
برنامج "عمل أفضل - األردن"
استراتيجية المرحلة الرابعة

)2027-2022(



بيان لجنة المشروع االستشارية 
لبرنامج "عمل أفضل - األردن"

خــال العقــد األخيــر، تزايــد بثبــات إســهام قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن في دفــع عجلــة التنميــة االجتماعية-االقتصادية 
الوطنيــة. وبفضــل جهودنــا المشــتركة، وبالشــراكة مــع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«، ارتفعــت صــادرات القطــاع إلــى 
أكثــر مــن الضعــف، وزادت فيــه فــرص العمــل بصــورة كبيــرة. شــهد القطــاع تحســينات واضحــة فــي أوضــاع العمــل، إذ 

تقلــص العمــل القســري ليقتصــر علــى بضــع حــاالت معزولــة ال تمثــل الظــروف العامــة فــي القطــاع.

تســعى اســتراتيجية المرحلــة الرابعــة لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« إلــى البنــاء علــى هــذه اإلنجــازات، بغيــة تحقيــق رؤيتنــا 
المشــتركة فــي تعزيــز تنافســية صناعــة ألبســة أردنيــة، تدعــم جهــود التنميــة االجتماعية-االقتصاديــة الوطنيــة، تحــد مــن 

الفقــر، وتضمــن الحقــوق األساســية للعمالــة.

مــن أجــل تحقيــق ذلــك، نلتــزم بالعمــل مــع »برنامــج عمــل أفضــل - األردن« لتقويــة ضوابــط حوكمــة ســوق العمــل فــي 
قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي، بمــا يضمــن توفيــر وحمايــة حقــوق العمالــة، وفًقــا لتشــريعات العمــل الوطنيــة، ومعاييــر 
العمــل الدوليــة األساســية، إلــى جانــب تحســين تنافســية القطــاع وزيــادة إســهامه فــي االقتصــاد األردنــي. نســعى إلــى جعــل 

قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي مثــااًل للممارســات الفضلــى تحتــذي بــه القطاعــات االقتصاديــة األخــرى.

نتطلــع إلــى التعــاون مــع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« لتنفيــذ المبــادرات المحــددة فــي هــذه االســتراتيجية، مــع ثقتنــا 
فــي قدرتنــا علــى إحــراز تقــدم كبيــر يســهم فــي بنــاء قطاعــات صناعيــة أكثــر اســتدامة، وتكيفــا وصمــودا أمــام التحديــات، 

وشــمولية للعمالتيــن األردنيــة والمهاجــرة مــن النســاء والرجــال.
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قائمة اختصارات

ACTEMP ILO Bureau for Employers’ Activities

ACTRAV ILO Bureau for Workers’ Activities

CBA Collective bargaining agreement

DoL United States Department of Labor

DWCP Decent Work Country Programme

EPP Economic Priorities Programme

EU European Union

FoA Freedom of association

GoJ Government of Jordan

IFC International Finance Corporation 

ILO International Labour Organisation

JCI Jordan Chamber of Industry

J-GATE Jordanian Garment, Accessories & Textiles Exporters’ Association 

GTUWTGCI General Trade Union of Workers in Textile, Garment and Clothing Industries

LABADMIN/OSH ILO Labour Administration, Labour Inspection and Occupational Safety and 
Health Branch

M&E Monitoring and evaluation

MoIT Ministry of Industry, Trade & Supply

MoL Ministry of Labour

NCHR National Centre for Human Rights

NLC National Labor Committee

NSSCG National Sector Skills Council in the Garment & Leather Industry

RoO Rules of origin

SDG Sustainable Development Goal 

UN United Nations 

USJFTA United States Jordan Free Trade Agreement

»عمــل أفضــل - األردن« برنامــج مشــترك بيــن منظمــة العمــل الدوليــة ومؤسســة 
علــى  جهــوده  البرنامــج  يركــز  الدولــي.  البنــك  مجموعــة  مــن  الدوليــة،  التمويــل 
االنخــراط مــع العمالــة، جهــات العمــل، والحكومــات، لتحســين ظــروف العمــل وتعزيــز 

ــي، خاصــة قطــاع صناعــة األلبســة التنافســية فــي القطــاع الصناعــي األردن
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مقدمة
يهــدف برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« إلــى إيجــاد قطــاع صناعــة ألبســة فــي األردن1 موجــه 
نحــو التصديــر، يســهم فــي الحــد مــن الفقــر مــن خــال توفيــر عمــل الئــق، تمكيــن المــرأة، تعزيــز 
ــل  ــذ إطاقــه قب ــة شــمولية. قطــع البرنامــج من ــة اقتصادي ــق تنمي تنافســية لألعمــال، وتحقي
ــر العمــل فــي القطــاع  ــال لمعايي ــًرا فــي تحســين ظــروف العمــل واالمتث ــا شــوًطا كبي 14 عاًم
الصناعــي األردنــي مــع التركيــز علــى صناعــة األلبســة2 . خــال تلــك الفتــرة، تضاعــف إجمالــي 
قيمــة صــادرات األلبســة األردنيــة، وزادت فــرص العمــل فــي القطــاع بصــورة كبيــرة3، بالرغــم 

مــن تحديــات البيئــة التشــغيلية فــي المنطقــة.

ــز وتوســعة  ــى تعزي ــة، يهــدف البرنامــج إل ــه الرابع مــع دخــول »عمــل أفضــل - األردن« مرحلت
نطــاق إنجازاتــه، مــع العمــل فــي نفــس الوقــت علــى تدعيــم قــدرات المكونــات الثاثيــة فــي 
األردن وإعدادهــا لتولــي دور قيــادي فــي الحفــاظ علــى هــذه اإلنجــازات وتطويرهــا. باســتخدام 
هــذا النهــج، يطمــح برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« إلــى ضمــان اســتدامة أثــره علــى ظــروف 

العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة.

صندوق المعلومات 1: مخرجات استراتيجية المرحلة الرابعة 
لبرنامج »عمل أفضل - األردن«

الُمخــرج 1: بحلــول 2027، ســيكون لــدى قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن نظــام فعــال لحوكمــة ســوق 
العمــل يشــمل المكونــات الثاثيــة وغيرهــا مــن أطــراف المصلحــة، ويضمــن توفيــر وحمايــة حقــوق العمالــة 

وفًقــا لتشــريعات العمــل الوطنيــة، ومعاييــر العمــل الدوليــة األساســية.

الُمخــرج 2: بحلــول 2027، ســيعزز نمــو الصــادرات، مصحوًبــا بسياســات نشــطة فــي ســوق العمــل، إســهام 
قطــاع صناعــة األلبســة فــي توفيــر فــرص عمــل لألردنييــن ولألردنيــات.

الُمخــرج 3: بحلــول 2027، ســيكون لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« أثــر إيجابــي علــى ظــروف العمــل 
وضوابــط حوكمــة ســوق العمــل يتخطــى قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي الموجهــة للتصديــر.

ــات المصــدرة مباشــرة، الوحــدات  ــك الجه ــر. يشــمل ذل ــه للتصدي ــة األلبســة فــي األردن الموج ــى قطــاع صناع ــض برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« عل ــز تفوي 1  يرك
الصناعيــة، والجهــات المتعاقــدة معهــا ثانويــا. وال يتضمــن ذلــك شــركات صناعــة األلبســة الموجهــة للســوق المحلــي. كل مــا تذكــره هــذه الوثيقــة عــن قطــاع صناعــة 

األلبســة فــي األردن يقصــد بــه الصناعــة الموجهــة نحــو التصديــر، مــا لــم يحــدد النــص غيــر ذلــك.
ــي  ــم المرحل ــة )2020( التقيي ــر أبحــاث العمــل فــي جامعــة »تافتــس«. أيضــا، منظمــة العمــل الدولي ــر برنامــج »عمــل أفضــل«، مختب ــراون، د. وآخــرون )2016( أث 2  ب

ــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل« فــي األردن. ــة الثالث المســتقل: المرحل
3  برنامج »عمل أفضل - األردن )2011( التقرير التجميعي الثاني المتثال قطاع صناعة األلبسة؛ والتقرير السنوي لبرنامج »عمل أفضل - األردن« 2021.

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Tufts-University-Final-IA.pdf
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خــال المرحلــة الرابعــة، ســيعمل برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« بشــراكة وثيقــة مــع المكونــات الثاثيــة علــى بنــاء قــدرات 
مؤسســية تمكنهــا مــن تأديــة تفويضاتهــا فــي مراقبــة، معالجــة، وإصــاح عــدم االمتثــال علــى نحــو أكثــر فاعليــة. ســيدعم 
البرنامــج كذلــك جهــود المكونــات الثاثيــة فــي التعــاون بغيــة تعزيــز تنافســية قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي واســهامه 

فــي التنميــة االجتماعية-االقتصاديــة الوطنيــة، وحمايــة حقــوق العمالــة. 

باســتخدام قطــاع صناعــة األلبســة كمدخــل، يســعى برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« إلــى إحــداث أثــر إيجابــي علــى ظــروف 
ــاء  العمــل وضوابــط حوكمــة ســوق العمــل علــى نحــو يتخطــى نطــاق هــذا القطــاع. لتحقيــق ذلــك، صممــت تدخــات بن
القــدرات فــي المرحلــة الرابعــة مــن البرنامــج لتحقيــق تأثيــرات إيجابيــة تمتــد إلــى مجــاالت مثــل تفتيــش العمــل، ومحاربــة 

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مــكان العمــل.

ُطــورت هــذه االســتراتيجية مــن خــال عمليــة تشــاركية جــرت بشــراكة مــع المكونــات الثاثيــة الوطنيــة، وبتشــاور مــع أطراف 
مصلحــة أخــرى، شــملت شــركات ألبســة عالميــة، جهــات مانحــة، منظمــات المجتمــع المدنــي، ومنظمات التنميــة الدولية. 

اســتناًدا إلــى ســجل البرنامــج الطويــل الحافــل بشــراكات ناجحــة مــع المكونــات الثاثيــة، تحــدد االســتراتيجية خارطــة طريــق 
مشــتركة للتحــول ولانتقــال إلــى مرحلــة تقــود فيهــا أطــراف المصلحــة الوطنيــة مهــام مراقبــة ظــروف العمــل فــي قطــاع 

األلبســة األردنــي، وتعزيــز تحســينات مســتدامة فــي حيــاة العمالــة، وفــي تنافســية األعمــال فــي األردن.



تقدم وأثر البرنامج: 2021-2008

تأســس برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« عــام 2008 بطلــب مــن الحكومــة األردنيــة وبدعــم مــن الحكومــة األميركيــة، بعــد 
الكشــف عــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق العمــل واإلنســان فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي عــام 2006. 

ــى  ــات المتحــدة واألردن إل ــن الوالي ــة التجــارة الحــرة بي ــة فــي اتفاقي ــة، أدت الشــروط التفضيلي ــة الثاني ــع األلفي فــي مطل
نمــو متســارع فــي صناعــة األلبســة فــي األردن4، فحدثــت زيــادة كبيــرة ومفاجئــة فــي القــوى العاملــة المهاجــرة فــي 
مصانــع األلبســة األردنيــة، مصحوبــة بتحديــات كثيــرة فــي اإلشــراف الفعــال علــى ظــروف العمــل فــي القطــاع. فــي 
ــًرا مطــواًل  ــة - تقري ــة للدفــاع عــن حقــوق العمال ــة أميركي ــة5 - وهــي جمعي ــة العمــل الوطني ــار 2006، نشــرت لجن مايو/أي
يوثــق انتهــاكات مزعومــة فــي حقــوق العمــل وإلنســان ضــد العمالــة المهاجــرة فــي أكثــر مــن 25 مصنــع ألبســة فــي 
األردن. ُنشــرت نتائــج هــذا التقريــر علــى نطــاق واســع وتضمنــت مزاعــم عــن انتهــاكات متعلقــة بالعمــل القســري نتجــت 
عــن مصــادرة جهــات العمــل جــوازات ســفر العمالــة، ممارســات مضللــة فــي االســتقدام/التوظيف، دفــع أجــور ناقصــة، 
وظــروف ســكن متدهــورة وغيــر صحيــة، إلــى جانــب مزاعــم بشــأن إيــذاء جســدي مــورس ضــد العمالــة مــن قبــل مديــري/
مديــرات مصانــع6. رًدا علــى هــذه المزاعــم، صــرح ســفير وزارة الخارجيــة األمريكيــة المكلــف برصــد ومكافحــة االتجــار بالبشــر 
للصحافــة بــأن »هــذه الممارســات المزعومــة، فــي حــال ثبــوت صحتهــا، ولــم ينكرهــا أحــد، فإنهــا تشــكل عبوديــة«7.  أثــار 
الكشــف عــن هــذه القضايــا العماليــة مخــاوف شــديدة لــدى عــدة شــركات أميركيــة بشــأن التعاقــد مــع األردن. وفــي حيــن 

ــات اإلمــداد مــن األردن، أوقفــت شــركات أخــرى اإلمــدادات مــن األردن تمامــا8.  ــة طلب خفضــت بعــض الشــركات كمي

ــرا بشــأن العمــل القســري فــي قطــاع  ــة تحســنا كبي ــا الحكومــة األميركي ــرة، وثقــت تقييمــات أجرته فــي الســنوات األخي
صناعــة األلبســة فــي األردن. فــي عــام 2009، أدرجــت وزارة العمــل األميركيــة األلبســة المنتجــة فــي األردن فــي »قائمــة 
الســلع المنتجــة مــن قبــل عمالــة األطفــال أو عبــر العمــل القســري«، بنــاًء علــى بيانــات مســتمدة مــن عــدة مصــادر فــي 
ــي مــن هــذه القائمــة. عــزت وزارة  ــى 2008. فــي عــام 2016، حــذف قطــاع صناعــة األلبســة األردن ــرة مــن 2005 إل الفت
العمــل األميركيــة هــذا التقــدم بقــدر كبيــر إلــى جهــود برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«، وخلصــت إلــى أن العمــل القســري 
ــل ظــروف العمــل العامــة فــي  ــة ال تمث ــى حــاالت معزول ــرا، واقتصــر العمــل القســري عل فــي القطــاع شــهد خفضــا كبي
القطــاع9. كشــف التقريــر الســنوي لــوزارة الخارجيــة األميركيــة عــن االتجــار بالبشــر عــن صــورة مماثلــة لملــف االتجــار بالبشــر 
فــي صناعــة األلبســة األردنيــة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول 1 )صفحــة 9(. أجــرى فريــق بحــث مــن جامعــة »تافتــس« 
تقييــم أثــر مســتقل لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« نتــج عنــه أدلــة كميــة قويــة علــى أن االنخفــاض فــي حــاالت العمــل 

القســري مرتبــط بمشــاركة برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«10. 

4    كولبن، ك. )2019( صناعة األلبسة األردنية وبرنامج عمل - أفضل، الورقة النقاشية رقم 34 لبرنامج »عمل أفضل«.
5    تغير اسم لجنة العمل الوطنية إلى معهد العمل العالمي وحقوق اإلنسان.

6    لجنة العمل الوطنية )2006(، اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن تنحدر إلى االتجار بالبشر واالستعباد.
7    جيليسبي، ك. )2006(، األردن متهم بالتستر على مصانع تستغل العمالة، 26 يونيو/حزيران، اإلذاعة الوطنية العامة.
8    كولبن، ك. )2019( صناعة األلبسة األردنية وبرنامج عمل - أفضل، الورقة النقاشية رقم 34 لبرنامج »عمل أفضل«.

9    وزارة العمل األمريكية )2016(، قائمة السلع المنتجة من قبل عمالة األطفال أو عبر العمل القسري.
ــي  ــم المرحل ــة )2020( التقيي ــة العمــل الدولي ــس«. أيضــا، منظم ــة »تافت ــاث العمــل فــي جامع ــر أبح ــر برنامــج عمــل أفضــل، مختب ــرون )2016( أث ــراون، د. وآخ 10  ب

ــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل« فــي األردن. ــة الثالث المســتقل: المرحل
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    الجدول 1 – ملف االتجار بالبشر في قطاع صناعة األلبسة األردني في التقرير السنوي لوزارة الخارجية األميركية عن االتجار بالبشر 11
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باستخدام الديون

11 يوجــز هــذا الجــدول ملــف االتجــار بالبشــر فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنيــة كمــا ورد فــي التقريــر الســنوي لــوزارة الخارجيــة األميركيــة عــن االتجــار بالبشــر 2006-2021.  لــكل عــام، يصــف 
ــا بمــا يلــي: )1( وجــود أدلــة موثقــة عــن »حــاالت خطيــرة« مــن العمــل القســري أو االســتعباد؛ )2( وجــود ظــروف تشــير إلــى  التقريــر حالــة االتجــار بالبشــر فــي القطــاع بإنهــا تتســم عموًم
العمــل القســري أو مــا يشــبهه، خاصــة مصادرة/حجــز جــوازات الســفر، التأخيــر فــي دفــع األجــور، اإلســاءة  إلــى العمالــة لفظيــا أو جســديا، ظــروف معيشــية غيــر صحيــة، والمديونيــة لــوكاالت 
االســتقدام/التوظيف فــي بلــدان العمالــة األصليــة؛ )3( ممارســات العمــل التــي تعــرض العمالــة لاتجــار و/أو االســتعباد باســتخدام الديــون، خاصــة مصادرة/حجــز جــوازات الســفر، تقييــد 

الحركــة، ودفــع رســوم غيــر مصــرح بهــا لــوكاالت االســتقدام/التوظيف فــي بلــدان العمالــة األصليــة. 
12 قــرار لجنــة الشــراكة األردنيــة - األوروبيــة رقــم 2016/1 تاريــخ 2016/7/19 بشــأن تعديــل بروتوكــول قواعــد المنشــأ التفاقيــة الشــراكة قــرار لجنــة الشــراكة األردنيــة - األوروبيــة رقــم 2018/01 

تاريــخ 2018/12/4 بشــأن تعديــل بروتوكــول قواعــد المنشــأ التفاقيــة الشــراكة.
13 براون، د. وآخرون )2016( أثر برنامج عمل أفضل، مختبر أبحاث العمل في جامعة »تافتس«.

بمــرور الوقــت، توســع نطــاق عمــل البرنامــج ليضــم أكثــر مــن 90 مصنًعــا، وغطــى قطاعــات إضافيــة إلــى جانــب قطــاع األلبســة تضمنــت 
تلــك المســتفيدة مــن تبســيط متطلبــات قواعــد المنشــأ الــواردة فــي اتفاقيــة الشــراكة بيــن األردن واالتحــاد األوروبــي 12، خاصــة الصناعــات 
الكيميائيــة، اإللكترونيــة، والباســتيكية. علــى مســتوى المصانــع المشــاركة، حســن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ظــروف العمــل مــن خــال 
ــة  ــز الحــوار االجتماعــي بيــن العمال إجــراء تحســينات فــي إدارة المــوارد البشــرية وممارســات الصحــة والســامة المهنيتيــن، إلــى جانــب تعزي
واإلدارة. نتــج عــن تقييــم األثــر المســتقل أدلــة قويــة تشــير إلــى أن فائــدة المشــاركة فــي البرنامــج ال تقتصــر علــى خفــض حــاالت العمــل 
القســري فــي قطــاع صناعــة األلبســة، بــل تمتــد أيًضــا إلــى زيــادة األجــر الصافــي والحــد مــن دواعــي قلــق العمالــة بشــأن التحــرش الجنســي 

فــي مــكان العمــل13. 

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Tufts-University-Final-IA.pdf
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ال يمكــن معالجــة عديــد مــن أوجــه القصــور فــي توفيــر عمــل الئــق علــى مســتوى مــكان العمــل حصــًرا، إذ تتطلــب غالبــا 
الحلــول المســتدامة إصاحــات فــي السياســات وإصاحــات مؤسســية سياســية ومؤسســية مــن قبــل أطــراف وطنيــة بغية 
إنفــاذ التدخــات. علــى مســتوى السياســات، قــدم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« دعمــا لتمكيــن القطــاع الصناعــي مــن 
تحقيــق عــدة إنجــازات مهمــة خــال الســنوات األخيــرة. منــذ عــام 2013، ســاعد البرنامــج فــي تنســيق وتســهيل مفاوضــات 
ناجحــة لسلســلة مــن اتفاقيــات المفاوضــة الجماعيــة، التــي أســهمت فــي تعزيــز التعــاون فــي مــكان العمــل ورفــع مســتوى 
معاييــر العمــل فــي القطــاع. لدعــم تنفيــذ أحــكام تلــك االتفاقيــات، نســق وســهل البرنامــج تطويــر وتبنــي عقــد عمــل موحــد 
للعمالتيــن المهاجــرة والاجئــة فــي قطــاع األلبســة. يهــدف ذلــك العقــد إلــى توضيــح شــروط العمــل فــي القطــاع والتخلــص 
مــن إجــراءات توقيــع عقــود مختلفــة فــي البلــد األم وعنــد الوصــول إلــى األردن. خــال العاميــن الســابقين، دعــم البرنامــج 
أيضــا المكونــات الثاثيــة فــي إعــداد اســتراتيجية قطاعيــة لصناعــة األلبســة تهــدف إلــى تعزيــز التنافســية واإلســهام فــي 

التنميــة االجتماعية-االقتصاديــة فــي األردن. 

علــى المســتوى المؤسســي، عمــل برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« علــى تعزيــز قــدرات المكونــات الثاثيــة لتمكينهــا مــن 
تأديــة تفويضاتهــا فــي تعزيــز مخرجــات العمــل الائــق. فــي الســنوات األخيــرة، عمــل البرنامــج مــع فــرع إدارة العمــل، 
ــل  ــل الدوليــة لتزويــد مفتشي/مفتشــات وزارة العم ــة العم ــن فــي منظم ــة المهنيتي ــش العمــل، والســامة والصح تفتي
بــاألدوات، المهــارات، والمعرفــة الازمــة إلجــراء تقييمــات فــي المصانــع باســتخدام منهجيــة »عمــل أفضــل«. نتــج عــن هــذه 
المبــادرة تأســيس وحــدة »عمــل أفضــل« فــي وزارة العمــل لتنفيــذ عمليــات التفتيــش فــي قطــاع صناعــة األلبســة بالشــراكة 

مــع فريــق برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«. 

ــز  ــة وجهــات العمــل بهــدف تعزي ــة للعمال ــة مــع المنظمــات الممثل أســس برنامــج »عمــل األفضــل األردن« عاقــات قوي
قدراتهــا المؤسســية. خــال المرحلــة الثالثــة، دعــم البرنامــج النقابــة العامــة للعاملين/للعامــات فــي صناعة الغزل، النســيج، 
واأللبســة لتقويــة قدراتهــا للتواصــل والتفاعــل مــع العمالــة المهاجــرة مــن خــال تشــكيل فريــق لتنظيــم العمالــة المهاجــرة. 
فــي عــام 2021، أعــدت النقابــة أول خطــة اســتراتيجية شــاملة لهــا بدعــم مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ومكتــب 
األنشــطة العماليــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة. وتعــاون البرنامــج كذلــك مــع مكتــب أنشــطة جهــات العمــل فــي المنظمــة 
لبنــاء شــراكات مــع المنظمــات الممثلــة لجهــات العمــل مــن أجــل تحســين تنافســية القطــاع والعاقــات الصناعيــة، وتعزيــز 
فــرص العمــل الائــق. تضمــن ذلــك العمــل مــع غرفــة صناعــة األردن، وهــي الشــريك الوطنــي لمنظمــة العمــل الدوليــة 
بيــن المنظمــات الممثلــة لجهــات العمــل، إضافــة إلــى شــراكة مــع الجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة، اإلكسســوارات، 

والمنســوجات.
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الرؤية

محاور متقاطعة

صناعــة ألبســة أردنيــة ُمنافســة، مبنيــة علــى التعــاون بيــن أطــراف المصلحــة، تدعــم التنميــة االجتماعيــة-
االقتصاديــة الوطنيــة والحــد مــن الفقــر، مــع ضمــان الحقــوق األساســية لجميــع العمالــة.

ســُتدخل اســتراتيجية المرحلــة الرابعــة لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« خمســة محــاور متقاطعــة عبــر مخرجاتهــا 
االســتراتيجية الثاثــة: المســاواة بيــن الجنســين، الهجــرة، الحــوار االجتماعــي، البيانــات واألدلــة، والرقمنــة. يســهم 
كل مــن هــذه المحــاور فــي دعــم المحــاور ذات األولويــة المحــددة فــي اســتراتيجية برنامــج »عمــل أفضــل« العالمي 
للفتــرة 2022 - 2027. تسترشــد هــذه المحــاور كذلــك بأولويــات السياســات الوطنيــة للحكومــة األردنيــة وحاجــات 

العمالــة وأصحــاب العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي.

 المســاواة بيــن الجنســين: أظهــرت أدلــة مــن عــدة برامــج »عمــل أفضــل« قطريــة، بمــا فــي ذلــك فــي األردن، أن 
التغييــرات اإليجابيــة فــي ظــروف العمــل علــى المســتويين المؤسســي والقطاعــي كانــت نتيجــة للتدخــات التــي تمكــن 
ــدروس  ــاًء علــى هــذه ال ــر وتعــزز المســاواة بيــن الجنســين. وبن ــة التغيي المــرأة مــن المشــاركة بصــورة أوســع فــي عملي

المســتفادة، ســيتعاون برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــع أطــراف المصلحــة مــن أجــل:

تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن خــال إيجــاد بيئــة تدعــم العمالــة ذات المســؤوليات األســرية وتوفــر فــرص   .1
تطــور مهنــي للعامــات.

خفض مستويات التمييز بين الجنسين، بما في ذلك العنف والتحرش في عالم العمل.  .2
تعزيز صوت المرأة في المصانع، لجان اإلدارة والعمالة، والنقابة العمالية في قطاع صناعة األلبسة.  .3
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    ســيضمن البرنامــج أن البيانــات والمعرفــة الناتجــة عــن هــذا العمــل ســتوجه مناقشــات السياســات الوطنيــة الحاليــة نحــو 
تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، معالجــة التمييــز بيــن الجنســين فــي مــكان العمــل، وتحســين توفيــر خدمــات 

رعايــة األطفــال لألشــخاص العامليــن مــن األمهــات واآلبــاء.

 الهجــرة: تنطــوي عمليــة هجــرة العمالــة علــى تحديــات معقــدة تتعلــق بضوابــط الحوكمــة، حمايــة العمالــة، والتعــاون 
الدولــي. ونظــًرا ألن العمالــة المهاجــرة تشــكل غالبيــة عظمــى مــن العمالــة فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي، كانــت 
دائمــا معالجــة هــذه التحديــات علــى رأس أولويــات برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«. خــال المرحلــة الرابعــة، ســيواصل 
البرنامــج العمــل مــع أطــراف المصلحــة لحمايــة حقــوق العمالــة المهاجــرة مــن خــال معالجــة قضايــا التمييــز فــي دفــع 
األجــور، والقصــور فــي االســتقدام والتوظيــف، إضافــة إلــى تحســين ظــروف العمــل. ســُتدخل تدخــات المرحلــة الرابعــة 
الراميــة إلــى تحســين االســتقدام والتوظيــف نمــاذج جديــدة للتعــاون مــع أطــراف المصلحــة فــي الــدول التــي تســتقدم 

منهــا العمالــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــات، المنظمــات العماليــة، ووكاالت األمــم المتحــدة.

 الحــوار االجتماعــي: يســهم الحــوار االجتماعــي الفعــال والشــامل والــذي يمثــل مختلــف الجهــات فــي تحســين ظــروف 
العمــل، دعــم النمــو االقتصــادي، وتعزيــز الســام واالســتقرار فــي القطــاع الصناعــي. ســيوظف برنامــج »عمــل أفضــل - 
األردن« هــذه اإلمكانــات مــن خــال دعــم جهــود أطــراف المصلحــة الوطنيــة إلنشــاء مؤسســات وعمليــات فعالــة إلقامــة 
الحــوار االجتماعــي فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي. يتضمــن ذلــك تعزيــز الحــوار االجتماعــي علــى مســتوى المصانــع 
مــن خــال تشــكيل لجــان ثنائيــة لــإدارة والعمالــة، وعلــى المســتوى القطاعــي مــن خــال عمــل منتــدى قطاعــي يشــمل 

المكونــات الثاثيــة وغيرهــا مــن أطــراف المصلحــة.

 البيانــات واألدلــة: يمكــن ان تكــون البيانــات الموثوقــة، واآلنيــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا ذات أثــر تحولــي بالنســبة 
ــي، مــع  ــة، منظمــات جهــات العمــل، قطــاع األعمــال، والمجتمــع المدن ــع السياســات، المنظمــات العمالي لجهــات صن
ســعي هــذه األطــراف إلــى التكيــف واإلســهام فــي تحقيــق مخرجــات العمــل الائــق فــي صناعــة متغيــرة. وفــي إطــار 
ــة األلبســة فــي األردن، سيســتمر برنامــج »عمــل أفضــل  ــن قطــاع صناع ــاث ع ــات واألبح ــزود أساســي للبيان دوره كم
- األردن« فــي تمكيــن صنــع السياســات المســتندة إلــى أدلــة علــى المســتويين القطاعــي والمؤسســي. وســيعمل 
البرنامــج كذلــك علــى بنــاء قــدرات أطــراف المصلحــة لجمــع، تحليــل، ونشــر البيانــات الخاصــة بهــا إلنشــاء قاعــدة معرفيــة 

مســتدامة حــول قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي، والقضايــا العماليــة فــي األردن عموًمــا. 

ــق  ــة تعــزز العمــل الائ ــق مكاســب إنتاجي ــة لتحقي ــات الرقمن ــة: سيســخر برنامــج »عمــل أفضــل األردن« إمكان  الرقمن
وترفــع القــدرة المؤسســية ألطــراف المصلحــة الرئيســية علــى نحــو فعــال مــن حيــث التكلفــة. فــي ضــوء ذلــك، سيســتمر 
البرنامــج فــي تقديــم الدعــم لتطويــر نظــام إلكترونــي إلدارة الحــاالت فــي وزارة العمــل، بمــا يســهم فــي تعزيــز إنتاجيــة 
مفتشــية العمــل بصــورة كبيــرة. وســيدعم البرنامــج أيضــا النقابــة العماليــة فــي قطــاع صناعة األلبســة لتحســين تواصلها 
وتعاونهــا مــن العمالــة فــي مصانــع األلبســة عبــر عــدة قنــوات رقميــة، تتضمــن قنــوات اإلعــام االجتماعــي، تطبيــق 

متنقــل، وقاعــدة بيانــات إلكترونيــة عــن عضويــة النقابــة.
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األثر التنموي 

أهداف استراتيجية

بحلول 2027، يسعى برنامج »عمل أفضل - األردن« إلى:
 

ضمــان قــدرة المكونــات الثاثيــة الوطنيــة علــى إدامــة أثــر البرنامــج المتحقــق فــي   
صناعــة األلبســة األردنيــة، مــن خــال تحقيــق دور كل منهــا وإقامــة عاقــات واضحــة 

بينهــا وبيــن المجتمعيــن الدولــي والمدنــي.

ــة علــى الدفــاع  ــع األلبســة األردنيــة، وقــدرة العمال تحســين ظــروف العمــل فــي مصان  
عــن مصالحهــا.

ــة فــي  ــة االجتماعية-االقتصادي ــي وإســهامه فــي التنمي ــة األلبســة األردن ــز تنافســية قطــاع صناع تعزي  
األردن.

ــر  تحســين ظــروف العمــل وحوكمــة ســوق العمــل بصــورة تتخطــى نطــاق قطــاع صناعــة األلبســة عب  
دعــم أطــراف المصلحــة علــى مســتوى السياســات وعلــى المســتوى المؤسســي، خاصــة مــن خــال نقــل 

األدوات، الممارســات الفضلــى، والخبــرات الفنيــة لبرنامــج »عمــل أفضــل«.

ــدى قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن نظــام فعــال لحوكمــة  ــول 2027، ســيكون ل الُمخــرج 1: بحل
ســوق العمــل 14 يشــمل المكونــات الثالثيــة وغيرهــا مــن أطــراف المصلحــة، ويضمــن توفيــر وحمايــة 

حقــوق العمالــة وفًقــا لتشــريعات العمــل الوطنيــة، ومعاييــر العمــل الدوليــة األساســية. 

ــة لتحســين حوكمــة ســوق  ــة الوطني ــات الثاثي ــة الرابعــة لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« جهــود المكون ســتدعم المرحل
العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة. علــى المســتوى المؤسســي، يتضمــن ذلــك دعــم المكونــات الثاثيــة فــي بنــاء قدراتهــا 
ــى مســتوى السياســات،  ــة. عل ــر فاعلي ــى نحــو أكث ــال عل ــة، معالجــة، وإصــاح عــدم االمتث ــذ تفويضاتهــا فــي مراقب لتنفي
سيســتفيد برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــن قدرتــه التنظيميــة والبحثيــة فــي تحفيــز الجهــود لبنــاء عاقــات قويــة بيــن 
أطــراف المصلحــة الوطنيــة بهــدف وضــع رؤيــة مشــتركة لمســتقبل صناعــة األلبســة فــي األردن. يتضمــن ذلــك دعمــا علــى 
مســتوى السياســات يهــدف معالجــة القضايــا العماليــة الملحــة المتعلقــة بحريــة التنظيــم، ظــروف الســكن، التمييــز فــي 

دفــع األجــور، التحــرش الجنســي، وســاعات العمــل.

  آليــة التنفيــذ 1.1: تجــري وحــدة »عمــل أفضــل« فــي وزارة العمــل تقييمــات المصانــع فــي قطــاع صناعــة األلبســة 
الموجهــة نحــو التصديــر، وتنقــل النتائــج علــى نحــو فعــال. يرســخ ســجل التعــاون الناجــح والطويــل بيــن برنامــج »عمــل 
أفضــل - األردن« والحكومــة األردنيــة المكانــة القويــة للبرنامــج فــي دعــم جهــود الحكومــة الراميــة إلــى تطويــر قدراتهــا 
فــي مراقبــة االمتثــال لمعاييــر العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنيــة. بحلــول عــام 2027، مــن المتوقــع أن تمتلــك 

ــى أداء ســوق العمــل. تحســين  ــرة عل ــات المؤث ــن، األنظمــة، اآلالت، والعملي ــر، القواني 14  يقصــد بحوكمــة ســوق العمــل ُمجمــل المؤسســات، السياســات، المعايي
ــر كفــاءة، عــدال، وإنصافــا. حوكمــة ســوق العمــل يعنــي االرتقــاء بهــذه العناصــر المختلفــة لتحقيــق نتائــج أكث
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الحكومــة األردنيــة القــدرة علــى توظيــف منهجيــة »عمــل أفضــل« فــي إجــراء تقييمــات شــاملة ودقيقــة للمصانــع 
فــي قطــاع صناعــة األلبســة، باإلضافــة إلــى القــدرة علــى تقديــم خدمــات استشــارية موجهــة نحــو تحســين مســتويات 

االمتثــال لمعاييــر العمــل. 

لتحقيــق ذلــك، سيســتمر »برنامــج عمــل أفضــل - األردن« فــي تدريــب مفتشي/مفتشــات وزارة العمــل علــى تنفيــذ 
تقييمــات المصانــع باســتخدام منهجيــة »عمــل أفضــل«. ســيمكن ذلــك وزارة العمــل مــن تنفيــذ التزامهــا بتوســعة 
نطــاق مهــام وحــدة »عمــل أفضــل« وتأديــة دور أكبــر فــي مراقبــة ظــروف العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة. ســيدار 
التحول/االنتقــال إلــى تعزيــز انخــراط وزارة العمــل فــي إجــراء تقييمــات المصانــع المســجلة فــي برنامــج »عمــل أفضــل« 
بنــاًء علــى خطــة تحول/انتقــال مرحليــة ســتطور بتشــاور وثيــق مــع أطــراف المصلحــة، وبنــاء علــى مؤشــرات رئيســية 

ــة التحول/االنتقــال. لعملي

ــر  ــوزارة مــن متابعــة وتقييــم أداء وحــدة »عمــل أفضــل«، ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« تطوي ولتمكيــن ال
وتنفيــذ إطــار متابعــة وتقييــم لتفتيــش العمــل فــي الــوزارة. إضافــة إلــى ذلــك، ســيدعم البرنامــج وزارة العمــل فــي بنــاء 
القــدرات الازمــة إليصــال نتائــج تقييمــات المصنــع ألطــراف المصلحــة الخارجيــة. ســيتضمن ذلــك بنــاء قــدرات وزارة 
العمــل علــى إصــدار تقاريــر ســنوية عــن االمتثــال لمعاييــر العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن، وإنشــاء آليــة/

مركــز تنســيق فــي وزارة العمــل للتواصــل والتنســيق مــع الجهــات المشــترية الدوليــة.

وأخيــًرا، ســيوفر برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« الدعــم الفنــي لــوزارة العمــل لتحديــث »القائمــة الذهبيــة«، وهــي مدونة 
ممارســات أعدتهــا الحكومــة األردنيــة لتحســين ظــروف العمــل فــي قطــاع صناعة األلبســة.15

  آليــة التنفيــذ 1.2: تتولــى المكونــات الثالثيــة مهــام تنفيــذ الخدمــات التدريبيــة واالستشــارية المتعلقــة باالمتثــال 
لمعاييــر العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة بصــورة جزئيــة أو كليــة. ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« 
ــز الحــوار االجتماعــي علــى مســتوى المصانــع وتقديــم االستشــارات لهــا  ــر فــي تعزي المكونــات الثاثيــة لتأديــة دور أكب
ــة  ــة، ســيدعم البرنامــج النقاب ــب األنشــطة العمالي ــال فــي العمــل. مــن خــال العمــل مــع مكت بشــأن تحســين االمتث
العامــة للعاملين/للعامــات فــي صناعــة الغــزل، النســيج، واأللبســة فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها الراميــة إلــى زيــادة عــدد 

ــة. ســيدعم البرنامــج كذلــك إطــاق برنامــج  ــإدارة والعمال ــة ل ــة اللجــان ثنائي وفاعلي

»سفراء/سفيرات المصانع« 16 بشراكة مع الجمعية األردنية لمصدري األلبسة، اإلكسسوارات، والمنسوجات.

  آليــة التنفيــذ 1.3: يتولــى برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« متابعــة وتقييــم جــودة وفاعليــة عمليــات التقييــم، 
االستشــارات، والتدريــب التــي تنفذهــا المكونــات الثالثيــة الوطنيــة. خــال المرحلــة الرابعــة، ســيعمل برنامــج »عمــل 
ــة علــى تقييــم تقدمهــا فــي مراقبــة ومعالجــة عــدم االمتثــال فــي  ــة الوطني أفضــل - األردن« مــع المكونــات الثاثي
قطــاع صناعــة األلبســة. تتضمــن األنشــطة الرئيســية فــي هــذا اإلطــار ضمــان جــودة تقاريــر تقييــم المصانــع الصــادرة 
عــن وحــدة »عمــل أفضــل« فــي وزارة العمــل، مقارنــة هــذه التقييمــات مــع تلــك المنفــذة مــن قبــل مستشــاري/
مستشــارات المنشــآت فــي برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«، وتقييــم أثــر برنامــج »سفراء/ســفيرات المصانــع«. ســينتج 

15  تمثــل »القائمــة الذهبيــة« مدونــة ممارســات تهــدف إلــى تحفيــز االمتثــال لقوانيــن العمــل األردنيــة والمعاييــر الدوليــة فــي قطــاع صناعــة األلبســة. تتأهــل الشــركات 
الملتزمــة بمعاييــر »القائمــة الذهبيــة« للحصــول علــى حوافــز تخفــض مــن تكاليــف اســتقدام وتوظيــف العمالــة المهاجــرة.

16  برنامــج سفراء/ســفيرات المصانــع: الكــوادر العاملــة فــي المصانــع المســؤولة عــن قيــاس مســتوى االمتثــال وعــن تمثيــل العمالــة، والتــي تملــك صاحيــات تخولهــا 
مــن إدارة عمليــات التحســين. تحصــل العمالــة المشــاركة فــي البرنامــج علــى تدريبــات وإرشــاد لتعزيــز معارفهــا، كفاءاتهــا، ومهاراتهــا إلحــداث تغييــرات مســتدامة فــي 

أماكــن العمــل باســتخدام أدوات وتقنيــات »عمــل أفضــل« المجربــة والمختبــرة.
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عــن هــذه األنشــطة البيانــات والمعلومــات الازمــة لتحديــد اإلجــراءات الرئيســية إلدارة التحــول واالنتقــال لقيــادة أطــراف 
المصلحــة الوطنيــة.

  آليــة التنفيــذ 1.4: تنفيــذ مشــروع برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« للصحــة النفســية. خــالل المرحلــة الرابعــة، 
سيســتمر برنامــج »عمــل - أفضــل األردن« فــي العمــل علــى تحســين الصحــة النفســية للعمالــة فــي قطــاع صناعــة 
األلبســة األردنــي، خاصــة العمالــة الالجئــة والنســاء. يتضمــن ذلــك تنفيــذ أنشــطة لتحديــد احتياجــات الصحــة النفســية 
ــات  ــع فئ ــة لحــاالت الصحــة النفســية لجمي ــر نظــام إحال ــا الصحــة النفســية، تطوي ــة، رفــع الوعــي بشــأن قضاي للعمال

العمالــة، وبنــاء قــدرات أطــراف المصلحــة لدعــم هــذه الجهــود.

  آليــة التنفيــذ 1.5: تطويــر وتنفيــذ آليــة توريــد وشــراء للجهــات المتعاقــدة الثانويــة متوافقــة مــع معاييــر العمــل، 
بشــراكة مــع الجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة، اإلكسســوارات، والمنســوجات. ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل 
- األردن« الجمعيــة فــي تطويــر وتنفيــذ برنامــج العتمــاد مصانــع التعاقــد الثانــوي الممتثلــة لمعاييــر العمــل، بمــا يؤهلهــا 
ــع  ــال فــي مصان ــة لتحســين االمتث ــز إيجابي ــم حواف ــى تقدي ــرى. يهــدف هــذا البرنامــج إل ــع كب ــرام عقــود مــع مصان إلب
التعاقــد الثانــوي التــي ال تخضــع ألي عمليــات تدقيــق مــن قبــل الجهــات المشــترية الدوليــة. تتضمــن األنشــطة الرئيســية 
فــي إطــار هــذا المخــرج دعــم الجمعيــة فــي وضــع معاييــر وعمليــات آليــة التوريــد والشــراء، إلــى جانــب تقديــم الدعــم 

الــازم لتنفيــذ اآلليــة.

  آليــة التنفيــذ 1.6: تحســين قــدرة النقابــة العامــة للعاملين/العامــالت فــي صناعــة الغــزل، النســيج، واأللبســة علــى 
ــة أول خطــة اســتراتيجية شــاملة لهــا بدعــم مــن  ــة والتواصــل معهــا.  فــي عــام 2021، طــورت النقاب تمثيــل العمال
برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ومكتــب األنشــطة العماليــة. توضــح االســتراتيجية الخمســية خطــط النقابــة لتوســعة 
نطــاق امتدادهــا، بنــاء عاقــة قويــة مــع العمالــة، توفيــر خدمــات تلبــي احتياجــات أعضائهــا، تحســين العاقــات الصناعيــة 
ــة، سيســتمر برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«  ــة الرابع ــة. خــال المرحل ــة النقاب ــط حوكم ــة ضواب فــي القطــاع، وتقوي
فــي العمــل عــن كثــب مــع مكتــب األنشــطة العماليــة لدعــم تنفيــذ هــذه الخطــة. ســيتضمن ذلــك تقديــم الدعــم الفنــي 
للنقابــة فــي مجــاالت مثــل تنفيــذ آليــة تظلــم العمالــة، وتطويــر قنــوات رقميــة فعالــة للتواصــل مــع العمالــة، باإلضافــة 
إلــى بنــاء قــدرات كــوادر النقابــة فــي مجــاالت مثــل تطويــر المهــارات الرقميــة وتنظيــم العمالــة. بحلــول عــام 2027، مــن 
المتوقــع أن تضــع النقابــة آليــات ُمحكمــة للتعامــل مــع شــكاوى العمــال والعامــات، إلــى جانــب تحســين القــدرة علــى 

مراقبــة ظــروف العمــل فــي القطــاع، والتمثيــل الفعــال لحقــوق 

ومصالــح العمالــة علــى مســتوى القطــاع. ســتكون المســاواة بيــن الجنســين والهجــرة، وهمــا محــوران متقطعــان، فــي 
صــدارة تعامــات البرنامــج مــع النقابــة خــال المرحلــة الرابعــة.

  آليــة التنفيــذ 1.7: إجــراء حــوار اجتماعــي فعــال وشــامل يمثــل مختلــف الجهــات مــن خــالل منتــدى قطاعــي يضــم 
المكونــات الثالثيــة وأطــراف المصلحــة األخــرى. علــى مــدى أكثــر مــن عقــد، عمــل برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« 
ــة، الجهــات  ــل الدولي ــة، مؤسســة التموي ــة للتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولي ــة الوطني ــات الثاثي علــى جمــع المكون
المانحــة، الجهــات المشــترية الدوليــة، والمجتمــع المدنــي مــن أجــل تحســين ظــروف العمــل فــي قطــاع األلبســة 
وعقــد شــراكات لتحســين حوكمــة العمــل. يســعى برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« خــال المرحلــة الرابعــة إلــى تعزيــز 
هــذه الجهــود وتوســعة نطاقهــا. ســيعمل البرنامــج مــع شــركاء اجتماعييــن لمأسســة حــوار اجتماعــي علــى المســتوى 
القطاعــي. يتضمــن ذلــك إنشــاء منتــدى قطاعــي يضــم المكونــات الثاثيــة وغيرهــا مــن أطــراف المصلحــة ويتيــح صنــع 
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سياســات متكيفــة تســتند إلــى أدلــة، إلــى جانــب التوصــل إلــى توافــق بشــأن الهيــكل المؤسســي للمنتــدى، وتطويــر 
وتبنــي أنظمتــه الداخليــة. ســيعمل البرنامــج عــن كثــب مــع المنتــدى القطاعــي لتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة الرئيســية 
األخــرى فــي ســياق هــذا المخــرج. تتضمــن هــذه األنشــطة تطويــر وتنفيــذ برنامــج بحثــي لتوجيــه صنــع سياســات 
مســتند إلــى األدلــة بشــأن قضايــا رئيســية فــي القطــاع مثــل ســاعات العمــل، العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، 
توظيــف األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، االســتقدام والتوظيــف، تقديــر األجــور العينيــة. ســيعمل البرنامــج 
كذلــك مــع المنتــدى علــى تطويــر وتنفيــذ خطــط قطاعيــة لتحســين ظــروف ســكن العمالــة 17، وقدرتهــا علــى الوصــول 
إلــى خدمــات رعايــة األطفــال، ودعــم جهــود إيجــاد أماكــن عمــل شــمولية لــذوي االحتياجــات الخاصــة يســهل الوصــول 
ــؤدي أطــراف المصلحــة األخــرى دوًرا أساســًيا فــي إيجــاد منظومــة متكيفــة  ــة، ت ــات الثاثي ــب المكون ــى جان ــا. إل إليه
تحمــي شــروط العمــل الائــق، وتخلــق فرًصــا اقتصاديــة فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي. إضافــة الجهــات المانحــة 
والجهــات المشــترية الدوليــة، تشــمل هــذه األطــراف المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق العمــل واإلنســان، 
المؤسســات اإلعاميــة، والمنظمــات البحثيــة.  يؤكــد تاريــخ قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن خــال الـــ 15 عاًمــا 
الســابقة قــدرة هــذه المنظمــات علــى تحقيــق تغييــر إيجابــي مــن خــال أنشــطة المراقبــة وإعــداد التقاريــر، التأثيــر علــى 
السياســات العامــة، وتوفيــر الخدمــات الازمــة لفئــات العمالــة الضعيفــة.  ســيتعاون برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« 
مــع أطــراف المصلحــة هــذه لدعــم دورهــا فــي الدفــاع عــن العمالــة وحمايتهــا، إلــى جانــب تعزيــز نمــو اقتصــادي شــامل. 
يتضمــن ذلــك التعــاون المســتمر مــع مركــز العمــال فــي مدينــة الحســن الصناعيــة، المدعــوم مــن برنامــج »العمــل فــي 

حريــة« لمنظمــة العمــل الدوليــة.

17  إلــى جانــب أعضــاء المنتــدى القطاعــي، فــإن وزارة الشــؤون البلديــة وأمانــة عّمــان الكبــرى مــن أطــراف المصلحــة الرئيســية التــي ستشــارك فــي تطويــر وتنفيــذ خارطــة 
الطريــق القطاعيــة لتحســين ظــروف ســكن العمالة.

الُمخــرج 2: بحلــول 2027، ســيعزز نمــو الصــادرات، مصحوبــا بسياســات نشــطة فــي ســوق العمــل، 
إســهام قطــاع صناعــة األلبســة فــي توفيــر فــرص عمــل لألردنييــن ولألردنيــات. خــالل المرحلــة الرابعة، 
ســيعمل برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــع أطــراف المصلحــة الوطنيــة علــى تعزيــز إســهام قطــاع 

صناعــة األلبســة فــي توظيــف العمالــة األردنيــة، مــع ضمــان الحفــاظ علــى تنافســية القطــاع.

  آليــة التنفيــذ 2.1: تطويــر وتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع صناعــة األلبســة. خــال المرحلــة الثالثــة، أطلــق 
برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« والمكونــات الثاثيــة الوطنيــة عمليــة إلعــداد اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع صناعــة 
ــة األردنيــة فــي  ــادة توظيــف العمال ــى زي ــة المشــتركة لمســتقبل القطــاع. تهــدف االســتراتيجية إل األلبســة تبيــن الرؤي
قطــاع صناعــة األلبســة مــن خــال الجمــع بيــن نمــو الصــادرات والقيمــة المضافــة المحليــة للقطــاع، ووضــع سياســات 
فاعلــة لســوق العمــل. خــال المرحلــة الرابعــة، ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« جهــود اســتكمال وتنفيــذ هــذه 
االســتراتيجية. يتضمــن ذلــك وضــع تدابيــر مؤسســية للتنفيــذ، وإجــراء بحــوث موجهــة نحــو السياســات لدعــم تنفيــذ 
االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك دراســات عــن توظيــف العمالــة األردنيــة، مجــاالت االســتثمار االســتراتيجية، وتصــورات 
ــر مقترحــات سياســات  ــدى القطاعــي لتطوي ــك المنت ــن القطــاع. ســيدعم البرنامــج كذل ــة ع ــات المشــترية الدولي الجه

تهــدف إلــى إيجــاد بيئــة تمكينيــة لتحقيــق أهــداف االســتراتيجية.
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ــن احتياجــات  ــن بي ــة للعمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة. لمعالجــة التباي ــة األردني ــذ 2.2: إعــداد العمال ــة التنفي   آلي
جهــات العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة ومهــارات العمالــة األردنيــة، ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« جهــود 
ــة  ــة وتوظيفهــا فــي القطــاع بالتعــاون مــع فــرع المهــارات وقابلي ــة األردني ــر مهــارات العمال ــة لتطوي ــات الثاثي المكون
التوظيــف فــي منظمــة العمــل الدوليــة. تتضمــن األنشــطة الرئيســية فــي هــذا اإلطــار دعــم المجلــس الوطنــي للمهــارات 
القطاعيــة فــي صناعــة األلبســة والجلــود، فــي إعــداد برنامــج تدريبــي للمهــارات اإلشــرافية، وبرنامــج تلمــذة صناعيــة 
للمناصــب المعرفيــة فــي قطــاع صناعــة األلبســة. ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« ذلــك المجلــس فــي تطويــر 

منهــج تدريبــي للعمالــة فــي مجــال اإلنتــاج.

  آليــة التنفيــذ 2.3: تعزيــز قــدرة منظمــات جهــات العمــل واألعمــال علــى تعزيــز تنافســية القطــاع. تــؤدي منظمــات 
جهــات العمــل دوًرا أساســًيا فــي تحســين التنافســية القطاعيــة مــن خــال تنســيق اســتجابة القطــاع الخــاص للتحديــات 
فــي الصناعــة، توفيــر الخدمــات ألعضائهــا، وتنفيــذ المبــادرات الراميــة لترويــج القطاع.  خــال المرحلة الرابعة، ســيتعاون 
برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« عــن كثــب مــع مكتــب أنشــطة جهــات العمــل لدعــم هــذه المنظمــات فــي تأديــة هــذا 
الــدور. تتضمــن األنشــطة الرئيســية فــي هــذا اإلطــار دعــم غرفــة صناعــة األردن والجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة، 
اإلكسســوارات، والمنســوجات فــي تطويــر تمثيــل قطاعــي متســق، إلــى جانــب قاعــدة أدلــة ومــواد إعاميــة لترويــج 

القطــاع محلًيــا ودولًيــا.

الُمخــرج 3: بحلــول 2027، ســيكون لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« أثــر إيجابــي علــى ظــروف العمــل 
وحوكمــة ســوق العمــل يتخطــى قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي الموجــه نحــو التصديــر. 

علــى مــدى العقــد الماضــي، اســتنتجت برامــج »عمــل أفضــل« القطريــة أنهــا قــادرة علــى الوصــول إلــى أعــداد أكبــر مــن 
العمالــة والمؤسســات مــن خــال نقــل أدوات »عمــل أفضــل« والممارســات الفضلــى بصــورة تتخطــى صناعــة األلبســة 
إلــى قطاعــات ودول أخــرى. وفــي ضــوء ذلــك، يســعى البرنامــج فــي مرحلتــه الرابعــة إلــى تعزيــز أثــره مــن خــال التواصــل 

والتفاعــل مــع قطاعــات ودول أخــرى.

  آليــة التنفيــذ 3.1: تحســين قــدرات المكونــات الوطنيــة علــى تنفيــذ تفويضاتهــا علــى نحــو يتخطــى نطــاق قطــاع 
صناعــة األلبســة الموجــه نحــو التصديــر. باســتخدام قطــاع صناعــة األلبســة كمدخــل، يســعى برنامــج »عمــل أفضــل 
ــة أخــرى. ولتحقيــق ذلــك،  ــر إيجابــي علــى ظــروف العمــل والحوكمــة فــي قطاعــات اقتصادي - األردن« إلــى إحــداث أث
ســيقدم البرنامــج الدعــم لبنــاء قــدرات المكونــات الثاثيــة مــن خــال تدخــات مصممــة لتحقيــق تأثيــرات جانبيــة إيجابيــة 

علــى قطاعــات أخــرى. 

خــال المرحلــة الثالثــة، قــدم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« الدعــم لــوزارة العمــل فــي المراحــل األوليــة مــن تطويــر 
نظــام إلكترونــي شــامل إلدارة الحــاالت يســهم فــي تعزيــز فاعليــة وكفــاءة عمليــات تفتيــش العمــل فــي األردن. خــال 
المرحلــة الرابعــة، ســيعمل البرنامــج عــن كثــب مــع فــرع إدارة العمــل، تفتيــش العمــل والســامة والصحــة المهنيتيــن 
لاســتمرار فــي دعــم الــوزارة فــي تطويــر وتنفيــذ هــذا النظــام. بحلــول عــام 2027، مــن المتوقــع تنفيــذ نظــام التفتيــش 
ــم  ــى تقيي ــوزارة وغيرهــا مــن الشــركاء عل ــة التفتيــش فــي ال ــي بالكامــل. ســيعمل البرنامــج أيضــا مــع مديري اإللكترون
جــدوى توســعة نطــاق »القائمــة الذهبيــة« للــوزارة لتشــمل قطاعــات اقتصاديــة جديــدة. عــاوة علــى ذلــك، ســيعمل 
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ــوع،  ــوع االجتماعــي، المســاواة، التن ــوزارة وفــرع الن ــة عمــل المــرأة فــي ال برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــع مديري
واإلدماج/الشــمول فــي منظمــة العمــل الدوليــة لمعالجــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مــكان العمــل. 
يتضمــن ذلــك تكييــف أدوات برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« لمعالجــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي لقطاعــات 
ــًرا، ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« منظمــات  ــارة. وأخي ــذ هــذه األدوات فــي مؤسســات مخت أخــرى، وتنفي
جهــات العمــل لنقــل المعــارف المكتســبة مــن قطــاع صناعــة األلبســة الموجهــة نحــو التصديــر لقطاعــات أخــرى. يتضمــن 
ذلــك دعــم غرفــة تجــارة األردن فــي إجــراء بحــوث مماثلــة موجهــة نحــو السياســات العامــة فــي قطاعــات أخــرى، والعمــل 
مــع الجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة، اإلكسســوارات، والمنســوجات وغرفــة صناعــة األردن لنقــل المعرفــة مــن 

صناعــة األلبســة الموجهــة للصــادرات إلــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي تنتــج األلبســة للســوق المحلــي.

  آليــة التنفيــذ 3.2: تتبنــى برامــج »عمــل أفضــل« القطريــة ممارســات فضلــى ودروس مســتفادة مــن برنامــج »عمــل 
أفضــل – األردن«. منــذ إطــاق برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« قبــل 14 عاًمــا، اكتســب البرنامــج مجموعــة واســعة مــن 
الممارســات الفضلــى والــدروس المســتفادة التــي أســهمت فــي إنجاحــه. خــال المرحلــة الرابعــة، ســيعمل البرنامــج علــى 
توثيــق ونشــر الممارســات الفضلــى والــدروس المســتفادة إلــى برامــج »عمــل أفضــل« القطريــة األخــرى، مــع التركيــز 
علــى المفاوضــة الجماعيــة، تعزيــز قــدرات الجهــات المحليــة علــى تولــي زمــام األمــور، بنــاء قــدرات المكونــات الوطنيــة، 

والتأثيــر علــى السياســات.
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نظرية التغيير المستدام

تعتمــد اســتراتيجية المرحلــة الرابعــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« علــى نظريــة تغييــر 
مســتدام تعمــل مــن خــال عــدة قنــوات لتمكيــن أطــراف المصلحــة الوطنيــة مــن حمايــة 
حقــوق العمالــة وتحســين ظــروف العمــل فــي القطــاع الصناعــي المصــّدر فــي األردن، وفــي 
نفــس الوقــت، تعزيــز تنافســية القطــاع. يــرد فيمــا يلــي وصــف لهــذه القنــوات، مــع توضيــح 
دور نمــوذج التدخــات هــذا فــي تحقيــق تأثيــرات مســتدامة وطويلــة األمــد، إلــى جانــب 
توضيــح الفرضيــات األساســية التــي ترتكــز عليهــا نظريــة التغييــر. التصــور الــذي تتيحــه نظريــة 
التغييــر المصاحبــة توفــر لمحــة أو نظــرة عامــة عــن االرتباطــات بيــن الُمخرجــات وآليــات التنفيــذ 

الرئيســية.

  الُمخــرج 1: يتضمــن عمــل برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــع أطــراف المصلحــة الوطنيــة لتطويــر نظــام فعــال 
لضوابــط حوكمــة ســوق العمــل يشــمل المكونــات الثاثيــة، وأطــراف المصلحــة األخــرى، تدخــات علــى مســتوى 
المصانــع، وعلــى المســتويين المؤسســي والقطاعــي. تســتند التدخــات علــى مســتوى المصانــع علــى نمــوذج »عمــل 
ــارات االستشــارية، والتدريــب داخــل  ــر الخدمــات الرئيســية، حيــث تســاهم التقييمــات، الزي أفضــل« الراســخ فــي توفي
ــز االمتثــال لمعاييــر العمــل. خــال المرحلــة الرابعــة، ســتقدم هــذه الخدمــات بشــراكة مــع  المصانــع فــي تيســير وتعزي

ــة. ــات الثاثي المكون

علــى المســتوى المؤسســي، تتضمــن التدخــات بنــاء قــدرات الشــركاء االجتماعييــن لتأديــة تفويضاتهــا علــى نحــو أكثــر 
فاعليــة. تحســين القــدرات المؤسســية لهــؤالء الشــركاء، ســيمكنهم مــن إجــراء جــزء أكبــر مــن خدمــات تقييمــات المصنــع، 

الزيــارات االستشــارية، والتدريــب الميدانــي فــي المصانــع بصــورة مســتقلة.

لتحســين ضوابــط حوكمــة القضايــا علــى مســتوى القطــاع، ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« حــوارا اجتماعيــا 
فعــاال بيــن الشــركاء االجتماعييــن وأطــراف المصلحــة فــي القطــاع. يتضمــن ذلك إنشــاء منتدى قطاعي يضــم المكونات 
الثاثيــة وأطــراف المصلحــة األخــرى ويتيــح صنــع سياســات متكيفــة تســتند إلــى أدلــة، إلــى جانــب تقديــم دعــم فنــي 

لتوفيــر األدلــة، وإجــراء األبحــاث، وتطويــر أدوات تســاعد فــي معالجــة القضايــا القطاعيــة.

  الُمخــرج 2: انســجاًما مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة لــألردن، ســيدعم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« جهــود المكونــات 
الثاثيــة لتعزيــز إســهام قطــاع صناعــة األلبســة األردنيــة فــي توظيــف العمالــة األردنيــة. ولضمــان اســتدامة هــذه 
المكاســب فــي التشــغيل، مــن المهــم أن يحافــظ القطــاع علــى تنافســيته. تهــدف التدخــات فــي إطــار هــذا المخــرج إلــى 
تحقيــق هدفيــن. أواًل، ســيعمل برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــع المكونــات الوطنيــة علــى تســهيل دخــول العمالــة 
ــا، ســيدعم البرنامــج جهــود المكونــات الوطنيــة فــي تحســين تنافســية القطــاع.  األردنيــة قطــاع صناعــة األلبســة. ثانًي
لضمــان اســتدامة أثــر البرنامــج، ســتنفذ التدخــات بشــراكة وثيقــة مــع المكونــات الوطنيــة الثاثيــة. بحلــول عــام 2027، 
مــن المتوقــع أن تمتلــك المكونــات القــدرة علــى تنفيــذ سياســات ســوق العمــل بصــورة مســتقلة بدعــم مــن برنامــج 

»عمــل أفضــل - األردن« خــال المرحلــة الرابعــة، إلــى جانــب تعزيــز تنافســية القطــاع.
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ــرات واســعة فــي تحســين مســتوى  ــا، اكتســب برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« خب ــى مــدى 14 عاًم ــرج 3: عل   الُمخ
االمتثــال لمعاييــر العمــل وظــروف العمــل فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي. تهــدف التدخــات ضمــن هــذا المخــرج 
إلــى االســتفادة مــن هــذه الخبــرات لمصلحــة العمالــة والمؤسســات فــي قطاعــات ودول أخــرى.  فــي األردن، ســيتضمن 
ذلــك نقــل المهــارات، األدوات، والممارســات الفضلــى إلــى شــركاء وطنييــن فــي قطاعــات غيــر قطــاع صناعــة األلبســة، 
ودعــم الشــركاء الوطنييــن فــي توظيــف هــذه المــوارد لمصلحــة العمالــة والمؤسســات فــي هــذه القطاعــات.  وللتفاعــل 
مــع دول أخــرى، ســينفذ برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« أنشــطة إدارة المعرفــة لتســهيل وصــول ممارســاته الفضلــى 

والــدروس المســتفادة إلــى برامــج »عمــل أفضــل« القطريــة األخــرى وبرامــج منظمــة العمــل الدوليــة عموًمــا.

  الفرضيــات - ترتكــز نظريــة التغييــر المســتدام علــى ثــاث فرضيــات أساســية. األولــى هــي أن ظــروف العمــل تتحســن 
مــن خــال إجــراء التقييمــات، والتدريــب، والزيــارات االستشــارية داخــل المصانــع. علــى مــدى 10 ســنوات مــن العمــل 

فــي قطــاع صناعــة األلبســة، أنشــأ برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« قاعــدة أدلــة واســعة لدعــم هــذه الفرضيــة .

الفرضيــة الثانيــة هــي ان الشــركاء الوطنييــن مســتعدون وقــادرن علــى تأديــة دور قيــادي فــي حوكمــة وتطويــر قطــاع 
ــة  ــة الشــريكة لبرنامــج »عمــل أفضــل - األردن« عــن التزامهــا بتأدي ــات الثاثي صناعــة األلبســة األردنــي. أعربــت المكون
هــذه األدوار، التــي مــن المقــرر ترســيخها مــن خــال عقــد اتفاقيــات رســمية مــع المؤسســات الشــريكة، مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار ان التدخــات المخططــة علــى المســتويين المؤسســي والقطاعــي تعتبــر جديــدة نســبًيا. تتضمــن هــذه التدخات 
تأســيس وحــدة »عمــل أفضــل« ونظــام إلكترونــي متكامــل إلدارة الحــاالت فــي وزارة العمــل، وإطــاق برنامــج »ســفراء/
ســفيرات المصانــع« بالشــراكة مــع الجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة، اإلكسســوارات، والمنســوجات، إضافــة إلــى 
مجموعــة مــن التدخــات الهادفــة إلــى بنــاء القــدرة المؤسســية للنقابــة العامــة للعاملين/العامــات فــي صناعــة الغــزل، 
النســيج، واأللبســة، إلــى جانــب أنشــطة المنتــدى القطاعــي. ولتحديــد مــا إذا كانــت هــذه التدخــات تمكــن المكونــات 
الوطنيــة مــن تأديــة دور قيــادي فــي حوكمــة وتطويــر قطــاع صناعــة األلبســة فــي األردن، ســيعد برنامــج »عمــل أفضــل 
- األردن« إطــار عمــل دقيــق لمتابعــة وتقييــم فاعليتهــا. ســيوفر إطــار العمــل هــذا فرًصــا مســتمرة لتعديــل وتكييــف 
اســتراتيجية المرحلــة الرابعــة إن لــزم األمــر، وسيشــمل تقييــم جــودة الخدمــات التــي يقدمهــا الشــركاء الوطنيــون فــي 

المصانــع.

ــة  ــات الثاثي ــدى برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« والمكون ــة ل ــات كافي ــة هــي وجــود قــدرات وصاحي ــة الثالث الفرضي
لتحفيــز امتثــال أفضــل لمعاييــر العمــل فــي مصانــع األلبســة. يعتمــد النمــوذج الحالــي لبرنامــج »عمــل أفضــل« علــى 
إشــراك الجهــات المشــترية الدوليــة فــي البرنامــج واالســتفادة مــن صاحياتهــا ونفوذهــا لتحفيــز االمتثــال لمعاييــر 
العمــل. نفــوذ وصاحيــات الجهــات المشــترية مهمــة للجهــات المصــدرة مباشــرة التــي تصنــع ألبســة لجهــات مشــترية 
ــع التــي تصــدر لجهــات  ذات ســمعة حساســة، إال انهــا أقــل أهميــة بالنســبة إلــى مصانــع التعاقــد الثانــوي، أو المصان
مشــترية غيــر مشــاركة فــي برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«.  للتعامــل مــع هــذه المحــددات، ســيعمل برنامــج »عمــل 
أفضــل - األردن« عــن كثــب مــع وزارة العمــل، والجمعيــة األردنيــة لمصــدري األلبســة، اإلكسســوارات، والمنســوجات 
لوضــع حوافــز لامتثــال لمعاييــر العمــل فــي مصانــع الفئتيــن. يتضمــن ذلــك حوافــز إيجابيــة مثــل المشــاركة فــي برنامــج 
ــرى،  ــع كب ــر ســوق العمــل، وتأهيلهــا للتعاقــد مــن مصان ــة لمعايي ــوي الممتثل ــع التعاقــد الثان ــة العتمــاد مصان الجمعي
ــدم  ــا حــاالت ع ــرر فيه ــي تتك ــع الت ــى المصان ــل وزارة العمــل عل ــات مــن قب ــز ســلبية كفــرض عقوب ــى حواف ــة إل إضاف

ــال. االمتث

18  براون، د. وآخرون )2016( أثر برنامج »عمل أفضل«، مختبر أبحاث العمل في جامعة »تافتس«.

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2016/09/Tufts-University-Final-IA.pdf
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مخرجات متوسطة

تقدم المكونات الثاثية التقييمات، 
الخدمات االستشارية، والتدريب في 

المصانع بفاعلية.

تنسيق فعال بين أطراف المصلحة 
لمعالجة قضايا القطاع.

اكتساب العمالة األردنية مهارات تؤهلها 
للعمل في قطاع األلبسة.

تعزيز كفاءة تفتيش العمل في األردن.

تمكين العمالة من الدفاع عن حقوقها من 
خال النقابة ومنظمات المجتمع المدني. 

نمو صادرات األلبسة األردنية.

نقل الممارسات الفضلى، األدوات، 
والخبرات الفنية لبرنامج »عمل أفضل - 

األردن« إلى قطاعات ودول أخرى.

مخرجات

1. امتاك األردن لنظام فعال 
لحوكمة سوق العمل في 

قطاع صناعة األلبسة يشمل 
المكونات الثاثية وغيرها من 

أطراف المصلحة، ويضمن 
توفير وحماية حقوق العمالة 

وفًقا لتشريعات العمل 
الوطنية، ومعايير العمل 

الدولية األساسية.

2. تعزيز إسهام قطاع صناعة 
األلبسة في تشغيل األردنيين 

واألردنيات.

3. يحقق برنامج »عمل أفضل 
- األردن« أثرا إيجابيا على 

ظروف العمل وحوكمة سوق 
العمل يتخطى نطاق قطاع 

صناعة األلبسة األردني.

األثر التنموي

تحسين ظروف العمل 
والتنافسية في قطاع صناعة 

األلبسة األردني. 

امتاك المكونات الثاثية 
الوطنية القدرة على إدامة 

التحسينات.

زيادة عدد فرص العمل 
الائق في قطاع صناعة 

األلبسة األردني.

استفادة العمالة وجهات 
العمل في قطاعات أخرى 
من تدخات برنامج »عمل 

أفضل - األردن«.

آليات تنفيذ وأنشطة أساسية

توســعة نطــاق قــدرات وحــدة برنامــج »عمــل أفضــل« فــي 
وزارة العمــل إلتاحــة تنفيــذ تقييمــات المصانــع )المخــرج 1(.

مــع  بشــراكة  واستشــارية  تدريبيــة  خدمــات  تقديــم 
األلبســة  لمصــدري  األردنيــة  الجمعيــة  العمــل،  وزارة 
.)1 )المخــرج  والنقابــة  والمنســوجات،  واإلكسســوارات 

ــش  ــة تفتي ــم لمديري ــذ إطــار المتابعــة والتقيي ــر وتنفي تطوي
العمــل )المخرجــان 1 و3(.

تنفيــذ اســتراتيجية النقابــة العامــة للعاملين/للعامــات فــي 
صناعــة الغــزل، النســيج، واأللبســة )المخــرج 1(.

تطويــر برنامــج »سفراء/ســفيرات المصانــع« بشــراكة مــع 
اإلكسســوارات،  األلبســة،  لمصــدري  األردنيــة  الجمعيــة 

و2(.   1 )المخرجــان  والمنســوجات 

ــع  ــم جــودة الخدمــات المقدمــة فــي المصان ــة وتقيي متابع
ــرج 1(. ــة )المخ ــات الثاثي ــل المكون مــن قب

الوطنيــة  القطاعيــة  االســتراتيجية  وتنفيــذ  تطويــر  دعــم 
)2 )المخــرج 

تأهيــل وإعــداد القــوى العاملــة األردنيــة للعمــل فــي قطــاع 
صناعــة األلبســة )المخــرج 2(.

تعزيــز قــدرة جهــات العمــل واألعمــال علــى تحســين تنافســية 
القطــاع )المخرج 2(.

تطبيــق نظــام إلكترونــي متكامــل إلدارة الحــاالت فــي وزارة 
العمــل )المخرجــان 1 و3(.

األردن  صناعــة  غرفــة  فــي  البحثيــة  القــدرات  تحســين 
و3(  2 )المخرجــان 

تكييــف أدوات برنامــج »عمــل أفضــل األردن« ضــد العنــف 
ــى النــوع االجتماعــي لقطاعــات أخــرى وتنفيذهــا  ــم عل القائ
فــي مؤسســات مختــارة بشــراكة مــع وزارة العمــل )المخــرج 

.)3

توثيــق ونشــر الممارســات الفضلــى والــدروس المســتفادة 
مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« )المخــرج 3(.
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قياس النجاح 
تبنــى برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« منــذ انطاقــه منهجيــة دقيقــة لمتابعــة تقــدم عملــه وقيــاس أثــره. خــال المرحلــة 
الرابعــة، سيســتمر البرنامــج فــي اعتمــاد، تحديــث، وتكييــف هــذه المنهجيــة بمــا ينســجم مــع الطبيعــة المتغيــرة ألنشــطته.
ــع مــن خــال مؤشــرات أداء  ــر الخدمــات داخــل المصان ــاس تقــدم وأث سيســتمر برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« فــي قي
رئيســية تغطــي نطــاق وجــودة الخدمــات المقدمــة، والتحســينات فــي مســتويات االمتثــال لمعاييــر العمــل فــي القطــاع. 

توجــد أصــًا قاعــدة واســعة مبنيــة علــى أدلــة تؤكــد فاعليــة هــذه الخدمــات فــي تحســين االمتثــال لمعاييــر العمــل، وبالتالــي، 
ســتركز جهــود المتابعــة والتقييــم خــال المرحلــة الرابعــة علــى قيــاس أثــر التدخــات الجديــدة. ســينفذ تمريــن استشــارات 
ألطــراف المصلحــة فــي بدايــة المرحلــة الرابعــة لتوجيــه عمليــة تصميــم تقييمــات األثــر، مــع التركيــز علــى تقييــم أثــر تعزيــز 
مشــاركة أطــراف المصلحــة الوطنيــة فــي إجــراء تقييمــات المصانــع وتوفيــر الخدمــات االستشــارية كمــا هــو موضــح أدنــاه.

ســتقاس تقييمــات المصانــع المنفــذة مــن قبــل وحــدة »عمــل أفضــل« فــي وزارة العمــل بعــدة طــرق، تتضمــن مقارنــة   
جــودة تقييمــات المصانــع التــي أجرتهــا وزارة العمــل وتلــك المنفــذة مــن قبــل مستشاري/مستشــارات المنشــآت فــي 

برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«.

ســتقاس فاعليــة برنامــج »سفراء/ســفيرات المصانــع« وأثــر الحــوار االجتماعــي علــى مســتوى المصانــع بشــأن االمتثــال   
لمعاييــر العمــل باســتخدام منهجيــة تدمــج أدلــة كميــة ونوعيــة.

مــن خــال تمكيــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« مــن قيــاس التقــدم المحــرز وأثــر تدخــات المرحلــة الرابعــة، ســتتيح هــذه 
المبــادرات البحثيــة للبرنامــج إمكانيــة تحديــد مراحــل إنجــاز إلدارة التحــول واالنتقــال إلــى قيــادة أطــراف المصلحــة الوطنيــة. 
يضــاف إلــى ذلــك إنشــاء قاعــدة أدلــة لنمــاذج جديــدة لتدخــات برنامــج »عمــل أفضــل« عالمًيــا، والتــي مــن شــأنها توجيــه 
ــز  ــة لتعزي ــاء القــدرات التــي تنفذهــا منظمــة العمــل الدولي ــه أنشــطة بن عمــل البرنامــج فــي دول أخــرى، فضــًا عــن توجي

مؤسســات العمــل عموًمــا. 

أخيــًرا، ســيوثق إطــار عمــل المتابعــة والتقييــم للمرحلــة الرابعــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« الدعــم المقــدم مــن 
البرنامــج علــى مســتوى السياســات، ويقيــم أثــره. ستســتخدم مؤشــرات نوعيــة لتوثيــق التغييــرات التشــريعية والمؤسســية 
الناتجــة عــن الدعــم علــى مســتوى السياســات فــي مجــاالت مثــل المفاوضــة الجماعيــة، عمــل المنتــدى القطاعــي، وإصــدار 

البحــوث.
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التوافق االستراتيجي 
ــة  ــة بصــورة فعال ــر برنامــج »عمــل أفضــل« يتعــزز عنــد دمــج البرامــج القطري ــن دروس مســتفادة مــن عــدة دول أن أث ُتبّي
ضمــن تدخــات سياســات أوســع نطاًقــا 19. بالبنــاء علــى هــذه الــدروس، تتوافــق اســتراتيجية المرحلــة الرابعــة لبرنامــج »عمــل 

أفضــل - األردن« مــع أولويــات السياســات الرئيســية علــى المســتويين الدولــي والقطــري.

ستســعى المرحلــة الرابعــة مــن البرنامــج إلــى إيجــاد قطــاع صناعــة ألبســة أردنيــة قــادرة علــى المنافســة، مبنيــة علــى التعــاون 
بيــن أطــراف المصلحــة، تســهم فــي تعزيــز تنميــة اجتماعية-اقتصاديــة وطنيــة، الحــد مــن الفقــر، ودعــم الحقــوق األساســية 
للعمالــة. بالتالــي، ترتبــط هــذه المرحلــة بصــورة كبيــرة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة التــي تهــدف إلــى 
القضــاء علــى الفقــر )الهــدف 1(، وتعزيــز العمــل الائــق ونمــو االقتصــاد )الهــدف 8(، إضافــة إلــى بنــاء بنيــة تحتيــة متكيفــة، 

وتعزيــز التصنيــع الشــامل المســتدام، واالبتــكار )الهــدف 9(.

عــاوة علــى ذلــك، تســهم المرحلــة الرابعــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« فــي دعــم الهــدف 5 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة المتمثــل فــي تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. نظــًرا ألن العامــات يشــكلن نحــو %75 مــن 
إجمالــي العمالــة فــي قطــاع صناعــة األلبســة الموجهــة للتصديــر فــي األردن 20، سيســتفدن مــن التحســينات فــي ظــروف 
ــن الجنســين أحــد المحــاور المتقاطعــة الخمســة  ــز المســاواة بي ــك، تعزي ــى ذل ــر متناســبة. باإلضافــة إل العمــل بصــورة غي
الســتراتيجية المرحلــة الرابعــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«، وســينفذ البرنامــج مبــادرات محــددة لتمكيــن المــرأة. 

ــة. خــال العاميــن الســابقين، أدت جائحــة  ــات سياســات الحكومــة األردني ــة الرابعــة مــع أولوي تتوافــق اســتراتيجية المرحل
كوفيــد-19 إلــى مفاقمــة تحديــات الفقــر والبطالــة االقتصاديــة التــي طالمــا واجهــت األردن. أّثــرت اإلغاقــات المصاحبــة 
للجائحــة علــى األداء فــي العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك قطــاع صناعــة األلبســة، فضــًا عــن تأثيــر 
التغييــرات العالميــة فــي ساســل اإلمــداد وتكاليــف الشــحن علــى االقتصــاد. اســتجابة لهــذه التحديــات، أطلقــت الحكومــة 
األردنيــة »برنامــج أولويــات عمــل الحكومــة االقتصــادي 2021-2023«. يرتبــط الُمخــرج 2 الســتراتيجية المرحلــة الرابعــة 
ــة مــن البرنامــج الحكومــي هــذا، الهــادف  ــى والثاني ــن األول مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« بصــورة وثيقــة الركيزتي
إلــى تحســين بيئــة األعمــال واالســتثمار فــي األردن وزيــادة معــدالت توظيــف العمالــة األردنيــة. تتوافــق المخرجــات الثاثــة 
الســتراتيجية المرحلــة الرابعــة كذلــك مــع رؤيــة واســتراتيجية األردن 2025، التــي تهــدف إلــى اســتحداث فــرص عمــل جيــدة 
فــي القطــاع الخــاص لألردنييــن واألردنيــات وتعزيــز النمــو الشــامل. يرتبــط الُمخــرج 2 لهــذه االســتراتيجية بشــكل خــاص مــع 

أهــداف اســتراتيجية 2025 الراميــة إلــى تعزيــز وتوســعة نطــاق قــدرات ترويــج الصــادرات وتحســين بيئــة األعمــال.

19  برنامج »عمل أفضل« )2021( استراتيجية برنامج »عمل أفضل« 2022 - 2027.
20  برنامج »عمل أفضل - األردن« )2021( التقرير السنوي لبرنامج »عمل أفضل - األردن«.
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خــال المرحلــة الرابعــة مــن عملــه، سيســهم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية المحــددة 
فــي اســتراتيجية برنامــج »عمــل أفضــل« العالمــي 2022-2027 بعــدة طــرق، أهمهــا:

سيســهم برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« فــي تحقيــق الُمخــرج 1 مــن خــال االســتمرار فــي العمــل مــع جهــات العمــل،   
العمالــة، والمؤسســات الممثلــة لهــا، لدعــم االلتــزام بتشــريعات العمــل الوطنيــة والمبــادئ والحقــوق األساســية للعمــل 

فــي األردن.

سيســهم البرنامــج فــي تحقيــق الُمخــرج 2 مــن خــال التعــاون مــع الشــركاء االجتماعييــن لتطويــر نظــام فعــال لضوابــط   
حوكمــة ســوق العمــل يشــمل المكونــات الثاثيــة، وأطــراف المصلحــة األخــرى فــي قطــاع صناعــة األلبســة األردنــي، بمــا 

يضمــن قــدرة المؤسســات الوطنيــة علــى إدامــة أثــر برنامــج »عمــل أفضــل - األردن«.

سيســهم البرنامــج فــي تحقيــق الُمخــرج 4 مــن خــال دعــم المبــادرات الهادفــة إلــى بنــاء القــدرات المؤسســية المكونــات   
ــي فــي وزارة  ــش إلكترون ــذ نظــام تفتي ــال، مــن خــال دعــم تنفي ــى ســبيل المث ــي. عل ــى المســتوى الوطن ــة عل الثاثي
ــة  ــرات جانبي ــادرات تأثي ــل هــذه المب ــم مث ــة األردن. ســُيحدث دع ــة فــي غرفــة صناع ــر القــدرات البحثي العمــل، وتطوي
إيجابيــة علــى قطاعــات غيــر قطــاع صناعــة األلبســة. سيســتمر البرنامــج كذلــك فــي توثيــق ونشــر الممارســات الفضلــى 

والــدروس المســتفادة لتســهيل تبــادل المعرفــة مــع برامــج »عمــل أفضــل« القطريــة األخــرى.

عــاوة علــى ذلــك، تســهم المرحلــة الرابعــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« فــي دعــم المحــاور ذات األوليــة الــواردة 
فــي اســتراتيجية برنامــج »عمــل أفضــل« العالمــي. تتوافــق المحــاور المتداخلــة الخمســة فــي اســتراتيجية »عمــل أفضــل - 
األردن« بصــورة مباشــرة مــع المحــاور ذات األولويــة للبرنامــج العالمــي التــي تتضمــن »المســاواة بيــن الجنســين، التنــوع، 
والشــمولية«، »الحــوار االجتماعــي«، و »الرقمنــة، البيانــات، واألدلــة«. ستســهم تدخــات برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« 
المتعلقــة بظــروف ســكن العمالــة والتمييــز فــي دفــع األجــور فــي دعــم المحوريــن »األجــور« و »الصحــة والســامة المهنيــة« 

لـــبرنامج »عمــل أفضــل« العالمــي.

تســعى اســتراتيجية المرحلــة الرابعــة مــن برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« إلــى التوافــق مــع البرنامــج القطــري للعمــل الائــق 
فــي األردن )2018-2022(، إذ تنســجم مــع أولوياتــه الرئيســية الثاثــة: )1( خلــق فــرص عمــل لتحقيــق اســتقرار اقتصــادي 
واجتماعــي؛ )2( توفيــر ظــروف عمــل الئقــة للجميــع )العمالــة األردنيــة، العمالــة الاجئــة، والعمالــة المهاجــرة( بغيــة إتاحــة 
فــرص عادلــة لدخــول ســوق العمــل؛ و )3( بنــاء قــدرات الشــركاء االجتماعييــن لإســهام فــي توفيــر فــرص العمــل الائــق. 
مــع اقتــراب انتهــاء مــدة البرنامــج القطــري الحالــي للعمــل الائــق، ســيؤدي برنامــج »عمــل أفضــل - األردن« دوًرا فاعــًا فــي 

دعــم البرنامــج القــادم وضمــان التوافــق مــع توجهــه االســتراتيجي.

صندوق المعلومات 2: مخرجات استراتيجية برنامج »عمل 
أفضل« العالمي 2027-2022

الُمخــرج 1 – بحلــول عــام 2027، تلتــزم جهــات العمــل والمنظمــات العماليــة والجهــات الممثلــة للطرفيــن 
المســجلة ضمــن برنامــج »عمــل أفضــل« بتشــريعات العمــل الوطنيــة وبمبــادئ وحقــوق العمــل األساســية، 
وتحصــل علــى الحمايــة بموجبهــا؛ فيمــا تصبــح منشــآت القطــاع التــي تجــاوزت تحديــات جائحــة كوفيــد - 19 

أكثــر اســتدامة وتكيفــا، وشــمولية.

الُمخــرج 2 – بحلــول عــام 2027، ُيســتدام أثــر برنامــج »عمــل أفضــل« علــى العمالــة، القطــاع الخــاص، 
ــة البرنامــج. ــات، وأدل ــج، بيان ــي تســتفيد مــن نه ــة الت ــل المؤسســات الوطني ــال مــن قب واالمتث

الُمخــرج 3 – بحلــول 2027، تتبنــي المنشــآت المشــاركة فــي برنامــج »عمــل أفضــل« سياســات وممارســات 
مســؤولة فــي األعمــال بغيــة دعــم تحقيــق العمــل الائــق.

ــارا  ــه آث ــدروس المســتفادة من ــات برنامــج »عمــل أفضــل« وال ــول 2027، تحــدث منهجي الُمخــرج 4 – بحل
ــل دول وقطاعــات أخــرى.  ــة تتخطــى نطــاق البرنامــج بفضــل تبنيهــا مــن قب ــة إيجابي ــة وبيئي اجتماعي
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