الخطــوات فــي التقريــر التحســيني األول و 

الثانــي للمصنــع لقيــاس التقــدم المحــرز. وفــي نهايــة العــام، تعــاد الــدورة عبــر زيــارة تقييــم غيــر معلنــة.

فــي ضــوء ذلــك، تكــون الــدورة مقياًســا لتجربــة والتــزام المصانــع المشــاركة مــع »عمــل أفضل«، إذ ســتقيم جميعها ســنويا. 
ونظــًرا ألن البرنامــج نفــذ تدريجًيــا فــي المصانــع علــى مــدى ســنوات عــدة، تتمثــل الطريقــة األفضــل لمقارنــة التجــارب فــي 

المصانــع مــن خــال اعتمــاد الــدورات )وقــت المشــاركة الفاعلــة فــي البرنامــج( بــداًل مــن التقييــم علــى أســاس ســنوي. 

نفــذت جميــع التقييمــات إمــا بصــورة مشــتركة بيــن »عمــل أفضــل - األردن« ومديريــة التفتيــش فــي وزارة العمــل، أو مــن 
قبــل هــذه المديريــة، بدعــم وضمــان الجــودة مــن قبــل البرنامــج. 

دات/ تحديات  محدِّ

واجــه هــذا التحليــل عــدة قيــود مــن المهــم النظــر فيهــا. بصــورة رئيســية، مجموعــة البيانــات صغيــرة جــًدا، إذ تغطــي 
ماحظــات مــن 5 مصانــع مختلفــة. وعنــد النظــر إلــى المشــكات خــال الــدورة، نجــد أن مجموعــة البيانــات تصبــح أصغــر، إذ 
إن بعــض المصانــع حديثــة المشــاركة فــي البرنامــج. ُيصعــب حجــم العينــة الصغيــر اســتخاص اســتنتاجات يمكــن تعميمهــا 
بشــأن حالــة ظــروف العمــل فــي القطاعــات الـــ 3 المختلفــة المشــمولة فــي العينــة. يمكــن النظــر إلــى هــذا التحليــل علــى أنــه 

تقريــر عــن ظــروف عمــل محــددة فــي المصانــع المشــاركة. 

عــاوة علــى ذلــك، ربمــا أدت الظــروف االســتثنائية فــي عامــي 2020 و2021 إلــى مخالفــات غيــر اعتياديــة لامتثــال، فــي 
ضــوء تكيــف المصانــع مــع المشــهد المتغيــر، والمتطلبــات واألولويــات الجديــدة الناتجــة عــن انتشــار جائحــة كوفيــد19-.

ــارات التقييــم  ــه خــال زي ــه وتحليل ــى مــا لوحــظ وجــرى التحقــق من ــة عل ــع التفصيلي ــم المصان ــر تقيي ــًرا، تعتمــد تقاري وأخي
فقــط. قبــل أن تصبــح التقاريــر رســمية، ُتمنــح المصانــع 5 أيــام عمــل لتقديــم الماحظــات والتوضيحــات، األمــر الــذي يؤثــر 

فــي بعــض الحــاالت علــى صياغــة التقريــر النهائــي.

بعــض القضايــا يصعــب تقييمهــا والتحقــق منهــا بصــورة مســتقلة. بســبب الجائحــة، أجريــت غالبيــة تقييمــات عــام 2021 
ــارة،  ــة قبــل وبعــد الزي ــوم، مقابــات افتراضي ــع لمــدة ي ــة فــي المصن ــاًء علــى نمــوذج مختلط/مهجــن، يدمــج بيــن جول بن

ومراجعــة الوثائــق. ربمــا أســهم ذلــك فــي تعقيــد إمكانيــة تحديــد مخالفــات االمتثــال.   

 نتائج االمتثال

بصــورة عامــة، ســجلت مخالفــات كبيــرة لامتثــال فــي المصانــع الـــ 5 التــي جــرت فيهــا تقييمــات "عمــل أفضــل - األردن"، 
بالرغــم مــن وجــود بعــض الدالئــل علــى تحســن االمتثــال خــال فتــرة المشــاركة فــي البرنامــج، خاصــة فــي المصانــع التــي 

تنخــرط إداراتهــا بصــورة فاعلــة فيــه.

ــع الـــ 5  ــام األول مــن المشــاركة فــي البرنامــج )دورة 1( فــي المصان ــال %41 فــي الع ــدم االمتث ــغ متوســط معــدل ع بل
الخاضعــة لتقييــم )الجــدول 2(. فــي الفتــرة مــا بيــن دورة 1 ودورة 2، أجــرى مصنعــان بعــض التحســينات، فــي حيــن لــم 
يحقــق مصنعــان آخــران تغييــرات فــي معــدالت عــدم االمتثــال )علًمــا بــأن نوعيــة مخالفــات االمتثــال قــد تكــون اختلفــت(. 
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المصنعــان اللــذان شــهدا تحســينات مــن دورة 1 إلــى دورة 2 كانــا نشــطين وأشــركا عمالهــم فــي برنامــج »عمــل أفضــل - 
األردن«، كمــا اتخــذا خطــوات ملموســة لتحســين ظــروف العمــل ومواءمتهــا أكثــر مــع معاييــر العمــل الدوليــة وتشــريعات 
العمــل الوطنيــة. كانــت التحســينات فــي مجــاالت التعويضــات واألجــور، العقــود والمــوارد البشــرية، والســامة والصحــة 

المهنيــة.

واجــه المصنعــان اللــذان لــم يحققــا أي تغييــرات فــي معــدالت عــدم االمتثــال مــن دورة 1 إلــى دورة 2 مشــاكات لعــدة 
أســباب. فــي المصنــع 3، شــعرت اإلدارة بالتــردد فــي التفاعــل مــع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ووزارة العمــل، ولــم 
تكــن مســتعدة لتغييــر األنظمــة أو الممارســات جوهريــا. ســجل هــذا المصنــع فــي دورة 1 معــدل عــدم امتثــال بنســبة 
%46، واســتمر هــذا المعــدل المرتفــع فــي دورة 2 حتــى بعــد عــام مــن المشــاركة فــي »عمــل أفضــل - األردن«. كانــت 
ــد19-، وتوقــف عــن العمــل لعــام. أجــري  ــر بجائحــة كوفي ــر بشــكل كبي ــع 4، إذ تأث ــًدا بالنســبة للمصن ــر تعقي المشــكلة أكث
تقييمــان فــي ذلــك المصنــع يفصــل بينهمــا عامــان، وبلــغ معــدل عــدم االمتثــال فــي التقييميــن %35، وهــو منخفــض 

نســبًيا مقارنــة مــع األوضــاع فــي المصانــع األخــرى خــارج قطــاع صناعــة األلبســة.

 جدول 2. معدالت عدم االمتثال حسب الدورة 

عدم االمتثال في دورة 3عدم االمتثال في دورة 2عدم االمتثال في دورة 1المصنع
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ٌقّيــم المصنعــان 1 و2 ثــاث مــرات، وأظهــر التقييــم 3 تحســينات كبيــرة مقارنــة بالتقييميــن الســابقين. يشــير ذلــك إلــى 
دالالت إيجابيــة ويظهــر إمكانيــة تحســين ظــروف العمــل عندمــا تكــون إدارات المصانــع مســتعدة للمشــاركة وإجــراء تغييــرات 
فــي أماكــن العمــل. تســتعرض نتائــج االمتثــال أدنــاه تقييمــات المصانــع الـــ 4 فــي الــدورة 2 )الشــكل 2(. لغالبيــة المصانــع، 

أجــري التقييــم فــي 2021، فــي حيــن أجــري تقييــم لمصنــع واحــد عــام 2022. 

ُســلط الضــوء علــى تغييــرات حقيقيــة فــي االمتثــال فــي الفتــرة مــا بيــن الــدورة 1 والــدورة 2. وبينمــا كان عــدم االمتثــال 
مرتفًعــا فــي جميــع المصانــع، توجــد دالالت علــى التحســين بيــن الدورتيــن 1 و2. لوحظــت التحســينات فــي بعــض مجــاالت 

الســامة والصحــة المهنيــة، مثــل التأهــب لحــاالت الطــوارئ، وكذلــك بيئــة العمــل.

 الشكل 2: معدالت عدم االمتثال بحسب مجال االمتثال - دورة 2 المصانع خارج قطاع صناعة األلبسة
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 معايير العمل الدولية

بصــورة عامــة، لــم تاحــظ انتهــاكات امتثــال كثيــرة فــي الــدورة 2 فــي المجموعــات الـــ 4 التــي تقــع ضمــن معاييــر العمــل 
الدوليــة )عمــل األطفــال، التمييــز، العمــل القســري/ الجبــري، والحريــة النقابيــة(.

عمالة األطفال

حتــى اآلن، لــم يكشــف عــن انتهــاكات تتعلــق بعمــل األطفــال فــي المصانــع المشــاركة خــارج قطــاع صناعــة األلبســة. 
بحســب قانــون العمــل األردنــي، الحــد القانونــي األدنــى لســن العمــل هــو 16 عاًمــا، وتعتبــر العمالــة دون 18 عاًمــا أحداًثــا. 
تشــغيل األطفــال تحــت ســن 16 عاًمــا هــو أحــد القضايــا المشــمولة فــي بروتوكــول عــدم التهــاون وفًقــا التفاقيــة التعــاون 
بيــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ووزارة العمــل. عنــد اكتشــاف حــاالت عمــل أطفــال، يتعيــن علــى البرنامــج إبــاغ وزارة 
العمــل، التــي تتابــع بدورهــا مــع المؤسســات والمنظمــات المعنيــة. عمــل األطفــال مــن القضايــا التــي يصعــب تحديدهــا 

وإثباتهــا، خاصــة أن العمالــة القاصــرة قــد تســتخدم جــوازات ســفر مــزورة أو وثائــق أخــرى.

التمييز

حــق التحــرر مــن التمييــز مــن حقــوق اإلنســان األساســية. تعــرف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن التمييــز فــي 
ــز أو اســتثناء أو تفضيــل يتــم علــى أســاس العــرق أو  ــه »أي مي ــز علــى أن ــة، 1958، )رقــم 111( التميي االســتخدام والمهن
اللــون أو الجنــس أو الــرأي السياســي أو األصــل الوطنــي أو المنشــأ االجتماعــي، ويســفر عــن إبطــال أو انتقــاص المســاواة 
ــد أي أســس  ــة تحدي ــدول إمكاني ــة لل ــح االتفاقي ــة«. تتي ــد االســتخدام أو المهن ــى صعي ــة عل فــي الفــرص أو فــي المعامل
ــات: الجنــس، العــرق  ــز ضمــن 4 فئ ــى التميي ــة. ينظــر برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« إل ــز تتطلــب الحماي ــة للتميي إضافي
واألصــل، التوجــه السياســي والدينــي، وجميــع المجــاالت األخــرى. يقّيــم البرنامــج الســلوك التمييــزي فــي المصانــع مــن 
خــال المراقبــة، إجــراء المقابــات، ومراجعــة الوثائــق، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن تحديــد حــاالت الســلوك التمييــزي قــد 

يكــون أصعــب فــي بعــض المجــاالت مــن غيرهــا.

لــم يجــد برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« أدلــة عــن التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي، العــرق واألصــل، أو الديــن، لكنــه 
حــدد حــاالت عــدم امتثــال تتعلــق بالتمييــز علــى أســاس القــدرة. خصصــت الحكومــة األردنيــة حصًصــا لتوظيــف العمالــة 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ولــم تلتــزم 3 مــن أصــل 4 مصانــع بتوظيــف العــدد المطلــوب. ُوظــف 6 عمال/عامــات 
مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 3 مصانــع مــن أصــل 4 فــي دورة 2. بخــاف قطــاع صناعــة األلبســة، يعتمــد حســاب 
العــدد المطلــوب مــن العمالــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى إجمالــي القــوى العاملــة، وليــس عــدد العمالــة األردنيــة.

العمل القسري

تقــع بعــض أشــكال العمــل القســري ضمــن قضايــا عــدم التســامح المطلــق فــي المصانــع المشــاركة فــي برنامــج »عمــل 
ــا عــدم التهــاون فــي المصانــع المشــاركة فــي برنامــج »عمــل  تقــع بعــض أشــكال العمــل القســري/ الجبــري ضمــن قضاي
أفضــل - األردن«. أي حــاالت لمصــادرة جــواز الســفر مــن قبــل اإلدارة أو أي حــاالت إكــراه، مثــل إجبــار العمالــة علــى العمــل، 
تبلــغ فــوًرا وزارة العمــل بموجــب بروتوكــول عــدم التهــاون. ينظــر برنامــج »عمــل األفضــل - األردن« إلــى العمــل القســري/ 
الجبــري مــن أربــع زوايــا: اإلكــراه، اإلجبــار علــى العمــل والعمــل اإلضافــي، الســخرة، والعمــل فــي الســجون. لوحظــت حــاالت 

عــدم امتثــال تحــت فئــة اإلكــراه فقــط.

ُقّيــم أحــد المصانــع علــى أنــه غيــر ممتثــل بســبب مصادرتــه جــوازات ســفر العمالــة الوافــدة. يعتبــر ذلــك انتهــاًكا جســيًما 
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ــل  ــر ممتث ــه غي ــى أن ــع عل ــم نفــس المصن ــة، وأبلغــت وزارة العمــل بموجــب بروتوكــول عــدم التهــاون. ُقّي لحقــوق العمال
فــي الــدورة 1 وحــاول إخفــاء المشــكلة عــن فريــق التقييــم خــال التقييــم 2. كشــفت المقابــات مــع العمالــة الهنديــة عــن 
مصــادرة جــوازات الســفر، واعيــدت الجــوزات للعمــال فــي نفــس يــوم الزيــارة التقييميــة لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن«. 
ُقّيــم مصنــع آخــر علــى أنــه غيــر ممتثــل لنفــس الســبب فــي دورة 1، لكنــه لــم يســجل حالــة عــدم امتثــال فــي الــدورة 2.

الحرية النقابية والمفاوضات  الجماعية

نظــًرا ألن األردن لــم يصــادق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، 
ُقّيمــت جميــع المصانــع المشــاركة علــى أنهــا غيــر ممتثلــة بشــأن قــدرة العمالــة علــى االنضمــام بحريــة إلــى النقابــات 
وتشــكيلها. ينــص قانــون العمــل األردنــي علــى هيــكل نقابــي واحــد يمنــع العمالــة مــن تكويــن نقابــات مــن اختيارهــا. تنــص 
المــادة 98 مــن قانــون العمــل علــى جــواز تشــكيل النقابــات، لكنهــا تضــع شــروًطا تقيــد الحــق فــي تكوينهــا. يتطلب التشــريع 
ــم يشــهد برنامــج »عمــل  ــدة. ل ــات جدي ــا لتشــكيل نقاب ــا أردنًي ــن 50 عضــًوا مؤسًس ــا ال يقــل ع موافقــة وزارة العمــل وم
ــع الـــ 5 المشــاركة فــي  ــي فــي المصان ــة أو محــاوالت لانخــراط النقاب ــى وجــود مشــاركة نقابي ــا عل أفضــل - األردن« دلي

البرنامــج مــن خــارج قطــاع صناعــة األلبســة. ال توجــد اتفاقيــة مفاوضــة جماعيــة فــي أي مــن تلــك المصانــع.

 تشريعات العمل الوطنية

ُســجلت مخالفــات كبيــرة لتشــريعات العمــل  األردنيــة تتعلــق بصــورة رئيســية بالســامة واالصحــة المهنيــة، والعقــود 
والمــوارد البشــرية، لكــن لــم تســجل مخالفــات بشــأن األجــور والتعويضــات، وأوقــات العمــل.

األجور والتعويضات

يرصــد برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« عــدة جوانــب لألجــور والتعويضــات ال تقتصــر علــى األجــر األساســي. يحــق للعمالــة 
عــدة تعويضــات تتضمــن أجــور العمــل اإلضافــي، واإلجــازات الســنوية والمرضيــة. ومــن المهــم كذلــك دفــع أجــور العمالــة 
بدقــة وفــي الوقــت المحــدد. نظــًرا ألن خطــط التعويضــات غالًبــا مــا تكــون معقــدة، ينظــر برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« 

عــن كثــب فــي جميــع جوانــب األجــور والتعويضــات للتأكــد مــن أن جميــع العمالــة تعــوض بعــدل وبدقــة عــن عملهــا.

ــة للحــد األدنــى لألجــور )بخــاف قطــاع صناعــة  يعتمــد الحــد األدنــى لألجــور فــي هــذه القطاعــات علــى السياســة الوطني
ــر هــذا العــام  ــون الثاني/يناي ــاًرا مــن 1 كان ــى لألجــور اعتب ــغ الحــد األدن ــى لألجــور أقــل(. بل األلبســة حيــث يكــون الحــد األدن

)2022( 260 دينــارا للعمالــة األردنيــة و245 دينــارا للعمالــة االوافــدة )والعمالــة الســورية الاجئــة(.

ارتفــع الحــد األدنــى لألجــور للعمالــة غيــر األردنيــة فــي عــام 2022 مــن 230 دينــار وســيزيد عــام 2023 إلــى 260 دينــار، إذ لــن 
يكــون فــرق علــى أســاس الجنســية فــي الحــد األدنــى لألجــور. تتقاضــى نســبة كبيــرة مــن العمالــة فــي قطاعــات غيــر قطــاع 
ــغ  ــة التــي تشــغل وظائــف فنيــة. ومــع ذلــك، ُتبلِّ صناعــة األلبســة أجــوًرا أعلــى مــن الحــد األدنــى لألجــور، ال ســيما العمال
العديــد مــن المصانــع المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي بالحــد األدنــى لألجــور، مــا يعنــي أن مســاهمات صاحــب العمل 
والعمالــة أقــل ممــا ينبغــي، وبالتالــي ســتحصل العمالــة علــى مزايــا أقــل. أدى ذلــك إلــى عــدة قضايــا عــدم امتثــال تضمنــت: 

  3 مصانع من أصل 4 فشلت في االحتفاظ بكشوف رواتب دقيقة
  3 مصانع من أصل 4 لم تدفع أجور العمل اإلضافي المنتظم بصورة صحيحة )%125 من الراتب(

  مصنعان من أصل 4 لم تدفع أجور العمل اإلضافي الخاص بصورة صحيحة )%150 من الراتب(

ــا فــي بعــض الجوانــب المتعلقــة بالتعويضــات واألجــور فــي الفتــرة مــا بيــن  شــهدت حــاالت عــدم االمتثــال تحســًنا جزيًئ
ــدورة 2. ــدورة 1 وال ال
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العقود والموارد البشرية

تنــدرج عــدة جوانــب رئيســية لظــروف العمــل تحــت مجــال العقــود والمــوارد البشــرية، بمــا فــي ذلــك عقــود  العمــل، آليــات 
إنفــاذ العقــود، العاقــات بيــن العمالــة واإلدارة، وسياســات إنهــاء الخدمــة. إضافــة إلــى ذلــك، تنــدرج بعــض قضايــا الحــوار 
ــال هــذه، وتعــد جــزًءا ال يتجــرأ مــن  ــع ضمــن مجموعــة االمتث ــة فــي داخــل المصان ــة العمال ــة واإلدارة ومعامل ــن العمال بي

ظــروف العمــل. 

  المصانع الـ 4 ليس لديها  أنظمة داخلية )1( تحقق المتطلبات القانونية و)2( ومعممة على العمال.
  3 مصانع من أصل  4 لم تعقد اجتماعات مرتين سنوًيا بين األطراف الممثلة للعمالة ولإلدارة.

  مصنعان من أصل 4 لم يزودا العمالة  بنسخ من العقود.
  مصنعــان مــن أصــل 4 يدفعــان  بــدالت غيــر  صحيحــة للعمالــة مقابــل اإلجــازة الســنوية الغيــر مســتخدمة عنــد إنهــاء 

الخدمــة.

تحســنت حــاالت عــدم االمتثــال فــي بعــض جوانــب العقــود والمــوارد البشــرية. يشــار إلــى أن جميــع المصانــع بــات لديهــا 
ملــف لــكل عامل/عاملــة، علًمــا بــأن مصنعيــن لــم يحتفظــا بمثــل هــذه الملفــات فــي دورة 1. بــدأ مصنــع بعقــد اجتماعــات 
بيــن العمالــة واإلدارة، علًمــا بــأن المصنــع لــم يعقــد أي اجتماعــات مــن هــذا النــوع ســابًقا. يمثــل ذلــك خطــوة مهمــة لزيــادة 
مشــاركة العمالــة، تســهيل االســتماع لصــوت العمالــة فــي المصنــع، وتحســين الحــوار االجتماعــي علــى مســتوى المصنــع.

السالمة والصحة المهنية

ارتبطــت أعلــى معــدالت عــدم االمتثــال بالســامة والصحــة المهنيــة. لوحــظ ارتفــاع معــدالت عــدم االمتثــال فيمــا يتعلــق 
بالمــواد الكيميائيــة والخطــرة، التأهــب لحــاالت الطــوارئ، الخدمــات الصحيــة واالســعافات األوليــة، أنظمــة إدارة الصحــة 
والســامة المهنيــة، وحمايــة العمالــة. فيمــا يلــي نقــاط عــدم االمتثــال التــي أخــذت بعيــن االعتبــار فــي المصانــع الـــ 4 فــي 

دورة 2:

  هل العمالة مدربة بفاعلية على استخدام معدات وأدوات الحماية الشخصية؟
  هل يزود المصنع العمالة بجميع مابس ومعدات الحماية الشخصية الازمة؟

  هل لدى المصنع خطط مكتوبة لبرامج السامة والصحة المهنية؟
  هل يسجل المصنع األمراض والحوادث المتعلقة بالعمل؟

  هل يضمن المصنع وجود عدد كاٍف من لوازم اإلسعافات األولية التي يسهل الوصول إليها في مكان العمل؟
  هل يوجد في المصنع معدات إطفاء حريق كافية يسهل الوصول إليها؟

شــهدت بعــض جوانــب الصحــة والســامة المهنيــة بعــض التحســينات فــي الفتــرة مــا بيــن دورة 1 ودورة 2، ولوحظــت 
فــي 6 مجــاالت مــن أصــل 8 ضمــن هــذه الفئــة )الشــكل 3(. ومــع ذلــك، تظــل عديــد مــن المجــاالت بحاجــة إلــى تحســين، 

إذ ال يــزال عــدة انتهــاكات لامتثــال قائمــة.
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 الشكل 3. تحسينات الصحة والسالمة المهنية بين دورة 1 ودورة 2 )عدد المصانع غير الممتثلة(

أوقات العمل

ســجلت حــاالت عــدم امتثــال محــدودة للغايــة بشــأن أوقــات العمــل. حالــة عــدم االمتثــال الوحيــدة كانــت فــي مصنعيــن لــم 
يمتلــكا ســجات دقيقــة ألوقــات العمــل. حســب بيانــات ســاعات العمــل المطلــع عليهــا لـــ 56 عامــل وعاملــة مــن 4 مصانــع 
علــى مــدى مــا يزيــد عــن 3 أشــهر، بلــغ متوســط عــدد ســاعات العمــل 41 ســاعة أســبوعًيا. كانــت ســاعات عمــل العمــال أعلــى 

قليــًا مقارنــة بالعامــات، بمعــدل 43 ســاعة أســبوعًيا، فــي حيــن بلــغ عــدد ســاعات عمــل العامــات 38 ســاعة أســبوعًيا.

 الخالصة 
نجــح برنامــج »عمــل أفضــل« فــي تطبيــق نمــوذج الخدمــة األساســي الخــاص بــه للتقييمــات واالستشــارات والتدريــب فــي 
مصانــع األلبســة فــي جميــع أنحــاء العالــم. منــذ عــام 2019، كّيــف البرنامــج ذلــك النمــوذج ليتناســب مــع المصانــع خــارج 
قطــاع صناعــة األلبســة التــي تصــدر إلــى االتحــاد األوروبــي بموجــب اتفاقيــة  تبســيط قواعــد المنشــأ، علًمــا بــأن البرنامــج 
ــع  ــر مــن المصان ــد الكثي ــة »عمــل أفضــل«، إذ ال تعتم ــف النمــوذج وتوســعة نطــاق تغطي ــات فــي تكيي ــه عــدة تحدي واج

اتفاقيــة  تبســيط قواعــد المنشــأ عنــد التصديــر. 

ســجلت المصانــع الـــ 5 المشــاركة فــي برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« قضايــا عــدم امتثــال كبيــرة، خاصــة بشــأن الســامة 
والصحــة المهنيــة وأنظمــة اإلدارة ذات العاقــة. تشــير أدلــة أوليــة إلــى أن المشــاركة فــي البرنامــج قــد تحســن حالــة 
االمتثــال، شــريطة اســتعداد إدارات المصانــع إلجــراء التغييــرات المطلوبــة والعمــل بصــورة بنــاءة مــع العمالــة. فــي غيــاب 
تعــاون إدارات المصانــع، ال يمكــن للبرنامــج تحقيــق الكثيــر. فــي قطــاع صناعــة األلبســة، تمتلــك إدارات المصانــع حافــًزا 
للتعــاون مــع البرنامــج بســبب الضغوطــات التــي تفرضهــا الجهــات المشــترية الدوليــة. لكــن، ال توجــد جهــات مشــترية دوليــة 
عديــدة مشــاركة فــي البرنامــج تســتورد مــن مصانــع خــارج قطــاع صناعــة األلبســة. وإلــى اآلن، لــم يشــهد البرنامــج مشــاركة 
متعلقــة بظــروف العمــل مــن الجهــات المشــترية المحليــة. ال تــزال توجــد حاجــة لبــذل مزيــد مــن الجهــود لمعالجــة مخالفــات 

االمتثــال وضمــان توفيــر ظــروف العمــل الائــق لكافــة القطاعــات فــي األردن.
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دورة 2 دورة 1

ــه مســؤولية المؤلــف وال تعكــس بالضــرورة وجهــات نظــر  ــي. محتويات ــي مــن االتحــاد األوروب ــاج هــذا المنشــور بدعــم مال ــم إنت ' ت
ــي ' ــاد األوروب االتح
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