
 

  منظمة العمل الدولية
 

 المملكة األردنية الهاشمية

  

  
   ٢٠١٢مارس / آذار١٠السبت، 

  للنشر الفوري
  

  
 نحو أردن خاٍل من عمل األطفالومشروع   في األردنإطالق البرنامج الوطني للعمل الالئق

  
  

 اإلقليمي للدول العربية ل مكتبهامن خال منظمة العمل الدولية تُطلق – )د.ع. مأخبار(عمان /بيروت
 ٢٠١٢مارس /آذار ١١ األحد وذلك يوم رسميحفل  في األردنفي  للعمل الالئقالبرنامج الوطني الثاني 

  .∗عمانفي  مارك الند في فندق
  
 واكد ماهر الدكتورمعالي  األردن فيظمة العمل الدولية الثالثة لمنالشركاء في حضور هذا الحفل  يجريو
 حلوانيالدكتور حاتم و، األردننقابات عمال االتحاد العام لرئيس  - معايطة مازن، والسيد عملوزير ال -
 المكتبمنظمة العمل الدولية المدير اإلقليمي ل الناشف ندىالسيدة و، غرفة صناعة األردنرئيس  -

  .اإلقليمي للدول العربية
  

نوفمبر /تشرين الثانيفي  المي لفرص العملالع ميثاقتقرير المسح الوطني لل منظمة العمل الدولية أعدت
 للدول اإلقليمي منظمة العمل الدولية مكتب أطلقالميثاق العالمي لفرص العمل، على  اًبناءو .٢٠١٠
 حول التحديات التي تواجه األردن في ٢٠١١ سبتمبر/أيلولومايو /أيار بين المشاوراتسلسلة من  العربية

 ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  الجديد  للعمل الالئقالوطنيالبرنامج  إلى أدىذا  وه.توفير العمل الالئق للمواطنين
  .يحدد محاور إطار العمل االستراتيجي لتدخّالت منظّمة العمل الدولية على الصعيد الوطنيالذي 

  
ز الوطنية، وتعزيالتشغيل  بأجندة االرتقاءتعمل منظّمة العمل الدولية بشكل وثيق مع الشّركاء الثالثة على 

 المشترك بين الحكومة االلتزامالبرنامج الوطني للعمل الالئق يمثّل و. الوصول إلى فرص العمل الالئقة
ومنظّمات العمال وأصحاب العمل من جهة ومنظّمة العمل الدولية من جهة أخرى بالتعاون المشترك من 

 والحماية االجتماعية، ، والحقوق في العمل،توفير شروط عمل أفضلأجل بلوغ أهداف محددة في مجال 
 للعمل الالئق الوطنييهدف البرنامج  و.والحوار االجتماعي، من خالل اعتماد مقاربة مبنية على النتائج

إلى دعم المبادرات الوطنية الساعية إلى خفض العجز في العمل الالئق، وتعزيز القدرة الوطنية على تعميم 
على وسيركز البرنامج الوطني للعمل الالئق  .واالقتصاديةالعمل الالئق في السياسات االجتماعية 

  :األولويات الثالث التالية

                                                 
  .مرفق جدول األعمال  ∗



  
 توسيع فرص العمل الالئق لتشمل الشبان والشّابات من خالل الترويج لظروف وشروط :األولوية األولى

  .عمل أفضل، وعدم التّمييز، والحقوق المتساوية في العمل
  

توسيع الحد األدنى من الضمان االجتماعي ليشمل المجموعات األكثر هشاشة في المجتمع : األولوية الثانية
  .من خالل أرضية الحماية االجتماعية، وذلك كجزء من نظام ضمان اجتماعي أكثر شمولية في األردن

  
  .الشّبابتشغيل ، مع التّركيز على العملتعزيز فرص : األولوية الثالثة

 
نحو "  مشروع أيضاًمنظمة العمل الدولية البرنامج الوطني للعمل الالئق الجديد، تُطلق إطالقوبالتزامن مع 

لجديد للعمل الوطني البرنامج لأحد العناصر األساسية ويشكل هذا المشروع . "أردن خاٍل من عمل األطفال
لحقّ في التعليم مبدأ أن الهدف المزدوج الذي يقضي باستئصال عمل األطفال وإنفاذ اعلى الالئق ويرتكز 

وسيساعد هذا المشروع في تصميم  .للجميع هو هدف يمكن تحقيقه في األردن في إطارٍ زمني قصير نسبياً
 إلى أطر السياسات والتشريعات ذات الصلة باالستنادوتطوير إجراءات مكافحة عمل األطفال في األردن 
من ة مصلحال صحابأعدد من المشروع شرك ي. وإلى بناء القدرات المطلوبة لتعزيز هذه اإلجراءات

مختلف المستويات في تصميم وتطبيق خطّة عمله، وذلك عبر مشاركة كّل من الوزارات والمنظمات 
 ذوي الصلة في االجتماعيينالوطنية والدولية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء 

  .  الفنية برئاسة وإدارة وزارة العملاللجنة الوطنية لمكافحة عمل األطفال ولجنتها 
      

  :يهدف المشروع إلى تحقيق أهدافه عبر أربع استراتيجيات أساسية
  

إنشاء نظام متابعة ورصد متكامل وشامل لعمل األطفال يعتبر وسيلة تنسيق من أجل تحسين  •
 .اإلبالغ واإلحالة والمتابعة

السالمة والصحة المهنيتين وتشغيل الشباب تحسين قاعدة المعارف الموجودة حول عمل األطفال، و •
 .من أجل قيادة تنمية السياسات المستقبلية

بناء القدرة المؤسسية لدعم تطبيق اإلطار الوطني للحد من عمل األطفال من خالل لجنة فنية،  •
 .ثالثية ومشتركة بين الوزارات والوكاالت، لمكافحة عمل األطفال

طة بعمل األطفال وتشغيل الشباب في أطر سياسات التنمية  المرتبالمسائلالدعوة إلى إدماج  •
 .الوطنية

  

******  

  :، االتصالاإلعالميةلالستفسارات 
  رهام راشد
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