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�أثرت على  �عتربت ق�شايا �لعد�لة �الجتماعية، و�لعمل �لالئق، و�حرت�م �حلقوق �ال�شا�شية يف �لعمل يف قلب �النتفا�شات �ل�شعبية �لتي 

عدد من �لدول �لعربية. و��شتمّد �الأردن �لوحي و�الإلهام من �حتجاجات �إندلعت يف كل من تون�س وم�شر، حيث �شهدت �شو�رعه عددً� غري 

م�شبوق من �الإ�شر�بات و�الحتجاجات يف �لعام 2011، وعليه، بادرت �حلكومة �إىل �الإ�شتجابة ملوجة �ل�ّشخط و�ال�شتياء �لقائمة من خالل 

�ل�ّشيا�شات �الإجتماعّية و�الإقت�شادّية، كما متت �مل�شادقة  ت�شريع عجلة �الإ�شالح، مبا يف ذلك �الإ�شالح �لد�شتوري و�لت�شريعي و��شالح 

على �إ�شرت�تيجية �لت�شغيل �لوطنّية ب�شكل ر�شمي يف �أيار/مايو 2011، ما جعل ق�شية �لعمل �لالئق لالأردنيني يف �شد�رة �أولوّيات �لتنمية 

�لثالثّية. 

باأجندة  �الإرتقاء  �لثالثة على  �ل�ّشركاء  ب�شكل وثيق مع  �لدولّية  �لعمل  للعمل �لالئق، تعمل منّظمة  �لوطني �جلديد  ومن خالل �لربنامج 

�لت�شغيل �لوطنّية، وتعزيز �لو�شول �إىل فر�س �لعمل �لالئقة. �إىل هذ�، يحّدد �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق حماور �إطار �لعمل �ال�شرت�تيجي 

عيد �لوطني للفرتة 2012-2015. وهو ميّثل �الإلتز�م �مل�شرتك بني �حلكومة ومنّظمات �لعمال  لتدّخالت منّظمة �لعمل �لدولّية على �ل�شّ

و�أ�شحاب �لعمل من جهة ومنّظمة �لعمل �لدولّية من جهة �أخرى بالتعاون �مل�شرتك من �أجل بلوغ �أهد�ف حمّددة يف جمال تعزيز فر�س 

�لعمل، و�حلقوق يف �لعمل، و�حلماية �الجتماعّية، و�حلو�ر �الجتماعي، من خالل �عتماد مقاربة مبنية على �لنتائج. كما يهدف �لربنامج 

�لوطني للعمل �لالئق �إىل دعم �ملبادر�ت �لوطنّية �ل�ّشاعية �إىل خف�س �لعجز يف ن�شبة �لعمل �لالئق، وتعزيز �لقدرة �لوطنّية على تعميم 

�لعمل �لالئق يف �ل�ّشيا�شات �الجتماعّية و�القت�شادّية.

وكان �الأردن يف مقدمة �لدول �لعربّية �لتي وّقعت على �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �لعام 2006. وقد مت �إجناز �لربنامج �لوطني 

�أولوّيات رئي�شّية هي: )1(  �ل�شابق للعمل �لالئق يف �الأردن للفرتة )2006-2009( يف نهاية �لعام 2009. ومتحور �لربنامج حول ثالث 

تعزيز فر�س �لت�شغيل و�لتكامل �القت�شادي ل�شالح �ل�ّشبان و�ل�ّشابات، )2( حت�شني �حلوكمة و�حلو�ر �الجتماعي، )3( تعزيز �حلماية 

�الجتماعّية، فيما خ�شع �لربنامج �لوطني �خلا�س مبنّظمة �لعمل �لدولّية يف �الأردن للفرتة )2002-2007( �إىل تقييم م�شتقّل يف �لعام 

 .2008

�لعاملي لفر�س  �لعربّية، الختبار �مليثاق  �لت�شع عامليًا، و�لوحيد من منطقة �لدول  �إختيار �الأردن من بني �لدول  ومنذ ذلك �حلني، جرى 

�لعمل، �لذي مت �عتماده خالل موؤمتر �لعمل �لدويل يف حزير�ن/يونيو 2009، وقد ت�شمن جمموعة من �ل�شيا�شات �لر�مية �إىل �لرتويج 

للوظائف وحماية �الأفر�د، وذلك ��شتنادً� �إىل �أجندة �لعمل �لالئق. 

تقرير  �إعد�د  ثم   ،2010 ني�شان/�أبريل  يف  �لعاملّية  �ملالّية  �الأزمة  الآثار  �شريع  تقييم  �إجر�ء  �إىل  �لدولّية  �لعمل  منّظمة  بادرت  هذ�،  �إىل 

ملحًة  �مل�شح  وت�شمن   .2010 �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  وذلك يف  �لعمل،  لفر�س  �لعاملي  �مليثاق  ب�شاأن  تعّمًقا  و�الأكرث  �الأردين  �لوطني  �مل�شح 

اًل عن �ال�شتجابات �ل�شيا�شية من خالل ��شتخد�م حمفظة �مليثاق  عامًة عن تاأثري �الأزمة �القت�شادّية و�ملالّية على �الأردن، وتو�شيًفا مف�شّ

�لعاملي لفر�س �لعمل كقائمة تدقيق، و�الإ�شرت�شاد بالتو�شيات ذ�ت �ل�شلة ب�شبل م�شاهمة �ل�شيا�شات �لوطنّية يف ر�شم مالمح عوملة عادلة 

ل �إىل �إجماع ثالثّي �الأطر�ف حول رزمة �الإنعا�س �لتي تتجاوز  وم�شتد�مة. وبهذه �لطريقة، �شعى �مليثاق �لعاملي لفر�س �لعمل �إىل �لتو�شّ

�الأزمة لت�شمل �عتبار�ت طويلة �الأمد بهدف حتقيق منّو ت�شميني وعادل. 

جمموعة  �لعربّية  للدول  �الإقليمي  �لدولّية/�ملكتب  �لعمل  منّظمة  �أطلقت  �لعمل،  لفر�س  �لعاملي  �مليثاق  ممار�شات  نتائج  �إىل  و��شتنادً� 

�أولوّيات  �الأردن. وجرى حتديد  �لالئق يف  للعمل  وطني جديد  برنامج  �عتماد  �أجل  من  و�أيلول/�شبتمرب 2011  �أيار/مايو  بني  م�شاور�ت 

رئي�شية.  �أولوّيات  ثالث  حول  �الإجماع  ح�شدت  �لتي  �الأطر�ف  �لثالثّية  �مل�شاور�ت  هذه  نتائج  على  بناًء  �لالئق  للعمل  �لوطني  �لربنامج 

و�عتمدت عملّية �ختيار �الأولويات على حتليل �شامل لق�شايا �لعمل، و�لتي تنبثق ب�شكل �أ�شا�شي عن نتائج �مل�شح �لوطني للميثاق �لعاملي 

للوظائف ومن �الأولويات �لوطنّية، كما ورد يف �الأجندة �لوطنّية، و�خلطة �لّتنفيذية �الإمنائية، ويف ��شرت�تيجّية �لت�شغيل �لوطنّية موؤخرً�. 

ا �أولوّيات �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق على �مليزة �ملقارنة ملنّظمة �لعمل �لدولّية، وعلى �الإجناز�ت و�لدرو�س �مل�شتخل�شة من  وترتكز �أي�شً

�أن�شطة منّظمة �لعمل �لدولّية �ل�شابقة يف �الأردن. 

مقدمة
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ا حتى �لعام 2015،  ويتطابق �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق للفرتة )2012-2015( ب�شكل كامل مع �أجندة �الأردن �لوطنّية �لتي متتّد �أي�شً

مع  و�ل�شر�كة  بالّتعاون  تنفيذه  و�شيتم  للفرتة 2017-2013.  �الإمنائّية  للم�شاعدة  �ملّتحدة  �الأمم  �إطار عمل  من  يتجّز�أ  ال  و�شيكون جزءً� 

�ل�ّشركاء �لثالثة، مع �لرتكيز على �الأولويات �لثالث �لتالية:

لظروف  �لرتويج  خالل  من  و�ل�ّشابات  �ل�شّبان  لت�شمل  �لالئق  �لعمل  فر�س  الأولوّية الأوىل:   تو�شيع 

و�شروط عمل �أف�شل، وعدم �لّتمييز، و�حلقوق �ملت�شاوية يف �لعمل.

ه�شا�شة  �الأكرث  �ملجموعات  لي�شمل  �الجتماعي  �ل�شمان  من  �الأدنى  �حلد  الأولوّية الثانية:   تو�شيع 

�شمان  نظام  من  كجزٍء  وذلك  �الجتماعّية،  �حلماية  �أر�شية  خالل  من  �ملجتمع  يف 

�جتماعي �أكرث �شمولّية يف �الأردن.

تعزيز فر�س �لت�شغيل، مع �لرّتكيز على ��شتخد�م �ل�ّشباب. الأولوّية الثالثة:  

ومن �ملقّرر �إدماج �ملو��شيع �ملتقاطعة �لتالية �شمن جماالت �الأولوّيات �لثالث �ملذكورة �أعاله:

ــــ  �حلو�ر �الجتماعي 

ــــ معايري �لعمل �لدولّية

ــــ �مل�شاو�ة بني �جلن�شني
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الوقائع الرئي�سّية والأرقام

)2010( 6،4 عدد �ل�شكان                           

        )2010( %3،1 �لنمو �لفعلي للناجت �ملحّلي �الإجمايل     

5،255 �لناجت �ملحّلي �الإجمايل للفرد �لو�حد )د.�أ. يف تكافوؤ �لقدرة �ل�شر�ئّية ( 

  )2009(  %35 ن�شبة �لت�شغيل �إىل عدد �ل�شكان          

 )2009( %40،1 ن�شبة �مل�شاركة �الإجمالّية            

)2009( %64،8 ن�شبة م�شاركة �لذكور      

)2009( %14،9 ن�شبة م�شاركة �الإناث      

)2008( %13،3 ن�شبة �ل�شكان حتت معّدل �لفقر �ملطلق     

)9-2008( %97،6 �ملجموع �ل�شايف لاللتحاق مبرحلة �لتعليم  �البتد�ئّية      

)8-2005( %92 �إجمايل ن�شبة �الأمّية لدى �لبالغني     

امل�صادر:   وحدة �ملعلومات �القت�شادّية - �لوفاء بالوعد وحتقيق �لتطّلعات: �لّتقرير �لوطني �لثاين لالأهد�ف �الإمنائّية لالألفّية يف �الأردن 

لعام 2010

اأ ـــ  ال�صياق االجتماعي واالقت�صادي  

جرى ت�شنيف �الأردن حاليًا كبلد متو�شط �إىل مرتفع �لدخل بح�شب موؤ�شر �لتنمية �لب�شرّية. وو�شع تقرير �لتنمية �لب�شرّية للعام 2010 

�الأردن يف �ملرتبة 82 من �أ�شل 189 بلدً�، ويف �ملرتبة �لثامنة من �أ�شل 17 بلدً� عربّيًا قيا�شًا �إىل موؤ�ّشر �لتنمية �لب�شرّية.

ف�شاًل عن ذلك، �إلتزم �الأردن ببلوغ �الأهد�ف �الإمنائّية لالألفّية بحلول �لعام 2015. وجتدر �الإ�شارة �إىل �أّن �الأردن قد بلغ �لهدف �لثاين من 

�الأهد�ف �الإمنائّية لالألفّية، وهو �شائر باجّتاه بلوغ �لهدفنينْ �خلام�س و�ل�شاد�س. ولكن، تدعو �حلاجة �إىل بذل �ملزيد من �جلهود �ملن�ّشقة 

1 ـــ ال�سياق الوطني  

مع تعيني رئي�س جديد للحكومة يف ت�شرين �الأول/�أكتوبر 2011، �أ�شبح »عون �خل�شاونة« رئي�س �لوزر�ء �لثامن يف غ�شون 12 �شنة. ويف 

خطوة تهدف �إىل تخفيف �الإحتقان �ل�ّشيا�شي، و�فق �مللك على ��شتقالة رئي�س �حلكومة معروف بخيت �إثر ر�شالة موقعة من 70 ع�شًو� 

وكلت �حلكومة �جلديدة مهّمة �إطالق �حلو�ر �لوطني »وتطبيق �إ�شالحات �شيا�شية مبر�حل 
ُ
يف جمل�س �لنو�ب تدعو �إىل تغيري �حلكومة و�أ

1

و��شحة ال بجدول زمني كيفي«.

كذلك، برزت ق�شايا �حلريات �لنقابية، و�لت�شغيل، و�لعمل �لالئق يف موجة �ال�شطر�بات �الأخرية �لتي �جتاحت �لبالد، مع تنظيم �أكرث من 

 2011. يف �ملقابل، بادرت �حلكومة �إىل �إدر�ج �لت�شغيل 
2

550 تظاهرة �حتجاج و�إ�شر�ب متعّلقة بالعمل يف �الأردن منذ كانون �لثاين/يناير 

و�لعمل �لالئق لالأردنّيني يف �شلب ��شرت�تيجّية �ال�شتجابة �لتي �عتمدتها، من خالل �لت�شديق على ��شرت�تيجّية �لت�شغيل �لوطنّية يف �أيار/

�لت�شغيل، و�حلريات  �إطار �الإ�شتجابة �ملبا�شرة ال�شرت�تيجّية �لت�شغيل �لوطنّية، ومتا�شًيا مع �الأولويات �لثالثية، �شيكون  مايو 2011. ويف 

�لنقابية، و�حلقوق يف �لعمل يف طليعة �لربنامج �لوطني �جلديد للعمل �لالئق يف �الأردن. 

 http://www.jordantimes.com/?news=42390

http://labor-watch.net/en/index.php/news/41-top-headlines/3291--labour-activists-announce-independent-

tradeunions-federation-

)1

)2
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http://www.ilo.org/ �لتايل:  �اللكرتوين  �ملوقع  متاح على  �لدولّية(،  �لعمل  منّظمة  �الأردن )جنيف،  �لعمل:  لفر�س  �لعاملي  للميثاق  �لوطني  �مل�شح  �لدولّية. 2011.  �لعمل  3(  منّظمة 

.jobspact/country/country-scans/lang--en/index.htm

4( �ملوؤ�ّشر �لرئي�شي ل�شوق �لعمل 2 �خلا�س مبنّظمة �لعمل �لدولّية و�ملتعّلق بن�شبة �ال�شتخد�م مقارنة مع عدد �ل�شكان.

5( �أحمد، ب )2010(. »دالئل �مل�شتقبل لال�شتخد�م ح�شب �ملهنة يف �الأردن«. �لوكالة �لكندّية للتنمية �لدولّية و�ملركز �لوطني لتنمية �ملو�رد �لب�شرّية.

1=lang_hmka1&26=menu_id&9117=http://www.kingabdullah.gov.jo/news/details.php?kn_serial )6

لبلوغ �لهدف �الأّول و�لثالث و�لر�بع و�ل�شابع. 

بالّن�شبة �إىل �لهدف 1 من �الأهد�ف �الإمنائّية لالألفّية، �إنخف�شت ن�شبة �ل�شكان �لذين يعي�شون حتت م�شتوى �لفقر �ملدقع باأكرث من �لّن�شف 

منذ �لعام 1992، وبلغت �أقّل من 1% يف �لعام 2008. ومن جّهة �أخرى، يف �لعام 2008، �إرتفعت ن�شبة �ل�شكان �لذين يعي�شون حتت خّط 

�لفقر �ملطلق ب�شكل ال ُيذكر، حيث �رتفعت من 13% يف �لعام 2006 �إىل 13،3% يف �لعام 2008. ولكّن ن�شب �لبطالة بقيت �شمن هام�س 12 

�إىل 13% بني �لعامني 2006 و2011. وبالتايل، من �مل�شتبعد �أن يبلغ �الأردن �لهدف )1-ب( من �الأهد�ف �الإمنائّية لالألفّية �لذي ين�ّس على 

�شمان �ال�شتخد�م �لكامل و�لعمل �لالئق للجميع، مبا فيهم �لن�شاء و�ل�ّشباب.

ب ـــ  الو�صع ال�صائد يف �صوق العمل  

ن�شب  تر�وحت  و2009(،  �لعامني 2004  بني  كمتو�ّشط  �لعاملية )%7  �ملالّية  �الأزمة  �ندالع  قبل  �القت�شادي  �لنمو  �رتفاع  من  �لّرغم  على 

�لبطالة بني 12 و13% )13،2% يف �لعام 2006 و12،3% يف �لعام 2011(. وعليه، مل ت�شهم معّدالت �لنمو �القت�شادي يف ��شتحد�ث عدد 

كاٍف من �لوظائف �لنوعية، خمّلفًة حو�يل 180،284 عاطاًل عن �لعمل يف �لعام 2009. 

يف �ملقابل، يبقى تاأثري �شيا�شات �ال�شتثمار على �لت�شغيل غري �أكيد. كما �أّدى حترير �لتجارة �إىل زيادة �العتماد يف مناطق �لت�شدير على 

�لعمال �ملهاجرين، ما �شاهم بدوره يف �نخفا�س �أجور �لعّمال غري �ملاهرين. ويف �ملقابل، مت ��شتحد�ث �لوظائف ذ�ت �ملهار�ت �ملنخف�شة، 

بداًل من �لوظائف ذ�ت �لقيمة �مل�شافة �لعالية و�لتي تتيح دفع �الأجور �ملنا�شبة، وتلّبي تطّلعات �ل�ّشباب �الأردين. ونتيجة لذلك، يعمل حو�ىل 

600،000 �أرديّن يف �خلارج، �أي ن�شف حجم �لقّوة �لعاملة �الأردنّية �ملوجودة يف �لد�خل، ويعملون مبعظمهم يف وظائف تتطّلب مهار�ت 

عالية جدً�، فيما ال تز�ل �ملهار�ت �ملحلّية �ملتاح تفوق �لطلب �ملحّلي.

لذلك، يتعنّي على �الأردن �أن يخّطط بعناية �أكرث ل�شيا�شاته �القت�شادّية وتاأثريها على فر�س �لعمل و�لّدخل، باالإ�شافة �إىل �لّتن�شيق بني 

�شيا�شاته �لكلّية و�ل�شناعّية و�لتجارّية، من �أجل �لتحّول ب�شكل تدريجي نحو �إقت�شاد يعتمد على �ملهار�ت �لعالية وي�شتند �إىل �ملعرفة، مبا 

3

يتنا�شب مع تطّلعات �لباحثني عن �لعمل �ملحتملني. 

وباالإ�شافة �إىل �لبطالة �لهيكلّية، يو�جه �الأردن حتّدًيا �آخر يتمّثل مبعاجلة �لن�شبة �لعالية النعد�م ن�شاط �ل�ّشكان ممن هم يف �شّن �لعمل. 

وتبقى ن�شب �مل�شاركة �القت�شادّية من �أدنى �لن�شب عامليًّا، �إذ ت�شّجل ن�شبة �الأ�شخا�س �لذين يبلغون �أكرث من خم�شة ع�شر عامًا و�لنا�شطني 

للت�شغيل مقارنة مع عدد  �لن�شب �الأدنى  �لعامل ذ�ت  �لع�شرة يف  ُيعترب �الأردن من �القت�شادّيات  �لو�قع،  �إقت�شاديًّا 40 يف �ملئة فقط. يف 

�ل�شكان. كذلك، ي�شّجل �الأردن �أحد �أدنى �مل�شتويات يف �لعامل جلهة م�شاركة �الإناث، حيث تبلغ ن�شبة م�شاركة �ملر�أة يف �لقّوة �لعاملة %14 

4

تقريبًا، مقابل 65% من �لرجال. وتف�ّشر �لهوة �ل�شاحقة �لقائمة بني �لذكور و�الإناث تدين ن�شب �لت�شغيل �إىل عدد �ل�شكان. 

وعلى �شوء هذه �خللفّية، و�جه �القت�شاد �الأردين �لتحّدي �لهائل �ملتمّثل با�شتيعاب �أعد�د كبرية من �ل�شباب �لو�فدين �إىل �شوق �لعمل، مع 

. وت�شكّل ن�شبة �ل�ّشباب �لبالغني 15ـــ24 عامًا 22% من �إجمايل عدد �ل�شكان، حيث 
5

وجود حو�ىل 70% من �ل�شكان �لبالغني �أقل من 30 عامًا 

ي�شّكل طالب �ملرحلة �لثانوّية و�لطالب �جلامعيون �لق�شم �الأكرب منهم. �إىل هذ�، تلقي �لبطالة بظاللها ب�شكل غري متكافئ على �ل�ّشباب، 

يف �شوء بلوغ �لبطالة ن�شبة 27% يف �شفوفهم، �أي �أكرث من �شعف �إجمايل ن�شبة �لبطالة يف �لعام 2009.

وي�شّكل �لتو�شع �ل�ّشريع للقوى �لعاملة حتّدًيا جوهريًّا لالقت�شاد �ملحّلي من ناحية ��شتحد�ث وظائف كافية ت�شتوعب �أكرث من 60،000 و�فٍد 

 10،000 وظيفة ال غري. وحتى �الآن، ال يز�ل 
6

جديٍد، غالبّيتهم من �ل�شباب، �إىل �شوق �لعمل يف كل عام، فيما ت�شتطيع �حلكومة ��شتحد�ث 
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7( منّظمة �لعمل �لدولّية، �ملوؤ�ّشر �لرئي�شي ل�شوق �لعمل، �لّطبعة �ل�شاد�شة.

8( منّظمة �لعمل �لدولّية )2011(، �مل�شح �لوطني للميثاق �لعاملي لفر�س �لعمل يف �الأردن.

9(  �لتقرير �لوطني عن �الأهد�ف �الإمنائّية لالألفّية، �س. 22.

www.Almanar.jo )10

11( مل جتتمع قط جلنة �لعمل �لثالثّية يف �لعام 2010

http://www.jordantimes.com/index.php?news=40203  )12

، �لذي ال يز�ل يعتربه �لكثريون �أكرث جاذبّية من ناحية �الأجور، و�الأمن �لوظيفي، 
7

�أكرث من 30% من �الأردنّيني موّظفني يف �لقطاع �لعام

و�ملنافع �الجتماعّية.

ونتيجة لذلك، تذهب �لوظائف �مل�شتحدثة بالّدرجة �الأوىل �إىل �لعّمال �ملهاجرين. وخالل �لفرتة �ملمتدة من �لعام 2005 �إىل �لعام 2009، 

�شغل �لعّمال �ملهاجرون 63% من �لوظائف �مل�شتحدثة، يف حني بقي حو�يل 180،000 �أرديّن عاطاًل عن �لعمل. وبالتايل، مت �الجّتاه يف �شياق 

منوذج �لتنمية �ملعتمد يف �الأردن نحو �الإعتماد على �لعّمال �الأجانب، �لذين ي�شكلون �ليوم ن�شف �مل�شتخدمني يف �لقطاع �خلا�س تقريًبا، 

. وهكذ� �رتفعت ن�شبة غري �الأردنّيني يف جمموع �لوظائف من 23% يف �لعام 2006 �إىل 27% يف �لعام 
8

يف مقابل 20% فقط منذ 10 �شنو�ت

2011، بح�شب �لتوقعات.

�أ�شحاب  من  هم  �لعّمال  هوؤالء  وغالبّية   .335،000  
9

حو�يل �الأردن  يف  ر�شمي  ب�شكل  �مل�شتخدمون  �ملهاجرون  �لعّمال  عدد  يبلغ  وحاليًّا، 

�ملهار�ت �ملتدنية، �إذ بّينت �الإح�شاء�ت يف �لعام 2009 �أن حو�يل 90% من �لعمال �الأجانب �مل�شّجلني يف �الأردن هم يف �حلقيقة �أمّيون. 

�أعلى 0،53% فقط. ويعمل غالبّية هوؤالء �لعّمال يف قطاعات  �أو �شهادة  وتبلغ ن�شبة �لعّمال �الأجانب �حلائزين على �شهادة �لبكالوريو�س 

�الإنتاج و�لزر�عة و�خلدمات. وبالّن�شبة �إىل �جلن�شّيات، فالغالبّية �ل�ّشاحقة من �لعّمال �الأجانب هم م�شرّيون )70% يف �لعام 2009(، 

يليهم �الأندوني�شّيون، فال�شريالنكّيون و�لفيليبينّيون.

ويف �لعام 2009، كان حو�يل 96% من �لعمال �ملهاجرين يتقا�شون �أجرً� يرت�وح بني 100-199 دينارً� �أردنيًّا. ويف �لو�قع، ترت�جع �الأجور 

ا �إىل �أّن �لعمال �الأجانب يدفعون �القت�شاد �الأردين، �لفائ�س �أ�شاًل، نحو تو�زن قائم على  �حلقيقّية مع مرور �لوقت، ما ُيعترب موؤ�ّشرً� رئي�شيًّ

�ملهار�ت و�الأجور �ملتدنية و�الإنتاجّية �ملنخف�شة.

�لعّمال �ملهاجرين، من خالل فر�س كوتا على بع�س �ملهن،  ��شتخد�م  �إىل و�شع قيود م�شّددة على  على �شوء ما تقّدم، ت�شعى �حلكومة 

و�إغالق �أبو�ب مهن �أخرى ب�شكل كامل يف وجه �لعّمال �الأجانب، و�إعطاء �الأولوّية ب�شكل �شريح ال�شتخد�م �لعمال �الأردنّيني. وقد مت تثبيت 

هذ� �الجّتاه �لعام باعتباره �أولوية لل�شيا�شة �لوطنّية، �إىل جانب �مل�شادقة على �إ�شرت�تيجية �لت�شغيل �لوطنّية.

ج ـــ احلوار االجتماعي  

يف �ل�شنو�ت �الأخرية، حّقق �الأردن بع�س �الإجناز�ت �مللمو�شة يف جمال �الإرتقاء باحلو�ر �الجتماعي. ومتّثلت معامل هذه �الإجناز�ت يف 

�لر�شمّية  �ل�شيا�شات �القت�شادّية و�الجتماعّية، فامل�شادقة  لت�شهيل �حلو�ر حول  �لعام 2009  �إن�شاء �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي يف 

على جلنة �لعمل �لوطنّية �لثالثّية يف قانون �لعمل �الأردين عام 2010. ولكّن منابر �حلو�ر �الجتماعي �لثالثّية تبقى �شعيفة و�شاكنة �إىل 

 .
11

حّد كبري

وتربز يف مقّدمة �ملطالب �القت�شادّية �ل�شعبّية مو��شيع زيادة �لرو�تب، و�حلرية �لنقابية، و�لوظائف. ويف ظّل �الرتفاع �مل�شتمّر يف كلفة 

�لعي�س، ت�شّدر �جلدل �لد�ئر حول �حلّد �الأدنى لالأجور �ملطالب �لعّمالية. و�جلدير بالّذكر �أّن �ملر�شوم �لّر�شمي �الأخري �ل�شادر يف �لعام 

2009 حّدد �حلّد �الأدنى لالأجور بـ 150 ديناًر� �أردنيًّا يف �ل�شهر. ولكّن �حلّد �الأدنى لالأجور ال ينطبق على خمتلف �شر�ئح �لقوى �لعاملة، 

مبا فيهم �لعّمال يف جمال �الألب�شة، و�لطهاة، و�لب�شتانّيون، و�لعمال �ملنزليون، حيث ال يز�ل �حلّد �الأدنى الأجر �لعمال �ملنزليني و�لعمال 

� على دعو�ت �الحّتاد �لعّمايل �ملتكّررة �إىل رفع �حلّد �الأدنى لالأجور من 150 ديناًر�  يف �ملناطق �ل�شناعّية �ملوؤهلة 110 ديناًر� �أردنيًّا. وردًّ

ا �إىل 250 ـــ 300 ديناًر� �أردنيًّا يف �ل�ّشهر، بادر �مللك �إىل تكليف جلنة �لعمل �لثالثّية يف �آب/�أغ�شط�س 2011 باإعادة �لّنظر يف �حلّد  �أردنيًّ

. و�شعًيا �إىل �ال�شتجابة �إىل �ملطالب �ل�شعبية، جرى رفع �حلّد �الأدنى لالأجور �إىل 190 
12

�الأدنى لالأجور، وفًقا للمادة 52 من قانون �لعمل
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تخ�شع  �لذين مل  �الأردنّيني  �لغري  �لعّمال  �الأجور  رفع  �لقر�ر يف  هذ�  ي�شتثني  ولكن  �الأّول/دي�شمرب 2011.  كانون  �شهر  �أردنًيا يف  ديناًر� 

 .
13

�أجورهم الأّي تعديل

وعلى �لّرغم من �لتقّدم �ملحرز يف �الآونة �الأخرية، ال تز�ل �لقيود �لقانونّية �حلقيقّية قائمة على م�شتوى �حلرّية �لنقابية و�حلو�ر �الجتماعي 

يف �الأردن. من جهٍة �أخرى، ُتعترب �لقيود �ملفرو�شة على �حلرّية �لنقابية يف �الأردن مكّر�شة يف �لقانون، مبا فيه منع عّمال �لقطاع �لعام 

من �الإنتظام يف نقابات عمالية، وعدم قدرة غري �الأردنّيني على �إن�شاء نقابات مماثلة. وخالًفا لذلك، ميكن تاأ�شي�س نقابة عمالية و�حدة ال 

غري يف �أّي قطاع كان، ويكون �الحتاد �لعام لنقابات �لعمال يف �الأردن م�شوؤواًل عن و�شع �لقانون �لد�خلي لها. ونتيجًة لذلك، عانى �حلو�ر 

�الجتماعي يف �الأردن تاريخيًّا من �شعف يف �لقدرة �ملوؤ�ّش�شاتّية لل�شركاء �الجتماعّيني، ومن �شعف منابر �حلو�ر �الجتماعي.

�الإّتفاقّية 87 حول  �الآن على  �الأردن حتى  �لنقابية و�حلو�ر �الجتماعي، مل ي�شادق  �لدولّية حول �حلرّية  �لعمل  باإتفاقّيات  يتعّلق  ويف ما 

�حلرّية �لنقابّية وحماية حّق �لتنظيم و�الإتفاقّية 154 حول �ملفاو�شة �جلماعية. ولكن يف �ملقابل، �شادق �الأردن على �الإتفاقّية 98 حول حّق 

�لتنظيم و�ملفاو�شة �جلماعية، و�الإتفاقّية 135 حول ممّثلي �لعّمال، و�الإتفاقّية 144 حول �مل�شاور�ت �لثالثّية. و�عرتفت �لتعديالت �الأخرية 

�لتي طالت قانون �لعمل �الأردين يف �لعام 2010 بحق �ملفاو�شة �جلماعية. و�الآن، بات �لقانون ين�ّس �شر�حًة على ما يلي: »يجوز �جر�ء 

�إنتاجية  وتعزيز  �لعمل  �شروط وظروف  بتح�شني  �ل�شلة  �أي ق�شايا ذ�ت  ب�شاأن  ونقاباتهم  و�لعّمال  �لعمل  �أ�شحاب  مفاو�شة جماعية بني 

�لعمال«.

�لفرتة  �الأردن. وخالل  تاريخيًّا يف  �لوطني �شعيفة  �مل�شتوى  �ملفاو�شة �جلماعية على  بقيت  �الأخري،  �لّت�شريعي  �لتطور  �لرغم من  وعلى 

برمت معظم هذه �التفاقات على 
ُ
2006 ـــ 2010، �شّجلت وز�رة �لعمل 274 �إتفاقية جماعية ال غري، �شاملًة بذلك 231،473 م�شتفيًد�. و�أ

عيد �لقطاعّي )ومعظمها يف قطاَعي �مللبو�شات و�ل�شناعات  �شعيد �ملوؤ�ش�شات، فيما مت �إبر�م �أقّل من 1% من �التفاقات �جلماعّية على �ل�شّ

�لغذ�ئية(. ولكن، من �ملتوّقع �أن ي�شاعد قر�ر وزير �لعمل �لقا�شي بالرتويج لنموذج �ملفاو�شة �جلماعية �ملعتمد على �لقطاع يف �لعام 2010 

يف تنظيم �شوق �لعمل مبا يتيح �لتفاو�س ب�شاأن �التفاقيات �جلماعّية. 

ولهذه �لغاية، �شت�شّكل �ملفاو�شة �جلماعية وتطوير قدر�ت �ل�شركاء �الجتماعّيني ومنابر �حلو�ر �الجتماعي جزًء� ال يتجّز�أ من �لربنامج 

�لوطني للعمل �لالئق، حيث يتم �إدماج �حلو�ر �الجتماعي يف �لربنامج كاأولوّية �شاملة.

ُطر التنمية الوطنّية
ُ
ح ـــ  اأ  

يتطابق �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن ب�شكل مبا�شر مع �الأجندة �لوطنّية، و�خلطة �لتنفيذية �الإمنائية يف �الأردن للفرتة )2011 

ـــ 2013( و�إ�شرت�تيجية �لت�شغيل �لوطنّية. وتعك�س �الأجندة �لوطنية للفرتة 2006 ـــ 2015 �الأولوّيات �لتنموّية لالأردن يف �ملجاالت �ل�شيا�شّية 

ثمانية  �الأجندة  �الأجل. وحتّدد هذه  �ملتو�ّشط  �الإمنائي  �الإطار �حلكومي  ت�شّكل  �شنو�ت، وهي  و�القت�شادّية و�الجتماعّية على مدى ع�شر 

�لثمانية  �ملو��شيع  �أحد  �ملهني  و�لتدريب  �لوظيفي  �لدعم  وي�شّكل  �أهد�فها.  لتحقيق  �لالزمة  و�ملبادر�ت  حمّددة  �أهد�ف  ذ�ت  مو��شيع 

لالأجندة �لوطنّية 2006 ـــ 2015. ويف هذ� �الإطار، ي�شعى �الأردن �إىل زيادة قابلية ت�شغيل �لقوة �لعاملة، وحت�شني �إنتاجّية �شوق �لعمل، مبا 

يف ذلك �للجوء �إىل �إطالق �شبكات �أمان، وزيادة حجم �لقوة �لعاملة من خالل �شمان فعالية �لتوظيف.

وجتدر �الإ�شارة يف هذ� �ل�شياق �إىل �أن �خلطة �لتنفيذية �الإمنائية يف �الأردن للفرتة 2011 ـــ 2013، تعك�س �أهد�ف �الأجندة �لوطنّية وتقوم 

. وي�شاهم �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن يف �ملحاور �الأربعة �الأوىل، وهي: )�أ( �لرفاه �الجتماعي؛ 
14

على �شبعة حماور رئي�شّية

، )ت( �لرتبية و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�البتكار، )ج( متكني �لبيئة �ال�شتثمارّية. 
15

)ب( دعم �ال�شتخد�م و�لتدريب �ملهني و�لتقني

وترتكز �خلطة �لتنفيذية �الإمنائية على م�شاور�ت و��شعة ت�شارك فيها جميع �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ّش�شات �لعاّمة �ملعنية، وهي �خلطة �لتنفيذية 

�الإمنائية �الأوىل �لتي ترتبط مبا�شرة باملو�زنة.

13(   ُن�شر يف �ل�شفحة 5616 من �لعدد رقم 5134 من �جلريدة �لر�شمية يف 31 كانون �الأّول/دي�شمرب و�شدر حتت �ملادة 52 من قانون �لعمل 1996/8 و�لتعديالت �خلا�شة به.

  )14

�س للخطة  �أردنيًّا وهذ� بالكاد �شّكل 2% من جمموع �ملبلغ �ملخ�شّ 15(  �الإنفاق �ملتوّقع على �ملحور �لر�بع: دعم �ال�شتخد�م و�لتدريب �ملهني و�لتقني 2011-2013، بلغ 151،093 ديناًر� 

�لتنفيذية �الإمنائية. 

http://www.mop.gov.jo/uploads/Overview-Ex%20 %20Development%20Program%2020112013--March%202011.pdf
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باالإ�شافة �إىل �الأجندة �لوطنّية و�خلطة �لتنفيذية �الإمنائية، ي�شاهم �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن مبا�شرًة يف �إ�شرت�تيجية 

�ملهاجرين  �لعّمال  عدد  يف  تدريجي  تخفي�س  �إىل  �الإ�شرت�تيجية  هذه  وتدعو   .2011 �أّيار/مايو  يف  ر�شمًيّا  ت  ِقرَّ
ُ
�أ �لتي  �لوطنية  �لت�شغيل 

�أردنّيني. وحتقيًقا لهذه �لغاية، ت�شعى �الإ�شرت�تيجية �إىل معاجلة �لت�شغيل �لهيكلي، د�عيًة �إىل بلورة �شيا�شات  و�ال�شتعا�شة عنهم بعّمال 

وتدعو  للجميع.  �الجتماعّية  �حلماية  نطاق  تو�شيع  جانب  �إىل  و�ملحافظات،  �لريفّية  �ملناطق  يف  �لعمل  فر�س  �إ�شتحد�ث  لزيادة  وبر�مج 

ة يف �لقوة �لعاملة. كذلك ت�شّدد  ا �إىل مزيد من �لرتكيز على ت�شغيل �ل�شباب، و�إ�شر�ك �أ�شحاب �الحتياجات �خلا�شّ �الإ�شرت�تيجية �أي�شً

�الإ�شرت�تيجية على �حلاجة �إىل رفع م�شتوى نظام �لتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني، وذلك لتكمني �لقّوة �لعاملة �الأردنّية �ملحلّية من تلبية 

متطّلبات �شوق �لعمل و�قت�شاد �ملعرفة. وتوؤيد �الإ�شرت�تيجية ب�شكل خا�س تطوير �آلّيات �حلو�ر �الجتماعي وتعزيزها، وتعيني جلنة عمل 

ثالثّية الإد�رة �لنز�عات يف �شوق �لعمل، وتعزيز �المتثال ملعايري �لعمل �لعربّية و�لدولّية، و�لنظر يف �حلد �الأدنى لالأجور.

ة تنفيذ خّطة �إ�شرت�تيجية �لت�شغيل �لوطنية، وتن�شيق �الأدو�ر و�مل�شوؤوليات، وو�شع �آلية للمر�قبة و�لتقييم بهدف  وتتوىّل وز�رة �لعمل َمَهمَّ

ن هذه �الأخرية �آلّية موؤ�ش�شاتّية للتن�شيق بني  ر�شد �لتقدم �ملحرز. وما �أن يتم و�شع �إ�شرت�تيجية �لت�شغيل �لوطنية مو�شع �لتنفيذ، �شتوؤمِّ

�شيا�شات �شوق �لعمل وربطها بال�شيا�شات �لتجارّية و�ل�شناعّية. 

كما يتطابق �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق مع �إطار عمل �الأمم �ملّتحدة للم�شاعدة �الإمنائّية )2013-2017( �لذي حّدد �أربع �أولوّيات مبا 

فيها تعزيز �الإ�شالحات �ملنهجية، و�شمان �لعد�لة �الإجتماعية، و�ال�شتثمار يف طاقات �ل�شباب، و�ملحافظة على �لبيئة.

ويف هذ� �ل�شياق، ُيقّدم �جلدول �لتايل ملحًة عامًة عن وجوه �لتطابق بني �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق و�أطر �لتنمية �لوطنية:
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اأولوّيات الربنامج الوطني للعمل 

الالئق )2015-2012(

�الأولوّية �الأوىل: تو�شيع فر�س �لعمل 

و�ل�ّشابات  �ل�شّبان  لت�شمل  �لالئق 

من خالل �لرتويج لظروف و�شروط 

�لّتمييز،  وعدم  �أف�شل،  عمل 

و�حلقوق �ملت�شاوية يف �لعمل.

�حلد  تو�شيع  �لثانية:  �الأولوّية 

�الجتماعي  �ل�شمان  من  �الأدنى 

ه�شا�شة  �الأكرث  �ملجموعات  لي�شمل 

�أر�شية  خالل  من  �ملجتمع  يف 

�حلماية �الجتماعّية، وذلك كجزٍء 

�أكرث  �جتماعي  �شمان  نظام  من 

�شمولّية يف �الأردن.

فر�س  تعزيز  �لثالثة:  �الأولوّية 

ت�شغيل  على  �لرّتكيز  مع  �لعمل، 

�ل�ّشباب.

وجوه التطابق مع اأطر 

التنمية الوطنية

خطة �لتنمية �لتنفيذية 2011 ــ 2013:

حت�شري  ومنهجّيات  و�شبل  �أ�ش�س  حت�شني 

و�شّن �لقو�نني ل�شمان ��شتجابتها مع �آخر 

جانب  �إىل  �ملجاالت  جميع  يف  �لتطّور�ت 

تعزيز �شمولّيتها وقدرتها على �لتو�فق مع 

�التفاقيات �لدوليّة.

االأجندة الوطنية 2006 ـــ 2015:

�الإجتماعية  �لعد�لة  مبادئ  ــــ   تعزيز 

و�مل�شاو�ة يف �لفر�س

برنامج التنمية التنفيذي: 2013-2011:

ــــ    توفري نظام �أمن �إجتماعي �شامل وناجٍع 

للفقر�ء

�الجتماعية  �لرعاية  خدمات  ــــ    توفري 

�ملتما�شية مع �أف�شل �ملمار�شات.

االأجندة الوطنية 2006 ـــ 2015:

و�الإقت�شادية  �لب�شرية  �ملو�رد  تطوير 

منافع  وتو�شيع  �الإنتاج  بقاعدة  و�الرتقاء 

�لتنمية

برنامج التنمية التنفيذي 2011 ـــ 2013:

و�ملعارف  باملهار�ت  �لطاّلب  ــــ  تزويد 

على  �لقائم  �الإقت�شاد  يف  �لالزمة 

�ملعرفة.

حاجات  مع  �لتعليم  خمرجات  ــــ  مطابقة 

�شوق �لعمل �الأردين.

وجوه التطابق مع اإطار عمل االأمم املّتحدة 

للم�صاعدة االإمنائّية

للم�شاعدة  �ملّتحدة  �الأمم  عمل  الإطار  �الأوىل  �الأولوّية 

�الإمنائّية: تعزيز �الإ�شالحات �ملنهجية

�أكرث  خمّولٌة  �لوطنّية  �ملوؤ�ش�ّشات  �إّن   :1،8 �لنتيجة 

حقوق  مبعاهدة  �الأردن  �لتز�مات  �إدماج  غريها  من 

�ال�شرت�تيجيات  يف  �لدولية  �لعمل  ومعايري  �الإن�شان 

و�ل�شيا�شات �ملوؤ�ش�شّية يف �الأردن.

للم�شاعدة  �ملّتحدة  �الأمم  عمل  الإطار  �لثانية  �الأولوّية 

�الإمنائّية: �شمان �لعد�لة �الإجتماعية

قانونّية  باأطر  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  تتمّتع  �لنتيجة 2،1: 

عمل  تغّطي  فّعالة  حماية  وخدمات  وباأطر  حم�ّشنة 

�الأطفال.

بالقدر�ت  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  تتمّتع   :3،4 �لنتيجة 

و�لرقابة  �لوقاية  بر�مج  لتطبيق  �لالزمة  �ملتطّورة 

و�لعناية من �الأمر��س �ملعدية مبا فيها �لرب�مج �ملعنية 

�ملناعة  نق�س  فريو�س  مع  �ملتعاي�شني  باالأ�شخا�س 

�ملكت�شب/�الأيدز.

�الأولوّية �لثانية يف �إطار عمل �الأمم �ملّتحدة للم�شاعدة 

�الإمنائّية: �شمان �لعد�لة �الإجتماعية

على  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  قدرة  زيادة   :2،5 �لنتيجة 

بالطفل  �ملعنّية  �الإجتماعّية  �حلماية  بر�مج  تطبيق 

و�لنوع �الإجتماعي يف �الأردن.

�الأولوّية �لثالثة يف �إطار عمل �الأمم �ملّتحدة للم�شاعدة 

�الإمنائّية: �الإ�شتثمار يف طاقات �ل�شباب

على  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  قدرة  زيادة   :4،4 �لنتيجة 

بقدرة  �خلا�شة  �ل�شاملة  �لرب�مج  وتطبيق  �شياغة 

ت�شغيل �ل�شباب لدعم و�شول �ل�شباب �إىل فر�س �لعمل 

�لالئق.
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2 ـــ الدرو�س امل�ستخل�سة من التعاون ال�سابق  

اإ�صالح االأمم املتحدة

�لوطني  للربنامج   )2008( �مل�شتقّل  �لتقييم  من  �مل�شتخل�شة  بالدرو�س  كبري  ب�شكل  �لالئق  للعمل  �لوطني  �لربنامج  ي�شرت�شد   

�ل�شابق �لذي يغّطي �لفرتة �لتي متتّد بني عامي 2002-2007. وقد �أو�شى �لتقييم ب�شكل �أ�شا�شي منّظمة �لعمل �لدولّية بتعزيز عملها، د�عًيا 

�إّياها �إىل حتديد وكاالت �أممية �أخرى للعمل معها على حتقيق نتائج �إيجابّية ومتكاملة يف �إطار عمل �الأمم �ملّتحدة للم�شاعدة �الإمنائّية. 

وعليه، با�شرت منّظمة �لعمل �لدولّية حتديد جماالت �لتعاون �ملحتملة مع وكاالت �الأمم �ملّتحدة �الأخرى، مثل منّظمة �ل�شّحة �لعاملّية، 

وبرنامج �الأمم �ملّتحدة �الإمنائي، و�ليوني�شف، و�شندوق �الأمم �ملتحدة لل�شكان، وذلك يف �ملر�حل �الأوىل من �شياغة وثيقة �لربنامج �لوطني 

ا بلورة عدد من �الأفكار �ملرتبطة باحلماية �الجتماعّية، وت�شغيل �ل�شباب، وتنمية �لروح �لريادية،  للعمل �لالئق. ونتيجة لذلك، يتمُّ حالًيّ

ا على �شمان �إدر�ج �لت�شغيل و�لعمل �لالئق يف �إطار عمل �الأمم �ملّتحدة  مع وكاالت �الأمم �ملّتحدة ذ�ت �ل�شلة. ويف �الإطار نف�شه، وحر�شً

للم�شاعدة �الإمنائّية للفرتة )2013-2017(، بادرت منظّمة �لعمل �لدولّية �إىل �الإ�شهام ب�شكل و��شع يف عملّية �لتحليل �لوطني/�إطار عمل 

�الأمم �ملّتحدة للم�شاعدة �الإمنائّية، �إىل جانب عدد �آخر من وكاالت �الأمم �ملتحدة لت�شمني �لنتائج �مل�شرتكة �خلا�شة باإطار عمل �الأمم 

�ملّتحدة للم�شاعدة �الإمنائّية يف �أر�شّية �حلماية �الجتماعية. 

االإت�صاق على �صعيد الربنامج

ا �إىل مزيد من �الإت�شاق بني خمتلف م�شاريع �لتعاون �لفني و�إىل و�شع برنامج متكامل و�أكرث �شمولّية تابع ملنّظمة  دعا �لتقييم �أي�شً  

�لعمل �لدولّية يف �الأردن. وحتقيًقا لهذه �لغاية، يعمل �ملكتب �الإقليمي للدول �لعربية �لتابع ملنظمة �لعمل �لدولية على �شمان جودة �أعلى 

ملقرتحات �مل�شاريع �جلديدة يف �الأردن، من �أجل �شمان تبادل �ملعارف، و�ت�شاق �لربنامج وتطابقه مع �أولوّيات �لربنامج �لوطني للعمل 

�لالئق يف �الأردن. و�أو�شى �لتقييم كذلك بجمع كافة م�شاريع منظمة �لعمل �لدولّية يف موقع و�حد م�شرتك لتعزيز �لروؤية.

التوا�صل واملنا�صرة 

�لتعاون �لفني �الأخرى يف �الأردن �إىل حت�شني �لرقابة على  دعا كل من تقييم �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق وتقييم م�شاريع   

ممار�شات �لر�شد و�لتقييم على م�شتوى �لرب�مج و�مل�شاريع، من �أجل حتديد نقاط �ل�شعف ونقاط �لقوة وحت�شني �إد�رة �ملخاطر. ون�شح 

�لتقييم �لوطني ببذل �ملزيد من جهود �لتو��شل و�ملنا�شرة. يف �ملقابل، �شّدد تقييم �مل�شروع �خلا�س باملبادئ و�حلقوق �الأ�شا�شّية يف �لعمل 

على �أهمّية �إ�شر�ك و�شائل �الإعالم يف م�شاريع من هذ� �لنوع. 

تطوير القدرات

�لقدر�ت على  بناء  �أن�شطة  رّكزت  وملحوظة يف حال  �آثار م�شاعفة  �مل�شاريع حتّقق  �أّن  �لقدر�ت  بناء  �لتقييم يف جمال  الحظ   

�ملوؤ�ّش�شات. وعليه، بادرت منظمة �لعمل �لدولّية �إىل تكري�س �أن�شطة تطوير �لقدر�ت يف �ملوؤ�ّش�شات كمديرية تفتي�س �لعمل ووحدة مكافحة 

عمل �الأطفال لدى وز�رة �لعمل، و�لوحدة �مل�شرتكة ملكافحة �الجتار بالب�شر، و�الإحتاد �لعام لنقابات �لعمال يف �الأردن، وغرفة �شناعة 

�الأردن، و�لتعاون  يف جمال �الأمن �الجتماعي.
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الأولوّية 1:  تو�شيع فر�س �لعمل �لالئق لل�ّشبان و�ل�شاّبات �الأردنّيني من خالل �لرتويج لظروف و�شروط عمل �أف�شل، وعدم 

�لّتمييز، و�حلقوق �ملت�شاوية يف �لعمل.

الأولوّية 2: تو�شيع �حلد �الأدنى من �ل�شمان �الجتماعي لي�شمل �ملجموعات �الأكرث ه�شا�شة يف �ملجتمع من خالل �أر�شية 

�حلماية �الجتماعّية، وذلك كجزٍء تغطية من نظام �شمان �جتماعي �أكرث �شمولّية يف �الأردن

الأولوّية 3: تعزيز فر�س �لعمل، مع �لرتكيز على ت�شغيل �ل�شباب

و�شيتم �إدماج �ملو��شيع �ملرت�بطة �لتالية �شمن جماالت �الأولوّيات �لثالثة �ملذكورة �أعاله: 

)�أ( �حلو�ر �الجتماعي 

)ب( معايري �لعمل �لدولّية

)ج( �مل�شاو�ة بني �جلن�شني

وت�شمل كلٌّ من هذه �ملجاالت ذ�ت �الأولوّية عدًد� من �الأن�شطة على �مل�شتوى �لكّلي و�لقطاعي و�جلزئي، وتطال �مل�شاريع �ملتعّلقة بالبحث 

و�ملنا�شرة و�لتعاون �لفني.

3 ـــ اأولوّيات الربنامج الوطني  

 

بناًء على �لعمل �جلاري، �شيتّم تنفيذ �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن مع �ل�ّشركاء �لثالثة ومن خاللهم، وذلك مع �لرتكيز على 

�الأولوّيات �لثالث �لتالية:

�لنتيجة 1،1: تطوير بيئة مو�آتية للق�شاء على عمل �الأطفال

�ملهاجرين  �لعّمال  حقوق  فيها  مبا  �الأ�شا�شية  �لعمل  وحقوق  مبادئ  و�حرت�م  �لعمل  وظروف  �شروط  تعزيز   :1،2 �لنتيجة 

و�لفئات �له�ّشة من خالل تعزيز �المتثال مبعايري �لعمل �لدولّية ».

�لنتيجة 1،3: تعزيز �ألّيات �ملوؤ�ش�شات وقدرتها على �شمان �حلو�ر �الإجتماعي و�ملفاو�شة �جلماعية وو�شع �ل�شيا�شات 

ة بعدم �لتمييز مع �لرتكيز على �ملر�أة و�الأ�شخا�س �ملتعاي�شني  �لنتيجة 1،4: تعزيز تطبيق �الإتفاقيات و�ملبادئ و�حلقوق �خلا�شّ

مع فريو�س نق�س �ملناعة �ملكت�شب/�الأيدز يف مكان �لعمل

�لنتيجة 2،1: تعزيز توفري �ل�شمان �الجتماعي وحت�شينه

�لنتيجة 3،1: تعزيز ��شرت�تيجيات �لرتويج للت�شغيل لل�شباب و�ل�شابات

�لنتيجة 3،2: زيادة متا�شك �شيا�شة �لت�شغيل

�لنتيجة 2،2: تطوير �أر�شّية �حلماية �الإجتماعية
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من �أبرز �أولوّيات »�الإ�شرت�تيجية �لوطنّية للت�شغيل« لعام 2011 هي تعزيز فر�س �لعمل لالأردنّيني، وذلك حتت �شعار »�أردين لكل فر�شة 

عمل«. ويتوّقف ت�شغيل �الأردنّيني يف حّد ذ�ته على مدى تو�فر فر�س �لعمل �لالئق، وتاأمني ظروف و�شروط عمٍل �أف�شل يف ظل عدم �لتمييز 

وتكافوؤ �حلقوق يف �لعمل.

و�جلدير بالذكر �أّنه �شيتم بذل جهود ُمكّثفة ملكافحة عمل �الأطفال، من خالل �لعمل على م�شتوى �ل�ّشيا�شات لدعم تنفيذ »�الإطار �لوطني 

�لوطنية ذ�ت �ل�شلة. و�شتعمل  �لتنمية  �أطر  و�إدماج عمل �الأطفال يف  �آب/�أغ�شط�س 2011،  ِقرَّ ر�شميًّا يف 
ُ
�أ �لذي  ملكافحة عمل �الأطفال« 

ا على تطوير قدر�ت وحدة مكافحة عمل �الأطفال لدى وز�رة �لعمل، �مل�شوؤولة عن جهود ك�شب �لتاأييد ب�شاأن  �أي�شً منّظمة �لعمل �لدولّية 

ق�شايا عمل �الأطفال وتن�شيق �لن�شاطات مع �لوكاالت �لوطنّية و�لدولّية ذ�ت �ل�شلة. وحتتاج �لوحدة دعًما ��شت�شاريًّا على �ل�شعيد �لفني 

كما حتتاج �إىل �لتدريب من �أجل �لنجاح يف �أد�ء مهامها.

باملبادئ  �الإرتقاء  وعلى  �لعمل،  مكان  يف  �ل�شائدة  و�ل�شروط  �لظروف  حت�شني  على  �لدولّية  �لعمل  منّظمة  �شتعمل  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة 

و�حلقوق �الأ�شا�شية يف �لعمل مبا يف ذلك ما يتعّلق منها بالعّمال �ملهاجرين و�ملجموعات �مل�شت�شعفة من خالل تعزيز �إد�رة �لعمل و�اللتز�م 

مبعايري �لعمل. وتعَترَب هيئة تفتي�س �لعمل �لفّعالة من �أبرز مكّونات �الإد�رة �لقوّية يف �شوق �لعمل و�شرًطا �أ�شا�شيًّا حلوكمة ر�شيدة يف عامل 

�لعمل. وبعد �الإ�شاءة �لو��شعة على ظروف و�شروط �لعمل يف �ملناطق �ل�شناعّية �ملوؤّهلة يف عام 2006، �لتزمت �حلكومة بتحديث تفتي�س 

�لعمل وتقويته، و�تخذت خطو�ت مهمة لتح�شني عملّيات هيئة تفتي�س �لعمل وقدر�تها. وبالتايل، خ�شعت هيئة تفتي�س �لعمل الإعادة تنظيم 

جذرية، مع �إتاحة �لتدريب وزيادة �مل�شوؤولّيات و�عتماد �أدو�ت تفتي�س جديدة عام 2008. وعرّبت جلنة �خلرب�ء يف تقريٍر لها عام 2011 

عن ر�شاها عن تعزيز �الإجر�ء�ت �لقانونّية بحق �أ�شحاب �لعمل �لذين ينتهكون �الأحكام �لقانونّية... وعن ن�شر �للو�ئح �ل�شود�ء، وكذلك 

رف�س �إعطاء �ل�شمانات �مل�شرفّية للموؤ�ّش�شات �ملعنية، وعن �إدر�ج �ملوؤ�ش�شات �لتي تقّدم ظروف و�شروط عمل وخدمات �أف�شل ملوّظفيها يف 

 .
16

�لقائمة �لذهبّية، مما ي�شاعدها على �حل�شول على �شمانات م�شرفّية

على �لرغم من حت�شني قدر�ت �لتفتي�س، يتعنّي بذل �ملزيد من �جلهود بهدف تعزيز مو�رد هيئة تفتي�س �لعمل وقدر�تها. وال تز�ل خدمات 

و�مل�شمولة  �لبالد،  �لعاملة يف  �مل�شاريع  �إلكرتونّية جلميع  بيانات  وقاعدة  �آلّية،  تفتي�س  �أن�شطة  و�إن�شاء  �إىل حتديث،  �لعمل بحاجة  تفتي�س 

بقانون �لعمل، وتدريب �ملوّظفني على �لنظام �جلديد. كما تدعو �حلاجة �إىل بلورة خطوط توجيهية قطاعّية من �أجل تزويد مفّت�شي �لعمل 

و�ل�شالمة  �لزر�عيني،  و�لعمال  �ملنزليني،  و�لعّمال  �الأطفال،  وعمل  �جلربي،  �لعمل  ذلك  يف  مبا  �لقطاعات  ملختلف  عملّية  تفتي�س  باأدّلة 

الأولوّية 1: تو�سيع فر�ص العمل الالئق 

ابات من خالل الرتويج  لل�سّبان وال�سّ

لظروف و�رشوط عمل اأف�سل،

 وعدم الّتمييز، واحلقوق

املت�ساوية يف العمل.

 )16 http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm
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17(    ��شتفاد �لعّمال يف �ملناطق �ل�شناعّية �ملوؤّهلة من �شيا�شة �حلد �الأدنى لالأجور عام 2006، غري �أّنهم ُحرمو� من ذلك عام 2008. يف �لعام 2006 مّت رفع �حلد �الأدنى من 95 ديناًر� 

ا �إىل 110 دينار�ت �أردنّية، وقد �شمل هذ� �جلميع من دون ��شتثناء. �أردنيًّ

18(  ال يز�ل �حلد �الأدنى لالأجور يف قطاع �شناعة �مللبو�شات 110 دينار�ت �أردنّية.

 )19

)20

Labor Watch، April 2011.

http://www.labor-watch.net/en/files/2010/Statement_on_Strikes_in_QIZ_25_April_2011.pdf

 http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm

و�ل�شّحة �ملهنّيتني و�ملفاو�شة �جلماعية. وبالتايل، �شتعمل منّظمة �لعمل �لدولّية ب�شكل مبا�شر مع مديرّية �لتفتي�س لتحديث �آلّيات تفتي�س 

�لعمل مبا يتما�شى مع �أولوّيات �حلكومة.

ويف �لوقت عينه، �شتبذل منّظمة �لعمل �لدولّية جهوًد� مت�شافرة لتعزيز حقوق �لعّمال �ملهاجرين، م�شتهدفًة بذلك قطاعات حمّددة من 

�شمنها �ملناطق �ل�شناعّية �ملوؤّهلة، وقطاَعي �مللبو�شات و�لبناء. كذلك، �شوف ت�شتثمر منّظمة �لعمل �لدولّية يف بناء قدر�ت مديرّية �شوؤون 

�لهجرة لدى وز�رة �لعمل، و�لوحدة �مل�شرتكة ملكافحة �الإجّتار بالب�شر.

للتباحث  فّعااًل  منرًب�  متنحهم  �لتي  و�ملنّظمات  و�ملوؤ�ّش�شات  �لنقابات  �إىل  يفتقرون  فهم  �الأردن،  يف  �ملهاجرين  �لعّمال  �إىل  بالن�شبة  �أّما 

مب�شائل تعنيهم مبا�شرًة، ولتطوير وتنفيذ �ل�شيا�شات ذ�ت �ل�شلة بعملهم. وويف خطوٍة تندرج �شمن �مل�شار �ل�شحيح، �ألغت �لتعديالت �لتي 

دِخَلت على قانون �لعمل يف مّتوز/يوليو 2010 كل عبارة تقّو�س قدرة �ن�شمام �ملو�طنني �الأردننّي �إىل �لنقابات �لعمالية.
ُ
�أ
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باالإ�شافة �إىل ذلك، �شاهم قر�ر �حلكومة �الأردنّية �لقا�شي با�شتثناء �ملزيد من �لعّمال يف �ملناطق �ل�شناعّية �ملوؤهلة يف �لعام 2008 

 يف مفاقمة ظروف و�شروط �لعمل. كما �أّدت ظروف �لعمل �لقا�شية �إىل م�شاركة �أردنّية 
18

و2011 من �ال�شتفادة من �حلد �الأدنى لالأجور 

�شعيفة يف �ملناطق �ل�شناعّية �ملوؤّهلة، حيث يعمل 8،000 �أردين فقط )مقابل 17،000 �أردينٍّ عام 2006( من �أ�شل 36،000 عامل يعملون 

.
19

يف �ملناطق �ل�شناعّية �ملوؤّهلة وغالبيتهم من بنغالد�س و�شرييالنكا 

�ل�شعبّية يف عاَمي 2011-2010  و�لتظاهر�ت  �ملهاجرين  �لعّمال  لعدد متز�يد من �حتجاجات  �ملوؤّهلة م�شرًحا  �ل�شناعّية  �ملناطق  كانت 

ب�شبب �نتهاكات حقوق �لعمل و�الأجور و�شروط وظروف عمل �لعّمال �ملهاجرين يف قطاع �مللبو�شات. و�شعًيا �إىل معاجلة �لق�شور يف �لعمل 

�لالئق يف قطاع �مللبو�شات، يهدف برنامج عمل �أف�شل لالأردن �إىل عقد �تفاق ب�شاأن �ملفاو�شة �جلماعية على �مل�شتوى �لقطاعي بني �الحتاد 

�لن�شيج و�الألب�شة من جهة و�جلمعية �الأردنية مل�شدري �الأن�شجة و�مللبو�شات من جهة  �لعام للعمال يف قطاع �ملالب�س �جلاهزة و�شناعة 

�أخرى. ويرمي �تفاق �ملفاو�شة �جلماعية �لتايل �إىل �لتفاو�س على حت�شني �شروط وظروف �لعمل للعّمال �ملهاجرين يف �ملناطق �ل�شناعية 

�ملوؤهلة. كما يعمل برنامج عمل �أف�شل لالأردن على �مل�شتوى �لت�شريعي من �أجل حتديث تو�شيات منظمة �لعمل �لدولية �شعُيا �إىل �شمان 

�إ�شالح قانون �لعمل مبا يتو�فق مع معايري �لعمل �لدولية. 

ويف �إطار �ل�ّشعي �إىل تعزيز حت�شني �شروط وظروف �لعمل، ت�شعى منظمة �لعمل �لدولية �إىل تعزيز قدرة �ل�شركاء �الجتماعّيني يف جماالت 

متعّددة منها جمال حمو �الأمّية �الجتماعّية و�القت�شادّية للعّمال، و�ملفاو�شة �جلماعية �لقطاعية، باالإ�شافة �إىل �لقدرة على رفع �لتقارير 

حول �الإتفاقيات �جلديدة و�مل�شادقة عليها.

�شادق �الأردن على ما جمموعه 24 �إتفاقّية خا�شة مبنّظمة �لعمل �لدولّية،( 32 �تفاقية منها قيد �لتنفيذ) مبا يف ذلك �شبع من �الإتفاقّيات 

�التفاقيات  �الأردن على عدد من  �لتنظيم. كما �شادق  �لنقابّية وحماية حق  �ملتعلقة باحلرّية  �الإتفاقّية 87  با�شتثناء  �لثماين،  �الأ�شا�شّية 

�لدولّية �لتي توؤّكد مبد�أ �الأجر �ملت�شاوي للعمل ذي �لقيمة �ملت�شاوية، مبا يف ذلك �الإتفاقّية 100 حول �مل�شاو�ة يف �الأجور )�شادق عليها 

�الأردن يف �لعام 1966(، و�الإتفاقية 111 حول �لتمييز )يف �ال�شتخد�م و�ملهنة( )�شادق عليها يف �لعام 1963(، و�تفاقية �لق�شاء على 

جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة.  

يف �ملقابل، تالحظ جلنة �خلرب�ء �ملعنّية بتطبيق �التفاقيات و�لتو�شيات �أّن »�الأحكام �لو�ردة يف �لد�شتور وقانون �لعمل ال تكفي ل�شمان 

�لتطبيق �لكامل ملبد�أ �الأجر �ملت�شاوي... للعمل �ملت�شاوي يف �لقيمة وقد تعيق �لتقّدم يف �لق�شاء على �لتمييز يف �الأجور على �أ�شا�س �لنوع 

. ويربز �لتفاوت بني �جلن�شنينْ من حيث �مل�شاركة يف �لقوى �لعاملة يف �الأردن على نطاق و��شع، مع م�شاركة 14% من �لن�شاء 
20

�الجتماعي«
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. ويبلغ متو�ّشط   �الأجر �ل�شهري للن�شاء 314 ديناًر� �أردنًيا )443 دوالر �مريكي( مقابل 364 ديناًر�  
21

فقط يقابلها م�شاركة 65% للرجال 

�أردنًيا )514 دوالر �مريكي( للرجال. ومع تعديل متو�ّشط عدد �ل�شاعات، بات �لتفاوت يف �الأجور بني �جلن�شني يو�زي 7%، مع بروز تفاوت 

�أكرب يف �لقطاع �خلا�س �أكرث منه يف �لقطاع �لعام.

ميّثل كّل من �مل�شاو�ة يف �الأجور، ومبد�أ �الأجر �ملت�شاوي للعمل �ملت�شاوي يف �لقيمة �أولوّية يف كّل من �الإ�شرت�تيجية �لوطنّية للمر�أة )2012 

�لدولّية  �لعمل  �لعمل بدعم وم�شاعدة فنية من منظمة  �أطلقت وز�رة  �لغاية،  للت�شغيل. وحتقيًقا لهذه  �لوطنّية  و�الإ�شرت�تيجية  ـــ 2015( 

»�للجنة �لوطنية �لثالثية للم�شاو�ة يف �الأجور« يف مّتوز/يوليو 2011. وتق�شي مهّمة �للجنة �لتي تت�شارك وز�رة �لعمل يف رئا�شتها �إىل جانب 

�للجنة �لوطنّية �الأردنّية للمر�أة، بو�شع »�إ�شرت�تيجية وطنّية �أردنّية« وخّطة عمل لتعزيز �مل�شاو�ة يف �الأجور، ومبد�أ �الأجر �ملت�شاوي للعمل 

�ملت�شاوي يف �لقيمة. و�شتعمل منّظمة �لعمل �لدولّية على نحٍو وثيق مع �للجنة �لثالثّية ملكافحة �لتمييز من حيث �لنوع �الإجتماعي يف �لعمل، 

وتطوير قدر�ت �ل�شركاء �لثالثة الإجر�ء تقييم غري منحاز للنوع �الجتماعي.

و�شتعمل منظمة �لعمل �لدولّية �أي�شًا على مكافحة �لتمييز �شد �الأ�شخا�س �ملتعاي�شني مع فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز 

يف مكان �لعمل، وذلك متا�شًيا مع �لقر�ر 200 �خلا�س مبنّظمة �لعمل �لدولّية ب�شاأن فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز وعامل 

�لعمل. ويف هذ� �الإطار، ُت�شلِّط �خلّطة �الإ�شرت�تيجية �لوطنّية �الأردنّية ب�شاأن فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز للفرتة 2012 

ـــ 2016 �ل�شوء على دور وز�رة �لعمل يف �لتعاون مع �ل�شركاء �الجتماعّيني لو�شع بر�مج خا�شة مبكان �لعمل تر�عي �ملتعاي�شني مع فريو�س 

و�لعاطلني عن  �ملت�شربني من �ملدر�شة  �إىل �ملهاجرين و�ملر�هقني �الأكرث عر�شة للخطر )من �شمنهم  و�لو�شول  �لب�شرّية،  �ملناعة  نق�س 

�لعمل(.

كما �شارك �الأردن يف �لدورة �لـ99 ملوؤمتر �لعمل �لدويل وبادر �إىل دعم �عتماد �لتو�شية رقم 200 ب�شاأن فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية 

ة بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب و�الأيدز  �ملكت�شب/�الأيدز �لتي تدعو �إىل �عتماد بر�مج و�شيا�شات وطنّية يف مكان �لعمل خا�شّ

�الآونة  ولكن، يف  و�لدعم.  و�لعناية  و�لعالج  �ملكت�شب  �لب�شرية  �ملناعة  نق�س  �لوقاية من فريو�س  �إىل خدمات  �لو�شول  ت�شهيل  �إىل  �شعًيا 

�حلالية، ال تز�ل �لقو�نني �لتي تعاقب على �شرف »�مل�شابني باالأمر��س �ملعدية و�ل�شارية« قائمًة  ف�شاًل عن �ملمار�شات �حلالّية يف مكان 

�لعمل، حيث يعترب �ختبار فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب �إلز�مًيا ال�شتخد�م �لعّمال �ملهاجرين و�لوطنيني يف �لوكاالت �حلكومية. 

وبح�شب وز�رة �ل�شحة، �إّن غالبية �الأ�شخا�س �ملتعاي�شني مع فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية يف �الأردن هم عاطلون عن �لعمل، �أو فقدو� 

وظائفهم جر�ء �لتمييز يف مكان �لعمل. ومن �مل�شتبه �أن تكون هذه �ملمار�شات �لتمييزية يف مكان �لعمل �ل�شبب ور�ء �رتفاع معّدل �لعمل 

.
22

�لغري �لنظامي يف �شفوف �الأ�شخا�س �ملتعاي�شني مع فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب 

و�شعًيا �إىل �شمان �ملزيد من �المتثال مع معايري �لعمل �لدولية، ت�شعى منظمة �لعمل �لدولّية �إىل �إ�شر�ك �لربملانّيني يف جهودها من خالل 

ة �ملعايري �ملتعّلقة باملبادئ و�حلقوق �الأ�شا�شية يف �لعمل وفًقا  �لقيام بحمالت توعية لهم ب�شاأن �شرورة تطبيق معايري �لعمل �لدولية خا�شّ

ملا ين�ّس عليه �إعالن موؤمتر �لعمل �لدويل. من جهٍة �أخرى، يلتزم �الأردن بـ23 �تفاقية عمل دولية �شادرة عن منظمة �لعمل �لدولية وهو 

يخو�س حو�ًر� د�ئًما مع �لهيئات �لرقابية �لتابعة للمنظمة ال �شّيما جلنة �خلرب�ء �ملعنية بتطبيق �التفاقيات و�لتو�شيات. ويف هذ� �ل�شياق 

تهدف مالحظات جلنة �خلرب�ء وطلباتها �ملبا�شرة ب�شاأن �الأردن �إىل توجيه عملّية تطوير قانون �لعمل وممار�شته يف �لبالد.

ولكن يف �ملقابل، مل ياأخذ �الأردن بعني �الإعتبار مالحظات �لهيئات �لرقابية �شوى ب�شكل جزئي ففر�س عدًد� من �لتعديالت على قانون 

�لعمل �الأردين عام 2010. ولكن ب�شبب �لتطّور�ت �لد�خلّية يف �لبالد مل يناق�س �لربملان يوًما �لن�س �لنهائي لهذه �لتعديالت. وبالتايل، 

تدعو �حلاجة �إىل توعية �أع�شاء �لربملان ب�شاأن معايري �لعمل �لدولية من خالل �لتدريب وغريه من �لن�شاطات �لتي من �شاأنها �أن ت�شاعد 

على فهم �الآلّيات و�لق�شايا �ملطروحة عرب �لرتويج الإدر�ك �أهمّية �المتثال �إىل معايري �لعمل �لدولية.

21(  ��شت�شهاد د�ئرة �الإح�شائات �الأردنّية 2010 يف ملّخ�س �شيا�شة �الأجر �ملن�شف يف �الأردن �خلا�س مبنّظمة �لعمل �لدولّية.

 )22http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/jordan_2010_country_

progress_report_en.pdf
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 االإ�صرتاتيجية:

�الأمريكية،  �لعمل  وز�رة  �ملمّول من  للفرتة )2007-2002(  �الأردن  �الأطفال يف  للق�شاء على عمل  �لوطني  �لربنامج  بناء على �جناز�ت 

ي�شاعد م�شروع منظمة �لعمل �لدولية للتوجه نحو �أردن خاٍل من عمل �الأطفال )2011-2014( وز�رة �لعمل يف �إجناز �الإطار �لوطني لعمل 

. وقد ح�شل �مل�شروع على متويل من وز�رة �لعمل �الأمريكية بقيمة مليوين دوالر �أمريكي لفرتة متتد على �أربع �شنو�ت 
23

�الأطفال يف �الأردن 

كجزء من �إجمايل خم�ش�شات وز�رة �لعمل �الأمريكية و�لبالغة 10 ماليني دوالر �أمريكي للق�شاء على عمل �الأطفال يف �الأردن.

ويرّكز �مل�شروع على �لقيام بتدخالت على م�شتوى �ل�شيا�شات لتطوير بيئة د�عمة من �أجل �أردن خاٍل من عمل �الأطفال، ترمي ب�شكل �أ�شا�شي 

�إىل �مل�شاهمة يف تنفيذ �الإطار �لوطني حول عمل �الأطفال يف �الأردن، مع �لرتكيز ب�شكل خا�س على تطوير قدر�ت وحدة عمل �الأطفال لدى 

وز�رة �لعمل. ولهذه �لغاية، يدعم �مل�شروع تنمية �آليات تن�شيق تهدف �إىل مكافحة عمل �الأطفال على �مل�شتوى �لوطني و�شعيد �ملحافظات، 

مب�شاعدة �أنظمة ر�شد عمل �الأطفال على �أمل ربط هذه �الأنظمة مع �الإطار �لوطني حلماية �الأ�شرة. 

ا �إىل تو�شيع قاعدة �ملعلومات �لقائمة �لتي تخت�س بعمل �الأطفال يف �الردن، مبا يف ذلك �لقطاع �ل�شياحي بالرتكيز  وي�شعى �مل�شروع �أي�شً

على ظروف �لعمل للعمال �ل�شغار يف �لفنادق و�ملهن �لتجارية �الخرى، و�شي�شمن هذ� �لتوجه �شروط الئقة لل�شالمة و�ل�شحة �ملهنيتني 

وت�شغيل �ل�شباب، وذلك من �أجل توجيه �ل�شيا�شات �مل�شتقبلية يف هذ� �ملجال. 

كما تعمل منظمة �لعمل �لدولية عن قرب مع وحدة عمل �الأطفال لدى وز�رة �لعمل ومع �ل�شركاء �الجتماعيني من �أجل تنفيذ �الإطار �لوطني 

ملكافحة عمل �الأطفال وي�شارك يف هذه �ملبادرة كل من »منظمة غوث �الأطفال« وموؤ�ش�شة �الإ�شكان �لتعاونية و�ليوني�شيف و�ملجل�س �لوطني 

لل�شوؤون �لعائلية وغريهم من �جلهات.

نتائج الأولوية 1

النتيجة 1،1: تطوير بيئة مواآتية للق�ساء على عمل الأطفال

23(  ُرفع �إىل جمل�س �لوزر�ء يف �لعام 2011.
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املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

  تعزيز �لقدرة على تنفيذ �الإطار �لوطني لعمل �الأطفال من خالل تنمية قدرة �ملوؤ�ش�شات على دعم وحدة عمل �الأطفال 
يف وز�رة �لعمل

  زيادة �ملعرفة ب�شاأن عمل �الأطفال الإطالع �أ�شحاب �لقر�ر يف �الأردن من خالل �لقيام بعملّيات �مل�شح �لتقيميمة �ل�شريعة 
و�مل�شح �خلا�س باالإنتقال من �ملدر�شة �إىل �لعمل وغريهم من �لدر��شات �لقطاعية

  حت�شني تن�شيق �جلهود ملعاجلة عمل �الأطفال يف �ملجتمع وعلى �شعيد �ملحافظات و�مل�شتوى �لوطني من خالل مر�قبة 
�الآلّيات

عمل  وحدة  مع  �لوثيق  بالتعاون  �الأطر�ف  �لثالثّيي  �ل�شركاء 

�الأطفال يف وز�رة �لعمل ومنظمة غوث �الأطفال وموؤ�ش�شة �الإ�شكان 

�لتعاونية و�ليوني�شيف و�ملجل�س �لوطني لل�شوؤون �لعائلية

�لنتيجة 1.1.1 تعزيز قدرة �لهيئات �ملكّونة �لثالث يف منظمة 

�لعمل �لدولية على قيادة �الإطار �لوطني ملكافحة عمل �الأطفال

على  �ملبنية  و�ملعرفة  باالأبحاث  �الرتقاء   1.1.2 �لنتيجة 

�جتاهات عمل �الأطفال يف �الأردن الإر�شاد �لعمل من حيث و�شع 

�ل�شيا�شات

ال�سركاء النتائج



الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن  | 21

االإ�صرتاتيجية:

يف جمال تفتي�س �لعمل، �أف�شى �لتز�م وز�رة �لعمل بتح�شني قدر�ت هيئة تفتي�س �لعمل �إىل �إحد�ث تغيري نوعي يف عمليات تفتي�س �لعمل 

�آب/�أغ�شط�س 2010(، مّت  ـــ  �لدولية )2007  �لعمل  �لتابع ملنظمة  �لعمل  �الأ�شا�شية يف  �ملبادئ و�حلقوق  منذ 2008. ومن خالل م�شروع 

تدريب جميع مفت�شي �لعمل لدى وز�رة �لعمل على �إجر�ء�ت تفتي�س �لعمل �حلديثة. ويتمتع مفت�شو �لعمل حالًيا بالقدرة على تو�شيع م�شمون 

�التفاقيات �جلماعية من حيث �شروط وظروف �لعمل، و�ال�شتخد�م، و�النتاجية، و�ل�شحة و�ل�شالمة يف �لعمل. وبف�شل �لدعم �لتقني �ملتاح 

ا يف �لعام 2007 مركز تدريب لهيئة تفتي�س �لعمل لتعزيز �لتعليم �مل�شتمّر. من منظمة �لعمل �لدولية، �أن�شاأت وز�رة �لعمل �أي�شً

ويف �إطار تعزيز �شر�كة متينة مع مديرية �لتفتي�س لدى وز�رة �لعمل، تعمل منظمة �لعمل �لدولية يف �ملرحلة �لقادمة على م�شاعدة وز�رة 

 و�شُتجري منظمة �لعمل �لدولية تدقيًقا وطنًيا لتفتي�س �لعمل عام 2012، وتطّور �لقدر�ت 
24

�لعمل يف حتديث �أنظمة تفتي�س �لعمل و�أمتتتها؛

جلهة �إجر�ء�ت تفتي�س �لعمل �حلديثة و�الجتار بالب�شر على �ل�شعيد �لوطني. ولالإطالق �لعملّية، بادرت منظمة �لعمل �لدولية �إىل تدريب 

�إد�رة �ملنطقة �الإقت�شادية �خلا�شة يف �لعقبة يف �شهر كانون �الأّول/ 64 مفّت�س عمل وم�شوؤوِل معنّي باإد�رة �لهجرة يف وز�رة �لعمل ويف 

دي�شمرب 2011 على �ملقاربات �جلديدة يف جمال تفتي�س �لعمل ومبادئ وحقوق �لعمل �الأ�شا�شية.

وبناًء على جهود تنمية �لقدر�ت �ملذكورة �أعاله، ت�شتمّر منظمة �لعمل �لدولية يف �لعمل �لوثيق مع وز�رة �لعمل لتنظيم �آليات تفتي�س �لعمل 

من خالل �إقر�ر �إ�شرت�تيجية وطنية للتفتي�س وتطوير دليل �لتفتي�س �لوطني ودعمه ر�شمًيا )يف غياب �لدعم �لر�شمي حتى �ل�شاعة( وتطوير 

��شرت�تيجيات تفتي�س �لعمل �لقطاعية يف �ملرحلة �لالحقة. وت�شمل هذه �الأن�شطة مكّونات �إعالمّية للتوعية �لعامة حول �ملبادئ و�حلقوق 

�الأ�شا�شية يف �لعمل.  

وعلى �شعيد �لعمل �جلربي و�الإجتار بالب�شر، �أقرت �الأردن قانونها �الأول ملكافحة �الجتار بالب�شر يف �لعام 2009، م�شجلة خطوة مهمة نحو 

حتقيق �لعمل �لالئق يف �الأردن. ومينع �لقانون كل �أنو�ع �الجتار ويحّدد عقوبات ت�شل �إىل 10 �شنو�ت �شجن للدعارة �جلربية و�الجتار، 

مبا فيه �الجتار باالأطفال. وُيعترب �لقانون متما�شًيا مع بروتوكول بالريمو �ملتعلق باالجتار. ووفقًا الأحكام �لقانون �جلديد، مت ت�شكيل جلنة 

 وقد �أطلقت �للجنة �أول �إ�شرت�تيجية وطنية ملكافحة �الجتار بالب�شر 
25

وطنية ملكافحة �الجتار برئا�شة وزير �لعدل يف �أو�ئل �لعام 2010. 

للفرتة )2010 ـــ 2012( يف �آذ�ر/مار�س 2010. 

وقد طالب �لقانون �جلديد، �لذي �شاهمت فيه منظمة �لعمل �لدولية ب�شكل مبا�شر من خالل م�شروع �لق�شاء على �لعمل �جلربي و�الجتار 

ووز�رة  �لعمل  وز�رة  من  لكل  �مل�شرتكة  �لو�شاية  حتت  �الجتار  �شد  م�شرتكة  وحدة  باإن�شاء  �لدولية،  للتنمية  �لكندية  �لوكالة  من  �ملمّول 

�إجر�ء �لتحقيقات �لالزمة و�إحالة  �لد�خلية ومديرية �الأمن �لعام. وتتعامل هذه �لوحدة مبا�شرًة مع حاالت �الجتار بالب�شر، من خالل 

�لق�شايا للمحاكمة وتزويد �ل�شلطات �ملخت�شة بتقارير �شاملة. وطيلة فرتة �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن، تلتزم منظمة �لعمل 

�لدولية، بناًء على طلب مبا�شر من وز�رة �لعمل، بتقدمي �لدعم �لفني من �أجل �إن�شاء وحدة مكافحة �الجتار، عند بدء تنفيذ �الإ�شرت�تيجية 

النتيجة 1،2: تعزيز �سروط وظروف العمل واحرتام مبادئ وحقوق العمل الأ�سا�سية 

مبا فيها حقوق العّمال املهاجرين والفئات اله�ّسة من خالل تعزيز المتثال مبعايري 

العمل الدولّية

24(  �أوكلت منظمة �لعمل �لدولية �شركة �شيغول عام 2011 �لعمل عن قرب مع وز�رة �لعمل الأمتنة �آلّيات تفتي�س �لعمل ومن �ملتوّقع �أن ت�شبح عملّية تفتي�س �لعمل موؤمتنة بالكامل بحلول 

�لعام 2012.

25(  على �لرغم من دعمه للجهود �لوطنية ملكافحة �الإجتار، �إّن �الإحتاد �لعام للنقابات �لعّمالية يف �الأردن لي�س ممثاًل يف جلنة مكافحة �الإجتار ومل تتّم م�شاورته ل�شياغة �ال�شرت�تيجية.

 )26http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/FR20100224/Jordan/FLCLsubmission.pdf
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�لوطنية ملكافحة �الجتار، �لتي ُتعترب �إجناًز� �شخًما نتيجة �لتعاون بني منظمة �لعمل �لدولية و�لوكالة �لكندية للتنمية �لدولية. وي�شمل 

�لدعم �لفني جلهود �لتوعية و�ملنا�شرة �لتي تبذلها وحدة مكافحة �الجتار �شمن �إطار �الإ�شرت�تيجية �لوطنية ملكافحة �الجتار. 

�إىل هذ�، �شتبادر منظمة �لعمل �لدولية �إىل تنمية قدر�ت مديرية �لهجرة لدى وز�رة �لعمل وتوفري �لدعم �لفني يف جمايل �إد�رة �لعمل 

و�لتفتي�س، وتطوير �إجر�ء�ت توظيف �لعمال �ملهاجرين )مبا فيه مر�قبة وكاالت �ال�شتخد�م �خلا�شة(، وو�شع عقد موّحد للعمال �ملهاجرين 

وحت�شني �إح�شاء�ت �لهجرة. 

ومبو�ز�ة ذلك، تعمل منظمة �لعمل �لدولية مع �شلطة منطقة �لعقبة �القت�شادية �خلا�شة من �أجل �إعادة هيكلة �آلّيات تفتي�س �لعمل وعملية 

�إد�رة �لهجرة. وبادرت منظمة �لعمل �لدولية �إىل �إجر�ء تدقيق م�شرتك لتفتي�س �لهجرة و�لعمل لدى �شلطة منطقة �لعقبة �القت�شادية 

�خلا�شة يف �أيار/مايو 2011، و�لذي ك�شف عن وجود م�شتويات خمتلفة من �لق�شور مبا فيها يف جمال توظيف وتدريب مفّت�شي �لعمل، 

�أوجه �لق�شور �ملذكورة، تقّدم منظمة  �إطار �ل�شعي �إىل معاجلة  وخدمات تفتي�س �لعمل، و�إد�رة �لهجرة و�لتني�شق مع وز�رة �لعمل. ويف 

�لعمل �لدولية عام 2012/2011 �لدعم �لفني �إىل �شلطة منطقة �لعقبة �القت�شادية �خلا�شة من �أجل حتديث �الإجر�ء�ت �خلا�شة بتفتي�س 

�لعمل و�الجتار بالب�شر، و�إن�شاء هيكلية �إد�رية لتنظيم دخول �لعمال �ملهاجرين وعملهم. 

�إىل هذ�، تو��شل منظمة �لعمل �لدولية �ل�شعي من خالل برنامج عمل �أف�شل لالأردن �إىل �شمان �المتثال ملعايري �لعمل �لدولية ل�شالح 

�لعمال �ملهاجرين يف �ملناطق �ل�شناعية �ملوؤهلة يف قطاع �مللبو�شات. وقد مت �إطالق م�شروع عمل �أف�شل لالأردن يف �شباط/فرب�ير 2008، 

يف �إطار �ل�شر�كة بني منظمة �لعمل �لدولية وموؤ�ش�شة �لتمويل �لدولية. ويهدف �لربنامج �إىل تعزيز �المتثال لقانون �لعمل �الأردين ومعايري 

�لعمل �لدولية و�الإرتقاء باالأد�ء �القت�شادي على م�شتوى �ملن�شاأة. وبهذه �لطريقة، ي�شعى م�شروع عمل �أف�شل لالأردن �إىل �مل�شاهمة يف تو�شيع 

فر�س �لعمل �لالئق يف قطاع �مللبو�شات يف �الأردن. 

ويت�شّمن م�شروع عمل �أف�شل لالأردن جمموعًة من �لتقاييم على م�شتوى �ل�شركات ويوّفر خدمات �إ�شت�شارية مل�شاعدة �ل�شركات على حتديد 

�الأ�شباب �الأ�شا�شية �لكامنة ور�ء �لق�شايا �لتي تتطّلب �لتح�شني. وي�شمح ذلك لل�شركات بتح�شني �أعمالهم يف �شكٍل منهجّي و�ملحافظة على 

�لتجار �لدولّيني و��شتقطاب �ملزيد منهم. كما ُيقّدم م�شروع عمل �أف�شل لالأردن خدمات تدريبية لتدريب �أ�شحاب �مل�شانع و�لعّمال على 

طرق ناجعة من حيث �لكلفة لتح�شني �الإمتثال �الإنتاجي وطريقة عمل �مل�شنع ما ي�شمن ��شتد�مة �لتح�شني يف �مل�شانع.  

 جلميع م�شانع �مللبو�شات. ودخل هذ� �لقر�ر 
ِ
ويف �آذ�ر/مار�س 2010، قّررت وز�رة �لعمل فر�س م�شروع عمل �أف�شل لالأردن كربنامج ملزم

حّيز �لتنفيذ يف حزير�ن/يونيو 2011. ومنذ ذلك �حلني، يعمل برنامج عمل �أف�شل لالأردن عن قرب مع وز�رة �لعمل وجمعيات �أ�شحاب 

�لعمل يف قطاع �مللبو�شات من �أجل ت�شجيل �ملعامل بهدف �شمان �مل�شاركة �لكاملة للمعامل بحلول نهاية �لعام 2011. و�بتد�ًء من �شباط/

فرب�ير 2012، �نت�شب 53 من �أ�شل 80 م�شنًعا للملبو�شات �إىل برنامج عمل �أف�شل، ومتّثل هذه �مل�شانع �لـ 50 ما يقارب ن�شبة 85% من 

�ل�شادر�ت وت�شتخدم �أكرث من 85% من �ليد �لعاملة يف قطاع �مللبو�شات. 

ا على مو��شلة تعزيز �حلقوق �الأ�شا�شية للعمال �ملهاجرين يف �الأردن، تطّور منظمة �لعمل �لدولية، من خالل م�شروع حماية حقوق  وحر�شً

�لعمال �ملهاجرين، قدرة نقابات �لعمال ومن �شمنها �الحتاد �لعام لنقابات �لعمال و�لنقابة �لعامة للعاملني يف �شناعة �لغزل و�لن�شيج 

ا ب�شكل متو�ز مع �أ�شحاب �لعمل مبا فيهم مدر�ء �ملعامل  و�الألب�شة، وذلك من �أجل �لتو��شل مع �لعمال �ملهاجرين ومتكينهم. وتعمل �أي�شً

و�أ�شحاب �لعمل ووكاالت �الإ�شتخد�م من �أجل حت�شني ممار�شات �لتوظيف و�ال�شتخد�م، متا�شًيا مع معايري �لعمل �لدولية. ومن خالل �لعمل 

مع منظمات �لعمال و�أ�شحاب �لعمل يف �آن و�حد، يهدف �مل�شروع بدوره �إىل تعزيز �لتعاون بني �الإد�رة و�لقوى �لعاملة من خالل تطوير 

ثنائي لقدر�ت �ل�شركاء �الجتماعيني يف جمال �إبر�م �تفاقيات �ملفاو�شة �جلماعية. وتوىل �أهمية خا�شة التفاقيات �ملفاو�شة �جلماعية يف 

27

�ملنطقة �ل�شناعية �ملوؤهلة وقطاعات �لبناء من خالل م�شروع حماية حقوق �لعمال �ملهاجرين.

27( م�شروع حماية حقوق �لعمال �ملهاجرين هو م�شروع ميتد على 24 �شهًر� )2012-2014( وممول من وز�رة �خلارجية �الأمريكية. ومل يتم توقيع �تفاقية �ملانح حتى �ل�شاعة.
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�إىل جانب ذلك، ت�شعى منظمة �لعمل �لدولية من خالل برناجمها عمل �أف�شل لالأردن �إىل تطوير مركٍز للعّمال وهو �ملركز �لوحيد من 

نوعه يف �ملناطق �ل�شناعية �ملوؤهلة. و�شيتّم تاأ�شي�س �ملركز بالتعاون مع وز�رة �لعمل و�شركة �ملدن �ل�شناعية �الأردنية و�جلمعية �الردنية 

مل�شدري �اللب�شة و�ملن�شوجات و�الحتاد �لعام للعمال يف قطاع �ملالب�س �جلاهزة و�شناعة �لن�شيج و�الألب�شة. ويهدف �ملركز يف �شكل �أ�شا�شي 

�إىل تقدمي �لدعم �لقانوين و�لنف�شي و�مل�شورة �إىل جميع �لعّمال مبن فيهم �لعّمال �ملهاجرين من خالل تاأمني دخولهم �إىل من�شاآت ترفيهّية  

وتقدمي �خلدمات �لقانونية و�لنف�شية و�لتعليمية لهم.

ويف هذ� �الإطار، من �ملمكن �أن يحيل �ملركز �لعّمال �إىل �ملر�كز �لقانونية ومر�كز �حلماية �ملتوّفرة لهم خارج �ملناطق كما يقّدم �ملركز 

جمموعة من ح�ش�س �لتدريب للعّمال �ملهاجرين كي يح�ّشنو� مهار�تهم يف �لعمل ويف �حلياة. �إىل هذ�، �شيتّم ت�شكيل جمموعة �إ�شت�شارية 

و��شعة �لنطاق يف �إطار هذه �ملبادرة ت�شّم ممثلني عن �ملنظمات �لغري �حلكومية وجمموعات خمتلفة من �لعّمال �ملهاجرين و�ل�شركات 

�ل�شناعية  �ملنطقة  �لعّمال يف  �أّول منوذج ملركز  �ختبار  و�شيتّم  �ملهّمة.  �ملعنية  �الأطر�ف  �ملانحة وغريها من  �لعاملية و�جلهات  �لتجارية 

�ملوؤهلة يف �حل�شن مع �إمكانية معاودة �لتجربة يف �لدوليل و�لتجمعات. 

املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

  زيادة �لقدرة �ملوؤ�ش�شاتية لدى وز�رة �لعمل على حماية حقوق �لعّمال �ملهاجرين وعلى حت�شني �إد�رة عملية �لهجرة
جنز 

ُ
  زيادة �إجر�ء�ت تفتي�س �لعمل و�إد�رة �لهجرة يف �لعقبة كنتيجٍة لتقرير تقييم تفتي�س �لعمل و�لهجرة يف �لعقبة �لذي �أ

عام 2011 �إىل جانب �لدعم �لفنّي �لالحق من جانب منظمة �لعمل �لدولية عام 2012-211

  تعزيز جناعة و�شفافية نظم تفتي�س �لعمل من خالل �الأومتة �لناجحة جلميع عمليات تفتي�س �لعمل يف وز�رة �لعمل عام 2012
  تعزيز تنظيم �آليات تفتي�س �لعمل وفًقا ملا ين�س عليه �لدليل �لوطني للتفتي�س و�ال�شرت�تيجية �لوطنية للتفتي�س �لتي ينبغي 

تطويرها يف �لعام 2013-2012

  زيادة م�شاركة �ملن�شاآت يف م�شروع عمل �أف�شل لالأردن لتحقيق �مل�شاركة �لكاملة و�لكلّية عام 2012

�القت�شادية  �لعقبة  �شلطة منطقة  و  �الأطر�ف  �لثالثّيي  �ل�شركاء 

لعّمال  �لعامة  �لعمالية  و�لنقابة  �لعام  �الأمن  ود�ئرة  �خلا�شة 

قطاع  يف  �لعمل  �أ�شحاب  وجمعّيات  و�مللبو�شات  �لن�شيج  من�شاآت 

�مللبو�شات.

قطاعات  يف  �ملهاجرين  �لعمال  حقوق  تعزيز   1،2،1 �لنتيجة 

حمددة )�مللبو�شات و�لبناء( متا�شًيا مع معايري �لعمل �لدولية

تعزيز  �لعمل من خالل  تفتي�س  �آليات  تر�شيد   .1،2،2 �لنتيجة 

�لعمل  )وز�رة  وغريهم  �الأطر�ف  �لثالثّيي  �ل�شركاء  قدرة 

�لعام  و�الحتاد  �خلا�شة  �الإقت�شادية  �لعقبة  منطقة  و�شلطة 

على  �الأردنية(  �ل�شناعة  وغرفة  �الأردنية  �لعمالية  للنقابات 

معاهد�ت  مع  متا�شًيا  �حلديثة  �لعمل  تفتي�س  �إجر�ء�ت  تطبيق 

منطمة �لعمل �لدولية رقم 81 و129 و155.

ال�سركاء النتائج
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االإ�صرتاتيجية:

ـــ 2010(، على تعزيز �حلو�ر �الجتماعي  �لعمل )2007  �الأ�شا�شية يف  �لدولية، من خالل م�شروع �ملبادئ و�حلقوق  �لعمل  تعمل منظمة 

 وقد �أدى هذ� �لعمل �إىل بع�س �الإجناز�ت 
28

و�مل�شاركة �لفاعلة لل�شركاء �الجتماعيني يف عملية �شنع �لقر�ر يف �الأردن منذ �لعام 2002. 

�مللمو�شة على �الأر�س، مبا فيها تاأ�شي�س �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي يف �لعام 2009 من �أجل ت�شهيل �حلو�ر ب�شاأن �ل�شيا�شات �القت�شادية 

و�الجتماعية. وقد مت �لت�شديق على جلنة �لعمل �لوطنية �لثالثية يف �لعام 2007 وت�شمينها يف مندرجات قانون �لعمل يف �لعام 2010.

وال تز�ل منظمة �لعمل �لدولية نا�شطة منذ �لعام 2009 يف تعزيز قدرة �لهيئات �لثالث على �ملفاو�شة �جلماعية، مبا فيها مرفاأ �لعقبة، 

ا �مل�شاعدة �لفنية للنقابة  �أي�شً و�لقطاعني �لبرتوكيميائي و�لكهربائي. ويقدم م�شروع عمل �الأف�شل لالأردن �لتابع ملنظمة �لعمل �لدولية 

�الأردنية للعاملني يف �شناعة �لغزل و�لن�شيج و�الألب�شة، �لنا�شطة ب�شكل متز�يد يف تق�شي �ل�شكاوى و�لتفاو�س ب�شاأن �حللول و�إبر�م �تفاقيات 

�ملفاو�شة �جلماعية يف قطاع �مللبو�شات. 

�لعمال  م�شروع حماية حقوق  �ملنظمة، من خالل  تطّور  �لكهرباء،  �لتفاو�س يف قطاع  �لدولية يف عملية  �لعمل  وبناًء على جناح منظمة 

�ملهاجرين، على نحو مماثل، قدر�ت �ل�شركاء �الجتماعيني يف �ملفاو�شة �جلماعية يف قطاعات �لبناء و�ملناطق �ل�شناعية �ملوؤهلة وقطاعات 

�مللبو�شات/�ملن�شوجات.

ويف �إطار �مل�شروع �الإقليمي بعنو�ن تعزيز منظمات �لعمال يف �لدول �لعربية من خالل حمو �الأمية �الجتماعية و�القت�شادية و�لقانونية، 

ا بتنمية قدر�ت منظمات �لعمال يف �الأردن. وتتوىل منظمة �لعمل �لدولية �إد�رة برنامج �لتدريب على تطوير  تقوم منظمة �لعمل �لدولية �أي�شً

�لقدر�ت يف �ملجاالت �الجتماعية و�القت�شادية و�لقانونية من �أجل حت�شني قدر�ت منظمات �لعمال من �لناحيتني �لتقنية و�الإ�شرت�تيجية 

ل�شمان �مل�شاركة �لفاعلة يف مناق�شة �ل�شيا�شة، و�لتاأثري يف �ل�شيا�شات �لعامة و�لدفاع عن حقوق �لعمال ب�شورة �أف�شل. وت�شتهدف جهود 

تنمية �لقدر�ت �لنقابيني ف�شاًل عن �لعمال غري �ملنظمني يف �الإقت�شاد غري �ملنّظم و�لعمال �ملهاجرين و�لعمال غري �مل�شجلني ر�شميًّا يف 

�لنقابات. و�إىل جانب �أن�شطة حمو �الأمية �لتقليدية، ت�شمل �جلهود �ملبذولة �لتدريب على خمتلف ��شتعماالت و�شائط �الإعالم �الجتماعي 

حل�شد �لدعم و�ملنا�شرة وتبادل �ملعلومات. 

ويف �شوء تاأ�شي�س جلنة �لعمل �لثالثية موؤخًر� مبوجب قانون �لعام 2010، تاأتي �مل�شاعدة �لفنية ملنظمة �لعمل �لدولية لل�شركاء �الجتماعيني، 

ا يف جمال حمو �الأمية �الجتماعية و�القت�شادية يف �لوقت �ملنا�شب. وُيعترب هذ� وثيق �ل�شلة باملو�شوع يف ظل �ملهام �ملتوخاة، مع  خ�شو�شً

تعيني جلنة ثالثية للنظر يف �حلد �الأدنى لالأجور، و�شيا�شات �لعمل وت�شريعاته و�المتثال ملعايري �لعمل �لعربية و�لدولية.

الجتماعي  احلوار  �سمان  على  وقدرتها  املوؤ�س�سات  اآليات  تعزيز   :1،3 النتيجة 

واملفاو�سة اجلماعية وو�سع ال�سيا�سات

28( �مل�شروع �ملمول من وز�رة �لعمل �الأمريكية بعنو�ن تطوير قدرة �ل�شركاء �الجتماعيني على تعزيز �حلو�ر �الجتماعي يف �الأردن )2002 ـــ 2006(.
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املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

    �إمتام ثالثة �إتفاقات قطاعية على �الأقّل يف جمال �ملفاو�شة �جلماعية بنجاح يف قطاع �لبناء و�لقما�س و�مللبو�شات على �شبيل 
�ملثال كنتيجٍة مبا�شرة مل�شاريع منظمة �لعمل �لدولية

   تعزيز نوعية م�شاركة �لنقابات �لعّمالية يف �حلو�ر �الإجتماعي �لثالثّي �الأطر�ف
   تعزيز قدرة �الأطر�ف �لثالثة �إىل جانب قدرة �لنقابات �لعّمالية �الأردنّية يف قطاعات �مللبو�شات و�الأقم�شة على دعم حقوق 

�لعمال �ملهاجرين

�الأطر�ف  �لثالثية  �لعمل  وجلنة  �الأطر�ف  �لثالثّيي  �ل�شركاء 

و�ملجل�س �الإجتماعي

�الأطر�ف  ثالثية  ��شرت�تيجية  وتطبيق  تطوير  �لنتيجة 1.3.1 

لتعزيز حرّية �إن�شاء �جلمعيات و�ملفاو�شة �جلماعية )حتى على 

�مل�شتوى �لقطاعي(

)لي�شمل  �الإجتماعي  �حلو�ر  �أر�شيات  تعزيز   1.3.2 �لنتيجة 

�لثالثية  و�للجنة  و�الإجتماعي  �الإقت�شادي  �ملجل�س  ا  �أي�شً

�الأطر�ف �ملعنية بعالقات �لعمل(

�لنتيجة 1.3.3 تعزيز قدرة �لهيئات �ملكّونة يف منظمة �لعمل 

�لدولية على و�شع �لتقارير و�مل�شادقة على �تفاقيات جديدة

ال�سركاء النتائج
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االإ�صرتاتيجية:

تعالج مبادرة �مل�شاو�ة يف �الأجور �لتابعة ملنظمة �لعمل �لدولية م�شكلة �لتمييز يف مكان �لعمل من حيث �الأجور على �أ�شا�س �لنوع �الجتماعي. 

وهي ترمي �إىل تطوير قدرة �لهيئات �لثالث ملنظمة �لعمل �لدولية من �أجل تعزيز �مل�شاو�ة يف �الأجور من خالل �لقيام بتقييمات حيادية من 

حيث �لنوع �الجتماعي من �أجل �شد �لفجوة بني �جلن�شني.

ن�شئت يف 
ُ
طلقت جلنة �لتوجيه �لوطنية �لثالثية للم�شاو�ة يف �الأجور، برئا�شة كل من وز�رة �لعمل و�للجنة �لوطنية �الأردنية للمر�أة �لتي �أ

ُ
�أ

متوز/يوليو 2011. وقد �أجنزت �للجنة �الإخت�شا�شات �خلا�شة بها يف �آب/�أغ�شط�س عام 2011، و�أ�ش�شت جلنتني فرعيتني: �أ( جلنة فرعية 

�الأجور، ب( جلنة فرعية لالأبحاث مكّر�شة الإجر�ء  �مل�شاو�ة يف  �إىل حتقيق  ت�شريعية ترمي  لتعديالت  ترّكز على و�شع تو�شيات  قانونية 

�أبحاث معّمقة ب�شاأن �لتمييز على �أ�شا�س �الأجور. وتطّور �للجنة، بدعم فني من منظمة �لعمل �لدولية، �إ�شرت�تيجية وطنية �أردنية وخطة 

عمل من �أجل تعزيز �مل�شاو�ة يف �الأجور. 

ا على �إتاحة �ملعلومات �ل�شرورية بهذ� �ل�شاأن، ُتنظم منظمة �لعمل �لدولية �شل�شلة من �لدور�ت �لتدريبية الأع�شاء جلنة �لتوجيه  وحر�شً

�لوطنية لالإن�شاف يف �الأجور حول مبادئ �مل�شاو�ة يف �الأجور عن عمل ذي قيمة مت�شاوية وتطبيقها. وجتري منظمة �لعمل �لدولية حالًيا 

مر�جعة قانونية �شاملة لل�شيا�شات حول �لت�شريع �حلايل و�متثاله لالإتفاقية 100 و�التفاقية 111. و�شت�شكل و�شائل �الإعالم و�الت�شاالت 

جزًء� ال يتجز�أ من حملة �ملنا�شرة �لر�مية �إىل تعزيز �الإن�شاف يف �الأجور يف �الأردن. 

ف�شاًل عن ذلك، ويف �شياق �جلهود �ملبذولة بغية تعزيز �مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف مكان �لعمل، تقدم منظمة �لعمل �لدولية �لدعم �لفني 

لوز�رة �لعمل و�للجنة �لوطنية للحلول �خلا�شة برعاية �لطفل يف مكان �لعمل، لدعم �جلهود �لوطنية، وفًقا الأولويات �إ�شرت�تيجية �الإ�شتخد�م 

�لوطنية. 

كما �شتتعاون منظمة �لعمل �لدولية مع �جلنة �لربملانية للعمل على تعزيز دور �لربملان يف تطبيق معايري �لعمل �لدولية ال �شّيما �ملعايري 

�لتدريب  �لوثيق مع مركز  �لدولية. ومن خالل �لعمل  �إعالن منظمة �لعمل  �الأ�شا�شية وفًقا ملا ين�ّس عليه  �ملتعّلقة مببادئ وحقوق �لعمل 

�لدويل يف تورينو، �شتبادر منظمة �لعمل �لدولية، عام 2012، �إىل تدريب عدد حمّدد من �لربملانيني على كيفّية دمج معايري �لعمل �لدولية 

يف �لت�شريعات و�لقو�نني �لوطنية وعلى كيفية م�شاهمة �حلو�ر �الإجتماعي يف تعزيز ��شتد�مة �لت�شريعات و�متثالها. وبالتايل، يهدف هذ� 

ة فيما يتعّلق ب�شياغة ومر�جعة قو�نني �لعمل لتتطابق  �لنوع من �لتدريب �إىل �الرتقاء باملعرفة و�ملهار�ت و�ل�شلوكيات لدى �لربملانيني خا�شّ

مع معايري �لعمل �لدولية.  

ويف ما يتعلق مبر�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز، �شتقوم منظمة �لعمل �لدولية ببناء قدر�ت �ل�شركاء �الإجتماعيني يف جمال 

تطوير بر�مج و�شيا�شات مكان عمل خا�شة بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز و/�أو تطبيقها ب�شكل فعال، بناًء على تو�شية 

منظمة �لعمل �لدولية رقم 200. ومن خالل توفري �لدعم �لفني من جانب منظمة �لعمل �لدولية، مّت تاأ�شي�س جلنة فنّية ثالثّية �الأطر�ف 

معنية بفريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز وعامل �لعمل عام 2011. ويقع مقّر �للجنة يف مبنى وز�رة �لعمل وير�أ�شها وزير 

�لوطنية ب�شاأن  �ل�شيا�شة  �أجل تنمية  �لوطنية وتطبيقها ومر�قبتها »من  �ل�شيا�شات  �أن تقود عملّية �شياغة  �للجنة  �لعمل. ومن �شاأن هذه 

فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز وعامل �لعمل«.

مع  التمييز  بعدم  اخلا�سة  واحلقوق  واملبادئ  التفاقيات  تطبيق   :1،4 النتيجة 

الرتكيز على املراأة والأ�سخا�س املتعاي�سني مع فريو�س نق�س املناعة املكت�سب/الإيدز 

يف مكان العمل
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كما �شتعمل منظمة �لعمل �لدولية على تعزيز قدرة �لهيئات �ملكّونة للمنظمة من خالل �للجنة �لثالثية �شعيًا �إىل مكافحة �لتمييز بحّق 

�الأ�شخا�س �ملتعاي�شني مع فريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز يف مكان �لعمل، ما �شي�شمح لالأطر�ف �لثالث ب�شياغة �ل�شيا�شات 

و�لرب�مج �ملالئمة وتطبيقها على م�شتوى �لوطن و�شعيد �ل�شركات مبا يتطابق مع �لتو�شية رقم 200. و�شتدعم منظمة �لعمل �لدولية تطوير 

عملية �شنع �ل�شيا�شات على �مل�شتوى �لوطني وذلك من خالل �الأبحاث وحتليل �ل�شيا�شات ب�شاأن �لتاأثري �الجتماعي و�القت�شادي لفريو�س 

نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز وتاأثريهما على �شوق �لعمل، و�ملنا�شرة لت�شجيع �المتثال ملعايري �لعمل �لدولية. 

املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

  تعزيز �الإطار �ملوؤ�ش�شاتي وقدرة �الأطر�ف �لثالثة على �لرتويج للم�شاو�ة يف �الأجور من خالل تاأ�شي�س جلنة وطنية ثالثية 
�الأطر�ف معنية بامل�شاو�ة يف �الأجور وتنفيذ ��شرت�تيجّيتها وخطة عملها لدعم �مل�شاو�ة يف �الأجور

  زيادة �ملعرفة ب�شاأن �لهّوة يف �الأجور بني �جلن�شنينْ يف �لقطاع �لو�حد حيث مّت �ختبار منهجية تقييم �لعمل �لغري �لقائمة على 
�لنوع �الإجتماعي

  تعزيز تطابق �لت�شريعات �لوطنية مع معايري �لعمل �لدولية و�تفاقية �الأجر �ملت�شاوي رقم 100 �ل�شادرة عن منظمة �لعمل 
�لدولية

ة بفري�س نق�س �ملناعة �لب�شرية    تعزيز قدرة �ل�شركاء �لثالثيي �الأطر�ف على �شياغة وتطبيق �لرب�مج و�ل�شيا�شات �خلا�شّ
�ملكت�شب/�الأيدز

  زيادة معارف جلنة �لعمل �لربملانية يف معايري �لعمل �لدولية

�ملعنية  �لت�شيري�لربملاين  وجلنة  �الأطر�ف  �لثالثّيي  �ل�شركاء 

و�لربملان  للمر�أة  �لوطنية  �الأردنية  و�للجنة  �الأجر  يف  بامل�شاو�ة 

�ل�شحة  ومنظمة  �ل�شحة  ووز�رة  �لدولية  �الإ�شت�شارة  و�شركة 

�لعاملية

�لنتيجة 1،4،1 تعزيز �الإطار �ملوؤ�ش�شاتي و�لقدرة �لوطنية على 

مكافحة �لتمييز �لقائم على �لنوع �الإجتماعي من خالل �لعمل 

الحتياجات  �حللول  وتعزيز  �الأجور  يف  للم�شاو�ة  �لرتويج  على 

�لعناية باالأطفال يف مكان �لعمل

�لنتيجة 1،4،2 تعزيز قدرة هيئات منظمة �لعمل �لدولية على 

�لب�شرية  �ملناعة  نق�س  فريو�س  �إىل  �لوطنية  �ال�شتجابة  دعم 

نق�س  فريو�س  �شيا�شات  وتطوير  وتعزيز  �ملكت�شب/�الأيدز 

ملبادئ  وفًقا  �لعمل  مكان  يف  �ملكت�شب/�الأيدز  �لب�شرية  �ملناعة 

�لتو�شية رقم 200

ال�سركاء النتائج
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حتتاج �ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الجتماعي حالًيا �إىل �لدعم �ال�شت�شاري و�لفني من منظمة �لعمل �لدولية يف ما يتعلق بالتقنيات �الأكتو�رية 

وتو�شيع خطط �حلماية �الجتماعية )�الأمومة، �لبطالة، رو�تب تقاعدية للدرجة �لثانية، �لتغطية �ل�شحية( وذلك من خالل تطبيق �أر�شية 

�حلماية �الجتماعية. وت�شعى مبادرة �أر�شية �حلماية �الجتماعية �إىل تعزيز �إمكانية �لو�شول �إىل �الآتي: )i( �ل�شلع و�خلدمات �الأ�شا�شية 

)�ل�شحة، و�ملياه و�ل�شرف �ل�شحي، و�لتعليم، و�الإ�شكان، و�لطعام و�خلدمات �الأخرى( و)ii( �لتحويالت �الجتماعية، �لنقدية و�لعينية، 

لتاأمني �حلد �الأدنى من �لدخل وتاأمني �الأمن �ملعي�شي. وت�شمل �لتحويالت �الجتماعية �أربع �شمانات �أ�شا�شية وهي: )i( �لرعاية �ل�شحية 

)منافع  �ل�شاملة  �الأ�شا�شية  �لتقاعد  معا�شات   )iv(و �لطفولة،  منافع   )iii( و�لفقر�ء،  �لعمل  عن  �لعاطلني  م�شاعدة   )ii( �الأ�شا�شية، 

�ل�شيخوخة و�لعجز(. 

وميكن �عتبار �أر�شية �حلماية �الجتماعية �أد�ة ل�شمان �إت�شاق �ل�شيا�شات يف �لرب�مج ولتو�شيع �حلماية �الجتماعية لت�شمل �جلهات �مل�شثناة 

من �لتحويالت و�خلدمات �الأ�شا�شية، مبن فيهم �لعاملني يف �القت�شاد غري �ملنظم. ويف �الأردن، من �لو��شح �أن روؤية �حلماية �الجتماعية 

�ل�شاملة للجميع تندرج يف ��شرت�تيجية �الإ�شتخد�م �لوطنية. وميكن ت�شهيل تطبيق هذه �الأهد�ف من خالل �عتماد مقاربة �أر�شية �حلماية 

�الجتماعية �لتي ت�شاهم يف �حلد من ت�شرذم بر�مج �حلماية �الجتماعية ويف زيادة �لكفاءة من خالل �الآليات �لهادفة وحتقيق �لتاآزر مع 

�إ�شرت�تيجيات �أخرى لتخفيف نقاط �ل�شعف لدى �لفقر�ء و�لعاملني يف �القت�شاد غري �ملنظم. 

�إن �حلق يف �لتمتع بال�شمان �الجتماعي معرتف به يف �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�شان و�لعهد �لدويل للحقوق �القت�شادية و�الجتماعية 

و�لثقافية، �للذين �شدق �الأردن عليهما. وعليه، ُتعترب مبادرة �أر�شية �حلماية �لوطنية مبادرة منا�شبة لالأردن ال �شيما و�أنه يف عد�د �لدول 

�لت�شع �لتي تقوم حالًيا بتنفيذ �مليثاق �لعاملي لفر�س �لعمل، �لذي ي�شري �إىل هذه �الأر�شية ب�شكل �شريح باعتبارها �إ�شتجابة من �ال�شتجابات 

�لت�شع لالأزمات. ويدعو �مليثاق �لدول ب�شكل خا�س لدر��شة �إمكانية �إن�شاء »�شمان �جتماعي منا�شب للجميع، بناء على �أر�شية �حلماية 

�الجتماعية �الأ�شا�شية مبا يف ذلك: �لو�شول �إىل �لرعاية �ل�شحية، و�شمان �لدخل للم�شنني و�الأ�شخا�س ذوي �الإعاقات، و�إعانات �لطفولة 

و�شمان �لدخل �إىل جانب خطط �شمان �ال�شتخد�م �لعام للعاطلني عن �لعمل و�لفقر�ء �لكادحني«. 

الأولوية 2: تو�سيع احلد الأدنى من تغطية

 ال�سمان الجتماعي لي�سمل املجموعات الأكرث 

ه�سا�سة يف املجتمع من خالل اأر�سية احلماية 

الجتماعية، وذلك كجزء من نظام �سمان اجتماعي 

اأكرث �سمولية يف الأردن
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االإ�صرتاتيجية: 

ُتعترب منظمة �لعمل �لدولية �شريًكا قدمًيا للموؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الجتماعي من خالل تقدمي للم�شاعدة �لتقنية يف تنفيذ �لتقييمات 

�الأكتو�رية و�إ�شالح نظام �لتقاعد و�ل�شمان �الجتماعي. يف �لعام 2011-2012، وكجزء من م�شروع �ل�شناديق �ال�شتئمانية، �شتقوم منظمة 

�لعمل �لدولية باإجر�ء �ملر�جعة �الأكتو�رية �ل�شابعة للموؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الجتماعي، كما �شتقوم بتدريب �لعاملني لدى �ملوؤ�ش�شة �لعامة 

لل�شمان �الجتماعي على �لتقنيات �الأكتو�رية. كما �شت�شاعد منظمة �لعمل �لدولية يف رزمة من �إ�شالحات �ل�شمان �الجتماعي مبا يف ذلك 

در��شات �جلدوى ب�شاأن تو�شيع تغطية �ل�شمان �الجتماعي لت�شمل منافع �لتاأمني �ل�شحي وخطط �ملعا�شات �لتقاعدية �لطوعية من �لدرجة 

�لثانية. 

لالأمومة  �لنقدية  �الإعانات  تقدمي  على  �الجتماعي  لل�شمان  �لعامة  �ملوؤ�ش�شة  قدرة  بتقييم  �لدولية  �لعمل  �شتقوم منظمة  ومبو�ز�ة ذلك، 

و�الإعانات �لنقدية للبطالة �ملُعتمدة يف �لعام 2010 و�ل�شارية �ملفعول �بتد�ء من �أيلول/�شبتمرب 2011. �إ�شافة �إىل ذلك، �شتقوم منظمة 

�ل�شمان  مبادئ  مع  متا�شًيا   ،2010 �لعام  يف  �ل�شادر   7 رقم  �ملوؤقت  �الجتماعي  �ل�شمان  لقانون  قانوين  تقييم  باإجر�ء  �لدولية  �لعمل 

�الجتماعي �الأ�شا�شية و�تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية حول �ل�شمان �الجتماعي. و�شي�شمح ذلك باإدخال �لتعديالت �ل�شرورية على م�شروع 

�لقانون، وذلك قبل �إقر�ره نهائًيا من قبل جمل�س �لنو�ب.

نتائج الأولوية 2

النتيجة 2،1: تعزيز توفري ال�سمان الجتماعي وحت�سينه

�ل�شمان  خطط  خُمتلف  لنجاعة  �ملتز�يد  �الإدر�ك  على  �ملبينة  �ملنا�شبة  �لقر�ر�ت  �أخذ  على  �الإجتماعي  �ل�شمان  تعاونّية  قدرة    تعزيز 
�الإجتماعي وذلك من خالل �ال�شتعر��س �لتاأميني �ل�شابع ودر��شات �جلدوى ب�شاأن تو�شيع �الأمن �الإجتماعية ليطال منافع �لتاأمني على 

�ل�شحة و�خلطّة �لطوعّية للمعا�س �لتقاعدي من �لدرجة �لثانية �لتي ُت�شتكمل عام 2012

مبنية على  و�لقيام مبر�جعات  �لتاأمينية  �لتقنيات  ��شتخد�م  �الإجتماعي على  �ل�شمان  تعاونّية  موّظفي وجمل�س  وقدرة  معارف    تعزيز 
�خلربة يف جمال �لتاأمني 

  زيادة قدرة �الأطر�ف �لثالثة على �إ�شالح قانون �ل�شمان �الإجتماعي �لقائم على �لتقييم �لقانوين �لتابع ملنظمة �لعمل �لدولية ب�شاأن 
�الإجتماعي  �الأمن  �تفاقيات  ومع  �الأ�شا�شية  �الإجتماعي  �الأمن  مبادئ  مع  ومتا�شيه   2010/7 رقم  �ملوؤّقت  �الإجتماعي  �ل�شمان  قانون 

�ل�شادرة عن منظمة �لعمل �لدولية و�لذي �شُي�شتكمل عام 2012

املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

�لثالثّيي  و�ل�شركاء  �الإجتماعي  �ل�شمان  تعاونّية 

�الأطر�ف و�لربملان

�لتاأمني  جمال  يف  �الإجتماعي  �ل�شمان  تعاونية  در�ية  تعزيز   2،1،1 �لنتيجة 

�إ�شابة  وتعوي�شات  )�ملعا�شات  حالًيا  �لقائمة  �خلطط  مر�جعة  على  وقدرتها 

�إجتماعية  تاأمني  منافع  تقدمي  جانب  �إىل  �الأمومة(  وتاأمني  و�لبطالة  �لعمل 

جديدة )معا�س جديد طوعي من �لدرجة �لثانية و�لتاأمني على �ل�شّحة(

مبادئ  �إىل  �حلايل  �الإجتماعي  �ل�شمان  قانون  �متثال  زيادة   2،1،2 �لنتيجة 

�الأمن �الإجتماعي �الأ�شا�شية و�تفاقيات �الأمن �الإجتماعي �ل�شادرة عن منظمة 

�لعمل �لدولية

ال�سركاء النتائج
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النتيجة 2،2: تطوير اأر�سية احلماية الجتماعية 

املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

��متكني �شانعي �لقر�ر �ملعنّيني من تقييم جدوى تطبيق �أر�شية للحماية �الإجتماعية يف �الأردن من خالل توفري عدد �أكرب من 
�ملعارف �خلا�شة مبختلف �خليار�ت و�لكلفة ذ�ت �ل�شلة عرب خطة �لتقييم �ل�شريع لكلفة �أر�شية �حلماية �الإجتماعية 

��زيادة �مللكّية �لوطنية يف مبارة �أر�شية �حلماية �الإجتماعية من خالل �ملعلومات و�الجتماع مّرتنينْ يف �ل�شنة على �الأقّل يف �إطار 
�للجنة �لوطنية �لثالثية �الأطر�ف و�أكرث �ملعنية باأر�شية �حلماية �الإجتماعية

ال�سركاء النتائج

تعاونّية �ل�شمان �الإجتماعي و�ل�شركاء �لثالثّيي �الأطر�ف وبرنامج 

�لعاملية  �ل�شحة  ومنظمة  و�ليوني�شيف  �الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم 

�لوز�ر�ت  من  وغريها  �ملالية  ووز�رة  �الإجتماعية  �ل�شوؤون  ووز�رة 

�الأ�شا�شية

وزيادة  �الأطر�ف  �لثالثيي  �ل�شركاء  متكني   2،2،1 �لنتيجة 

معرفتهم يف بلورة �أر�شية حماية �إجتماعية

االإ�صرتاتيجية: 

تنبثق مبادرة �أر�شية �حلماية �الجتماعية يف �الأردن من �إعرت�ف عاملي باأن �ل�شمان �الإجتماعي �إمنا هو حق من حقوق �الإن�شان كما �أنه 

حاجة �جتماعية و�قت�شادية. �أما �حلاجة �إىل تاأمني �حلماية �الجتماعية �ل�شاملة من خالل �إعتماد �أر�شية �حلماية �الجتماعية فقد مت 

�إقر�رها يف ني�شان/�أبريل 2009 من قبل جمل�س �لروؤ�شاء �لتنفيذيني يف منظومة �الأمم �ملتحدة، ثم مت �لت�شديق عليها من قبل �مليثاق 

�لعاملي لفر�س �لعمل �خلا�س مبنظمة �لعمل �لدولية ومن قبل وزر�ء �لعمل و�ال�شتخد�م يف دول جمموعة �لع�شرين. 

ويف �شياق �جلهود �لر�ئدة على �مل�شتوى �لوطني يف �ملنطقة �لعربية، طلبت �ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الجتماعي من منظمة �لعمل �لدولية 

تقدمي خربتها �لفنية لتقييم جدوى تطبيق �أر�شية �حلماية �لوطنية يف �الأردن. بناًء على طلب �ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الجتماعي، بادرت 

منظمة �لعمل �لدولية �إىل ن�شر مبادرة �أر�شية �حلماية �الجتماعية، وهي مبادرة م�شرتكة ما بني �لوكاالت يتم تطبيقها من خالل بذل 

جهود مت�شقة وو��شعة �لنطاق من جانب �الأمم �ملتحدة.

وعليه، با�شرت منظمة �لعمل �لدولية جهود �لتوعية ب�شاأن �ملبادرة يف �الأردن يف حزير�ن/يونيو 2011، بعد �نعقاد موؤمتر �لعمل �لدويل يف 

جل�شته �ملئوية و�خلال�شات �لتي تو�شل �إليها ب�شاأن �حلماية �الجتماعية. ويف متوز/يوليو 2011، مت �إن�شاء فريق عمل م�شرتك بني وكاالت 

�الأمم �ملتحدة يف �الأردن بقيادٍة كل من منظمة �لعمل �لدولية و�ليوني�شيف ومنظمة �ل�شحة �لدولية، ومب�شاركة منظمة �ل�شحة �لعاملية، 

وبرنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، ومنظمة �لعمل �لدولية و�ليوني�شيف.

و�شوف ُتعقد ور�شة �لعمل �لوطنية �الأوىل �خلا�شة مببادرة �أر�شية �حلماية �الجتماعية يف �لربع �الأّول من �لعام 2012، بتنظيم من �ملوؤ�ش�شة 

�لعامة لل�شمان �الجتماعي ووز�رة �لتنمية �الجتماعية، بهدف حتديد و�قع �حلماية �الجتماعية حالًيا يف �الأردن ومناق�شة �خلطط �لقائمة 

و�لثغر�ت يف �لتغطية. وت�شّكل �لور�شة من�شة حلو�ر �جتماعي وطني يهدف �إىل مناق�شة تو�شيع رقعة �ل�شمان �الجتماعي من خالل تطبيق 

�أر�شية �حلماية �الجتماعية على �مل�شتوى �لوطني. ومن �ملفرت�س �أن تف�شي �لور�شة �إىل ت�شكيل جلنة وطنية الأر�شية �حلماية �الجتماعية.

ا على �إر�شاد �شانعي �ل�شيا�شات و�لقر�ر�ت، �شوف يو�شع تقييم �شريع لكلفة �أر�شية �حلماية �الجتماعية بهدف تقييم كلفة �خليار�ت  وحر�شً

�حلماية  الأر�شية  �إطار  حول  وطني  �إجماع  �إىل  �لتو�شل  وفور  �لطويل.  �ملدى  على  لالأر�شية  �ملالية  و�ال�شتد�مة  بال�شيا�شات  �ل�شلة  ذ�ت 

�الجتماعية، تتوىل منظمة �لعمل �لدولية بناء �لقدر�ت �لفنية �لوطنية على م�شتوى �إد�رة عنا�شر �الأر�شية وتوجيهها وتطبيقها. �إىل هذ�، 

�شتطّور منظمة �لعمل �لدولية جمموعة من منتجات �الت�شال حول رزمة �إ�شالحات �ل�شمان �الجتماعي لالإرتقاء بفهم �أر�شية �حلماية 

�الجتماعية وت�شجيع ملكية �ملبادرة على �مل�شتوى �لوطني. 
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ت�شّكل �ليد �لعاملة �ملت�شارعة �لنمو حتدًيا �أ�شا�شًيا بالن�شبة �إىل �القت�شاد �ملحلي وقدرته على ��شتحد�ث ما يكفي من �لوظائف ال�شتيعاب 

29

�لعدد �ملتز�يد من �لو�فدين �جلدد �إىل �شوق �لعمل �شنوًيا، ومعظمهم من �ل�شباب .

و�إ�شتلهاًما من �لربيع �لعربي، كان �ل�شباب يف طليعة �الحتجاجات �لعارمة منذ كانون �لثاين/يناير 2011، مطالبني بالوظائف، و�الإ�شالحات 

�لد�شتورية و�ملزيد من �حلريات. و�شرعان ما ��شتجابت �حلكومة �الأردنية لهذ� �لتحدي، من خالل �إعطاء �الأولوية لتوفري �لوظائف لل�شباب 

�شمن �ل�شيا�شات �لوطنية �حلديثة. كما و�شعت �حلكومة �خلطة �لتنفيذية �الإمنائية للفرتة 2011 ـــ 2013 و�الإ�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل 

�لتي �عتمدت ر�شمًيا يف �أيار/مايو 2011، و�الأجندة �لوطنية �الأردنية للفرتة 2006 ـــ 2015، وجميعها يعالج م�شكلة �لبطالة �لهيكلية يف 

�الجتماعية  �لتغطية  �ل�شباب وحت�شني  ت�شغيل  �لرتكيز على  �لوظائف مع  ��شتحد�ث  لتعزيز  وبر�مج  �شيا�شات  �عتماد  �إىل  ويدعو  �الأردن 

للجميع. كما تنادي بتخفي�س عدد �لعمال �ملهاجرين تدريجًيا و��شتبد�لهم بالعمال �الأردنيني.

يف �ملقابل، تكرث �لرب�مج و�مل�شاريع �لتي تتناول م�شاركة �ل�شباب وت�شغيلهم، ومنها �لرب�مج �لتي تعالج �ملهار�ت �لفنية و�ملهار�ت �للينة، 

و�لتمويل �ملتناهي �ل�شغر و�لروح �لريادية، و�ملطابقة �لوظيفية و�لتوظيف. �شحيح �أن كل هذه �لرب�مج تعالج �حلاجات �لقائمة، لكنها 

ا على نحٍو م�شتقل، يف ظل حمدودية  ترتبط يف �أغلبها بالعر�س، فرتكز ب�شكٍل �أ�شا�شي على قابلية ت�شغيل �ل�شباب. وتعمل مبعظمها �أي�شً

�لتن�شيق على �مل�شتوى �لوطني و�الت�شاق بني خمتلف �مل�شاريع، فيبقى �لتاأثري �ملن�شود على �مل�شتوى �لوطني حمدوًد�.

�ل�شيا�شات لتح�شني �الت�شاق بني �شيا�شات وبر�مج  �لت�شرذم، �شوف تعمل منظمة �لعمل �لدولية على م�شتوى  ا على معاجلة هذ�  وحر�شً

وتنفيذ  �لقائمة  �لعمل  �شوق  بر�مج  تقييم  �إطار  �لعمل يف  وز�رة  �إىل  �ملبا�شر  �لفني  �لدعم  �لدولية  �لعمل  منظمة  تقدم  لذلك  �لت�شغيل. 

�الإ�شرت�تيجية �لوطنية لالإ�شتخد�م.

�إىل هذ�، ت�شعى منظمة �لعمل �لدولية �إىل ت�شخري �ل�شر�كات مع وكاالت �الأمم �ملتحدة �الأخرى، ال �شيما برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي، 

ل�شالح تعزيز ت�شغيل �ل�شباب.

الأولوية 3: تعزيز فر�ص العمل

 مع الرتكيز على ت�سغيل ال�سباب 

http://www.kingabdullah.gov.jo/news/details.php?kn_serial=9117&menu_id=26&lang_hmka1=1 )29
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باحلرية  �ملطالبة  و�زدياد  �الأخرية  �ل�شعبية  �لتحركات  �شوء  على  �شيما  ال  �لوطنية،  و�ملطالب  �الأولويات  �ل�شباب  ت�شغيل  مو�شوع  ت�شّدر 

ا على معاجلة هذه �مل�شكلة، �شريّكز �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن على بطالة �ل�شباب، وبالتحديد  �لنقابية وبالوظائف. وحر�شً

على �لتباين ما بني �لعر�س يف قطاع �لتعليم و�لطلب يف �شوق �لعمل. ومن باب توجيه هذ� �مل�شعى، تنوي منظمة �لعمل �لدولية �إجر�ء م�شح 

ب�شاأن �النتقال من �ملدر�شة �إىل �شوق �لعمل لفهم �شوق عمل �ل�شباب و�لتحديات �ملاثلة على نحو �أف�شل. ويقوم هذ� �مل�شح بر�شد �لتح�شيل 

�لعلمي لل�شباب وخربتهم يف جمال �لتدريب، ومدركاتهم وطموحاتهم �ملهنية، �شبل تاأثري ظروف �لعمل على خيار�تهم. و�شوف ت�شتخدم 

هذه �ملعلومات يف عملية و�شع �ل�شيا�شات و�لرب�مج �ملقبلة لتاأمني مطابقة ف�شلى ما بني �لعر�س و�لطلب يف �شوق �لعمل لل�شباب.

�ملال  ر�أ�س  مو�ءمة  و�ملهار�ت يف  �لتعليم  تطوير  دور  �أهمية  بالتحديد   2013-2011 للفرتة  �حلكومية  �الإمنائية  �لتنفيذية  �خلطة  تلحظ 

�لب�شري �لوطني مع حاجات �شوق �لعمل. ومتا�شًيا مع �أولويات هذ� �لربنامج، تقيم منظمة �لعمل �لدولية �شر�كًة مع مركز تطوير �الأعمال 

يف �الأردن و�شندوق �لتنمية و�لت�شغيل الختبار وتنفيذ برنامج »تعرف �ىل عامل �العمال )كاب(« يف �الأردن. ولقد جرت �شياغة برنامج 

تعّرف �إىل عامل �الأعمال بطريقة ت�شمح بتعزيز �لوعي ب�شاأن �لروح �لريادية و�لعمل �حلّر كخيار مهنّي �إىل جانب تنمية در�ية �ل�شباب يف 

جمال �إطالق �شركة و�إد�رة �أعمالها. �إىل ذلك، يخّول �لربنامج �ل�شباب تنمية مهار�ت ريادية من �شاأنها �أن تلعب دوًر� رئي�ًشاأ عند تاأ�شي�س 

لال�شتخد�م  �لوطنية  �ل�شركة  �الأعمل لالختبار يف  �إىل عامل  تعّرف  م�شورع  ويخ�شع  �أرباب عمل.  �ل�شباب  ي�شبح  �أو عندما  �حلّر  �لعمل 

و�لتدريب منذ �أّيار/مايو. 

ويف جمال �لتدريب و�لتعليم �ملهني و�لفني، من �ملتوّقع �أن تقّدم منظمة �لعمل �لدولية �لدعم �إىل �ملعهد �لوطني للت�شميم �حلريف و�لت�شويق 

يف مدينة �ل�شلط، وذلك بناًء على عالقة �شر�كة تاريخية تعود �إىل �لت�شعينّيات، �إىل حلظة تاأ�شي�س مركز �ل�شلط للتدريب على �حلرف 

�ليدوية. ويهدف دعم منظمة �لعمل �لدولية �مل�شتقبلّي �إىل تعزيز جودة و�شلة �شفوف �لتدريب �ملتوّفرة من خالل تنمية �ملركز وحتويله �إىل 

معهٍد وطني لت�شميم �حلرف و�الإنتاج و�لت�شويق.

لتقييم  وعادل  متما�شك  نظام  ��شتحد�ث  جمال  يف  �لعمل  وز�رة  �إىل  �لفنّي  �لدعم  �لدولية  �لعمل  منظمة  �شتقّدم  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة 

�ملهار�ت و�إعطاء �ل�شهاد�ت يف بع�س �لقطاعات �شعًيا �إىل حت�شني نظام �الإ�شارة �إىل �ملهار�ت وت�شهيل �لتدريب على تغيري �لعمل.

كما من �ملتوّقع �أن تعمل منظمة �لعمل �لدولية مع منظمات �أ�شحاب �لعمل على زيادة قدرة �ل�شركات و�مل�شاريع �ل�شغرى و�ل�شغرية �حلجم 

على حتديد �ملهار�ت �ملطلوبة لزيادة �الإنتاجية وذلك بهدف �شمان �ملزيد من ح�ش�س �لت�شدير.

نتائج  الأولوية 3

النتيجة 3،1: تعزيز ا�سرتاتيجيات الرتويج للت�سغيل لل�سباب وال�سابات
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املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

�زيادة عدد �ملد�ر�س �لثانوية و�ملجتمعات �ملدر�شية �لتي تعتمد برنامج »تعّرف �إىل عامل �الأعمال )كاب(« يف مناهجها �لدر��شية
��زيادة عدد �ملعّلمني يف �ملد�ر�س �لثانوية و�ملجتمعات �ملدر�شية �لقادرين بالفعل على تقدمي تدريب »تعّرف �إىل عامل �الأعمال 

)كاب(« بطريقة �شهلة وناجحة

�تعزيز م�شاركة هيئات �الأمم �ملتحدة يف ��شرت�تيجيات وم�شاريع �الإ�شتخد�م �مل�شرتكة

�الأمم  وبرنامج  �الإح�شاء�ت  ود�ئرة  �الأطر�ف  �لثالثّيي  �ل�شركاء 

�ملتحدة �الإمنائي

من  �النتقال  مبرحلة  �خلا�شة  �ملعارف  زيادة   3،1،1 �لنتيجة 

�ملدر�شة �إىل �ملنزل من خالل �إجر�ء م�شح لهذ� �النتقال بهدف 

حتديد �الإجر�ء�ت �مل�شتقبلية يف هذ� �ملجال

فر�س  �إىل  و�ل�شابات  �ل�شبان  �لو�شول  تعزيز   3،1،2 �لنتيجة 

�لتعليم على �لروح �لريادية

�لنتمية  و�شندوق  �لتعليم  ووز�رة  �الأطر�ف  �لثالثّيي  �ل�شركاء 

ومركز  �ملن�شاآت  لتطوير  �الأردنية  و�ملوؤ�ش�شة  و�الإ�شتخد�م 

�لوطنية  و�ملوؤ�ش�شة  �ملهني  �لتدريب  وموؤ�ش�شة  �الأعمال  تنمية 

لال�شتخد�م و�لتدريب

ال�سركاء النتائج



الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن34 |

االإ�صرتاتيجية: 

على  �لعجز  و��شح مكامن  ب�شكل  فيها  وحّددت  �أيار/مايو 2011،  للت�شغيل يف  �لوطنية  �الإ�شرت�تيجية  ر�شمًيا  �الأردنية  �عتمدت �حلكومة 

م�شتوى �الأولويات �لوطنية يف جمال تعزيز فر�س �لعمل وبلورة �ملهار�ت. ومنذ ذلك �حلني، مت تكليف وز�رة �لعمل م�شوؤولية تن�شيق خطة 

تنفيذ �الإ�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل.

�إطار تنفيذ �الإ�شرت�تيجية، ال �شيما من خالل و�شع �خلطط ومر�جعة  �إىل وز�رة �لعمل يف  وتقّدم منظمة �لعمل �لدولية �مل�شورة �لفنية 

وتقييم عدد من بر�مج �شوق �لعمل �لفاعلة. وجتدر �الإ�شارة �إىل �أّن منظمة �لعمل �لدولية �إ�شتكملت عام 2011 ر�شم خر�ئط بر�مج �شوق 

�لعمل �لفاعلة مع و�شف ميز�تها �الأ�شا�شية مبا فيها �ملّدة و�جلهة �ملنّفذة و�لكلفة ذ�ت �ل�شلة و�ملجموعات �مل�شتهدفة و�جلهات �مل�شتفيدة. 

و��شتناًد� �إىل هذ� �لتخطيط، ت�شعى وز�رة �لعمل، بدعٍم فنّي من جانب منظمة �لعمل �لدولية، �إىل �لقيام بتقييم م�شتقّل لعدٍد من بر�مج 

ا  �شوق �لعمل �لفاعلة بهدف توثيق �ملمار�شات �لف�شلى و�لدرو�س �مل�شتخل�شة. �إىل ذلك، من �شاأن عملّية �لتقييم هذه �أن ت�شمل عن�شًر� مهمًّ

لتنمية �لقدر�ت حيث من �ملتوّقع �أن يخ�شع مدر�ء بر�مج �شوق �لعمل �لفاعلة �لقائمة حالًيا للتدريب على �لقيام بهذ� �لنوع من �لتقييم. 

هذ�  ويف  وتقييمها.  ومر�قبتها  �الإ�شرت�تيجية  تنفيذ  �إىل  �لر�مية  �الآليات  ت�شميم  يف  ا  �أي�شً �لعمل  وز�رة  �لدولية  �لعمل  منظمة  وت�شاعد 

�ل�شياق، وكجزء من �الإطار �لذي ي�شمن جودة بر�مج �لتدريب و�لتعليم �ملهني و�لفنّي، �شتدعم منظمة �لعمل �لدولية وز�رة �لعمل يف تطوير 

عملّية تقييم �ملنهجية وتنظيم مر�كز �لتقييم وت�شميم �أور�ق �لوقائع �ملهنّية لتوفري �الإر�شاد �ملهني.

ومتا�شًيا مع �ال�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل و�للجنة �لوطنية للحو�ر �القت�شادي �لتي �أن�شاأتها موؤخًر� �حلكومة، ي�شعى برنامج عمل �أف�شل 

لالأردن بدوره �إىل دعم �لتنمية وتطبيق �ال�شرت�تيجية �لوطنية لقطاع �ملالب�س. ويف �ملرحلة �حلالّية، ي�شغل �لعّمال �ملهاجرون ثالثة �أرباع 

�ملتديّن.  �لعلمي  �لتح�شيل  �أ�شحاب  �الأردنّيني  �لبطالة يف �شفوف  �رتفاع م�شتويات  �لرغم من  �ملالب�س على  �لوظائف يف قطاع �شناعة 

وتهدف هذه �ال�شرت�تيجية �لطويلة �الأمّد �إىل زيادة م�شاهمة �لقطاع يف �القت�شاد �لوطني من خالل زيادة ن�شبة ت�شغيل �الأردنّيني وتعزيز 

�ال�شتثمار يف قطاع �ملالب�س. كما ت�شتهدف هذه �ال�شرت�تيجية �لن�شاء �لفقري�ت يف �ملناطق �لريفية �للو�تي مّت ت�شنيفهّن يف �ال�شرت�تيجية 

�لوطنية للت�شغيل كمجموعة ه�ّشة ُتعاين من �رتفاع معدالت �لبطالة.  

ولقد �شّددت �خلطة �لتنفيذية �الإمنائية و�الإ�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل على �حلاجة �إىل حت�شني �لبيئة �ملعينة للم�شاريع و�ال�شتثمار�ت، 

�لقطاع  �إجمايل  من   %60 و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ملن�شاآت  ومتثل  �شو�ء.  حد  على  �لوظائف  و��شتحد�ث  �القت�شاد  تناف�شية  تعزيز  بهدف 

�خلا�س، وتتيح �لوظائف �أمام 37% من �إجمايل �مل�شتخدمني يف �الأردن. وت�شاهم هذه �ملن�شاآت م�شاهمًة الفتة يف ��شتحد�ث �لوظائف حالًيا 

�لفرتة  �لوظائف خالل  ��شتحد�ث  �لكربى يف  �مل�شاهمة  �ل�شغرية �جلديدة  �ملن�شاآت  �مل�شتقبل، حيث �شاهمت  ت�شتمر يف  �أن  �ملتوقع  ومن 

ا،   يف �الأردن، و�أتاحت �لوظائف �أمام 431،609 �شخ�شً
30

2002-2007. ويف �لعام 2008، بلغ عدد �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة 146،707 

 لذلك ُيعترب �ال�شتثمار يف �مل�شاريع �مل�شتد�مة �أ�شا�شًيا لنمو �الإ�شتخد�م.
31

منهم 14% فح�شب من �لن�شاء 

�ملن�شاآت  �أمام  �ملتاحة  �لدعم  خدمات  لتو�شيع  �الأردن  يف  �ل�شناعة  غرفة  مع  قرب  عن  �ملنظمة  تعمل  �شوف  �لرت�جع،  هذ�  �شوء  وعلى 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة، من خالل وحدة �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة �لتي �أن�شئت موؤخًر� يف �لغرفة. كما تقّدم �ملنظمة تقييًما للبيئة �ملعينة 

ل�شمان ��شتد�مة �ملن�شاآت، فتنظر �إىل �لو�شول �إىل �لتمويل، و�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لقطاع �ل�شناعي، و�لقيود �ملاثلة �أمام تو�شع 

النتيجة 3،2: زيادة متا�سك �سيا�سة الت�سغيل

30( يوؤّكد ذلك على تف�شيل �لن�شاء لوظائف �لقطاع �لعام حيث ال يز�ل �لقطاع �لعام يف �الأردن �مل�شدر �لرئي�س للوظائف بالن�شبة �إىل �لن�شاء.

31(  برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي: تقرير �لتنمية �لب�شرية �الأردين للعام 2011.
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�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �ل�شوق. وبناًء على نتائج هذ� �لتقييم، تقدم �ملنظمة �ملعونة �لفنية �إىل �لغرفة لقيادة جهود �ملنا�شرة 

�لر�مية �إىل حت�شني �لبيئة �ملعينة �ل�شرورية ال�شتد�مة �ملن�شاآت. ومن �شاأن هذ� �لعمل �أن ي�شاهم يف و�شع ��شرت�تيجية وطنية للمن�شاآت 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة، بالتعاون مع �ملوؤ�ش�شة �الأردنية لتطوير �مل�شاريع �القت�شادية ، لتح�شني �الإت�شاق بني �ل�شيا�شات �لوطنية و�لت�شريعات 

و�الأطر �لتي توؤثر على قطاع �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة.

املجالت الريئ�سة ملوؤ�سرات الأداء

��متكني وز�رة �لعمل من مر�قبة عملية تطبيق �الإ�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل عام 2012
ل �إليه خالل عدد من �جتماعات جلنة �لعمل  ��تعزيز �حلو�ر �الإجتماعي �لنوعي ب�شاأن �حلّد �الأدنى لالأجور وفًقا ملا يتّم �لتو�شّ

�لثالثية �الأطر�ف ب�شاأن �حلّد �الأدنى لالأجور و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�شلة 

��تطوير �مل�شوّدة �الأوىل من �ال�شرت�تيجّية �لوطنية حول �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�ّشطة �حلجم وم�شاركتها مع �الأطر�ف �لوطنية 
�لثالثية �ملعنّية 

و�إي�شال  �ملعرفة  خمزون  دور  لعب  من  لل�شناعة  �الأردنية  �لغرفة  يف  �حلجم  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  وحدة  ��متكني 
خدمات �لدعم �إىل جميع �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم يف �الأردن 

��متكني �لهيئات �ملكّونة يف منظمة �لعمل �لدولية من دعم �شناعة �لقر�ر على م�شتوى �ل�شيا�شات لتعزيز ��شتخد�م �ل�شباب 
����شرت�تيجية �شاملة لزيادة فر�س �لعمل لالأردنيني يف قطاع �مللبو�شات يتم تطويره ويتو�فق عليه  �لقطاع و�ل�شركاء �الجتماعيني 

وفق �ال�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل

�ل�شركاء �لثالثّيي �الأطر�ف ووز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل �لنتيجة 3،2،1 متكني �لهيئات �لثالث من �شياغة �شيا�شة ت�شغيل 

�ال�شرت�تيجية  تنفيذ  يف  ريادي  دور  لعب  خالل  من  وتطبيقها 

�لوطنية للت�شغيل

بال�شركات  �خلا�شة  �ل�شيا�شة  متا�شك  زيادة   3،2،2 �لنتيجة 

��شرت�تيجية  تطوير  خالل  من  �حلجم  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 

وطنية لل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة �حلجم

�ل�شركاء �لثالثّيي �الأطر�ف و�ملوؤ�ش�شة �الأردنية لتطوير �ملن�شاآت 

ووز�رة �ل�شناعة و�لتجارة ووز�رة �لتعليم

ال�سركاء النتائج
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4 ـــ تخطيط عملية التنفيذ واإدارتها وتقييمها  

اأ. ترتيبات التنفيذ ومراقبة االأداء والتقييم  

يقّدم �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق �إطار �شر�كة حمددة زمنًيا مبنية على �لنتائج بني منظمة �لعمل �لدولية و�لهيئات �لثالث لها، بهدف 

�الرتقاء باأجندة �لتنمية �لوطنية يف �الأردن. ويف هذ� �الإطار، �شُت�شتخدم ثالث �أدو�ت �أ�شا�شية ملر�قبة هذ� �لربنامج وتقييمه، ال �شيما: )�أ( 

خطة �لتنفيذ؛ و)ب( �إطار �لنتائج؛ و)ج( خطة �ملر�قبة و�لتقييم.

�ل�شركاء  �لدولية وكل من  �لعمل  للعمل �لالئق، ت�شم ممثلني من منظمة  �لوطني  �شُت�شّكل جلنة ثالثية للربنامج  �لوطني،  �مل�شتوى  على 

�لثالثة، ملر�قبة تنفيذ �لربنامج �لوطني وتوجيهه. وتكون جلنة �لربنامج �لوطني �لثالثية م�شوؤولة عن ت�شميم �أدو�ت �ملر�قبة و�لتقييم، 

و�الإ�شر�ف على خطة �ملر�قبة و�لتقييم �لتي حتّدد �أدو�ر �ل�شركاء �ملنفذين يف �إطار مر�قبة �لربنامج وتقييمه، من خالل �إ�شتخد�م �الإد�رة 

 
32

�ملبنية على �لنتائج.

تعقد جلنة �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق ما ال يقل عن �جتماعني �شنوًيا ملر�جعة �لتقدم �ملحرز مقارنًة باملخرجات �ملحددة وموؤ�شر�ت 

�لنتائج، وتقدمي �لتوجيه و�لدعم عند �حلاجة. ومبو�ز�ة ذلك، جتري عملية مر�قبة وتقييم م�شرتكة الأن�شطة �مل�شروع على �أ�شا�س منتظم، 

كما يرد بالتف�شيل يف م�شاريع �لتعاون �لفني لالأردن �خلا�شة مبنظمة �لعمل �لدولية. وُت�شتخدم �لدرو�س �مل�شتخل�شة من خالل عملية 

�لتقييم بهدف ت�شحيح عملية �لتنفيذ عند �للزوم، وتقدمي �ملعلومات يف �إطار تخطيط وبرجمة �الأن�شطة �مل�شتقبلية.

�لوثيق بني  و�لتن�شيق  �لدعم  �لربنامج، م�شتفيًد� من  �إد�رة هذ�  �لدولية  �لعمل  �لعربية ملنظمة  للدول  �الإقليمي  �ملكتب  يتوىل  من جانبه، 

�لتدريب �لدويل ملنظمة �لعمل �لدولية يف تورينو. ويف هذ� �الإطار، ت�شرت�شد �ملعونة  �لفنية لدى �ملقر �لرئي�شي ومركز  خمتلف �الأق�شام 

�لتنموية �ملتاحة من خالل منظمة �لعمل �لدولية مببادئ �شمان فعالية �لتنمية �ملعتمدة من منظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�شادية، وهي 

�مللكية و�ملو�ءمة و�لتن�شيق و�لرتكيز على �لنتائج و�مل�شاءلة �مل�شرتكة. ويقّدم �مل�شوؤول �الإقليمي عن �ملر�قبة و�لتقييم لدى �ملكتب �الإقليمي 

كثب على خطة  ويعمل عن  �الأردن،  �لالئق يف  للعمل  �لوطني  �لربنامج  �إىل  و�لتقييم  �ملر�قبة  م�شتوى  على  منتظًما  دعًما  �لعربية  للدول 

�ملر�قبة و�لتقييم وعملية تنفيذها، فيما يدعم �مل�شوؤول �الإقليمي للتو��شل و�ملنا�شرة جهود �الإعالم �لعام للحفاظ على م�شتويات كافية 

لروؤية �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق و�مل�شاعدة يف تنفيذه. ويخ�شع �لربنامج ملر�جعات �شنوية )وهي عمليات تقييم ذ�تية( وتقييم وطني 

م�شتقل، بالتعاون مع وحدة �لتقييم. وعلى �شوء نتائج �ملر�جعة، ميكن �إدخال �لت�شحيحات �لالزمة لعك�س �لتغري�ت، وحت�شني �لربنامج 

عند �ل�شرورة، �شعًيا �إىل �شمان �إت�شاق �لربنامج و�رتباطه �لد�ئم باالأولويات �لوطنية. 

ب ــ دور الهيئات الثالث ملنظمة العمل الدولية   

ُتعترب �لهيئات �لثالث ملنظمة �لعمل �لدولية �ملمثلة من قبل وز�رة �لعمل وغرفة �شناعة �الأردن و�الحتاد �لعام لنقابات �لعمال يف �الأردن 

�شريكة فاعلة يف تنفيذ �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن. 

وقد �أظهرت �لدرو�س �مل�شتقاة من �لرب�مج �لوطنية للعمل �لالئق �ملنفذة �شابًقا �حلاجة �إىل �شمان �ل�شعور بامللكية �لوطنية يف خطوة ترمي 

�إىل تعزيز �مل�شاءلة �مل�شرتكة جلهة حتقيق نتائج �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق. فقد �شّدد تقييم م�شاريع �لتعاون �لفني �ملنفذة �شابًقا يف 

�الأردن على �حلاجة �إىل �إ�شر�ك �ل�شركاء يف �مل�شروع على نحو منتظم يف مرحلَتي �لتخطيط لالأن�شطة �مل�شرتكة وتنفيذها من �أجل �لرتويج 

للملكية �لوطنية للم�شروع و�شمان ��شتد�مة �لنتائج. وميكن تعزيز �مللكية �لوطنية و�مل�شاءلة من خالل �لتعاون �مل�شتمر مع و�شائل �الإعالم 

�لوطنية و�لتو��شل �لهادف و�ملنا�شرة بال�شر�كة مع �لهيئات �لثالث و�جلهات �لفاعلة �الأخرى. 

وبالتايل، ال تعترب �لهيئات �لثالث ملنطمة �لعمل �لدولية يف �إطار �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق قيد �لتنفيذ حالًيا يف �الأردن جمرد �أطر�ف 

م�شاركة بل �شركاء �أ�شا�شيني يف حتقيق �لنتائج. لذ� ت�شارك �لهيئات �لثالث يف خمتلف مر�حل �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق بد�ية بو�شع 

32( ت�شتفيد هذه �لعملية من نتائج تدريب هيئات منظمة �لعمل �لدولية على �الإد�رة �ملبنية على �لنتائج، بالتعاون مع مركز �لتدريب �لدويل يف تورينو يف متوز/يوليو 2011.
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�لربنامج وت�شميمه مروًر� بح�شد �ملو�رد و�شواًل �إىل �لتنفيذ و�ملر�قبة و�لتقييم. 

ا على �شمان �اللتز�م �لثالثي على �أعلى �مل�شتويات، �شّلط �لربنامج �لوطني �ل�شابق للعمل �لالئق يف �الأردن �ل�شوَء على �حلاجة  وحر�شً

ا مت�شاوية لت�شارك ب�شكل فاعل يف �إد�رة بر�مج �ملنظمة وم�شاريعها  �إىل تعزيز قدرة �لهيئات �لثالث ملنظمة �لعمل �لدولية ومنحها فر�شً

�ملبنية على �لنتائج. لذ� ُيعترب �لتدريب و�أن�شطة تنمية قدر�ت �لهيئات �لثالث جزًء� ال يتجز�أ من �أن�شطة منظمة �لعمل �لدولية �مل�شتقبلية 

يف �الأردن.

�لوطنية  �لتنمية  و�أطر  �لوطنية  �الأجندة  يف  �لالئق  �لعمل  الإدماج  �لدولية  �لعمل  منظمة  مع  �لثالثة  �ل�شركاء  �شيعمل  �أخرى،  جهة  من 

و�ل�شيا�شات �الأخرى ذ�ت �ل�شلة. ف�شاًل عن ذلك، ي�شطلع �ل�شركاء �الجتماعيون بدور حمدد، وعلى �الأخ�س يف عملية �مل�شادقة على 

�تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية ويف تطبيق معايري �لعمل �لدولية لتحقيق �لنتائج �ملرجوة من �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق. 

ويف �إطار تنفيذ �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق، يتيح �ل�شركاء �الجتماعيون و�حلكومة �أمام خرب�ئهم فر�شة تن�شيق �جلهود �لتي �شُتبذل 

�ل�شركاء  يلتزم  كما  �ل�شرورة.  عند  �ملطلوب  �للوج�شتي  و�لدعم  �ملباين  و�شيقدمون  وبر�جمها.  �لدولية  �لعمل  منظمة  م�شاريع  �إطار  يف 

�أن�شطة �ملتابعة �ل�شرورية لتحقيق �لنتائج �ملرجوة من �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق من خالل رفع �لتقارير عن  �الجتماعيون بتنفيذ 

�لتقدم �ملحرز وكيفية تخطي �لعقبات و�لتحديات �أثناء �جتماعات �للجنة �لثالثية للربنامج �لوطني للعمل �لالئق. 

      هــ  االفرتا�صات واملخاطر

ي�شّكل �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق �لتز�ًما ثالثًيا بتحقيق �لنتائج �شمن مهلة زمنية و��شحة لزيادة فر�س �لعمل �لالئق يف �الأردن. لذ� 

يعتمد تطبيق هذ� �لربنامج على �اللتز�م �مل�شتمر من قبل �لهيئات �لثالث ومنظمة �لعمل �لدولية و�لتعاون �لوثيق يف ما بينها. ويتطلب 

ا تو�فر �إر�دة �شيا�شية قوية  ذلك وجود منظمات عمل و�أ�شحاب عمل قوية ومتثيلية ك�شركاء ن�شطني يف عملية �لتنفيذ. وي�شتلزم ذلك �أي�شً

و��شتمر�ر متثيل �لهيئات �لثالث ملنظمة �لعمل �لدولية و�لتعاون يف ما بينها، بغ�س �لنظر عن �لتغرّي �ل�شيا�شي، وعلى �الأخ�س يف وز�رة 

�لعمل حيث ال ميكن تطوير �شيا�شة منظمة �لعمل �لدولية بدون �لتز�م قوي على �أعلى �مل�شتويات. 

يعتمد جناح �شيا�شات منظمة �لعمل �لدولية يف تطوير �الأطر �لوطنية )مبا فيها �إ�شرت�تيجية �لت�شغيل �لوطنية و�الإطار �لوطني ملكافحة عمل 

�الأطفال( وتعزيز �لرت�بط يف �ل�شيا�شات )مبا فيها �إ�شرت�تيجية �لتفتي�س �لوطنية و�أر�شية �حلماية �الجتماعية و�الإ�شرت�تيجية �لوطنية 

�اللتز�م  ففي غياب  �ملجال.  �الأولويات يف هذ�  لتحديد  �لثالثية  �الأطر�ف  بني  ما  �مل�شتمر  �لتعاون  و�ملتو�شطة( على  �ل�شغرية  للمن�شاآت 

�ل�شيا�شي بتطوير �أطر �ل�شيا�شات �ملذكورة، تبقى �مل�شاعدة �لفنية �لتي تقّدمها منظمة �لعمل �لدولية حرًب� على ورق. 

�أ�شحاَب  هم  فيكونون  �لوطني  �مل�شتوى  على  �لرب�مج  هذه  منا�شرة  �إىل  �لدولية  �لعمل  منظمة  نظر�ء  يبادر  �أن  �شمنًيا  ُيفرت�س  لذلك، 

مبادر�ٍت حمددة. على �شبيل �ملثال، يعتمد جناح مبادرة �أر�شية �حلماية �الجتماعية على �جلهود �لوطنية �لر�ئدة �لتي تبذلها �ملوؤ�ش�شة 

�أجل دعم هذه �الأر�شية وتو�شيع �مللكية �لوطنية �الأطر�ف �ملعنية بحيث ت�شمل �لوز�ر�ت �الأ�شا�شية ذ�ت  �لعامة لل�شمان �الجتماعي من 

�ل�شلة. يف �ملقابل، يعتمد تقّدم �الإ�شرت�تيجية �لوطنية للمن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة على �لدعم �لوطني �لذي تقّدمه غرفة �شناعة �الأردن 

لتحقيق �لرت�بط بني �ل�شيا�شات يف قطاع �ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة. وتتوىل مديرية تفتي�س �لعمل �إد�رة �إ�شرت�تيجية �لتفتي�س �لوطنية 

بينما تن�ّشق وحدة عمل �الأطفال �جلهود �ملبذولة لتطبيق �الإطار �لوطني ملكافحة عمل �الأطفال. 

�ملرجوة من  �لنتائج  لتحقيق  �لكافية  �ملو�رد  �لثالثة  �ل�شركاء  مع  بالتعاون  �لدولية  �لعمل  �أن حت�شد منظمة  ُيفرت�س  �آخًر�،  ولي�س  �أخرًي� 

. ويعتمد حتقيق هذه �لنتائج يف �إطار �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق على جناح عملية ح�شد �ملو�رد. لهذ� 
33

�لربنامج �لوطني للعمل �لالئق

�لغر�س، �شيقدم �ل�شركاء �لثالثة �لدعم ملنظمة �لعمل �لدولية عند �ل�شرورة حل�شد �ملو�رد. ويتم �إجر�ء �لتكييفات �لالزمة يف �لربنامج 

طلقت بعد �نطالق �لربيع �لعربي ت�شكل م�شدًر� حمتماًل حل�شد �ملو�رد. على �شبيل �ملثال، قدم �إعالن دوفيل ملجموعة �لثمانية 38 مليار دوالر 
ُ
33(   �إن مبادر�ت �ملانحني �جلديدة �لتي �أ

لدعم دول �ل�شر�كة يف �ملنطقة، مبا فيها �الأردن، لتعزيز �لتما�شك �الجتماعي ومنو �أكرث �إن�شاًفا.
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�لوطني للعمل �لالئق تبعًا الإمكانية ح�شد مو�رد �إ�شافية. 

ح ـــ التاآزر والتن�صيق  

تنفيذ  �مل�شتقاة من  �الأ�شا�شية  �لدور�س  �أبرز  �لرب�مج. ومن  �إطار عملها مقاربة متكاملة على م�شتوى  �لدولية يف  �لعمل  �شتعتمد منظمة 

�لربنامج �لوطني �ل�شابق للعمل �لالئق يف �الأردن �أهمية �لعمل كفريق و�حد و�شمان �لتن�شيق �لوثيق و�لتاآزر يف ما بني �مل�شاريع �ملختلفة. 

وبذلك، تبتعد منظمة �لعمل �لدولية عن �ملقاربة �لتدريجية وتعمل على تعزيز �لتاآزر يف ما بني خمتلف �ملبادر�ت يف �الأردن.

على �شبيل �ملثال، �شت�شعى منظمة �لعمل �لدولية �إىل تعزيز مقاربة مرت�بطة على م�شتوى �لرب�مج من �أجل �لرتويج ل�شروط وظروف عمل 

�أف�شل، وعدم �لتمييز، وتكافوؤ �حلقوق يف �لعمل بهدف حتقيق �الأولوية �الأوىل يف �إطار �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق يف �الأردن. و�شتعمل 

منظمة �لعمل �لدولية على تعزيز �جلهود �ل�شابقة و�العتماد على �الإجناز�ت �لتي حتققت عند تطبيق �لربنامج �لوطني �ل�شابق للعمل �لالئق 

يف هذ� �ملجال. لذ� �أدى �مل�شروع �مل�شرتك بني منظمة �لعمل �لدولية و�لوكالة �لكندية للتنمية �لدولية، حتت عنو�ن »�لق�شاء على �لعمل 

�جلربي و�الجتار )2009 ـــ 2010(« �إىل حتقيق بع�س �الإجناز�ت �مللمو�شة لدعم قانون مكافحة �الجتار وبدء تنفيذ �الإ�شرت�تيجية �لوطنية 

ا على توعية �ل�شركاء �الجتماعيني ب�شاأن  ملكافحة �الجتار �مل�شحوبة بخطة عمل و�إن�شاء وحدة م�شرتكة ملكافحة �الجتار. وعمل �مل�شروع �أي�شً

�لعمل �جلربي و�الجتار. وقّدم �مل�شروع �لدعم لبناء قدر�ت �الحتاد �لوطني �لعام لنقابات �لعمال يف �الأردن، وعلى �الأخ�س نقابة �لعاملني 

يف �شناعة �لغزل و�لن�شيج، و�أ�شحاب �لعمل يف �ملناطق �ل�شناعية �ملوؤهلة، من �أجل �لتوعية على �لعمل �جلربي. عالوة على ذلك، مت تنفيذ 

�مل�شروع بالتعاون مع وز�رة �لعمل كما مت �إجر�ء �أول ور�شات تدريب متخ�ش�شة ملفت�شي �لعمل حول �لعمل �جلربي و�الجتار. 

يف �إطار �لربنامج �لوطني �ملقبل للعمل �لالئق، عمل �أف�شل لالأردن، �شي�شاهم م�شروع منظمة �لعمل �لدولية ووز�رة �خلارجية �الأمريكية 

جميع  تعزيز  يف  و�لهجرة  �لعمل  تفتي�س  حول  �لدولّية  �لعمل  منظمة  ون�شاط  �الأردن«  يف  �ملهاجرين  �لعمال  حقوق  »حماية  عنو�ن  حتت 

�الإجناز�ت �ل�شابقة �ملذكورة �أعاله وحقوق �لعمال �ملهاجرين متا�شًيا مع معايري �لعمل �لدولية.

ف�شاًل عن ذلك، �شرتّكز �ملبادرة �لنموذجية �ملنفذة مع منطقة �لعقبة �الإقت�شادية �خلا�شة على �لعمل يف جماالت �إد�رة �لهجرة، وتفتي�س 

�لعمل، وفريو�س نق�س �ملناعة �لب�شرية �ملكت�شب/�الإيدز، و�لعمل �جلربي و�الجتار بالب�شر. �شيعمل كذلك م�شروع حمو �الأمية لدى �لعمال 

يف �الأقاليم �لفرعية وم�شروع حماية �لعمال �ملهاجرين �لتابع ملنظمة �لعمل �لدولية ووز�رة �خلارجية �الأمريكية وم�شروع عمل �أف�شل لالأردن 

مع �لنقابات �لعمالية من �أجل تعزيز حمو �الأمية �الجتماعية و�القت�شادية وبناء �لقدر�ت �لر�مية �إىل دعم حقوق �لعمال �ملهاجرين. 

�إىل هذ�، �شيجري تن�شيق �مل�شاعدة �لفنية يف جمال تفتي�س �لعمل، وعلى �الأخ�س تدريب مفت�شي �لعمل، بني م�شروع عمل �الأطفال �لتابع 

ملنظمة �لعمل �لدولية ووز�رة �لعمل �الأمريكية، وم�شروع �لهجرة �لتابع لوز�رة �خلارجية �الأمريكية، وم�شروع عمل �أف�شل لالأردن، و�حل�شاب 

�لتكميلي للميز�نية �لعادية حول �لهجرة وتفتي�س �لعمل من �أجل تعزيز �لتاآزر وتفادي �الإزدو�جية. �أما يف جمال تعزيز �ال�شتخد�م، �شيقوم 

باإر�شاد وتوجيه �شيا�شة  �إطار م�شروع عمل �الأطفال  �لدولية يف  �لعمل  �لعمل �لذي �شتنّفذه منظمة  �إىل �شوق  م�شح �النتقال من �ملدر�شة 

منظمة �لعمل �لدولية و�الأن�شطة �ملخططة يف جمال ��شتخد�م �ل�شباب.

ويف �إطار تعزيز هذ� �لنوع من �لرت�بط بني �لرب�مج، وعلى �الأخ�س على �ل�شعيد �للوج�شتي، �أعادت منظمة �لعمل �لدولية هيكلة مكتبها 

يف �الأردن لدعم مقاربة �لربنامج �لوطني للعمل �لالئق حيث مّت جمع جميع م�شاريع �ملنظمة �شمن �ملبنى نف�شه )دخل حّيز �لتنفيذ يف 

ت�شرين �لثاين/نوفمرب 2011(. �أما يف ما يتعلق بح�شد �ملو�رد، ف�شي�شعى �ملكتب �الإقليمي للدول �لعربية �لتابع ملنظمة �لعمل �لدولية �إىل 

�شة.  ح�شد �ملو�رد على �أ�شا�س �لرب�مج ولي�س على �أ�شا�ِس �مل�شاريع �لفردية �ملخ�شّ
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و�شيعتمد �لربنامج �إ�شرت�تيجّيًة متكاملًة للتوعية وك�شب �لتاأييد مبنيًة على �لو�شائط �ملتعّددة من �أجل �لدعوة �إىل م�شاندة �أهد�ف �لعمل 

�لالئق و�لثالثية �الأطر�ف و�حلو�ر �الإجتماعي وذلك من خالل تعزيز تبادل �ملعلومات وعر�س �الإجناز�ت �لتي حققها �لربنامج �لوطني 

للعمل �لالئق �إىل جانب �لدرو�س �مل�شتخل�شة و�ملمار�شات �لف�شلى.

جميع  تطوير  �شيتم  �إذ  �ل�شيا�شات.  م�شتوى  على  �ملنظمة  جهود  �إد�رة  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لثالث  �لهيئات  �شتتوىل  �ل�شياق،  هذ�  يف 

�لوطنية. ف�شاًل عن ذلك،  �لتنمية  و�أطر  �الأولويات  بالتو�زي مع  �لثالثي،  و�إر�شادها من خالل �حلو�ر �الجتماعي  �ل�شيا�شية  �لتدخالت 

�شت�شاهم مبادر�ت خمتلفة يف تعزيز �لرت�بط بني �ل�شيا�شات على �ل�شعيد �لوطني مبا يف ذلك �الإطار �لوطني ملكافحة عمل �الأطفال، 

�الجتماعية،  �حلماية  و�أر�شية  �لعمل،  مكان  يف  �ملكت�شب/�الإيدز  �لب�شرية  �ملناعة  نق�س  وفريو�س  لالأجور،  �الأدنى  �حلّد  على  و�لعمل 

ا يف كل جهودها  و�الإ�شرت�تيجية �لوطنية للمن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة، و�الإ�شرت�تيجية �لوطنية لتفتي�س �لعمل. �شت�شعى منظمة �لعمل �أي�شً

�ملتعلقة بال�شيا�شات �إىل �إ�شر�ك جمموعة و��شعة من �الأطر�ف �ملعنية عرب تعزيز �ل�شر�كات مع وكاالت �الأمم �ملتحدة �الأخرى، و�ملوؤ�ش�شة 

�لعامة لل�شمان �الجتماعي، و�لوز�ر�ت �الأ�شا�شية �ملعنية، وغريها من �ل�شركاء يف �لتنمية. 
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