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االجتماع الـ 49 للجنة المشروع االستشارية
مناقشة دراسات عن خدمات رعاية األطفال في مدينة الحسن 

الصناعية، خدمات الرعاية الصحية للعمالة في قطاع صناعة األلبسة، 
أوضاع العمالة من األشخاص ذوي اإلعاقة، وساعات العمل واألجور

مسؤولة رفيعة المستوى من وزارة العمل 
األميركية تبحث في األردن الحقوق العمالية

نائبة وكيل الوزارة للشؤون الدولية، ثيا لي، تسلط الضوء على التقدم 
المحرز في حماية العمالة، وتبحث سبل تعزيز الحقوق العمالية

تقوية صوت العمال والعامالت 
توقيع اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة ومحدثة تركز على الشراكة 

بين العمالة وجهات العمل، وتستحدث أحكاما تخدم مصالح 
العمال والعامالت، وتعزز العمل الالئق  

دعم اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ بين 
األردن واالتحاد األوروبي

من خالل شراكة منظمة العمل الدولية مع االتحاد األوروبي، يقيم 
برنامج “عمل أفضل - األردن” ظروف العمل في مصانع من خارج 

قطاع صناعة األلبسة

تعزيز حقوق ورفاه العمالة من 
األشخاص ذوي اإلعاقة

احتفاء باليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة، برنامج “عمل 

أفضل - األردن” يلتقي عماال وعامالت من األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وقصة “آمنة” واحدة من قصص عديدة

مشروع الصحة النفسية 
توظف مسابقة “مواهب العمال والعامالت” نهجا مبتكرا 

لزيادة التوعية بالصحة النفسية، وفي نفس الوقت، 
االحتفاء بمواهب العمالة اإلبداعية 

نحو عمل الئق، وغد نام ومستدام
المنتدى الـ 14 ألصحاب المصلحة المتعددين يبحث سبل 

استمرارية تعزيز العمل الالئق، ضمان االستدامة، والبناء 
على اإلنجازات الجوهرية في قطاع صناعة األلبسة خالل 

السنوات الـ 15 الماضية

في هذا العدد:

النشــرة اإلخباريــة
منظمة العمل الدولية - برنامج “عمل أفضل - األردن”

رؤى وإضاءات | 2022  



 منظمة العمل الدولية - برنامج »عمل أفضل - األردن«2
   رؤى وإضاءات | 2022  

يركز  األردن”،   - أفضل  “عمل  لبرنامج   )2027  -  2022( الرابعة  المرحلة  استراتيجية  إطار  في 
في  المحققة  اإلنجازات  تطوير  بهدف  الوطنيين  الشركاء  قدرات  تدعيم  على  حاليا  البرنامج 
قطاع صناعة األلبسة خالل الـ 15 سنة الماضية، وضمان استدامة وتعزيز أثرها على ظروف 

العمل.

لمصدري  االردنية  الجمعية  مع  البرنامج  تعاون  االعتبار،  في  الفعال  النهج  ذلك  وضع  ومع 
االلبسة والمنسوجات في تنظيم المنتدى الـ 14 ألصحاب المصلحة المتعددين، الذي ركز على 
مسائل تضمنت تحقيق نمو مستدام وتحسينات في القطاع، وتعزيز صوت العمالة، الحوار 
االجتماعي، والتعاون بين أطراف المصلحة والشركاء. شملت مناقشات مشاركين/مشاركات 
شواغل بعض منظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية أردنية بشأن قرار الحكومة إلغاء وزارة 

العمل.

في افتتاح المنتدى، دعت نائبة وكيل وزارة العمل األميركية للشؤون الدولية، ثيا لي، التي 
زارت األردن على رأس وفد رسمي، إلى الحفاظ على التحسينات التي جرت في العمل الالئق 

في القطاع، بما في ذلك من خالل زيادة إشراك المرأة وتمكين العمالة.

مثلت الزيارة، وهي األولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين األردن والواليات 
المتحدة عام 2021، فرصة هامة لعرض إنجازات برنامج “عمل أفضل - األردن”، وفي النفس 
عمل  برنامج  “اضطلع  األلبسة.  صناعة  قطاع  في  القائمة  التحديات  على  االطالع  الوقت، 
أفضل في األردن بدور رئيسي في تعزيز مستوى عال من التعاون والثقة في هذا القطاع،” 

بحسب ما قالت المسؤولة األميركية خالل المنتدى.

عمل  والمستقبلية،  الحالية  التحديات  ومعالجة  المكتسبات،  تلك  استدامة  ضمان  يتطلب 
المكونات الثالثية الوطنية معا على تعزيز جهودها المشتركة وتعاونها، وعلى بناء ثقة متبادلة.

إن أصحاب المصلحة والشركاء بحاجة إلى تحمل مسؤولياتهم واالضطالع بواجباتهم من أجل 
التنميــة  أردنيــة تدعــم جهــود  ألبســة  تحقيق رؤيتنا المشتركة فــي تعزيــز تنافســية صناعــة 

االجتماعية االقتصادية، تحــد مــن الفقـر، وتضمـن الحقـوق األساسية للعمالـة.

في  الوطنية  الثالثية  المكونات  دعم  في  مستمرا  األردن”   - أفضل  “عمل  برنامج  سيظل 
جهودها لحماية العمالة، تمكين المرأة، تهيئة بيئة صحية تمكينية، زيادة إسهام القطاع في 

توظيف العمالة األردنية، وتعزيز االستثمار والنمو االقتصادي الشمولي.

فريق برنامج »عمل أفضل - األردن«

األصدقاء األعزاء،

100
تقرير تقييم

68,455
 عامال/عاملة في
مصانع مسجلة

95
مصنعا

462
زيارة استشارية

1,771
متدربا/متدربة

21
 جهة مشترية

دولية
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لبرنامج “عمل أفضل - األردن” 4 دراسات بحثية أجريت حديثا في قطاع صناعة  المشروع االستشارية  للجنة  الـ 49  ناقش االجتماع 
األلبسة، وكيفية االستفادة من نتائج هذه الدراسات في تعزيز العمل الالئق للعمالة في القطاع.

الخدمات  وكذلك  إربد،  الصناعية في  الحسن  مدينة  والسورية في  األردنية  العمالة  أطفال  رعاية  تقييم خدمات  الدراسات  وتناولت 
الصحية للعمالة في القطاع؛ أوضاع العمالة من ذوي اإلعاقة؛ وساعات العمل واألجور.

  االجتماع الـ 49 للجنة المشروع االستشارية

العمالة من األشخاص ذوي اإلعاقة

تناولت دراسة منفصلة واقع العمال/العامالت من األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع، وشملت 9 مصانع رئيسية و3 وحدات 
إليه؛  البحث عن عمل والوصول  اإلعاقة في  العمالة من ذوي  تواجه  التي  الحواجز  تحديد  إلى  الدراسة  انتاج فرعية. سعت 
الحواجز التي تواجه هؤالء األشخاص عند العمل في مصانع ألبسة فيما يتعلق في األبعاد المادية، الثقافية، واالجتماعية؛ 
التدخالت الالزمة إلزالة هذه الحواجز، وأطراف المصلحة القادرة على تنفيذ هذه التدخالت. وجدت الدراسة مشكالت وتحديات 
األساسية،  الخدمات  توفير  ذلك  في  بما  عملهم،  ظروف  تحسين  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  لتعزيز  االمتثال  بشأن 
المسائل  هذه  لمعالجة  عدة  توصيات  وقدمت  التمييز،  من  وحمايتهم  الميسرة،  واألشكال  المعقولة  التيسيرية  الترتيبات 
وإدماج هذه الفئة من العمالة. ومع ذلك، بدأ مصنع فـي تكييـف مرافقـه بصورة اسـتباقية لتلبيـة احتياجـات األشخاص ذوي 
إليهـا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتسـهيل وصـول  معدة  حمامـات  عـدة  بتكييف  العمليـة  تلك  بدأت  أفضـل.  بصورة  اإلعاقة 
واسـتخدامها. اإلضافة إلـى ذلـك، عـرض المصنع معلومـات عبر شاشـة كبيـرة وبلغـة اإلشارة، مع توافر مترجمـي/مترجمات 

رعاية األطفال

الخيارات المفضلة في الوصول إلى خدمات رعاية األطفال؛  الدراسة حاجات العمالة المستفيدة من حيث  قيمت وحددت 
تحديات الوصول إلى خيارات مختلفة في خدمات رعاية األطفال المنصوص عليها في التشريعات الحالية أو أي خيارات أخرى 
مقترحة؛ توصيات مقترحة بأفضل الخيارات للوصول إلى خدمات رعاية األطفال. جمعت الدراسة بيانات من 524 شخصا من 
األشخاص  33.8% من  ان  الدراسة  وجدت   .)%70  -  %72( العامالت  )169(، ومعظمهم من  والسورية   )355( األردنية  العمالة 
المستجيبين يفضلون استخدام مركز رعاية أطفال منظم من اختيارهم، فيما قال 77% منهم ان المصانع التي يعملون فيها 
إلى  الوصول  إمكانية  أمام  الرئيسي  التحدي  التكلفة  رعاية األطفال. شكلت  إلى خدمات  إمكانية للوصول  ال توفر لهم أي 
خدمات رعاية األطفال المفضلة، فيما مثل موقع هذه الخدمات ثاني أكبر تحد. واتفق 69% من األشخاص المستجيبين على 
خدمات رعاية األطفال تؤثر على قرارتهم في العمل في المصانع، فيما قال 46% الحضانات تؤثر إيجابيا على شخصية الطفل. 

وبحسب نتائج الدراسة، فكر 52% من األشخاص المستجيبين بترك العمل بسبب مسؤولية رعاية األطفال.

الرعاية الصحية

هدفت الدراسة إلى تقييم وتحديد حاجات العمالة المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة في المصانع؛ تقييم الخدمات الصحية 
الحالية التي تقدمها عيادات المصانع؛ تحديد الثغرات القانونية؛ والخروج بتوصيات قصيرة وطويلة المدى. أظهرت الدراسة، 
التي شملت 13 من المصانع الـ 91 المشاركة في »عمل أفضل«، قصورا عاما في الخدمات الصحية، المستلزمات الطبية، 
ومعايير النظافة في عيادات هذه المنشآت، إضافة إلى حاالت تحرم فيها العمالة من الحصول على إجازات مرضية. بالرغم 
المصانع وألطباء/ لطواقم طبية في  أعطيت  التي  التعليمات  ان  إال  المرضية،  اإلجازات  بحقوقها في  العمالة  من معرفة 
لطبيبات من خارج المصانع أفادت بعدم إعطاء العمالة إجازات مرضية. وضعت الدراسة توصيات عدة قصيرة وطويلة المدى 

لمعالجة تلك المشكالت. 

لغـة اإلشارة أحيانا. أفــاد معظــم العمــال والعامالت بالشعور بالراحة واإلنتاجية في العمل. »كان تأثيــر تلك الخطــوات إيجابيــا للغايــة وأسهم بصورة 
الدراسة. شملت  بهـا،« بحسب  العمـالة واالحتفاظ  عاليـة مـن رضـا  المصنــع، ونتج عنه درجة  فــي هــذا  اإلعاقة  فــي دمــج األشخاص ذوي  كبيــرة 
التوصيات إعادة تصميــم بيئــات العمــل بطـرق تسـهل عمـل، حركة، وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتخطيط وتنفيذ حمالت توعية وتثقيف واسعة 

النطاق تهـدف إلـى تبديـد القوالـب النمطيـة السـلبية والمواقـف المضللـة تجـاه األشخاص ذوي اإلعاقة فـي القطـاع.

ساعات العمل واألجور

للعمالة  ساعة   42 بـ  مقارنة  أسبوعيا،  إضافي  عمل  ساعة   59 بالمتوسط  تعمل  المهاجرة  العمالة  ان  تقييمية  دراسة  بينت 
العمالة مخاطر السالمة والصحة  العمل يتسبب في ضغوط نفسية وجسدية، يعرض  إلى طول ساعات  األردنية، مشيرة 
بموجب  أسبوعًيا(  أو  )يومًيا  اإلضافي  العمل  لساعات  توجد سقوف  وال  العمال/العامالت.  إنتاجية  من  ويخفض  المهنية، 
التشريعات األردنية. تظهر نتائج الدراسة أن وضع حد لساعات العمل اإلضافية سيؤثر على العمالة المهاجرة وليس األردنية، 

وأن أجر العمالة المهاجرة يرتبط ارتباًطا وثيًقا بعدد ساعات العمل اإلضافية.

تشرين األول/اكتوبر 2022

ساعات العمل واألجور في قطاع صناعة 
األلبسة االردني

السياق القانوني واالتجاهات التاريخية

تشرين األول 2022

تقييم نفاذ العاملين في قطاع صناعة 
األلبسة من األردنيين والسوريين إلى منشآت 

وخدمات رعاية األطفال في مدينة الحسن 
الصناعية/اربد 

تشرين أول  2022

تقييم أوضاع العمال ذوي اإلعاقة في 
مصانع األلبسة األردنية

تشرين أول  2022

تقييم خدمات الرعاية الصحية المقدمة 
للعاملين في قطاع المالبس في األردن

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_857191/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_857191/lang--ar/index.htm
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2022/11/Arabic-Assessment-of-Health-Care-Services-Provided-to-Workers-in-the-Garment-Sector-in-Jordan-22.pdf
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_863508/lang--ar/index.htm
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Arabic-Working-Hours-and-Wages-in-the-Jordanian-Garment-Sector.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2022/11/Arabic-Workers-with-Disabilities-in-Jordans-Garment-Sector-22.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2022/11/Arabic-Assessment-of-Health-Care-Services-Provided-to-Workers-in-the-Garment-Sector-in-Jordan-22.pdf
https://betterwork.org/portfolio/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7/?lang=ar
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_863508/lang--ar/index.htm
https://betterwork.org/portfolio/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85/?lang=ar
https://betterwork.org/portfolio/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1/?lang=ar
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عقد برنامج “عمل أفضل - األردن” بالتعاون مع الجمعية األردنية لمصدري األلبسة والمنسوجات، المنتدى الـ 14 ألصحاب المصلحة 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  فرضتها  التي  للقيود  نتيجة  اإلنترنت  عبر  المشاركة  من  عامين  بعد  شخصي  بحضور  المتعددين 

)كوفيد-19(.

وبحث الشركاء وأطراف المصلحة في قطاع صناعة األلبسة األردني، بما في ذلك ممثلون/ممثالت عن الحكومتين األردنية واألميركية، 
جهات العمل، العمالة، الجهات المشترية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني سبل استمرارية تعزيز العمل الالئق، ضمان االستدامة، 

والبناء على اإلنجازات الجوهرية التي حققها القطاع على مدى السنوات الـ 15 الماضية.

وتصدر جدول األعمال قضايا تعزيز صوت العمالة، الحوار االجتماعي والتعاون بين أطراف المصلحة والشركاء، وناقش المنتدى سبل 
الالزمة  بالمهارات  األردنيين/األردنيات  تأهيل  االقتصادي من خالل  التحديث  وإسهاماته في  القطاع،  القائمة في  التحديات  معالجة 

لشغل مناصب في اإلدارة الوسطى والعليا في المصانع، وجذب مزيد من االستثمارات.

يوظف قطاع صناعة األلبسة نحو 66,000 عامل/عاملة، والغالبية من اإلناث والعمالة المهاجرة من جنوب آسيا، بينما تشكل العمالة 
األردنية حوالي 24% - 25%، وهي نسبة يسعى إلى زيادتها الشركاء وأطراف المصلحة.

ونظم المنتدى، الذي كان شعاره “نحو عمل الئق، وغد نام ومستدام”، جلستين حواريتين، وناقشت األولى ظروف العمل الالئق من 
حيث العدالة، اإلدماج، وصوت العمالة؛ والثانية اإلمكانات واألولويات اإلستراتيجية لقطاع صناعة األلبسة األردني.

أمين عام وزارة العمل األردنية، فاروق الحديدي خالل المنتدى: “نحرص كحكومة على تهيئة ظروف عمل الئقة في 
قطاع صناعة االلبسة، ونسعى دائما لألفضل، من بيئة عمل الئق، عدم تمييز في األجور، حماية حقوق العاملين 

والعامالت من الجنسيات المختلفة، االنضمام إلى العمل النقابي، سكن الئق، وغيرها من األمور.”

نائبة وكيل وزارة العمل األميركية للشؤون الدولية، ثيا لي، التي زارت األردن على رأس وفد رسمي، شاركت في المنتدى، وقالت إن 
بين  التجارة  أن  اكتسبها األردن كجهة فاعلة”. وأوضحت  التي  السمعة  المتحدة واألردن “مبني على  الواليات  بين  التجارة  النمو في 

البلدين زادت أكثر من 800% مقارنة بما كانت عليه قبل اتفاقية التجارة الحرة.

شهد قطاع صناعة األلبسة في األردن نمًوا كبيًرا، مدفوًعا بصورة رئيسية بالمصانع الكبرى المصدرة إلى السوق األميركية بموجب 
اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن، التي وقعت عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010.

  نحو عمل الئق، وغد نام ومستدام

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_860646/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_860646/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_860646/lang--ar/index.htm
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  مسؤولة رفيعة المستوى من وزارة العمل األميركية تبحث في األردن
    الحقوق العمالية

زارت نائبة وكيل وزارة العمل األميركية للشؤون الدولية، ثيا لي، األردن لمدة يومين، التقت خاللهما بمسؤولين/بمسؤوالت من 
برنامج  إلى ممثلين/ممثالت عن نقابات عمالية، قياديي/قياديات أعمال، ومختصين/مختصات من  الحكومة األردنية، إضافة 

“عمل أفضل - األردن”/منظمة العمل الدولية.

خالل الزيارة األولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، أجرت لي والوفد المرافق مناقشات بشأن تدعيم حقوق العمالة، وتمكين 
المرأة، من أجل تعزيز معايير العمل الالئق وسبل العيش المستدامة.

وزارت لي والوفد المرافق مصانع ألبسة، حيث تحدثت إداراتها عن التحديات والنجاحات، مؤكدة على دور وجهود برنامج “عمل 
أفضل - األردن”، بما في ذلك الخدمات االستشارية والتدريبية.

نائبة وكيل وزارة العمل األميركية للشؤون الدولية، ثيا لي: “التزام األردن خالل العقود الماضية بمكافحة التحرش 
والعمل القسري بشفافية، وتعزيز تمثيل العمالة يخلق أساًسا قوًيا للتقدم مستقبال.”

في افتتاح المنتدى الـ 14 ألصحاب المصلحة المتعددين، دعت المسؤولة األميركية إلى الحفاظ على التحسينات التي جرت في 
العمل الالئق في القطاع، بما في ذلك من خالل زيادة إشراك المرأة وتمكين العمالة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل األميركية، قالت لي: “نتطلع إلى 
الحفاظ على الزخم اإليجابي حتى تتمكن العمالة في كال البلدين، من 
جماعية  مفاوضة  إجراء  من  وديمقراطية،  مستقلة  نقابات  خالل 

للحصول على وظائف الئقة وظروف عمل جيدة.”

الزيارة، التي جرى خاللها مناقشة العالقة الواضحة بين حماية حقوق 
العمالة، جذب االستثمار األجنبي، وخلق فرص عمل جيدة، سلطت 
الضوء على أهمية الشفافية واحترام حقوق العمالة في قطاع صناعة 

األلبسة المالبس وخارجه.

أثناء وجودها في األردن، انضمت لي إلى مسؤولين/مسؤوالت من 
مكتب الممثلية التجارية للواليات المتحدة لعقد اجتماع للجنة لعمل 
البلدين،  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  شؤون  في  المختصة  الفرعية 
ومراجعة تنفيذ أحكام العمل في االتفاقية. والتقت اللجنة مباشرة 
مع العمالة وجهات العمل في المناطق الصناعية األردنية التي تنتج 

األلبسة الموجهة إلى األسواق األميركية.

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_860646/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_860646/lang--ar/index.htm
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يسعى برنامج “عمل أفضل - األردن” إلى ضمان إدماج العمالة من األشخاص ذوي اإلعاقة في القوى العاملة في قطاع صناعة 
األلبسة وفي عملية صنع القرار، ضمن بيئة عمل صحية تعزز حقوقهم وتحسن رفاههم.

واحتفاء باليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة، يسلط البرنامج الضوء على قصص ملهمة حقيقية عن العمالة من األشخاص ذوي 
اإلعاقة الذين يتغلبون على الصعاب.

  تعزيز حقوق ورفاه العمالة من األشخاص ذوي اإلعاقة

 3 االثنتين، وبعد  يدي  أطراف  بإعاقة في  عاما. ولدت في محافظة مادبا،   49 آمنة، وعمري  اسمي 
سنوات من والدتي، توفي أبي.

اعتاشت عائلتنا من الزراعة، وكانت أمي تخيط مالبس لنا، فشجعتني على تعلم الخياطة. أعيش وأمي 
معا لوحدنا بعد زواج إخواني وأخواتي كافة.

أردت بإصرار إكمال دراستي الثانوية، لكني تخليت عن األمر بعد مواجهة صعوبات في بعض المواد 
الدراسية.

 ترددت كثيرا في تعلم الخياطة. ال تسمح لي يداي حتى بإمساك مقص، وتملكني هاجس، كيف لي 
أن أمسك مقصا؟ 

توترت وقلقت كثيرا من الفكرة، إال أن والدتي ظلت تشجعني على تعلم الخياطة، وإمساك المقص 
الخياطة عقدتها جمعية  دراسية في  إلى دورة  انضممت  أكثر من مرة، حتى  والمحاولة  بأي طريقة، 

خيرية. تخرجت بتفوق بعد عامين، وكنت األولى على مجموعتي. 

العزيمة والتمكين الذاتي: قصة آمنة

تقدمت للعمل في مشغل خياطة في عمان. تردد صاحب المشغل في تعييني بعد أن الحظ يداي، إال أن والدتي اقترحت عليه أن أعمل لمدة 
ما كتجربة. وافق صاحب المشغل، وبعد فترة قصيرة، أعجب بعملي وقرر تعييني خياطة. 

»لم أعد أخشى مسك المقص. أنا اآلن خياطة بارعة وأمسك المقص بكل حرفية وسهولة، بل أطمح إلى إنشاء مشغل خياطة 
خاص لي. بدأت بالفعل العمل على ذلك، وتوفير مبلغ من راتبي ألجل مشروعي. األمر صعب والمشوار طويل، لكني مصرة على 

تحقيق حلمي.«

التزامي بأوقات تنفيذ المهام، وإتقاني لعملي زادا من مسؤولياتي في 
المشغل. أوكلت لي كافة الطلبيات المتأخرة ومهام زميالتي عند غيابهن 
ترك  وقررت  العمل  في  الراحة  بعدم  شعرت  مهامهن.  إتمام  عدم  أو 

المشغل واالنتقال للعمل في مكان آخر. 

تقدمت للعمل في مصنع ألبسة في منطقة التجمعات الصناعية في 
أعجب  بنجاح.  وتخطيتها  في  تجربة  لمرحلة  خضعت  سحاب.  مدينة 
لذلك،  اآلالت.  كافة  السريع على  له، وتعلمي  وإتقاني  بعملي  المصنع 
عامالت  لتدريب  مشرفة  وظيفة  إلى  ترقيت  سنوات،   5 مرور  وبعد 

الخياطة. 

أدرب العامالت على آالت الخياطة كافة في المصنع. بعض العامالت تدربن بسرعة، وأخريات احتجن مجهودا إضافيا للتعلم. 

أتعاون مع جميع األشخاص الذين أتلقى منهم تشجيعا، مما يخلق بيئة عمل صحية. من المهم جدا توفر بيئة صحية في جميع أماكن العمل. 

بعد عودتي من العمل كل يوم، أمارس هواياتي، ومنها الرسم بالرمل داخل زجاجات، صنع دمى قماشية. أحب وأتقن هواياتي، وأعرض بعض 
منتجاتي في متاحف ومرافق سياحية. 

لم أعد أخشى مسك المقص. أنا اآلن خياطة بارعة وأمسك المقص بكل حرفية وسهولة، بل أطمح إلى إنشاء مشغل خياطة خاص لي. بدأت 
بالفعل العمل على ذلك، وتوفير مبلغ من راتبي ألجل مشروعي. األمر صعب والمشوار طويل، لكني مصرة على تحقيق حلمي.

أرى نفسي مرحة، وأمتلك عزيمة وإصرارا. كما إني عنيدة، لكن عنادي مرتبط باإلصرار على إتقان عملي، والتفاني فيه. 
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وقعت مؤخرا النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل، النسيج، واأللبسة اتفاقية مفاوضة 
األلبسة  لمصدري  األردنية  الجمعية  مع  األلبسة  صناعة  قطاع  في  ومحدثة  جديدة  جماعية 
والمنسوجات، والنقابة العامة ألصحاب مصانع المحيكات. االتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 

2022/11/01، وهي سارية المفعول لمدة ثالث سنوات، حتى 2025/10/31.

يقدم هذا الملحق الخاص تفاصيل أكثر عن االتفاقية وعن جهود برنامج »عمل أفضل - األردن« 
وشركائه في حماية حقوق العمالة وتعزيز العمل الالئق في قطاع صناعة األلبسة.

من خالل مسابقة “مواهب العمال والعامالت”، يهدف المشروع إلى توظيف نهج مبتكر 
لزيادة توعية العمالة بأهمية دور المواهب الشخصية في تحسين الصحة النفسية في بيئة 

العمل، ولمساعدة العمالة على التعبير عن آرائها بشأن الصحة النفسية.

يرجى االطالع على هذا الملحق الخاص لمزيد من التفاصيل عن المسايفة وعن جهود برنامج 
األلبسة،  للعمالة في قطاع صناعة  النفسية  الصحة  تحسين  األردن” في   - أفضل  “عمل 
القطاع،  العاملة في  القوى  المهاجرة، وهما فئتان تشكالن غالبية  للنساء والعمالة  خاصة 

وتواجهان ضغوطا جسدية ونفسية كثيرة. 

 - برنامج “عمل أفضل  األوروبي، قدم  االتحاد  الدولية مع  العمل  من خالل شراكة منظمة 
األردن” نتائج التقرير التقييمي التجميعي األول لـ 3 مصانع مسجلة لدى البرنامج من قطاع 
الصناعات البالستيكية، مصنع من قطاع الصناعات الكيميائية، ومصنع من قطاع الصناعات 
العامة  النقابة  العمل،  وزارة  المصانع،  عن  ممثلين/ممثالت  ضم  اجتماع  خالل  الهندسية، 
للعاملين/للعامالت في البترول والكيميائيات، وغرفة صناعة األردن. أظهرت نتائج التقرير، 
الذي أعد بالتعاون مع وزارة العمل واالتحاد األوروبي، ان متوسط معدل عدم االمتثال في 

تلك المنشآت يبلغ 41%، بالرغم من خطوات تحسين ظروف العمل. 

يوفر هذا الملحق الخاص تفاصيل ومعلومات عن خدمات البرنامج للمصانع من خارج قطاع 
صناعة األلبسة، وكذلك عن مشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في 
رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ في األردن )المرحلة 2( - 

المخرج 2.

تقوية صوت العمال والعامالت

مشروع الصحة النفسية 

دعم اتفاقية تخفيف قواعد المنشأ بين األردن واالتحاد األوروبي

 مشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد الجوانب العمالية 1
   لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ في األردن )المرحلة 2( – المخرج 2 

Project “EU-ILO Collaboration in the Monitoring of Labour 
Aspects in the Implementation of the EU RoO Initiative for 
Jordan - Phase II”-Outcome 2

منظمة العمل الدولية │تشرين الثاني/نوفمبر 2022

  عن المشروع

من خالل المخرج 2 لمشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن 
تخفيف قواعد المنشأ في األردن )المرحلة 2(، الممول من االتحاد االوروبي، يجري رصد وتعزيز مبادئ العمل الالئق في الشركات 

المصرح لها االستفادة من اتفاقية االتحاد األوروبي لتبسيط قواعد المنشأ من خالل:
 

  رصد وتيسير جوانب العمل عند تنفيذ اتفاقية االتحاد االوروبي للتجارة مع االردن بشأن تبسيط قواعد المنشأ؛
  توسيع نطاق الخدمات االساسية التي يقدمها برنامج “عمل أفضل - األردن”/منظمة العمل الدولية لقطاعات تصنيع أخرى، بما 
فيها الصناعات الكيميائية، الهندسية، والبالستيكية، بغية مساعدة الشركات األردنية على االلتزام بقانون العمل األردني ومعايير 

العمل الدولية؛
  التعاون مع المكونات الوطنية، ووزارة العمل، لتعزيز قدراتها على رصد وتعزيز العمل الالئق في قطاعات التصنيع الوطنية.

تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي. محتوياته مسؤولية المؤلف وال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي ؛

مشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد 
الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ في األردن 

)المرحلة 2( – المخرج 2

إضاءات ورؤى

دعم اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن 
واالتحاد األوروبي

دعم اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن واالتحاد األوروبي

رصد جوانب العمل في مبادرة قواعد المنشأ: 
الصناعات البالستيكية، الكيميائية، والهندسية

برنامج “عمل أفضل - األردن” وشركائه يستعرضون التحسينات، 
ومخالفات االمتثال

وحدة برنامج “عمل أفضل - األردن” في وزارة العمل
وحدة برنامج “عمل أفضل - األردن” في وزارة العمل

تطوير نظام تفتيش العمل االردني وقدرات 
المفتشين/المفتشات 

تطوير نظام تفتيش العمل االردني وقدرات المفتشين/المفتشات 

الندوات الصناعية وتدريب المدربين/المدربات
تحسين معرفة الكوادر الوظيفية في المصانع بقانون العمل 

األردني، السالمة والصحة المهنيتين، إدارة المواد الكيميائية، 
التواصل الفاعل، اإلرشاد، ومهارات المشاركة

أداة ضمان الجودة ومراقبة الجودة
أداة ضمان الجودة ومراقبة الجودة

 مشروع الصحة النفسية 1
   رؤى وإضاءات 2022

* اللوحة رسمتها ميلندا هامانثا - 
   عاملة في قطاع االلبسة االردن - سيريالنكا 

  مسابقة المواهب 2022

مشروع الصحة النفسية
رؤى وإضاءات  2022

برنامج “عمل أفضل - األردن”

تقييم احتياجات الصحة 
للعمالة النفسية 

زيادة التوعية بالصحة 
النفسية 

تحسين الوصول الى خدمات 
الصحة النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي

بناء قدرات أطراف المصلحة 
في مجال الصحة النفسية

في هذا العدد:
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مشروع صوت العمال
برنامج “عمل أفضل - األردن”

إضاءات   2022 

بيئة عمل آمنة من العنف، التحرش، 
والتمييز

بشراكة مع برنامج “عمل أفضل - األردن” النقابة العامة 
للعاملين في صناعة الغزل، النسيج، واأللبسة تتبنى سياسة 

عدم التهاون لمنع العنف والتحرش في عالم العمل

االلتزام بالدفاع عن الحقوق العمالية 
في قطاع صناعة األلبسة بدون تمييز
النقابة تعتمد مدونة سلوك لكادرها الوظيفي ولألطراف 

للعمالة الممثلة 

تطوير قدرات النقابة العمالية
النقابة تتعاون مع برنامج “عمل أفضل - األردن” على عقد 

تدريبات متقدمة ألعضائها/لعضواتها عن معايير العمل 
الدولية، العالقات الصناعية في القطاع، الزيارات االستشارية، 

وغيرها من المسائل

تعزيز التواصل مع العمالة 
النقابة العمالية تزور مصانع ألبسة في الطفيلة والكرك، 

بمشاركة برنامج “عمل أفضل - األردن”

إبرام اتفاقية عمل جماعية قطاعية محدثة
النقابة العمالية توقع اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة مبنية على 

استراتيجية تعزز الحوار االجتماعي وصوت العمالة

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2022/12/Arabic-Newsletter-Project-EU-ILO-Collaboration-2022.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2022/12/The-Mental-Health-Project-Newsletter-Arabic-2.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2022/12/BWJ-Arabic-Newsletter-Workers-Voices-Project-2-2.pdf


االردنية.  العمل  ااالوروبي و وزارة  االتحاد  العالم من قبل حكومة كندا،  للعمل األفضل “االردن” على مستوى  يتم توفير تمويل إضافي 
محتويات هذا المنشور هي من مسؤولية شركة العمل االفضل “االردن” و ال تعكس هذه المواد بالضرورة وجهات نظر أو سياسات الجهات 

المانحة.

يندرج التمويل الذي توفره وزارة العمل األميركية تحت اتفاقية التعاون رقم IL-21187-10-75-K. مولت %57 من إجمالي تكاليف البرنامج 
في 2021 من خالل تمويل فيدرالي بقيمة  1,194,463 دوالر أمريكي. وال يعكس هذا بالضرورة وجهات نظر أو سياسات وزارة العمل 
األميركية، وال تشير أسماء، منتجات، أو منظمات تجارية إلى تأييد من قبل حكومة الواليات المتحدة. أصدرت هذه الوثيقة بدعم مالي من 
االتحاد األوروبي. يتحمل برنامج “عمل أفضل – األردن” وحده مسؤولية المحتوى الوارد فيها، الذي ال يعكس بالضروري آراء االتحاد األوروبي.

برنامج “عمل أفضل - األردن” شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، ويجمع أصحاب/صاحبات المصلحة من جميع 
المستويات في صناعة األلبسة العالمية لتحسين ظروف العمل، تعزيز احترام حقوق العمال/العامالت، وتقوية القدرة التنافسية. 

بدأ “عمل أفضل - األردن” عملياته بطلب من الحكومتين األردنية واألميركية منذ أكثر من 10 سنوات، وتقّدم برامجه القطرية تقارير عامة 
منتظمة تجمع مستجدات الصناعة وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم االمتثال من أجل زيادة الشفافية وإبالغ المالحظات إلى جمهور 

أوسع. لمزيد من المعلومات والتحديثات، نرجو زيارة الموقع اإللكتروني لبرنامج “عمل أفضل - األردن”.

يقوم برنامج عمل أفضل األردن بتنفيذ أنشطته بدعم من الشركاء المانحين الرئيسيين التاليين:


