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  مكتب العمل الدولي  GB.303/PFA/3/4: الوثيقة
 303: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثانيجنيف، 

PFA لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة 

من أجل اتخاذ قرار

 

 األعمال جدول منالثالث  البند

 مـتقيي

  تقييم مستقل للبرنامج القطري لمنظمة العمل الدولية 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٢: الخاص بالمملكة األردنية الهاشمية

 مقدمة  - أوًال 
ية المنبثقة عن التقييم المستقل للبرنامج القطري لمنظمة العمل يقدم هذا الموجز النتائج والتوصيات الرئيس .١

 إلى ٢٠٠٢من (االستعراض التي يشملها فترة الوتغطي . الدولية الخاص بدعم المملكة األردنية الهاشمية
 دوالرًا ٨٫ ٨٠٠٫ ١٢٩ تنفيذ عشرة مشاريع للمنظمة وخدمات استشارية تقنية بقيمة إجمالية تبلغ) ٢٠٠٧
 وفي سياق البرنامج القطري للعمل الالئق، استحدثت منظمة العمل الدولية ثالثة مشاريع أخرى قيد .أمريكيًا

 . ٢٠٠٨اإلعداد، بدأ تنفيذ مشروعين منها في سنة 

  البرنامج القطريطورت  - ثانيًا
 على أول برنامج قطري للعمل الالئق في المنطقة العربية للفترة ٢٠٠٦أغسطس / وافق األردن في آب .٢

وأيد آل من الحكومة والشرآاء االجتماعيين خطة لتنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق في . ٢٠٠٩-٢٠٠٦
 . ٢٠٠٧مايو / أيار

وجاء استحداث البرنامج القطري للعمل الالئق بعد تنفيذ سلسلة من فرادى األنشطة والمشاريع المتعلقة  .٣
ة لفترتي السنتين ما قبل االنطالق الرسمي د المحدبالمساعدة التقنية والتي تستجيب لألهداف االستراتيجية

نفت األنشطة السابقة لهذا البرنامج حسب األهداف االستراتيجية وقد ُص. للبرنامج القطري للعمل الالئق
ورغم ذلك، . والعملية الخاصة ببرنامج وميزانية آل فترة سنتين لكنها افتقرت إلى أوجه تكامل وهدف مشترك

نتقال نحو نهج أآثر تماسكًا وتكامًال لتنفيذ برنامج العمل الالئق في األردن لالهدت الطريق فإن هذه األنشطة م
 . في إطار أولويات البرنامج القطري للعمل الالئق
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  وضع البرنامج القطري  -ثالثًا 
ك يبقى يظهر التحليل أن نتائج المشاريع والبرنامج القطري للعمل الالئق الناشئ آبيرة ومفيدة، رغم أن الش .٤

. وال يزال برنامج العمل الالئق في األردن يواجه عددًا من التحديات القانونية والعملية. قائمًا بشأن استدامتها
 اإلصالحات قيد ال تزالوتبقى االستثناءات فيما يخص حقوق العمال مستمرة في القانون وفي الواقع، في حين 

بالنسبة للبلد هي تحسين إنفاذ التزاماته بموجب معايير العمل وإحدى األولويات العامة . نظر الهيئة التشريعية
 إضفاء الطابع المؤسسي على األدوات في اتجاهعالوة على ذلك، لم تحقق سوى الخطوات األولى . الدولية

 . وجيههيكل ثالثي الهادفة إلى تحقيق واإلجراءات 

 ضمن إطار أولويات وحصائل البرنامج ويقدم أدناه وصف للوضع الحالي للبرنامج القطري الخاص باألردن .٥
 . القطري للعمل الالئق

 : بالنسبة للبرنامج القطري للعمل الالئق ١األولوية رقم 
  صالحتعزيز فرص العمالة واإلدماج االقتصادي ل

  الشباب، نساًء ورجاًال 

  اعيين ـرآاء االجتمـة والشـقدرات الحكومـز ـتعزي  :١الحصيلة 
  وخدماتيذ استراتيجيات فنتع وـى وضـية عـوالمؤسسات الوط

  العمالة التي تستهدف بشكل خاص الشباب والنساء 

حرز تقدم وأ الموظفين في وزارة العمل، ية وتطوير قدراتتنمية المؤسسالساهمت منظمة العمل الدولية في  .٦
. داء دورهاملموس في بناء قدرة الوزارة على التخطيط وإصدار وإدارة المعلومات المناسبة الضرورية أل

ومع ذلك، حصلت الوزارة مؤخرًا على المساعدة الدولية من مجموعة من الوآاالت والمؤسسات المانحة، 
وقد عانت مشاريع منظمة . المنظمة على نحو فعاللتحفيز القدرات القائمة من أجل تنسيق وإدارة مساعدة 

ات جديدة على المستوى الوزاري وتغيير التأخير آنتيجة لتعيينحاالت ًا وتكرارًا من العمل الدولية مرار
فتحة مع نورغم هذا، وجد التقييم أن مناقشة منظمة العمل الدولية المستمرة والم. ١الموظفين الناتج عنها

الشرآاء في المشروع والمستفيدين منه آانت مهمة للغاية في إعادة جدولة األنشطة من أجل تلبية االحتياجات 
للترآيز على األنشطة المستقبلية التي ستكون الزمة انت الوزارة في وضع أفضل وآنتيجة لذلك، آ. العاجلة

 . والحصائل المتوخاة والتعبير عنها بشكل أآثر تحديدًا

   تعزيز المنشآت الصغيرة من أجل خلق  :٢الحصيلة 
  الوظائف والتخفيف من حدة الفقر

 وجد مكانه وهو مشروعة باألردن، الخاصالعمل الدولية سعى أول مشروع في مجموعة مشاريع منظمة  .٧
 ةإلى تطوير مهارات اإلنتاج القابلالمالئم داخل هذه األولوية من أولويات البرنامج القطري للعمل الالئق، 

ة بطيئًا قررالحصائل المتحقيق وآان التقدم نحو . ٢للتسويق والعمل للحساب الخاص لفائدة األردنيين الشباب
بيد أن المؤسسة المستضيفة . ارية والتقنية والمالية، مما عرقل نواتج المشروعبسبب سلسلة من المشاآل اإلد

استراتيجية جديدة للمشروع من شأنها أن تستجيب وضع اآلن يجري ما زالت تعتبر المشروع مهمًا ومناسبًا، و
 . بفعالية أآبر لالحتياجات السائدة وتضمن استدامة المشروع

 إعادة التأهيل القائمة على المجتمع المحلي وير الخبرة الوطنية في مجالولالستجابة للطلب العاجل على تط .٨
في إنشاء أول مرآز أآاديمي في العمل الدولية لصالح األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ساعدت منظمة 

 

إنشاء  وJOR/02/01/ITA؛ )٢٠٠٥-٢٠٠٣(   تعزيز قدرة وزارة العمل األردنية على توليد العمالة والحد من الفقر 1
  . ؛ مقترح لم يمول بعد)٢٠١٠-٢٠٠٨(وحدة إدارة السياسات والتخطيط االستراتيجي 

  .JOR/96/01M/ITA؛ )٢٠٠٧-٢٠٠٤، ٢٠٠٢-١٩٩٩(   تشجيع الحرف اليدوية في األردن 2
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اًال ويمثل المرآز مث. ٣ في مجال إعادة التأهيل القائمة على المجتمع المحليالرسمية لتقديم التدريب طقالمن
جيدًا على ملكية الهيئات المكونة لمشروع من مشاريع منظمة العمل الدولية، ويحصل على مساهمات عينية 

 . مهمة من حكومة األردن

لصالح المنشآت بالغة الصغر على مزاولة األعمال وتعتبر مدخالت منظمة العمل الدولية في التدريب العملي  .٩
إجراء  ناجحة؛ بيد أنه في وقت ، مدخالتات غير المستهدفة للربحوالصغيرة في القطاعات التجارية والقطاع

 التدابير المؤسسية الالزمة لضمان استدامة الحصائلقد وضعت بعد  المؤسسة المحلية الشريكة كنالتقييم، لم ت
 . ٤موضع التنفيذ

  :  بالنسبة للبرنامج القطري للعمل الالئق٢األولوية رقم 
  ار االجتماعيتحسين اإلدارة السديدة والحو

  تحسين القدرة المؤسسية إلدارة العمل  : ٣الحصيلة 
    ولضمان تقيد أصحاب العمل بمعايير العمل الدولية

 مفتشي العمل واضحة، وذلك نتيجة لبرامج التدريب واسعة النطاق جودةإن التحسينات المستدامة في عدد و .١٠
 سيحتاج إلى المزيد من فعليالتحسن في األداء البيد أن تحديد مستوى . ٥منظمة العمل الدوليةالتي تقدمها 
 التحديات الخارجية المتعلقة بموثوقية البيانات بشأن زيارات التفتيش ووضع مفتشي نظرًا إلىاالستقصاء، 

 . العمل في التسلسل الهرمي المؤسسي

تجار في البلد وعبره  مراقبة العمل الجبري واالالرامية إلى جهوده إزاءواجه تحديات مهمة يوما زال األردن  .١١
وزارات مختلف الفي مجال إذآاء الوعي بين العمل الدولية وقد آانت جهود منظمة . والقضاء عليهما

مناسبة لالحتياجات جهودًا  ،والشرآاء االجتماعيين اآلخرين ذوي الصلة بشأن آيفية معالجة هذه القضايا
 . يق للنتائج المحققة دون إجراء تقييم دقيحولالوطنية، لكن عدم رصد المشروع 

    بيئة مؤاتية للحوار االجتماعيإيجاد  :٤الحصيلة 

 بخصوص ما تمس يسر مشروعان من مشاريع منظمة العمل الدولية التوافق في اآلراء وتقديم الدعم الثالثي .١٢
 العمل صالح الهياآل األساسية القانونية والمؤسسية التي تؤثر فيالحاجة إليه من تنمية الموارد البشرية وإ

وترتبط استدامة تدخالت منظمة العمل الدولية بعمل اللجنة الثالثية الوطنية وإنشاء مجلس اقتصادي . ٦الالئق
أن لمشروع ل يمكنو. واجتماعي فعال واعتماد وإنفاذ قانون عمل جديد يتماشى مع المعايير الدنيا للعمل الالئق

وتشمل أنشطة إعداد . ٧اآلن لم تحقق أي نتائج ملموسةمهم لبلوغ هذه األهداف، لكن حتى  تقدميعتد بتحقيق 

 

  .JOR/02/02/AGF، )٢٠٠٧-٢٠٠٣(   إنشاء مرآز تدريب إلعادة التأهيل القائمة على المجتمع المحلي 3

، )٢٠٠٤- ٢٠٠٣، ٢٠٠٣- ١٩٩٧(دريب على مزاولة األعمال لصالح المنشآت بالغة الصغر والصغيرة    دعم الت4
JOR/03/006/01.  

  . JOR/01/50/USA، )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(   تعزيز قدرة الشرآاء االجتماعيين على النهوض بالحوار االجتماعي 5

  ،)٢٠٠٩-٢٠٠٧(ساسية في العمل الشرآاء االجتماعيون ومواصلة المشروع بوصفه المبادئ والحقوق األ   6
JOR/01/50/USA و JOR/07/03/SPA .  

وقد أصدر . بعد    اجتمعت اللجنة الثالثية مرة واحدة فقط خالل الفترة التي يشملها االستعراض ولم توضع اإلجراءات7
ديسمبر / ون األولمجلس الوزراء مواد التأسيس التي أنشئ بموجبها المجلس االقتصادي واالجتماعي في الثاني من آان

، وضع مشروع قانون العمل المعدل واعتمد البرلمان بعض ٢٠٠٦وفي سنة . ؛ لكن أرجئ وضعه موضع التنفيذ٢٠٠٧
  .٢٠٠٨يونيه / من التعديالت المقترحة خالل دورته المنعقدة في حزيران
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 عمليات التفتيش مع نظم التدقيق بشأن ترمي إلى زيادة تكاملالبرنامج القطري للعمل الالئق أيضًا جهودًا 
  على اإلنترنتالموجودة العمل 

٨ .  

  :  بالنسبة للبرنامج القطري للعمل الالئق٣األولوية رقم 
  ةتعزيز الحماية االجتماعي

    تحسين استدامة الضمان االجتماعي والقدرة  :٥الحصيلة 
   المؤسسية لحماية العمال األآثر استضعافًا 

    والقضاء على عمل األطفال

ما مكن منظمة العمل الدولية م، ٢٠٠٧سبتمبر /  برنامج خماسي السنوات بشأن عمل األطفال في أيلولأنجز .١٣
  الوطنيةوالبرامج الدراسيةوالتشريعات  في الميزانية  إدماج مسألة عمل األطفالعلىمن المساعدة 

وفي . ٩
قد ال  فعاليته إن أحدث تغييرًا إيجابيًا بالنسبة للمؤسسات والمستفيدين، فقدفعاًال وو المشروع مناسبًا اعتبرحين 

انتقلت بعض ، حيث وتفاقم مشكلة عمل األطفال في األردنلضخامة  نظرًا ،على المستوى المرغوبتكون 
 .  إلى أسوأ طوال فترة األداءيءالمؤشرات على عمل األطفال من س

 برنامج منظمة العمل الدولية بشأن الهجرة الدولية يقدم خدمات استشارية عامة قائمة على ما فتئوأخيرًا،  .١٤
ورغم هذه المساعدة . هجرة داخل وزارة العمللسياسة لرسم المعارف من أجل دعم إنشاء مديرية للهجرة و

وفي . في المسألةمشارآًا  فيه العديد من الجهات الفاعلة المحلية والدولية بات التقدم بطيئًا، في وقت آانية التقن
وإن االفتقار إلى التنسيق بين مختلف الشرآاء يطرح . سياق هذا التقييم تبرز هذه الجهود آفرص للتآزر الالزم

 . يجي في البلد والتوظيف االستراتالمستقبليتخطيط المنظمة أمام تحديا 

  االستنتاجات والتوصيات  -ًا ـرابع

  منظمة العمل الدولية   :توحيد األداء
  في األردن" أمم متحدة واحدة"و

 إصالح قانون العمل تشجيعفي الحفاظ على دورها الحيوي العمل الدولية رغم أن من المهم بالنسبة لمنظمة  .١٥
مجال تنفيذ العمل الالئق، فإن من الواضح أن هناك عددًا معايير العمل الدولية وأفضل الممارسات في اعتماد و

آبيرًا من الوظائف المتداخلة واإلخفاقات في التنسيق وحاالت عدم االتساق مع وآاالت األمم المتحدة األخرى 
فريق القطري التابع لألمم المتحدة، الذي في الفموظفو األمم المتحدة المشارآون في فريق الترآيز . في األردن

لم يكونوا على علم بعمليات منظمة العمل الدولية في البلد، ناهيك بطرق دعم هذه ان يقوده فريق التقييم، آ
 . األنشطة لحصائل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 حصيلة في اتجاه تحقيقأن تحدد وآاالت شريكة من وآاالت األمم المتحدة للعمل العمل الدولية وعلى منظمة  .١٦
هذا استراتيجية ب القياموسيتطلب . جابية ومتكاملة مشترآة بين إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والوآالةإي

عملية جديدة ونموذجًا إلدارة البرامج يشجع التنسيق بشكل أفضل ويحقق الحد األقصى من التآزر بين مكاتب 
المشروع وموظفيه، لتمكين منظمة العمل الدولية من توحيد عملها مع الفريق القطري التابع لألمم المتحدة 

  . والشرآاء االستراتيجيين

 

  .JOR/07/02M/USA و JOR/07/04/JOR، )٢٠٠٨بداية (   عمل أفضل في األردن 8

  . JOR/02/50/USA، )٢٠٠٧-٢٠٠٢(نامج الوطني لمنع أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها في األردن البر   9
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المزيد من التماسك على حضور المنظمة أن يضفي  المشاريع وتنسيقها ستضافةد الموقع واحوجود ومن شأن  .١٧
 البرنامج القطري للعمل الالئق ويديره ويقوم بالكثير من مثلمنسق وطني أن يل يمكنو. وإطاللتها في البلد

ظفي المنظمة  يتولى التنسيق بين جميع مووأناالتصاالت المهملة مع الفريق القطري التابع لألمم المتحدة، 
المديرين الحاليين للمشروع وآبار المستشارين والية المقيمين والزائرين، وهي مهمة ال تدخل في نطاق 

 . التقنيين والمكتب اإلقليمي للدول العربية

يوصي فريق التقييم بأن يضع المكتب اإلقليمي استراتيجية لتعيين منسق في البلد يعنى   :١التوصية   -
 لصالح تنفيذ البرنامج القطري للعمل المعتمدةباألردن وفقًا لضوابط المخصصات ببرنامجه الخاص 

 . الالئق الخاص باألردن

  اريعرصد وتقييم البرنامج والمش

فقد تم التفكير . ما زالت الثغرات المفاهيمية قائمة بين البرنامج القطري للعمل الالئق ومشاريع التعاون التقني .١٨
 وفي حين تدعو وثائق حقبة البرنامج القطري للعمل الالئق إلى األخذ بنهج .فيها ووضعها بصورة منفصلة
هذا االنتقال، إلى تقويض  عدم اتساق رسالة منظمة العمل الدولية في البلد ؤديأآثر شمولية وتكامًال، قد ي

ينة وقابلة  خطط الرصد واالفتقار إلى مؤشرات مناسبة معوإن عدم إتمام. وآذلك فعالية التدخالت واستدامتها
تها في ا قصور إمكاني، يبرزانللقياس وفي المتناول ومالئمة ومحددة زمنيًا في مشاريع منظمة العمل الدولية

 . ةقررمجال التقييم ويعوقان قياس التقدم المحرز لتحقيق الحصائل الم

لية المتعلقة م المكتب اإلقليمي األنشطة والممارسات الحايوصي فريق التقييم بأن يقّي  :٢التوصية   -
ومن شأن هذا أن يساعد على تعريف أوجه الضعف . بالرصد والتقييم على مستويي البرنامج والمشروع

والقوة ويسمح بوضع نهج إلدارة المشروع والبرنامج، من شأنه أن يعزز االبتكار والمرونة ويشجع حل 
 . لعمل الالئقعناصر أساسية في البرنامج القطري لوصف ذلك بالمشاآل ويدير المخاطر 

 صالت وتطبيق جميع المستويات على وضع منينبغي أن يدرب المديرون والموظفون   :٣التوصية   -
أنشطة  حصيلة تتبينوسوف . بين مشاريع التعاون التقني وحصائل البرنامج، وليس فقط نواتج المشروع

صوص تصميم البرامج  المؤشرات النوعية والكمية المناسبة بخحديد من خالل تهبناء القدرات هذ
ويمكن أن تمول هذه األنشطة الخاصة ببناء القدرات . والمشاريع وخطط الرصد والتقييم في المستقبل

 .  التدريب الموجودة في المنطقة إلى جانب مدخالت المشروعاتمن اعتماد

  إدارة المخاطر

 حديدى غياب استراتيجية لتلقد حام الشك مرات عديدة جدًا حول تحقيق الحصائل، وهذا راجع باألساس إل .١٩
وثبت هذا على مدى الفترة التي يشملها االستعراض، حيث عرفت هذه الفترة تغييرًا . المخاطر والحد منها

 .  شهرًا األخيرة١٨  فترةموظفي وزارة العمل وعمليتين إلعادة الهيكلة فيفي آبيرًا 

تمامًا أآبر للدروس المستخلصة من والبرامج اهال بد من أن يولي تخطيط المشاريع  : ٤التوصية   -
دورات البرمجة السابقة وأن يضع مسبقًا استراتيجيات إلدارة المخاطر من أجل تجنب أو تقليص 

 . التي تتأثر سلبًا بعوامل خارجيةالتأخير وتكاليف إنجازات المشروع حاالت المخاطر و

  الحفاظ على التشاور والمشارآة 
  الثالثيين المتوازنين

ت التي غاب فيها التنسيق والتشاور الثالثيين، حدثت عراقيل أمام تحقيق واستدامة حصائل برامج في الحاال .٢٠
وبصورة عامة، سيكون على إدارة المنظمة تشجيع مشارآة الهيئات المكونة .  العمل الدوليةع منظمةيراومش

  . كية الحصائلع من أجل زيادة النقل الفعال لمليرامشارآة أآبر على مدى دورة البرامج والمش
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 ةي الفرص لكي تصبح شريكة فعلتتاح لهايئات المكونة، وينبغي أن ينبغي تعزيز قدرة اله:  ٥التوصية   -
وسيعني هذا .  التي تعتمدها المنظمة بشأن برامجها ومشاريعها، في اإلدارة القائمة على النتائجبقدر أآبر

التقييم، وبالتالي تأآيد الدور المهم الذي يمكن جعل هذه الهيئات المكونة شريكة في التصميم والرصد و
 .  في تحقيق النتائج واستدامتهاتضطلع بهأن 

  تعليقات من المكتب بشأن التقييم  -خامسًا 
يرحب المكتب اإلقليمي باستنتاجات وتوصيات التقييم في هذه المرحلة من تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق  .٢١

 االستنتاجات والتوصيات في الوقت المناسب وستساعد على تحسين تالحم وقد جاءت هذه. الخاص باألردن
البرنامج والمشروع مع األطر اإلنمائية الوطنية، بما فيها البرنامج الوطني وإطار عمل األمم المتحدة 

 . للمساعدة اإلنمائية، وآذلك التنسيق داخل البلد بين المشاريع ووآاالت األمم المتحدة

 ومع الفريق القطري  العمل الدولية اإلقليمي الحاجة إلى تحسين تنسيق البرامج داخل منظمةوإذ يدرك المكتب .٢٢
 وحدة ويسعى المكتب اإلقليمي إلى إنشاء. تامًاتأييدًا  ١التوصية التابع لألمم المتحدة في األردن، فهو يؤيد 
حسين تنسيق المشاريع وذلك في المشاريع في األردن وتلصالح إلدارة البرامج تابعة لمنظمة العمل الدولية 

 . حدود الموارد المتاحة

 ٣ و٢التوصيات  نحو تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج في عملياته، آما أنه يؤيد قدمًا المكتب اإلقليمي يسيرو .٢٣
نظم المكتب ، ٢٠٠٨يوليه / وفي تموز. وقد اتخذت خطوات أولية من أجل االمتثال لهذه التوصيات. ٤و

 اإلدارة القائمة بشأنع يرالقة عمل تدريبية لكبار المستشارين التقنيين وأخصائيي البرامج والمشاإلقليمي ح
آما أن . على النتائج وتحليل المخاطر وسياسات وإجراءات منظمة العمل الدولية فيما يخص الرصد والتقييم

وسيقدم هذا .  لديه اإلقليمية مسؤول عن الرصد والتقييم لتعزيز وحدة البرمجةعيينالمكتب اإلقليمي بصدد ت
ع والهيئات المكونة بشأن تصميم مشاريع قابلة للقياس يراالموظف بناء القدرات لصالح موظفي البرامج والمش

 . خطط الرصد والتقييمرسم ومرآزة على النتائج و

المكونة سوف يضع المكتب اإلقليمي استراتيجية تدريب لفائدة الهيئات ، ٥التوصية ختامًا، فيما يخص و .٢٤
 . الوطنية لتعزيز معارفها والتزامها باإلدارة القائمة على النتائج وتنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق

  تعليقات الهيئات المكونة الثالثية  -سادسًا 
-٢٠٠٢:  التقييم الثالثي التالي المتعلق بتقييم البرنامج القطري لمنظمة العمل الدولية الخاص باألردنحظي .٢٥

 . تأييد وزارة العمل وغرفة صناعة األردن واالتحاد العام لنقابات عمال األردن، ب٢٠٠٧

من خالل تعاون األعضاء الثالثيين ومن خالل المساعدة  قد أِحرز مهمًاويود الفريق أن يشير إلى أن تقدمًا  .٢٦
 . ةماضيفي السنوات القليلة الالعمل الدولية التقنية التي قدمتها منظمة 

.  التقييم وفائدتهتوقيت هذاالمكونة في أن تشيد بمنظمة العمل الدولية وفريق التقييم لمالءمة وترغب الهيئات  .٢٧
ومن المهم أيضًا إلقاء الضوء على جهود المنظمة . لمنهجية بتقدير خاصفي اوقد حظي الجانب التشارآي 

 . ودعمها في تحقيق معالم مهمة في تنفيذ برنامج العمل الالئق

 أن المنسق الوطني ينبغي أن أن يضيفواتأييدًا تامًا، بيد أنهم يودون  ١التوصية ثالثيون ويؤيد األعضاء ال .٢٨
يتأآد من أن أن  وأن يمثل مصالح جميع الهيئات المكونة الثالثية لبرنامج المنظمة في األردن، ويكون مستقًال

ومن شأن التنسيق الوثيق مع .  في إدارة وتنسيق برنامج المنظمةعلى قدم المساواةمدخالتهم وشواغلهم ممثلة 
 . الوطنية أن يضمن تحقيق الحصائل واستدامتهاجميع الهيئات المكونة 

 اإلجراءات الموصى بها، فإن الهيئات المكونة تتفق تمامًا مع النتائج و٤ و٣ و٢التوصيات وفيما يخص  .٢٩
درات الخاصة باإلدارة في أنشطة بناء القتشارك  الهيئات المكونة جعلوتشجع المنظمة بشكل أآبر على 

وسيضمن هذا أيضًا إدراج االحتياجات الحالية والمستقبلية .  المخاطر وإدارتهاتقييموفي القائمة على النتائج 
 . التي ينبغي إدراجها في البرامج القطرية للعمل الالئق في المستقبل
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قدرات الهيئات المكونة لكي في وضع أنشطة بناء أن تشارك ، تأمل الهيئات المكونة ٥للتوصية وبالنسبة  .٣٠
 . النتائج المحققةاستدامة  أفضل وتكون مسؤولة عن دعمًاتكون قادرة على دعم البرنامج القطري للمنظمة 

قد ترغب اللجنة في أن توصي مجلس اإلدارة بأن يطلب إلى المدير العام أن يأخذ بعين االعتبار النتائج  .٣١
 خالل البرنامج مناللجنة، في الدعم المتواصل المقدم لألردن والتوصيات الواردة أعاله، وآذلك مالحظات 

 . القطري للعمل الالئق
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