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 مقدمة

ال إلتحسني واقع العمال يف املناطق الصناعية املؤهلة،  ردن جهودا  بذل فيه جهات رمسية ومدنية يف األيف الوقت الذي ت
غلبهم من أصوات العمال و أخرية، حبقهم، حيث تعالت، يف الفرتة األ ىل ازدياد رقعة االنتهاكاتإن الواقع يشري أ

عدة من نسبة العمال يف املناطق الصناعية املؤهلة، ليؤكدوا تعرضهم ل %77العمال املهاجرين الذين يشكلون حوايل 
 انتهاكات وصلت، يف بعض احلاالت حلد ان يكونوا ضحايا حمتملني لالجتار بالبشر والعبودية.
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 شكال االنتهاكات اليت يتعرض هلا العمال يف املناطق الصناعية املؤهلة، كما سيقدم سردا  أسيتطرق هذا التقرير لرصد 
نشطة احلكومية واملدنية اليت مت تنفيذها، ا  األعن رصد ومناقشة مدى جن لنشأة وتطور هذه املناطق، فضال   تارخييا  

فيه، على مراجعة ، لتحسني واقع العاملني يف املدن الصناعية، ويعتمد التقرير، يف املعلومات اليت وردت وتنفذ حاليا  
منظمة  عن التقارير الدورية الصادرة عن كل من وزارة العمل، كادميية والتقارير االعالمية، فضال  بعض الدراسات األ

ها مع بعض املختصني يف هذا ؤ جراإمقابالت شخصية مت  يضا  أو  العمل الدولية، واحتاد العاملني يف الغزل والنسيج.
 نفسهم.أخذ شهادات من العمال أاجملال وزيارات ميدانية للمصانع مت خالهلا 

 

 مؤشرات رقمية

موزعة على ستة مناطق صناعية، حيث يعمل فيها ( شركة 66يبلغ عدد الشركات العاملة يف مناطق املصانع املؤهلة )
نا،، يف من اال (12427) وعاملة منهم عامال   (16599ردنيني منهم )، ليبلغ عدد األ1وعاملة  ( عامال  62191)

 العمالةغلبية أن أمن االنا،، ما يعين  (32428وعاملة منهم ) عامال   (45592جانب )حني يبلغ عدد العمال األ
 نا،.من اإليف املصانع هي 

( شركة، 19) ( شركة، يف حني يوجد يف مدينة سحاب الصناعية املؤهلة30مدينة احلسن الصناعية وحدها تضم )
 خرى.توزع باقي الشركات يف املناطق األشركة يف الضليل لت (13و)

ن وزارة أال إ، كثر من ذلك سابقا  أمن العاملني يف املصانع هم من العمال املهاجرين، يف حني كانت تشكل  77%
ناعية املؤهلة على زيادة نسبة لبسة، على الزام املصانع املناطق الصمع مجعية مصدري األ 2013تفقت عام العمل ا

 .%25ىل إ %20 منردنيني العاملني فيها األ

لعمال يف ن تقارير وزارة العمل اخلاصة برصد عدد اأال إردنيني للعمل يف املصانع حلكومية لتشجيع األورغم احملاوالت ا
اخنفاض ىل إ، ما يشري %23ىل إ %19ردنية ترتاو  ما بني ن النسب للعمالة األأاملناطق الصناعية املؤهلة تثبت 

  ردين على العمل يف املصانع.االقبال األ

ردنيني على العمل فيها قبال األإن نعزو سبب ذلك لعدم توفر شروط عمل الئق يف هذه املصانع، ما جيعل أوميكن 
عن طول ساعات العمل  دينارا، فضال   (200)ــ جر الشهري فيها الغلب املصانع ال يتجاوز األأن أ، حيث منخفضا  

عطائهم البدل املناسب لقاء العمل االضايف، إسبوعية، وعدم يام العطل واالجازات األأواجبار العمال على العمل 
 م توفر شروط الصحة والسالمة املهنية. نع، ناهيك عن عدمال يف بعض املصافضال عن سوء املعاملة اليت يلقاها الع
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 .سحاب، القسطل، الكرك، زي ربد، الضليل، التجمعات الصناعية يفإوتوجد املناطق الصناعية املؤهلة يف كل من 
 
 

 نشأة المناطق الصناعية المؤهلة 

ردن بتصدير ردن مع امريكا، واليت تسمح لألباتفاقية وقعها األ ، عمال  1998تعود نشأة املناطق الصناعية املؤهلة للعام 
ي ضرائب من أو أن ختضع هذه البضائع للجمارك أي كميات من املالبس املصنعة يف املدن الصناعية املؤهلة دون أ

 .2قبل الطرف االمريكي

حوايل  2005-1998نشئت أول منطقة صناعية مؤهلة يف إربد، ليبلغ عدد املصانع فيها يف الفرتة ما بني أوبذلك 
ردن وحتسني االقتصاد األىل إىل جانب جذب االستثمارات إردنية، يف الوقت الذي كان لدى الدولة األ، و مصنعا   120

كثرية حالت دون هذا يف ذلك ن، ظروفا   أال إردنيني صانع لتشغيل األيتمثل باالستفادة من وجود هذه امل الوطين، هدفا  
ردين، تكلفتهم عليهم مقارنة بالعامل األسيا لقلة آترياد العمالة من شرق صحاب املصانع على اسأصرار إالوقت، مثل 

ل يف املصانع لقلة املردود املادي الذي يقابله بذل جهد كبري يف ردنيني على العمقبال العمال األإعن عدم  فضال  
 العمل.

لسد النقص لديها من خالل فتح باب ردنية وقتها على فتح الباب للمصانع ذا الواقع، مل متانع احلكومات األيف ظل ه
ردنيني املفروض عملهم يف صحاب املصانع لنسبة األأاالستقدام، ليبقى التفاوض الغري املعلن بني احلكومات املتعاقبة و 

 .%85كثر من أاملصنع لتبقى نسبتهم يف تناقص دائم حىت وصلت نسبة العمال املهاجرين 

صدور  2006حملية لتعرض العمال النتهاكات خمتلفة، ليشهد عام وعلى مدى السنوات تنبهت منظمات دولية و 
، الذي املعهد الوطين للعمال وحقوق اإلنسان األمريكي  وساط االعالمية احمللية والدولية، عنخذ صداه يف األأتقرير، 

لتتواىل بعد ذلك  رصد هذه االنتهاكات وطلب من الشعب االمريكي مقاطعة البضائع اليت تنتجها هذه املصانع.
 وضاع العمال يف املناطق الصناعية املؤهلة.أالتقارير املطالبة بتحسني 

رة مع امريكا، ردن اتفاقية التجارة احلعندما وقع األ 2000ؤهلة كان عام املنحى الالفت يف تاريخ املدن الصناعية امل
حىت  سنويا   %10م ختفيض اجلمارك ن يتأدخول اسرائيل كطرف فيها، على  بنودها اشرتاط واليت كان من ضمن

صبح أ، ويف هذا العام ميكن القول انه شهد وفاة اتفاقية املناطق الصناعية املؤهلة، حيث 2010تصبح صفر عام 
يث مسحت اتفاقية ه من خالل اتفاقية التجارة احلرة وليس من خالل اتفاقية املناطق املؤهلة، حر غلب االنتاج يتم تصديأ

التصدير هلا من خالل اتفاقية املناطق  ي مصنع يف االردن التصدير المريكا، يف حني كان مقصورا  التجارة احلرة أل
  انع اليت تقع ضمن املدن الصناعية.الصناعية فقط باملص
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منظمة التجارة ىل إغلبها أامريكا بعد انضمام ىل إاصبحت كافة الدول املصدرة  2005ن عام أىل إوجتدر االشارة 
صبح توجه السوق االمريكي يفضل البضائع أردن، حيث ثرت على حصة األأالعاملية تصدر بدون حتديد كمية وبالتايل 

 ردنية يف جمال املالبس.سعارها ما شكل ضربة للصناعة األأالصينية الخنفاض 

 

 االنتهاكاتهم أ

 :غلبية العظمى من العمال املهاجرين العاملني يف املدن الصناعية من اصرار يكاد يعاين األ حجز جواز السفر
 3ن القانون مينع ذلك.أصحاب املصانع على حجز جواز السفر، رغم أ

غلب املصانع حتتجز جوزات السفر مبجرد أن أعداد هذا التقرير، إويؤكد عمال، متت مقابلتهم يف سياق 
كد فيها انه سلم جوازه لالدارة بارادته حلفظه من تؤ  أوراقتوقيع  على م، وجتربهاهنممن بلد مالقدوم الع

، حيث يقومون من قبل االدارة من اية اجراءات انتقامية غلب العمال هلذا االجراء، خوفا  أالضياع، وينصاع 
من امكانية هروب العامل  وتربر ادارات املصانع هذا االجراء، حتسبا   بذلك حتت التهديد او التخويف.

 خر.آوعمله حلسابه اخلاص او االنتقال للعمل لدى صاحب عمل 
 

 :و دويل حتد، عن االنتهاكات اليت أمل مير تقرير حملي  توجيه االهانات اللفظية والجسدية والجنسية
 ينهم املباشر يير ال وتطرق لتعرض العمال ملعاملة سيئة، سواء من مدإهلا العمال يف املناطق الصناعية يتعرض 

نع، وعادة ما يذكر العمال تعرضهم لالهانات حلثهم على بذل املزيد من اجلهد يف اب املصحاصأو من أ
بعض العامالت لتعرضهن  شارتأالضرب، يف حني ىل إحيانا أل مر يصن األأبعضهم  العمل، ليؤكد

 العتداءات جنسية وصلت يف بعض احلاالت اىل االغتصاب.
 

نا عاملة أكثر من عشر سنوات: أردن حدى العامالت المهاجرات التي قضت في األإشهادة: تقول 
بعض  لي  إاألردن منذ سنوات، تلجأ  في أعملنني خياطة في مصنع في مدينة الحسن الصناعية، وأل

عمل به، بل من مصانع مختلفة داخل أالعامالت لطلب النصيحة، ليست فقط من المصنع الذي 
ملة، وليس فقط في هذا المصنع الذي أعمل به نعاني من ساعات العمل الطويلة، المدينة الصناعية كا

تظهر مشكلة التحرش  غلب العاملين في المصانع من االناث، دائما  أن حيانا يتم تأخير رواتبنا، وألأو 
نصحهن بتقديم أنا ال أكبر، و المسؤول األأعلى منهن سواء مديرها المباشر الجنسي بهن من قبل األ

حاول اعطائهن أضعف، و ن هذا لن يكون في صالحهن فهن الحلقة األعليهن، أل وى رسمية خوفا  شك
 .نفسهن ومحاولة حل المشكلة بشكل سري"أنصائح لحماية 
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 :يعاين العمال يف املدن الصناعية من طول  طول ساعات العمل وعدم احتسابها بالشكل الصحيح
ساعة عمل متواصلة، يأخذون خالهلا اسرتاحة غداء،  16 -12ساعات العمل واليت ترتاوا  ما بني 

كثر، وال يعطى العامل خيار العمل لساعات اضافية و ربع ساعة على األأخرى ملدة عشر دقائق، أواسرتاحة 
سبوعية واالجازات واالعياد، ويف املقابل، ويف بعض ، وكذلك احلال بالنسبة للعطلة األبل هو جمرب عليها

اقل مما جيب  جر الساعات االضافية بشكل صحيح، حيث يتقاضى العامل اجرا  أاحتساب حيان، ال يتم األ
 ن يتقاضاه مقابل العمل االضايف.أ

 
 كد بعض العمال ان اجورهم تتأخر احيانا حىت أ :جر في موعده ومنعه لشهور احيانا  عدم استالم األ

شهر، ومل أن رواتبهم تأخرت الكثر من ثالثة أكد بعض العمال أخرى أالعاشر من الشهر، ويف حاالت 
 يستلموها اال بعد ان هددوا بالتوقف عن العمل.

 
 :واحد دون  شهر نه ال ميضيأراء مقابالت ميدانية معهم، كافة العمال، ممن مت اجكد  أ الخصم من الراتب

لعشرة دقائق عن  جر يوم كامل بسبب التأخرأقد خيصم  جورهم، حبجج اعتربوها واهية، مثال  أاخلصم من 
ومل يستطع القدوم للعمل، واحدى العامالت  ذا كان مريضا  إ موعد بدء العمل، والبعض خيصم منه اياما  

يصل اخلصم  حيانا  أخرى قالت: "أقالت" حبال ذهبنا للحمام ال يسمح لنا الغياب اكثر من مخسة دقائق"، و 
 ىل اكثر من نصف الراتب".إ

 
  عن عقود عملهم، ومل يستلموا  غلب العمال ال يعلمون شيئا  أ عقد العمل:عطاء العمال نسخة من إعدم

"عندما وصلت  حد العمال قال:أنسخة منها وعندما يطالبون بنسخة منها، عادة ما جيابه طلبهم بالرفض، 
مكتب، وقال لنا املشرف الذي حيمل ىل إدخلونا أي كلمة بالعربية، كنا جمموعة و أعرف أكن أىل املصنع مل إ

ن عقد العمل الذي وقعناه يف بلدنا أنفس جنسييت، ما هي واجباتنا وورواتبنا وساعات العمل، فقلت له 
ن املصنع يعمل هبذه الطريقة وال حيق لنا االعرتاض، إخر، لكنه رد بالقول آخرى، وراتب أينص على شروط 

العامل أثناء  وأكد .نسخة منه، لكنه صرخ بوجهي وقال ممنوعطلبت منه االطالع على عقد العمل واخذ 
  وامر".ال االنصياع لألإمامنا أحنن غرباء هنا ومل يكن ه، ئلقا
 

 :يقتطع من رواتبهم لصاحل نقابة قدره دينار رغم التزام العمال بدفع مبلغ مايل شهري التأمين الصحي ،
غلب املصانع باتفاقية مع النقابة أبط صحية هلم، حيث ترتجل توفري خدمات أالعاملني يف الغزل والنسيج من 
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هنم ال يتلقون رعاية طبية مالئمة، حيث عادة ما يتم صرف أن العمال يؤكدون أال إلتوفري هذه اخلدمة، 
 ال طبيب عام يف العيادات يف املصانع، وعند حتويلإالبنادول هلم بغض النظر عن احلالة الصحية، وال يوجد 

يضا ال يتم التعاون مع العمال باعطائهم أخمتص فانه يتلقى العالج على حسابه اخلاص، و ب طبيالعامل ل
جرة اليوم الذي يتغيبه العامل بسبب مرضه، ما يعد أجازة مرضية عند احلاجة وبذلك عادة ما يتم خصم إ

 سبوعني.أخمالفة لقانون العمل الذي يعطي العامل اجازة مرضية سنوية ملدة ال تزيد عن 
 

 غلب أن أعن مكان املصنع، ويؤكد العمال  كم  (2ما ال يقل عن )غلب السكنات تبعد أ :السكن
حبيث ينام يف  ،يعيش فيه البشر، حيث اهنا مكتظة جدا   ن مل تكن مجيعها، ال ترقى لتكون مكانا  إالسكنات 

عن عدم  عامالت، فضال  و أ، من ستة اىل مثانية عمال مرت مربع 6ال تتعدى مساحتها  الغرفة الواحدة اليت
عمل  ، وال يتممامات سيئة جدا  يضا كميات طعام قليلة ذات نوعية سيئة، واحلأتوفري ماء شرب نظيف، و 

من مغادرة السكنات  العامالت  ىل منعإيضا بعض املصانع تلجأ أ، و الصيانة للسكناتعمال أي نوع من أ
 حلريتهن. عد احتجازا  مر الذي قد يهاء دوامهن الرمسي يف املصنع، األبعد انت

 

 انتهاكات تصل حد االتجار بالبشر

تواجدت   2016وىل من عام شهر األأحاالت، خالل الثمانية  وحدة االجتار بالبشر لتلقيها سبعتشري احصائيات 
 ر. هنا اجتار بالبشأفيها مؤشرات لوجود شبهة اجتار بالبشر، وعند حتويلها للمدعي العام مت تكييف ثالثة منها على 

جيتمع يف كافة هذه القضايا تعرض العمال والعامالت جلملة من االنتهاكات، تتمثل حبجز جوزات سفرهم، وعدم 
عن تشغيلهم ساعات عمل طويلة مع  عدم دفعها، فضال   حيانا  أجتديد تصريح العمل لبعضهم، وتأخري رواتبهم و 

اقل مما يستحقون ضمن القانون، وتعريضهم لالهانات واالساءات اليت تصل  احتساب االضايف بطريقة تعطيهم اجرا  
 . حيانا اجلنسيأحيانا حلد االعتداء اجلسدي و أ

وعاملة مجيعهم من املهاجرين يعملون يف  ( عامال  119) ــحد احلاالت اليت مت تكييفها على اهنا اجتار بالبشر تعود لأ
( منهم 40و) ،جورهم ملدة شهرينأ( من االنا،، مل يستلموا 107منهم )حد املصانع يف مدينة احلسن الصناعية أ

هنم وقعوا أفاد بعضهم أ، يف حني مل يتم جتديد تصاريح عملهمحمجوزة لدى ادارة الشركة، وعدد منهم  سفرهم جوازات
 لالدارة حلفظها من الضياع. باالجبار على ورقة تفيد باهنم وافقوا على تسليم جوازات سفرهم

ء العمال تقدموا بشكوى مجاعية لوزارة العمل يؤكدون فيها تعرضهم للضرب والتهديد بالسفر واملعاملة السيئة من هؤال 
الشكوى حتدثت عن مكان السكن، الذي زاره فريق  .يعمل لدى الشركةالذي  املشرف االداريو  ،قبل صاحب العمل
ويوجد ازدحامات  ووضع الطعام سيئ وغري الئق صحيا   ن السكن سيئ جدا  أكد فيه أ عد تقريرا  أمن وزارة العمل و 
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وبعد صدور قرار من املدعي العام  .بالسكن ويوجد خماطر كهربائية وعدم احتساب العمل اإلضايف بالطريقة القانونية
ات شركىل إونقل العمال  ةبتكييفها قضية اجتار بالبشر نسبت مديرية التفتيش يف وزارة العمل لوزيرها باغالق الشرك

غري  ةمن قانون العمل واملتعلقة بتشغيل عمال مهاجرين بصور  12 ةحكام املادأل أخرى، كما مت خمالفة الشركة استنادا  
( شكوى من مجيع اجلنسيات منذ بداية العام 213اخلط الساخن يف وزارة العمل استقبل ) وتشري املعلومات أن .ةقانوني

جور وخمالفة أتسليم خري أتوزعت ما بني شكاوى تتعلق بعمالة خمالفة لقوانني العمل وت ،نولغاية اآل 2016احلايل 
   ى.خر أضايف وخمالفات االشروط العمل 

 

 في المناطق الصناعية االحتجاجات العمالية

بالرغم من ، قهماستمرار انتهاك حقو ، و يف هذه املناطق العمالمن  القاسية اليت تعيشها قطاعات واسعة نتيجة الظروف
اجلهود الرمسية والدولية لتحسني شروط العمل فيه، وتوقيع اتفاقيات عمل مجاعية بني النقابة العامة للعاملني يف صناعة 

تنفيذ ىل إلبسة واملنسوجات، جلأ املئات منهم ردنية ملصدري األوالعديد من الشركات واجلمعية األ الغزل والنسيج
 شروط عملهم، وسكنهم، ووقف االنتهاكات اليت يتعرضون هلا. عشرات االحتجاجات مطالبني بتحسني

شهر املاضية من أعة ضرابات خالل السبإم العمال يف املدن الصناعية خلمسة ىل تنظيإ ،للنقابة وتشري التقارير الدورية
فيها العمال عن العمل يف هذه  يام اليت توقفليكون جمموع األ وعاملة، عامال   (1377، شارك فيها )2016عام 

 .يوما   (44االضرابات )

( 3080ختص ) مجاعية شكوى (21وىل من هذا العام )شهر السبعة األىل تلقيها، خالل األإابة رير النقاؤكد تقوت
 السفر، تأخري يف استالم الرواتب او االمتناع عن دفعها، ات، تراوحت شكواهم ما بني حجز جواز  وعاملةعامال

 لية احتساب العمل االضايف، وغريها من الشكاوى.آاالختالف على ىل إباالضافة 

يام التوقف عن أوعاملة، ووصل جمموع  عامال   (9154) ، شارك فيهاا  اضراب (17) القطاع شهد 2015عام ويف 
 وعاملة. عامال   (1186ختص )شكوى مجاعية  (30تسلمت النقابة )، يف حني يوما   (73العمل )

 (32) يام التوقف عن العملأليصل عدد وعاملة،  عامال   (7367شارك فيها )اضرابا    (13فشهد ) 2014عام ما أ
وعاملة، ويف العام الذي قبله  عامال   (2949قضية مجاعية ختص ) (57) 2014، وتسلمت النقابة خالل عام يوما  

وصلت توقف عن العمل  يامأوعاملة وبعدد  عامال   (10151) اشارك فيه ضرابا  إ (19ىل )إوصل عدد االضرابات 
 .وعاملة عامال   (2359مجاعية ختص )شكوى  (63، يف حني تسلمت النقابة )يوما   (64)ىل إ
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 القائمة الذهبية لوزارة العمل

، وهو العام ذاته اليت بدأت تقارير دولية وحملية تلقي الضوء بشكل كبري على االنتهاكات حبق العمال 2006يف عام 
للمصانع والشركات، وهي عضوية  املناطق الصناعية املؤهلة، جلأت وزارة العمل الجياد ما يسمى "القائمة الذهبية"يف 

للشركات املتميزة يف املناطق الصناعية املؤهلة توفر هلم ميزات متعددة، من منطلق تشجيع الشركات على توفري بيئة عمل 
 مميزة.

متابعة التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل األردين مثل االلتزام باألجور تقوم على مبدأ  فكرة القائمة الذهبية
 .وساعات العمل، والعمل اإلضايف وتوفري شروط وظروف العمل الالئق

عفاء من ، امتيازات مثل اإلالذهبية تستويف كافة الشروط املنصوص عليها يف تعليمات القائمةمنح أي شركة ويتم 
عمل استقدام واستخدام عمالة املنصوص عليها يف تعليمات قانون العمل يف حال رغب صاحب الالكفالة البنكية 

واحلصول على شهادة متكنهم من تقدميها لبعض املستوردين الذين يطلبوهنا يف اخلارج كشرط لتوقيع اتفاقيات مهاجرة، 
 لتزويدهم بطلبيات انتاج.

جراه القائمون أ ويلأا ني رصدهذه القائمة، يبىل إقيقة قبل انضمامها ليات دن ختضع آلأن املصانع، من املفرتض أورغم 
ها القائمة الذهبية وعلى مدى عدة سنوات، يتعرض عماهلا ءعداد هذا التقرير، ان بعض املصانع اليت تتصدر امساإى عل

العام قبل املاضي، ومع ذلك عن العمل  ضرابا  إوعامالهتا  وبعض هذه املصانع خاض عماهلا لعدة انتهاكات،وعامالهتا 
 القائمة الذهبية.بقي امسها ضمن 

 2015املاضي منتصف العام  ا  صدر تقرير أ مااملعهد الوطين للعمال وحقوق اإلنسان األمريكي، عندمر تنبه له هذا األ
املصنع، يعملون يف لبسة اجلاهزة صناعة األمعجزة العصر ليف مصنع  وعاملة عامال   (2700كثر من )أن أكد فيه أ

 جتار بالبشر.ىل اعتبارهم ضحايا جرمية االإقى يرزحون حتت وطأة ظروف عمل قاسية قد تر 
 

وقال املعهد يف تقرير منشور على موقعه اإللكرتوين إن "رسائل من عمال من جنسيات خمتلفة وصلتهم، تؤكد تعرضهم 
 عن التأخر بإعطائهم رواتبهم وزيادة ساعات العمل". النتهاكات، سواء جنسية أو اعتداء جسدي أو لفظي، فضال  

 
ن أصدر ثالثة تقارير على مدى أربع سنوات أول للمعهد حول مصنع معجزة العصر، حيث سبق و هذا ليس التقرير األ

 مريكي بتوقيع رسالة،الشعب األ تعرض العمال فيه النتهاكات خمتلفة، ومطالبا   ماضية ينتقد فيه هذا املصنع، مؤكدا  
عن مطالبة املواطنني مبقاطعة العالمات التجارية  موجهة حلكومتهم، تطالبهم بوقف العمل باتفاقية التجارة احلرة، فضال  

 اليت يعمل لصاحلها املصنع املذكور.
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 ن العاملني فيهأدراج هذا املصنع ضمن القائمة الذهبية لوزارة العمل يف ذلك الوقت، رغم إبدى التقرير استغرابه من أو 

 .ساعة يوميا   16ىل إقليلة مقابل ساعات عمل كثرية تصل  يتعرضون النتهاكات متنوعة تتعلق بتلقيهم أجورا  
  
 

 التوصيات: 
 موعة من التوصيات تتمثل فيما يأي:يقدم فريق االعداد جميف هناية هذا التقرير 

  ،زيادة فعالية عمل فرق التفتيش التابعة ملديريات العمل ووحدة مكافحة االجتار بالبشر التابعة لوزارة العمل
من خالل حثهم على االستخدام الدقيق ملعايري العمل األردنية التفصيلية ومعايري رصد االجتار بالبشر عند 

ن كانوا يواجهون إعدم االكتفاء بسؤال العمال ممارستهم ملهامهم التفتيشية على املصانع والعاملني فيها، و 
 مشاكل أم ال.

  للقائمة وبعد ادراجه، لضمان ي مصنع أ دراجإ اللتزام باملعايري اليت تفرضها القائمة الذهبية قبلاتفعيل
 استمرار التزام املصانع بتطبيق هذه املعايري.

  وتطوير أدوات وآليات رصد ، واأللبسة والنسيجمتكني وتفعيل دور النقابة العامة للعاملني يف صناعة الغزل
 .ردنيا ودوليا  أ صانع ملعايري العمل املتعارف عليهدارات املإمستمرة لضمان احرتام 

  وضاع العمال من اجملتمع املدين متكن اجلهات املراقبة والراصدة أللية آتفعيل انفاذ القانون يف املصانع، واجياد
 .حصول العمال على حقوقهم كافةبيق معايري العمل األردنية والدولية و تطمن دخول املصانع والتحقق من 

 بكافة األدوات وتزويدهم من خالل برامج تدريبية دورية، ، زيادة وعي كافة العاملني حبقوقهم وواجباهتم
 والوسائل اليت متكنهم من ضمان احرتام معايري العمل املطبقة عليهم.

  امج تدريبية دورية تشمل كافة تفاصيل معايري العمل الواجب احرتامها اخضاع أصحاب املصانع واداراهتا لرب
 وااللتزام يف أماكن العمل والسكن.

  زيادة وعي اجلهات اليت تقوم على انفاذ القانون واليت تتعامل مع قضايا العاملني يف املناطق الصناعية املؤهلة
 قبل أصحاب املصانع واداراهتا.بتفاصيل معايري العمل الواجب احرتامها وااللتزام هبا من 
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