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مقدمة

اعتربت ق�ضايا العدالة االجتماعية ،والعمل الالئق ،واحرتام احلقوق اال�سا�سية يف العمل يف قلب االنتفا�ضات ال�شعبية التي �أثرت على
عدد من الدول العربية .وا�ستم ّد الأردن الوحي والإلهام من احتجاجات �إندلعت يف كل من تون�س وم�صر ،حيث �شهدت �شوارعه عدد ًا غري
ال�سخط واال�ستياء القائمة من خالل
م�سبوق من الإ�ضرابات واالحتجاجات يف العام  ،2011وعليه ،بادرت احلكومة �إىل الإ�ستجابة ملوجة ّ
ال�سيا�سات الإجتماع ّية والإقت�صاد ّية ،كما متت امل�صادقة
ت�سريع عجلة الإ�صالح ،مبا يف ذلك الإ�صالح الد�ستوري والت�شريعي وا�صالح ّ
على �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطن ّية ب�شكل ر�سمي يف �أيار/مايو  ،2011ما جعل ق�ضية العمل الالئق للأردنيني يف �صدارة �أولو ّيات التنمية
الثالث ّية.
ومن خالل الربنامج الوطني اجلديد للعمل الالئق ،تعمل ّ
منظمة العمل الدول ّية ب�شكل وثيق مع ّ
ال�شركاء الثالثة على الإرتقاء ب�أجندة
الت�شغيل الوطن ّية ،وتعزيز الو�صول �إىل فر�ص العمل الالئقة� .إىل هذا ،يح ّدد الربنامج الوطني للعمل الالئق حماور �إطار العمل اال�سرتاتيجي
ال�صعيد الوطني للفرتة  .2015-2012وهو مي ّثل الإلتزام امل�شرتك بني احلكومة ّ
لتدخالت ّ
ّ
ومنظمات العمال
منظمة العمل الدول ّية على ّ
و�أ�صحاب العمل من جهة ّ
ومنظمة العمل الدول ّية من جهة �أخرى بالتعاون امل�شرتك من �أجل بلوغ �أهداف حم ّددة يف جمال تعزيز فر�ص
العمل ،واحلقوق يف العمل ،واحلماية االجتماع ّية ،واحلوار االجتماعي ،من خالل اعتماد مقاربة مبنية على النتائج .كما يهدف الربنامج
ال�ساعية �إىل خف�ض العجز يف ن�سبة العمل الالئق ،وتعزيز القدرة الوطن ّية على تعميم
الوطني للعمل الالئق �إىل دعم املبادرات الوطن ّية ّ
ال�سيا�سات االجتماع ّية واالقت�صاد ّية.
العمل الالئق يف ّ
وكان الأردن يف مقدمة الدول العرب ّية التي و ّقعت على الربنامج الوطني للعمل الالئق يف العام  .2006وقد مت �إجناز الربنامج الوطني
ال�سابق للعمل الالئق يف الأردن للفرتة ( )2009-2006يف نهاية العام  .2009ومتحور الربنامج حول ثالث �أولو ّيات رئي�س ّية هي)1( :
ال�شبان ّ
تعزيز فر�ص الت�شغيل والتكامل االقت�صادي ل�صالح ّ
وال�شابات )2( ،حت�سني احلوكمة واحلوار االجتماعي )3( ،تعزيز احلماية
االجتماع ّية ،فيما خ�ضع الربنامج الوطني اخلا�ص ّ
مبنظمة العمل الدول ّية يف الأردن للفرتة (� )2007-2002إىل تقييم م�ستق ّل يف العام
.2008
ومنذ ذلك احلني ،جرى �إختيار الأردن من بني الدول الت�سع عاملي ًا ،والوحيد من منطقة الدول العرب ّية ،الختبار امليثاق العاملي لفر�ص
العمل ،الذي مت اعتماده خالل م�ؤمتر العمل الدويل يف حزيران/يونيو  ،2009وقد ت�ضمن جمموعة من ال�سيا�سات الرامية �إىل الرتويج
للوظائف وحماية الأفراد ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل �أجندة العمل الالئق.
�إىل هذا ،بادرت ّ
منظمة العمل الدول ّية �إىل �إجراء تقييم �سريع لآثار الأزمة املال ّية العامل ّية يف ني�سان�/أبريل  ،2010ثم �إعداد تقرير
امل�سح الوطني الأردين والأكرث تع ّم ًقا ب�ش�أن امليثاق العاملي لفر�ص العمل ،وذلك يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2010وت�ضمن امل�سح ملح ًة
مف�ص ًال عن اال�ستجابات ال�سيا�سية من خالل ا�ستخدام حمفظة امليثاق
عام ًة عن ت�أثري الأزمة االقت�صاد ّية واملال ّية على الأردن ،وتو�صي ًفا ّ
العاملي لفر�ص العمل كقائمة تدقيق ،والإ�سرت�شاد بالتو�صيات ذات ال�صلة ب�سبل م�ساهمة ال�سيا�سات الوطن ّية يف ر�سم مالمح عوملة عادلة
ثالثي الأطراف حول رزمة الإنعا�ش التي تتجاوز
وم�ستدامة .وبهذه الطريقة� ،سعى امليثاق العاملي لفر�ص العمل �إىل ّ
التو�صل �إىل �إجماع ّ
الأزمة لت�شمل اعتبارات طويلة الأمد بهدف حتقيق من ّو ت�ضميني وعادل.
وا�ستناد ًا �إىل نتائج ممار�سات امليثاق العاملي لفر�ص العمل� ،أطلقت ّ
منظمة العمل الدول ّية/املكتب الإقليمي للدول العرب ّية جمموعة
م�شاورات بني �أيار/مايو و�أيلول�/سبتمرب  2011من �أجل اعتماد برنامج وطني جديد للعمل الالئق يف الأردن .وجرى حتديد �أولو ّيات
الربنامج الوطني للعمل الالئق بنا ًء على نتائج هذه امل�شاورات الثالث ّية الأطراف التي ح�صدت الإجماع حول ثالث �أولو ّيات رئي�سية.
واعتمدت عمل ّية اختيار الأولويات على حتليل �شامل لق�ضايا العمل ،والتي تنبثق ب�شكل �أ�سا�سي عن نتائج امل�سح الوطني للميثاق العاملي
للوظائف ومن الأولويات الوطن ّية ،كما ورد يف الأجندة الوطن ّية ،واخلطة التّنفيذية الإمنائية ،ويف ا�سرتاتيج ّية الت�شغيل الوطن ّية م�ؤخر ًا.
أي�ضا �أولو ّيات الربنامج الوطني للعمل الالئق على امليزة املقارنة ّ
وترتكز � ً
ملنظمة العمل الدول ّية ،وعلى الإجنازات والدرو�س امل�ستخل�صة من
�أن�شطة ّ
منظمة العمل الدول ّية ال�سابقة يف الأردن.
الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن
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ويتطابق الربنامج الوطني للعمل الالئق للفرتة ( )2015-2012ب�شكل كامل مع �أجندة الأردن الوطن ّية التي متت ّد � ً
أي�ضا حتى العام ،2015
و�سيكون جزء ًا ال يتج ّز�أ من �إطار عمل الأمم املتّحدة للم�ساعدة الإمنائ ّية للفرتة  .2017-2013و�سيتم تنفيذه بالتّعاون وال�شراكة مع
ّ
ال�شركاء الثالثة ،مع الرتكيز على الأولويات الثالث التالية:

الأولو ّية الأوىل	:تو�سيع فر�ص العمل الالئق لت�شمل ال�ش ّبان ّ
وال�شابات من خالل الرتويج لظروف
و�شروط عمل �أف�ضل ،وعدم التّمييز ،واحلقوق املت�ساوية يف العمل.

الأولو ّية الثانية	:تو�سيع احلد الأدنى من ال�ضمان االجتماعي لي�شمل املجموعات الأكرث ه�شا�شة
يف املجتمع من خالل �أر�ضية احلماية االجتماع ّية ،وذلك كجزءٍ من نظام �ضمان
اجتماعي �أكرث �شمول ّية يف الأردن.
الأولو ّية الثالثة:

تعزيز فر�ص الت�شغيل ،مع الترّ كيز على ا�ستخدام ّ
ال�شباب.

ومن املق ّرر �إدماج املوا�ضيع املتقاطعة التالية �ضمن جماالت الأولو ّيات الثالث املذكورة �أعاله:
ـ ـ احلوار االجتماعي
ـ ـ معايري العمل الدول ّية
ـ ـ امل�ساواة بني اجلن�سني
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 1ـــ ال�سياق الوطني
مع تعيني رئي�س جديد للحكومة يف ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2011أ�صبح «عون اخل�صاونة» رئي�س الوزراء الثامن يف غ�ضون � 12سنة .ويف
ال�سيا�سي ،وافق امللك على ا�ستقالة رئي�س احلكومة معروف بخيت �إثر ر�سالة موقعة من  70ع�ض ًوا
خطوة تهدف �إىل تخفيف الإحتقان ّ
يف جمل�س النواب تدعو �إىل تغيري احلكومة و�أُوكلت احلكومة اجلديدة مه ّمة �إطالق احلوار الوطني «وتطبيق �إ�صالحات �سيا�سية مبراحل
1
وا�ضحة ال بجدول زمني كيفي».
كذلك ،برزت ق�ضايا احلريات النقابية ،والت�شغيل ،والعمل الالئق يف موجة اال�ضطرابات الأخرية التي اجتاحت البالد ،مع تنظيم �أكرث من
 550تظاهرة احتجاج و�إ�ضراب متع ّلقة بالعمل يف الأردن منذ كانون الثاين/يناير  .2011 2يف املقابل ،بادرت احلكومة �إىل �إدراج الت�شغيل
والعمل الالئق للأردن ّيني يف �صلب ا�سرتاتيج ّية اال�ستجابة التي اعتمدتها ،من خالل الت�صديق على ا�سرتاتيج ّية الت�شغيل الوطن ّية يف �أيار/
مايو  .2011ويف �إطار الإ�ستجابة املبا�شرة ال�سرتاتيج ّية الت�شغيل الوطن ّية ،ومتا�ش ًيا مع الأولويات الثالثية� ،سيكون الت�شغيل ،واحلريات
النقابية ،واحلقوق يف العمل يف طليعة الربنامج الوطني اجلديد للعمل الالئق يف الأردن.

الوقائع الرئي�س ّية والأرقام
		
			
عدد ال�سكان
					
النمو الفعلي للناجت املح ّلي الإجمايل
الناجت املح ّلي الإجمايل للفرد الواحد (د�.أ .يف تكاف�ؤ القدرة ال�شرائ ّية )
				
ن�سبة الت�شغيل �إىل عدد ال�سكان
ن�سبة امل�شاركة الإجمال ّية 					
ن�سبة م�شاركة الذكور						
ن�سبة م�شاركة الإناث						
					
ن�سبة ال�سكان حتت مع ّدل الفقر املطلق
		
املجموع ال�صايف لاللتحاق مبرحلة التعليم االبتدائ ّية
					
�إجمايل ن�سبة الأم ّية لدى البالغني

)2010( 6,4
)2010( %3,1
5,255
)2009( %35
)2009( %40,1
)2009( %64,8
)2009( %14,9
)2008( %13,3
)9-2008( %97,6
)8-2005( %92

امل�صادر :وحدة املعلومات االقت�صاد ّية  -الوفاء بالوعد وحتقيق التط ّلعات :التّقرير الوطني الثاين للأهداف الإمنائ ّية للألف ّية يف الأردن
لعام 2010

�أ ـ ـ ال�سياق االجتماعي واالقت�صادي
جرى ت�صنيف الأردن حالي ًا كبلد متو�سط �إىل مرتفع الدخل بح�سب م�ؤ�شر التنمية الب�شر ّية .وو�ضع تقرير التنمية الب�شر ّية للعام 2010
الأردن يف املرتبة  82من �أ�صل  189بلد ًا ،ويف املرتبة الثامنة من �أ�صل  17بلد ًا عرب ّي ًا قيا�س ًا �إىل م� ّؤ�شر التنمية الب�شر ّية.
ف�ض ًال عن ذلك� ،إلتزم الأردن ببلوغ الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية بحلول العام  .2015وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ الأردن قد بلغ الهدف الثاين من
املن�سقة
الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية ،وهو �سائر باتجّ اه بلوغ
نْ
الهدفي اخلام�س وال�ساد�س .ولكن ،تدعو احلاجة �إىل بذل املزيد من اجلهود ّ
)1
)2

http://www.jordantimes.com/?news=42390
http://labor-watch.net/en/index.php/news/41-top-headlines/3291--labour-activists-announce-independenttradeunions-federation-
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لبلوغ الهدف الأ ّول والثالث والرابع وال�سابع.
بال ّن�سبة �إىل الهدف  1من الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية� ،إنخف�ضت ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون حتت م�ستوى الفقر املدقع ب�أكرث من ال ّن�صف
منذ العام  ،1992وبلغت �أق ّل من  %1يف العام  .2008ومن ج ّهة �أخرى ،يف العام � ،2008إرتفعت ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون حتت ّ
خط
الفقر املطلق ب�شكل ال ُيذكر ،حيث ارتفعت من  %13يف العام � 2006إىل  %13,3يف العام  .2008ولكنّ ن�سب البطالة بقيت �ضمن هام�ش 12
ين�ص على
�إىل  %13بني العامني  2006و .2011وبالتايل ،من امل�ستبعد �أن يبلغ الأردن الهدف (-1ب) من الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية الذي ّ
�ضمان اال�ستخدام الكامل والعمل الالئق للجميع ،مبا فيهم الن�ساء ّ
وال�شباب.

ب ـ ـ الو�ضع ال�سائد يف �سوق العمل
كمتو�سط بني العامني  2004و ،)2009تراوحت ن�سب
على ال ّرغم من ارتفاع النمو االقت�صادي قبل اندالع الأزمة املال ّية العاملية (%7
ّ
البطالة بني  12و %13,2( %13يف العام  2006و %12,3يف العام  .)2011وعليه ،مل ت�سهم مع ّدالت النمو االقت�صادي يف ا�ستحداث عدد
كاف من الوظائف النوعية ،خم ّلف ًة حوايل  180,284عاط ًال عن العمل يف العام .2009
ٍ
يف املقابل ،يبقى ت�أثري �سيا�سات اال�ستثمار على الت�شغيل غري �أكيد .كما �أ ّدى حترير التجارة �إىل زيادة االعتماد يف مناطق الت�صدير على
العمال املهاجرين ،ما �ساهم بدوره يف انخفا�ض �أجور الع ّمال غري املاهرين .ويف املقابل ،مت ا�ستحداث الوظائف ذات املهارات املنخف�ضة،
بد ًال من الوظائف ذات القيمة امل�ضافة العالية والتي تتيح دفع الأجور املنا�سبة ،وتل ّبي تط ّلعات ّ
ال�شباب الأردين .ونتيجة لذلك ،يعمل حواىل
� 600,000أرد ّ
ين يف اخلارج� ،أي ن�صف حجم الق ّوة العاملة الأردن ّية املوجودة يف الداخل ،ويعملون مبعظمهم يف وظائف تتط ّلب مهارات
عالية جد ًا ،فيما ال تزال املهارات املحل ّية املتاح تفوق الطلب املح ّلي.
لذلك ،يتعينّ على الأردن �أن ّ
يخطط بعناية �أكرث ل�سيا�ساته االقت�صاد ّية وت�أثريها على فر�ص العمل وال ّدخل ،بالإ�ضافة �إىل التّن�سيق بني
�سيا�ساته الكل ّية وال�صناع ّية والتجار ّية ،من �أجل التح ّول ب�شكل تدريجي نحو �إقت�صاد يعتمد على املهارات العالية وي�ستند �إىل املعرفة ،مبا
3
يتنا�سب مع تط ّلعات الباحثني عن العمل املحتملني.
ال�سكان ممن هم يف �سنّ العمل.
وبالإ�ضافة �إىل البطالة الهيكل ّية ،يواجه الأردن حت ّد ًيا �آخر يتم ّثل مبعاجلة الن�سبة العالية النعدام ن�شاط ّ
ت�سجل ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يبلغون �أكرث من خم�سة ع�شر عام ًا والنا�شطني
وتبقى ن�سب امل�شاركة االقت�صاد ّية من �أدنى الن�سب عامل ًّيا� ،إذ ّ
�إقت�صاد ًّيا  40يف املئة فقط .يف الواقعُ ،يعترب الأردن من االقت�صاد ّيات الع�شرة يف العامل ذات الن�سب الأدنى للت�شغيل مقارنة مع عدد
ي�سجل الأردن �أحد �أدنى امل�ستويات يف العامل جلهة م�شاركة الإناث ،حيث تبلغ ن�سبة م�شاركة املر�أة يف الق ّوة العاملة %14
ال�سكان .كذلكّ ،
4
وتف�سر الهوة ال�ساحقة القائمة بني الذكور والإناث تدين ن�سب الت�شغيل �إىل عدد ال�سكان.
تقريب ًا ،مقابل  %65من الرجالّ .
وعلى �ضوء هذه اخللف ّية ،واجه االقت�صاد الأردين التح ّدي الهائل املتم ّثل با�ستيعاب �أعداد كبرية من ال�شباب الوافدين �إىل �سوق العمل ،مع
وجود حواىل  %70من ال�سكان البالغني �أقل من  30عام ًا  .5وت�شك ّل ن�سبة ّ
ال�شباب البالغني  15ــ 24عام ًا  %22من �إجمايل عدد ال�سكان ،حيث
ي�ش ّكل طالب املرحلة الثانو ّية والطالب اجلامعيون الق�سم الأكرب منهم� .إىل هذا ،تلقي البطالة بظاللها ب�شكل غري متكافئ على ّ
ال�شباب،
يف �ضوء بلوغ البطالة ن�سبة  %27يف �صفوفهم� ،أي �أكرث من �ضعف �إجمايل ن�سبة البطالة يف العام .2009
وافد
ال�سريع للقوى العاملة حت ّد ًيا جوهر ًّيا لالقت�صاد املح ّلي من ناحية ا�ستحداث وظائف كافية ت�ستوعب �أكرث من ٍ 60,000
وي�ش ّكل التو�سع ّ
جديد ،غالب ّيتهم من ال�شباب� ،إىل �سوق العمل يف كل عام ،فيما ت�ستطيع احلكومة ا�ستحداث  10,000 6وظيفة ال غري .وحتى الآن ،ال يزال
ٍ

منظمة العمل الدول ّية .2011 .امل�سح الوطني للميثاق العاملي لفر�ص العمل :الأردن (جنيفّ ،
ّ )3
منظمة العمل الدول ّية) ،متاح على املوقع االلكرتوين التايل:
.jobspact/country/country-scans/lang--en/index.htm

 )4امل� ّؤ�شر الرئي�سي ل�سوق العمل  2اخلا�ص ّ
مبنظمة العمل الدول ّية واملتع ّلق بن�سبة اال�ستخدام مقارنة مع عدد ال�سكان.
� )5أحمد ،ب (« .)2010دالئل امل�ستقبل لال�ستخدام ح�سب املهنة يف الأردن» .الوكالة الكند ّية للتنمية الدول ّية واملركز الوطني لتنمية املوارد الب�شر ّية.
1=lang_hmka1&26=menu_id&9117=http://www.kingabdullah.gov.jo/news/details.php?kn_serial )6
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�أكرث من  %30من الأردن ّيني ّ
موظفني يف القطاع العام ،7الذي ال يزال يعتربه الكثريون �أكرث جاذب ّية من ناحية الأجور ،والأمن الوظيفي،
واملنافع االجتماع ّية.
ونتيجة لذلك ،تذهب الوظائف امل�ستحدثة بال ّدرجة الأوىل �إىل الع ّمال املهاجرين .وخالل الفرتة املمتدة من العام � 2005إىل العام ،2009
�شغل الع ّمال املهاجرون  %63من الوظائف امل�ستحدثة ،يف حني بقي حوايل � 180,000أرد ّ
ين عاط ًال عن العمل .وبالتايل ،مت االتجّ اه يف �سياق
منوذج التنمية املعتمد يف الأردن نحو الإعتماد على الع ّمال الأجانب ،الذين ي�شكلون اليوم ن�صف امل�ستخدمني يف القطاع اخلا�ص تقري ًبا،
يف مقابل  %20فقط منذ � 10سنوات .8وهكذا ارتفعت ن�سبة غري الأردن ّيني يف جمموع الوظائف من  %23يف العام � 2006إىل  %27يف العام
 ،2011بح�سب التوقعات.
وحال ًّيا ،يبلغ عدد الع ّمال املهاجرون امل�ستخدمون ب�شكل ر�سمي يف الأردن حوايل .335,000 9وغالب ّية ه�ؤالء الع ّمال هم من �أ�صحاب
امل�سجلني يف الأردن هم يف احلقيقة �أم ّيون.
املهارات املتدنية� ،إذ ب ّينت الإح�صاءات يف العام � 2009أن حوايل  %90من العمال الأجانب ّ
وتبلغ ن�سبة الع ّمال الأجانب احلائزين على �شهادة البكالوريو�س �أو �شهادة �أعلى  %0،53فقط .ويعمل غالب ّية ه�ؤالء الع ّمال يف قطاعات
ال�ساحقة من الع ّمال الأجانب هم م�صر ّيون ( %70يف العام ،)2009
الإنتاج والزراعة واخلدمات .وبال ّن�سبة �إىل اجلن�س ّيات ،فالغالب ّية ّ
يليهم الأندوني�س ّيون ،فال�سريالنك ّيون والفيليبين ّيون.
ويف العام  ،2009كان حوايل  %96من العمال املهاجرين يتقا�ضون �أجر ًا يرتاوح بني  199-100دينار ًا �أردن ًّيا .ويف الواقع ،ترتاجع الأجور
احلقيق ّية مع مرور الوقت ،ما ُيعترب م� ّؤ�شر ًا رئي�س ًّيا �إىل �أنّ العمال الأجانب يدفعون االقت�صاد الأردين ،الفائ�ض �أ�ص ًال ،نحو توازن قائم على
املهارات والأجور املتدنية والإنتاج ّية املنخف�ضة.
على �ضوء ما تق ّدم ،ت�سعى احلكومة �إىل و�ضع قيود م�ش ّددة على ا�ستخدام الع ّمال املهاجرين ،من خالل فر�ض كوتا على بع�ض املهن،
و�إغالق �أبواب مهن �أخرى ب�شكل كامل يف وجه الع ّمال الأجانب ،و�إعطاء الأولو ّية ب�شكل �صريح ال�ستخدام العمال الأردن ّيني .وقد مت تثبيت
هذا االتجّ اه العام باعتباره �أولوية لل�سيا�سة الوطن ّية� ،إىل جانب امل�صادقة على �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطن ّية.

ج ـ ـ احلوار االجتماعي

يف ال�سنوات الأخرية ،ح ّقق الأردن بع�ض الإجنازات امللمو�سة يف جمال الإرتقاء باحلوار االجتماعي .ومت ّثلت معامل هذه الإجنازات يف
�إن�شاء املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف العام  2009لت�سهيل احلوار حول ال�سيا�سات االقت�صاد ّية واالجتماع ّية ،فامل�صادقة الر�سم ّية
على جلنة العمل الوطن ّية الثالث ّية يف قانون العمل الأردين عام  .2010ولكنّ منابر احلوار االجتماعي الثالث ّية تبقى �ضعيفة و�ساكنة �إىل
ح ّد كبري.11
وتربز يف مق ّدمة املطالب االقت�صاد ّية ال�شعب ّية موا�ضيع زيادة الرواتب ،واحلرية النقابية ،والوظائف .ويف ظ ّل االرتفاع امل�ستم ّر يف كلفة
العي�ش ،ت�ص ّدر اجلدل الدائر حول احل ّد الأدنى للأجور املطالب الع ّمالية .واجلدير بال ّذكر �أنّ املر�سوم ال ّر�سمي الأخري ال�صادر يف العام
 2009ح ّدد احل ّد الأدنى للأجور بـ  150دينا ًرا �أردن ًّيا يف ال�شهر .ولكنّ احل ّد الأدنى للأجور ال ينطبق على خمتلف �شرائح القوى العاملة،
مبا فيهم الع ّمال يف جمال الألب�سة ،والطهاة ،والب�ستان ّيون ،والعمال املنزليون ،حيث ال يزال احل ّد الأدنى لأجر العمال املنزليني والعمال
يف املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهلة  110دينا ًرا �أردن ًّيا .وردًّا على دعوات االتحّ اد الع ّمايل املتك ّررة �إىل رفع احل ّد الأدنى للأجور من  150دينا ًرا
�أردن ًّيا �إىل  250ـ ـ  300دينا ًرا �أردن ًّيا يف ّ
ال�شهر ،بادر امللك �إىل تكليف جلنة العمل الثالث ّية يف �آب�/أغ�سط�س  2011ب�إعادة ال ّنظر يف احل ّد
الأدنى للأجور ،وف ًقا للمادة  52من قانون العمل .12و�سع ًيا �إىل اال�ستجابة �إىل املطالب ال�شعبية ،جرى رفع احل ّد الأدنى للأجور �إىل 190
منظمة العمل الدول ّية ،امل� ّؤ�شر الرئي�سي ل�سوق العملّ ،
ّ )7
الطبعة ال�ساد�سة.
ّ )8
منظمة العمل الدول ّية ( ،)2011امل�سح الوطني للميثاق العاملي لفر�ص العمل يف الأردن.
 )9التقرير الوطني عن الأهداف الإمنائ ّية للألف ّية� ،ص.22 .
www.Almanar.jo )10
 )11مل جتتمع قط جلنة العمل الثالث ّية يف العام 2010
http://www.jordantimes.com/index.php?news=40203 )12
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دينا ًرا �أردن ًيا يف �شهر كانون الأ ّول/دي�سمرب  .2011ولكن ي�ستثني هذا القرار يف رفع الأجور الع ّمال الغري الأردن ّيني الذين مل تخ�ضع
�أجورهم ل ّأي تعديل.13
وعلى ال ّرغم من التق ّدم املحرز يف الآونة الأخرية ،ال تزال القيود القانون ّية احلقيق ّية قائمة على م�ستوى احلر ّية النقابية واحلوار االجتماعي
يف الأردن .من جه ٍة �أخرى ،تُعترب القيود املفرو�ضة على احلر ّية النقابية يف الأردن مك ّر�سة يف القانون ،مبا فيه منع ع ّمال القطاع العام
من الإنتظام يف نقابات عمالية ،وعدم قدرة غري الأردن ّيني على �إن�شاء نقابات مماثلة .وخال ًفا لذلك ،ميكن ت�أ�سي�س نقابة عمالية واحدة ال
غري يف � ّأي قطاع كان ،ويكون االحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن م�س�ؤو ًال عن و�ضع القانون الداخلي لها .ونتيج ًة لذلك ،عانى احلوار
االجتماعي يف الأردن تاريخ ًّيا من �ضعف يف القدرة امل� ّؤ�س�سات ّية لل�شركاء االجتماع ّيني ،ومن �ضعف منابر احلوار االجتماعي.
ويف ما يتع ّلق ب�إتفاق ّيات العمل الدول ّية حول احلر ّية النقابية واحلوار االجتماعي ،مل ي�صادق الأردن حتى الآن على الإتّفاق ّية  87حول
احلر ّية النقاب ّية وحماية حقّ التنظيم والإتفاق ّية  154حول املفاو�ضة اجلماعية .ولكن يف املقابل� ،صادق الأردن على الإتفاق ّية  98حول حقّ
التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية ،والإتفاق ّية  135حول مم ّثلي الع ّمال ،والإتفاق ّية  144حول امل�شاورات الثالث ّية .واعرتفت التعديالت الأخرية
ين�ص �صراح ًة على ما يلي« :يجوز اجراء
التي طالت قانون العمل الأردين يف العام  2010بحق املفاو�ضة اجلماعية .والآن ،بات القانون ّ
مفاو�ضة جماعية بني �أ�صحاب العمل والع ّمال ونقاباتهم ب�ش�أن �أي ق�ضايا ذات ال�صلة بتح�سني �شروط وظروف العمل وتعزيز �إنتاجية
العمال».
وعلى الرغم من التطور التّ�شريعي الأخري ،بقيت املفاو�ضة اجلماعية على امل�ستوى الوطني �ضعيفة تاريخ ًّيا يف الأردن .وخالل الفرتة
�سجلت وزارة العمل � 274إتفاقية جماعية ال غري� ،شامل ًة بذلك  231,473م�ستفيدً ا .و�أُبرمت معظم هذه االتفاقات على
 2006ـ ـ ّ ،2010
قطاعي امللبو�سات وال�صناعات
ال�صعيد
القطاعي (ومعظمها يف َ
�صعيد امل�ؤ�س�سات ،فيما مت �إبرام �أق ّل من  %1من االتفاقات اجلماع ّية على ّ
ّ
الغذائية) .ولكن ،من املتو ّقع �أن ي�ساعد قرار وزير العمل القا�ضي بالرتويج لنموذج املفاو�ضة اجلماعية املعتمد على القطاع يف العام 2010
يف تنظيم �سوق العمل مبا يتيح التفاو�ض ب�ش�أن االتفاقيات اجلماع ّية.
ولهذه الغاية� ،ست�ش ّكل املفاو�ضة اجلماعية وتطوير قدرات ال�شركاء االجتماع ّيني ومنابر احلوار االجتماعي جز ًءا ال يتج ّز�أ من الربنامج
الوطني للعمل الالئق ،حيث يتم �إدماج احلوار االجتماعي يف الربنامج ك�أولو ّية �شاملة.

ح ـ ـ �أُ ُطر التنمية الوطن ّية

يتطابق الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن ب�شكل مبا�شر مع الأجندة الوطن ّية ،واخلطة التنفيذية الإمنائية يف الأردن للفرتة (2011
ـ ـ  )2013و�إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطن ّية .وتعك�س الأجندة الوطنية للفرتة  2006ـ ـ  2015الأولو ّيات التنمو ّية للأردن يف املجاالت ال�سيا�س ّية
املتو�سط الأجل .وحت ّدد هذه الأجندة ثمانية
واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية على مدى ع�شر �سنوات ،وهي ت�ش ّكل الإطار احلكومي الإمنائي ّ
موا�ضيع ذات �أهداف حم ّددة واملبادرات الالزمة لتحقيق �أهدافها .وي�ش ّكل الدعم الوظيفي والتدريب املهني �أحد املوا�ضيع الثمانية
للأجندة الوطن ّية  2006ـ ـ  .2015ويف هذا الإطار ،ي�سعى الأردن �إىل زيادة قابلية ت�شغيل القوة العاملة ،وحت�سني �إنتاج ّية �سوق العمل ،مبا
يف ذلك اللجوء �إىل �إطالق �شبكات �أمان ،وزيادة حجم القوة العاملة من خالل �ضمان فعالية التوظيف.
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أن اخلطة التنفيذية الإمنائية يف الأردن للفرتة  2011ـ ـ  ،2013تعك�س �أهداف الأجندة الوطن ّية وتقوم
على �سبعة حماور رئي�س ّية .14وي�ساهم الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن يف املحاور الأربعة الأوىل ،وهي�( :أ) الرفاه االجتماعي؛
(ب) دعم اال�ستخدام والتدريب املهني والتقني( ،15ت) الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار( ،ج) متكني البيئة اال�ستثمار ّية.
وترتكز اخلطة التنفيذية الإمنائية على م�شاورات وا�سعة ت�شارك فيها جميع الوزارات وامل� ّؤ�س�سات العا ّمة املعنية ،وهي اخلطة التنفيذية
الإمنائية الأوىل التي ترتبط مبا�شرة باملوازنة.
ُ  )13ن�شر يف ال�صفحة  5616من العدد رقم  5134من اجلريدة الر�سمية يف  31كانون الأ ّول/دي�سمرب و�صدر حتت املادة  52من قانون العمل  1996/8والتعديالت اخلا�صة به.
http://www.mop.gov.jo/uploads/Overview-Ex%20 %20Development%20Program%2020112013--March%202011.pdf )14
املخ�ص�ص للخطة
)15الإنفاق املتو ّقع على املحور الرابع :دعم اال�ستخدام والتدريب املهني والتقني  ،2013-2011بلغ  151,093دينا ًرا �أردن ًّيا وهذا بالكاد �ش ّكل  %2من جمموع املبلغ
ّ
التنفيذية الإمنائية.
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بالإ�ضافة �إىل الأجندة الوطن ّية واخلطة التنفيذية الإمنائية ،ي�ساهم الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن مبا�شر ًة يف �إ�سرتاتيجية
الت�شغيل الوطنية التي �أُ ِق َّرت ر�سم ًّيا يف �أ ّيار/مايو  .2011وتدعو هذه الإ�سرتاتيجية �إىل تخفي�ض تدريجي يف عدد الع ّمال املهاجرين
واال�ستعا�ضة عنهم بع ّمال �أردن ّيني .وحتقي ًقا لهذه الغاية ،ت�سعى الإ�سرتاتيجية �إىل معاجلة الت�شغيل الهيكلي ،داعي ًة �إىل بلورة �سيا�سات
وبرامج لزيادة �إ�ستحداث فر�ص العمل يف املناطق الريف ّية واملحافظات� ،إىل جانب تو�سيع نطاق احلماية االجتماع ّية للجميع .وتدعو
الإ�سرتاتيجية � ً
اخلا�صة يف القوة العاملة .كذلك ت�ش ّدد
أي�ضا �إىل مزيد من الرتكيز على ت�شغيل ال�شباب ،و�إ�شراك �أ�صحاب االحتياجات
ّ
الإ�سرتاتيجية على احلاجة �إىل رفع م�ستوى نظام التعليم التقني والتدريب املهني ،وذلك لتكمني الق ّوة العاملة الأردن ّية املحل ّية من تلبية
متط ّلبات �سوق العمل واقت�صاد املعرفة .وت�ؤيد الإ�سرتاتيجية ب�شكل خا�ص تطوير �آل ّيات احلوار االجتماعي وتعزيزها ،وتعيني جلنة عمل
ثالث ّية لإدارة النزاعات يف �سوق العمل ،وتعزيز االمتثال ملعايري العمل العرب ّية والدول ّية ،والنظر يف احلد الأدنى للأجور.
وتتولىّ وزارة العمل َم َه َّمة تنفيذ ّ
خطة �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية ،وتن�سيق الأدوار وامل�س�ؤوليات ،وو�ضع �آلية للمراقبة والتقييم بهدف
ر�صد التقدم املحرز .وما �أن يتم و�ضع �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية مو�ضع التنفيذ� ،ست� ِّؤمن هذه الأخرية �آل ّية م�ؤ�س�سات ّية للتن�سيق بني
�سيا�سات �سوق العمل وربطها بال�سيا�سات التجار ّية وال�صناع ّية.
كما يتطابق الربنامج الوطني للعمل الالئق مع �إطار عمل الأمم املتّحدة للم�ساعدة الإمنائ ّية ( )2017-2013الذي ح ّدد �أربع �أولو ّيات مبا
فيها تعزيز الإ�صالحات املنهجية ،و�ضمان العدالة الإجتماعية ،واال�ستثمار يف طاقات ال�شباب ،واملحافظة على البيئة.
ويف هذا ال�سياقُ ،يق ّدم اجلدول التايل ملح ًة عام ًة عن وجوه التطابق بني الربنامج الوطني للعمل الالئق و�أطر التنمية الوطنية:
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وجوه التطابق مع �إطار عمل الأمم امل ّتحدة
للم�ساعدة الإمنائ ّية

�أولو ّيات الربنامج الوطني للعمل
الالئق ()2015-2012

وجوه التطابق مع �أطر
التنمية الوطنية

الأولو ّية الأوىل :تو�سيع فر�ص العمل
الالئق لت�شمل ال�ش ّبان ّ
وال�شابات
من خالل الرتويج لظروف و�شروط
عمل �أف�ضل ،وعدم التّمييز،
واحلقوق املت�ساوية يف العمل.

خطة التنمية التنفيذية  2011ـ :2013
حت�سني �أ�س�س و�سبل ومنهج ّيات حت�ضري
و�سنّ القوانني ل�ضمان ا�ستجابتها مع �آخر
التط ّورات يف جميع املجاالت �إىل جانب
تعزيز �شمول ّيتها وقدرتها على التوافق مع
االتفاقيات الدولي ّة.

الأولو ّية الأوىل لإطار عمل الأمم املتّحدة للم�ساعدة
الإمنائ ّية :تعزيز الإ�صالحات املنهجية
ؤ�س�سات الوطن ّية خم ّول ٌة �أكرث
النتيجة � :1،8إنّ امل� ّ
من غريها �إدماج التزامات الأردن مبعاهدة حقوق
الإن�سان ومعايري العمل الدولية يف اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات امل�ؤ�س�س ّية يف الأردن.
الأولو ّية الثانية لإطار عمل الأمم املتّحدة للم�ساعدة
الإمنائ ّية� :ضمان العدالة الإجتماعية
النتيجة  :2،1تتمتّع امل�ؤ�س�سات الوطنية ب�أطر قانون ّية
حم�سنة وب�أطر وخدمات حماية ف ّعالة ّ
تغطي عمل
ّ
الأطفال.
النتيجة  :3،4تتمتّع امل�ؤ�س�سات الوطنية بالقدرات
املتط ّورة الالزمة لتطبيق برامج الوقاية والرقابة
والعناية من الأمرا�ض املعدية مبا فيها الربامج املعنية
بالأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سب/الأيدز.

الأولو ّية الثانية :تو�سيع احلد
الأدنى من ال�ضمان االجتماعي
لي�شمل املجموعات الأكرث ه�شا�شة
يف املجتمع من خالل �أر�ضية
احلماية االجتماع ّية ،وذلك كجزءٍ
من نظام �ضمان اجتماعي �أكرث
�شمول ّية يف الأردن.

الأجندة الوطنية  2006ـ ـ :2015
ـ ـ تعزيز مبادئ العدالة الإجتماعية
وامل�ساواة يف الفر�ص
برنامج التنمية التنفيذي:2013-2011 :
وناجع
ـ ـتوفري نظام �أمن �إجتماعي �شامل ٍ
للفقراء
ـ ـتوفري خدمات الرعاية االجتماعية
املتما�شية مع �أف�ضل املمار�سات.

الأولو ّية الثانية يف �إطار عمل الأمم املتّحدة للم�ساعدة
الإمنائ ّية� :ضمان العدالة الإجتماعية

الأولو ّية الثالثة :تعزيز فر�ص
العمل ،مع الترّ كيز على ت�شغيل
ّ
ال�شباب.

الأجندة الوطنية  2006ـ ـ :2015
تطوير املوارد الب�شرية والإقت�صادية
واالرتقاء بقاعدة الإنتاج وتو�سيع منافع
التنمية
برنامج التنمية التنفيذي  2011ـ ـ :2013
ـ ـتزويد الطلاّ ب باملهارات واملعارف
الالزمة يف الإقت�صاد القائم على
املعرفة.
ـ ـمطابقة خمرجات التعليم مع حاجات
�سوق العمل الأردين.
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النتيجة  :2،5زيادة قدرة امل�ؤ�س�سات الوطنية على
تطبيق برامج احلماية الإجتماع ّية املعن ّية بالطفل
والنوع الإجتماعي يف الأردن.

الأولو ّية الثالثة يف �إطار عمل الأمم املتّحدة للم�ساعدة
الإمنائ ّية :الإ�ستثمار يف طاقات ال�شباب
النتيجة  :4،4زيادة قدرة امل�ؤ�س�سات الوطنية على
�صياغة وتطبيق الربامج ال�شاملة اخلا�صة بقدرة
ت�شغيل ال�شباب لدعم و�صول ال�شباب �إىل فر�ص العمل
الالئق.

 2ـــ الدرو�س امل�ستخل�صة من التعاون ال�سابق
�إ�صالح الأمم املتحدة
ي�سرت�شد الربنامج الوطني للعمل الالئق ب�شكل كبري بالدرو�س امل�ستخل�صة من التقييم امل�ستق ّل ( )2008للربنامج الوطني
ال�سابق الذي ّ
يغطي الفرتة التي متت ّد بني عامي  .2007-2002وقد �أو�صى التقييم ب�شكل �أ�سا�سي ّ
منظمة العمل الدول ّية بتعزيز عملها ،داع ًيا
�إ ّياها �إىل حتديد وكاالت �أممية �أخرى للعمل معها على حتقيق نتائج �إيجاب ّية ومتكاملة يف �إطار عمل الأمم املتّحدة للم�ساعدة الإمنائ ّية.
منظمة العمل الدول ّية حتديد جماالت التعاون املحتملة مع وكاالت الأمم املتّحدة الأخرى ،مثل ّ
وعليه ،با�شرت ّ
ال�صحة العامل ّية،
منظمة
ّ
وبرنامج الأمم املتّحدة الإمنائي ،واليوني�سف ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،وذلك يف املراحل الأوىل من �صياغة وثيقة الربنامج الوطني
للعمل الالئق .ونتيجة لذلك ،يت ُّم حال ًّيا بلورة عدد من الأفكار املرتبطة باحلماية االجتماع ّية ،وت�شغيل ال�شباب ،وتنمية الروح الريادية،
وحر�صا على �ضمان �إدراج الت�شغيل والعمل الالئق يف �إطار عمل الأمم املتّحدة
مع وكاالت الأمم املتّحدة ذات ال�صلة .ويف الإطار نف�سه،
ً
للم�ساعدة الإمنائ ّية للفرتة ( ،)2017-2013بادرت منظ ّمة العمل الدول ّية �إىل الإ�سهام ب�شكل وا�سع يف عمل ّية التحليل الوطني�/إطار عمل
الأمم املتّحدة للم�ساعدة الإمنائ ّية� ،إىل جانب عدد �آخر من وكاالت الأمم املتحدة لت�ضمني النتائج امل�شرتكة اخلا�صة ب�إطار عمل الأمم
املتّحدة للم�ساعدة الإمنائ ّية يف �أر�ض ّية احلماية االجتماعية.
الإت�ساق على �صعيد الربنامج
أي�ضا �إىل مزيد من الإت�ساق بني خمتلف م�شاريع التعاون الفني و�إىل و�ضع برنامج متكامل و�أكرث �شمول ّية تابع ّ
دعا التقييم � ً
ملنظمة
العمل الدول ّية يف الأردن .وحتقي ًقا لهذه الغاية ،يعمل املكتب الإقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية على �ضمان جودة �أعلى
ملقرتحات امل�شاريع اجلديدة يف الأردن ،من �أجل �ضمان تبادل املعارف ،وات�ساق الربنامج وتطابقه مع �أولو ّيات الربنامج الوطني للعمل
الالئق يف الأردن .و�أو�صى التقييم كذلك بجمع كافة م�شاريع منظمة العمل الدول ّية يف موقع واحد م�شرتك لتعزيز الر�ؤية.
التوا�صل واملنا�صرة
دعا كل من تقييم الربنامج الوطني للعمل الالئق وتقييم م�شاريع التعاون الفني الأخرى يف الأردن �إىل حت�سني الرقابة على
ممار�سات الر�صد والتقييم على م�ستوى الربامج وامل�شاريع ،من �أجل حتديد نقاط ال�ضعف ونقاط القوة وحت�سني �إدارة املخاطر .ون�صح
التقييم الوطني ببذل املزيد من جهود التوا�صل واملنا�صرة .يف املقابل� ،ش ّدد تقييم امل�شروع اخلا�ص باملبادئ واحلقوق الأ�سا�س ّية يف العمل
على �أهم ّية �إ�شراك و�سائل الإعالم يف م�شاريع من هذا النوع.
تطوير القدرات
الحظ التقييم يف جمال بناء القدرات �أنّ امل�شاريع حت ّقق �آثار م�ضاعفة وملحوظة يف حال ر ّكزت �أن�شطة بناء القدرات على
امل� ّؤ�س�سات .وعليه ،بادرت منظمة العمل الدول ّية �إىل تكري�س �أن�شطة تطوير القدرات يف امل� ّؤ�س�سات كمديرية تفتي�ش العمل ووحدة مكافحة
عمل الأطفال لدى وزارة العمل ،والوحدة امل�شرتكة ملكافحة االجتار بالب�شر ،والإحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن ،وغرفة �صناعة
الأردن ،والتعاون يف جمال الأمن االجتماعي.
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 3ـــ �أولو ّيات الربنامج الوطني
�سيتم تنفيذ الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن مع ّ
ال�شركاء الثالثة ومن خاللهم ،وذلك مع الرتكيز على
بنا ًء على العمل اجلاريّ ،
الأولو ّيات الثالث التالية:

الأولو ّية :1تو�سيع فر�ص العمل الالئق ّ
لل�شبان وال�شا ّبات الأردن ّيني من خالل الرتويج لظروف و�شروط عمل �أف�ضل ،وعدم
التّمييز ،واحلقوق املت�ساوية يف العمل.
النتيجة  :1،1تطوير بيئة مو�آتية للق�ضاء على عمل الأطفال
النتيجة  :1،2تعزيز �شروط وظروف العمل واحرتام مبادئ وحقوق العمل الأ�سا�سية مبا فيها حقوق الع ّمال املهاجرين
والفئات ّ
اله�شة من خالل تعزيز االمتثال مبعايري العمل الدول ّية «.
النتيجة  :1,3تعزيز �أل ّيات امل�ؤ�س�سات وقدرتها على �ضمان احلوار الإجتماعي واملفاو�ضة اجلماعية وو�ضع ال�سيا�سات
اخلا�صة بعدم التمييز مع الرتكيز على املر�أة والأ�شخا�ص املتعاي�شني
النتيجة  :1,4تعزيز تطبيق الإتفاقيات واملبادئ واحلقوق
ّ
مع فريو�س نق�ص املناعة املكت�سب/الأيدز يف مكان العمل
الأولو ّية  :2تو�سيع احلد الأدنى من ال�ضمان االجتماعي لي�شمل املجموعات الأكرث ه�شا�شة يف املجتمع من خالل �أر�ضية
احلماية االجتماع ّية ،وذلك كجزءٍ تغطية من نظام �ضمان اجتماعي �أكرث �شمول ّية يف الأردن
النتيجة  :2,1تعزيز توفري ال�ضمان االجتماعي وحت�سينه
النتيجة  :2,2تطوير �أر�ض ّية احلماية الإجتماعية
الأولو ّية  :3تعزيز فر�ص العمل ،مع الرتكيز على ت�شغيل ال�شباب
النتيجة  :3,1تعزيز ا�سرتاتيجيات الرتويج للت�شغيل لل�شباب وال�شابات
النتيجة  :3,2زيادة متا�سك �سيا�سة الت�شغيل

و�سيتم �إدماج املوا�ضيع املرتابطة التالية �ضمن جماالت الأولو ّيات الثالثة املذكورة �أعاله:
(�أ) احلوار االجتماعي
(ب) معايري العمل الدول ّية
(ج) امل�ساواة بني اجلن�سي
وت�شمل ك ٌّل من هذه املجاالت ذات الأولو ّية عددًا من الأن�شطة على امل�ستوى الك ّلي والقطاعي واجلزئي ،وتطال امل�شاريع املتع ّلقة بالبحث
واملنا�صرة والتعاون الفني.
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الأولو ّية  :1تو�سيع فر�ص العمل الالئق
ّ
وال�شابات من خالل الرتويج
لل�شبان
ّ
لظروف و�رشوط عمل �أف�ضل،
وعدم التّ مييز ،واحلقوق
املت�ساوية يف العمل.
من �أبرز �أولو ّيات «الإ�سرتاتيجية الوطن ّية للت�شغيل» لعام  2011هي تعزيز فر�ص العمل للأردن ّيني ،وذلك حتت �شعار «�أردين لكل فر�صة
عمل �أف�ضل يف ظل عدم التمييز
عمل» .ويتو ّقف ت�شغيل الأردن ّيني يف ح ّد ذاته على مدى توافر فر�ص العمل الالئق ،وت�أمني ظروف و�شروط ٍ
وتكاف�ؤ احلقوق يف العمل.
ال�سيا�سات لدعم تنفيذ «الإطار الوطني
واجلدير بالذكر �أ ّنه �سيتم بذل جهود ُمك ّثفة ملكافحة عمل الأطفال ،من خالل العمل على م�ستوى ّ
ملكافحة عمل الأطفال» الذي �أُ ِق َّر ر�سم ًّيا يف �آب�/أغ�سط�س  ،2011و�إدماج عمل الأطفال يف �أطر التنمية الوطنية ذات ال�صلة .و�ستعمل
ّ
منظمة العمل الدول ّية � ً
أي�ضا على تطوير قدرات وحدة مكافحة عمل الأطفال لدى وزارة العمل ،امل�س�ؤولة عن جهود ك�سب الت�أييد ب�ش�أن
ق�ضايا عمل الأطفال وتن�سيق الن�شاطات مع الوكاالت الوطن ّية والدول ّية ذات ال�صلة .وحتتاج الوحدة دع ًما ا�ست�شار ًّيا على ال�صعيد الفني
كما حتتاج �إىل التدريب من �أجل النجاح يف �أداء مهامها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ستعمل ّ
منظمة العمل الدول ّية على حت�سني الظروف وال�شروط ال�سائدة يف مكان العمل ،وعلى الإرتقاء باملبادئ
واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل مبا يف ذلك ما يتع ّلق منها بالع ّمال املهاجرين واملجموعات امل�ست�ضعفة من خالل تعزيز �إدارة العمل وااللتزام
ً
و�شرطا �أ�سا�س ًّيا حلوكمة ر�شيدة يف عامل
مبعايري العمل .وتع َتبرَ هيئة تفتي�ش العمل الف ّعالة من �أبرز مك ّونات الإدارة القو ّية يف �سوق العمل
العمل .وبعد الإ�ضاءة الوا�سعة على ظروف و�شروط العمل يف املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهّ لة يف عام  ،2006التزمت احلكومة بتحديث تفتي�ش
العمل وتقويته ،واتخذت خطوات مهمة لتح�سني عمل ّيات هيئة تفتي�ش العمل وقدراتها .وبالتايل ،خ�ضعت هيئة تفتي�ش العمل لإعادة تنظيم
تقرير لها عام 2011
جذرية ،مع �إتاحة التدريب وزيادة امل�س�ؤول ّيات واعتماد �أدوات تفتي�ش جديدة عام  .2008وعبرّ ت جلنة اخلرباء يف ٍ
عن ر�ضاها عن تعزيز الإجراءات القانون ّية بحق �أ�صحاب العمل الذين ينتهكون الأحكام القانون ّية ...وعن ن�شر اللوائح ال�سوداء ،وكذلك
رف�ض �إعطاء ال�ضمانات امل�صرف ّية للم� ّؤ�س�سات املعنية ،وعن �إدراج امل�ؤ�س�سات التي تق ّدم ظروف و�شروط عمل وخدمات �أف�ضل ّ
ملوظفيها يف
القائمة الذهب ّية ،مما ي�ساعدها على احل�صول على �ضمانات م�صرف ّية.16
على الرغم من حت�سني قدرات التفتي�ش ،يتعينّ بذل املزيد من اجلهود بهدف تعزيز موارد هيئة تفتي�ش العمل وقدراتها .وال تزال خدمات
تفتي�ش العمل بحاجة �إىل حتديث ،و�إن�شاء �أن�شطة تفتي�ش �آل ّية ،وقاعدة بيانات �إلكرتون ّية جلميع امل�شاريع العاملة يف البالد ،وامل�شمولة
بقانون العمل ،وتدريب ّ
املوظفني على النظام اجلديد .كما تدعو احلاجة �إىل بلورة خطوط توجيهية قطاع ّية من �أجل تزويد مفتّ�شي العمل
ب�أد ّلة تفتي�ش عمل ّية ملختلف القطاعات مبا يف ذلك العمل اجلربي ،وعمل الأطفال ،والع ّمال املنزليني ،والعمال الزراعيني ،وال�سالمة

)16

http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm
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وال�صحة املهن ّيتني واملفاو�ضة اجلماعية .وبالتايل� ،ستعمل ّ
منظمة العمل الدول ّية ب�شكل مبا�شر مع مدير ّية التفتي�ش لتحديث �آل ّيات تفتي�ش
ّ
العمل مبا يتما�شى مع �أولو ّيات احلكومة.
ويف الوقت عينه� ،ستبذل ّ
منظمة العمل الدول ّية جهودًا مت�ضافرة لتعزيز حقوق الع ّمال املهاجرين ،م�ستهدف ًة بذلك قطاعات حم ّددة من
وقطاعي امللبو�سات والبناء .كذلك� ،سوف ت�ستثمر ّ
منظمة العمل الدول ّية يف بناء قدرات مدير ّية �ش�ؤون
�ضمنها املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهّ لة،
َ
الهجرة لدى وزارة العمل ،والوحدة امل�شرتكة ملكافحة الإتجّ ار بالب�شر.
ّ
واملنظمات التي متنحهم من ًربا ف ّعا ًال للتباحث
�أ ّما بالن�سبة �إىل الع ّمال املهاجرين يف الأردن ،فهم يفتقرون �إىل النقابات وامل� ّؤ�س�سات
مب�سائل تعنيهم مبا�شر ًة ،ولتطوير وتنفيذ ال�سيا�سات ذات ال�صلة بعملهم .وويف خطو ٍة تندرج �ضمن امل�سار ال�صحيح� ،ألغت التعديالت التي
دخ َلت على قانون العمل يف ّمتوز/يوليو  2010كل عبارة تق ّو�ض قدرة ان�ضمام املواطنني الأردنينّ �إىل النقابات العمالية.
�أُ ِ
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ساهم قرار احلكومة الأردن ّية القا�ضي با�ستثناء املزيد من الع ّمال يف املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهلة يف العام 2008
و 2011من اال�ستفادة من احلد الأدنى للأجور  18يف مفاقمة ظروف و�شروط العمل .كما �أ ّدت ظروف العمل القا�سية �إىل م�شاركة �أردن ّية
�ضعيفة يف املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهّ لة ،حيث يعمل � 8,000أردين فقط (مقابل � 17,000أرد ٍّ
ين عام  )2006من �أ�صل  36,000عامل يعملون
يف املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهّ لة وغالبيتهم من بنغالد�ش و�سرييالنكا .19
17

عامي 2011-2010
كانت املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهّ لة
م�سرحا لعدد متزايد من احتجاجات الع ّمال املهاجرين والتظاهرات ال�شعب ّية يف َ
ً
ب�سبب انتهاكات حقوق العمل والأجور و�شروط وظروف عمل الع ّمال املهاجرين يف قطاع امللبو�سات .و�سع ًيا �إىل معاجلة الق�صور يف العمل
الالئق يف قطاع امللبو�سات ،يهدف برنامج عمل �أف�ضل للأردن �إىل عقد اتفاق ب�ش�أن املفاو�ضة اجلماعية على امل�ستوى القطاعي بني االحتاد
العام للعمال يف قطاع املالب�س اجلاهزة و�صناعة الن�سيج والألب�سة من جهة واجلمعية الأردنية مل�صدري الأن�سجة وامللبو�سات من جهة
�أخرى .ويرمي اتفاق املفاو�ضة اجلماعية التايل �إىل التفاو�ض على حت�سني �شروط وظروف العمل للع ّمال املهاجرين يف املناطق ال�صناعية
امل�ؤهلة .كما يعمل برنامج عمل �أف�ضل للأردن على امل�ستوى الت�شريعي من �أجل حتديث تو�صيات منظمة العمل الدولية �سع ُيا �إىل �ضمان
�إ�صالح قانون العمل مبا يتوافق مع معايري العمل الدولية.
ال�سعي �إىل تعزيز حت�سني �شروط وظروف العمل ،ت�سعى منظمة العمل الدولية �إىل تعزيز قدرة ال�شركاء االجتماع ّيني يف جماالت
ويف �إطار ّ
متع ّددة منها جمال حمو الأم ّية االجتماع ّية واالقت�صاد ّية للع ّمال ،واملفاو�ضة اجلماعية القطاعية ،بالإ�ضافة �إىل القدرة على رفع التقارير
حول الإتفاقيات اجلديدة وامل�صادقة عليها.
�صادق الأردن على ما جمموعه � 24إتفاق ّية خا�صة ّ
مبنظمة العمل الدول ّية 32 )،اتفاقية منها قيد التنفيذ( مبا يف ذلك �سبع من الإتفاق ّيات
الأ�سا�س ّية الثماين ،با�ستثناء الإتفاق ّية  87املتعلقة باحلر ّية النقاب ّية وحماية حق التنظيم .كما �صادق الأردن على عدد من االتفاقيات
الدول ّية التي ت�ؤ ّكد مبد�أ الأجر املت�ساوي للعمل ذي القيمة املت�ساوية ،مبا يف ذلك الإتفاق ّية  100حول امل�ساواة يف الأجور (�صادق عليها
الأردن يف العام  ،)1966والإتفاقية  111حول التمييز (يف اال�ستخدام واملهنة) (�صادق عليها يف العام  ،)1963واتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
يف املقابل ،تالحظ جلنة اخلرباء املعن ّية بتطبيق االتفاقيات والتو�صيات �أنّ «الأحكام الواردة يف الد�ستور وقانون العمل ال تكفي ل�ضمان
التطبيق الكامل ملبد�أ الأجر املت�ساوي ...للعمل املت�ساوي يف القيمة وقد تعيق التق ّدم يف الق�ضاء على التمييز يف الأجور على �أ�سا�س النوع
اجلن�سي من حيث امل�شاركة يف القوى العاملة يف الأردن على نطاق وا�سع ،مع م�شاركة  %14من الن�ساء
االجتماعي» .20ويربز التفاوت بني
نْ

 )17ا�ستفاد الع ّمال يف املناطق ال�صناع ّية امل�ؤهّ لة من �سيا�سة احلد الأدنى للأجور عام  ،2006غري �أ ّنهم ُحرموا من ذلك عام  .2008يف العام ّ 2006مت رفع احلد الأدنى من  95دينا ًرا
�أردن ًّيا �إىل  110دينارات �أردن ّية ،وقد �شمل هذا اجلميع من دون ا�ستثناء.
 )18ال يزال احلد الأدنى للأجور يف قطاع �صناعة امللبو�سات  110دينارات �أردن ّية.
Labor Watch, April 2011. )19
http://www.labor-watch.net/en/files/2010/Statement_on_Strikes_in_QIZ_25_April_2011.pdf
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متو�سطالأجر ال�شهري للن�ساء  314دينا ًرا �أردن ًيا ( 443دوالر امريكي) مقابل  364دينا ًرا
فقط يقابلها م�شاركة  %65للرجال  .21ويبلغ ّ
متو�سط عدد ال�ساعات ،بات التفاوت يف الأجور بني اجلن�سني يوازي  ،%7مع بروز تفاوت
�أردن ًيا ( 514دوالر امريكي) للرجال .ومع تعديل ّ
�أكرب يف القطاع اخلا�ص �أكرث منه يف القطاع العام.
مي ّثل ك ّل من امل�ساواة يف الأجور ،ومبد�أ الأجر املت�ساوي للعمل املت�ساوي يف القيمة �أولو ّية يف ك ّل من الإ�سرتاتيجية الوطن ّية للمر�أة (2012
ـ ـ  )2015والإ�سرتاتيجية الوطن ّية للت�شغيل .وحتقي ًقا لهذه الغاية� ،أطلقت وزارة العمل بدعم وم�ساعدة فنية من منظمة العمل الدول ّية
«اللجنة الوطنية الثالثية للم�ساواة يف الأجور» يف ّمتوز/يوليو  .2011وتق�ضي مه ّمة اللجنة التي تت�شارك وزارة العمل يف رئا�ستها �إىل جانب
اللجنة الوطن ّية الأردن ّية للمر�أة ،بو�ضع «�إ�سرتاتيجية وطن ّية �أردن ّية» ّ
وخطة عمل لتعزيز امل�ساواة يف الأجور ،ومبد�أ الأجر املت�ساوي للعمل
املت�ساوي يف القيمة .و�ستعمل ّ
منظمة العمل الدول ّية على نح ٍو وثيق مع اللجنة الثالث ّية ملكافحة التمييز من حيث النوع الإجتماعي يف العمل،
وتطوير قدرات ال�شركاء الثالثة لإجراء تقييم غري منحاز للنوع االجتماعي.
و�ستعمل منظمة العمل الدول ّية �أي�ض ًا على مكافحة التمييز �ضد الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز
يف مكان العمل ،وذلك متا�ش ًيا مع القرار  200اخلا�ص ّ
مبنظمة العمل الدول ّية ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز وعامل
العمل .ويف هذا الإطار ،تُ�س ِّلط ّ
اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطن ّية الأردن ّية ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز للفرتة 2012
ـ ـ  2016ال�ضوء على دور وزارة العمل يف التعاون مع ال�شركاء االجتماع ّيني لو�ضع برامج خا�صة مبكان العمل تراعي املتعاي�شني مع فريو�س
نق�ص املناعة الب�شر ّية ،والو�صول �إىل املهاجرين واملراهقني الأكرث عر�ضة للخطر (من �ضمنهم املت�سربني من املدر�سة والعاطلني عن
العمل).
كما �شارك الأردن يف الدورة الـ 99مل�ؤمتر العمل الدويل وبادر �إىل دعم اعتماد التو�صية رقم  200ب�ش�أن فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
خا�صة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب والأيدز
املكت�سب/الأيدز التي تدعو �إىل اعتماد برامج و�سيا�سات وطن ّية يف مكان العمل ّ
�سع ًيا �إىل ت�سهيل الو�صول �إىل خدمات الوقاية من فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب والعالج والعناية والدعم .ولكن ،يف الآونة
احلالية ،ال تزال القوانني التي تعاقب على �صرف «امل�صابني بالأمرا�ض املعدية وال�سارية» قائم ًة ف�ض ًال عن املمار�سات احلال ّية يف مكان
العمل ،حيث يعترب اختبار فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب �إلزام ًيا ال�ستخدام الع ّمال املهاجرين والوطنيني يف الوكاالت احلكومية.
وبح�سب وزارة ال�صحة� ،إنّ غالبية الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية يف الأردن هم عاطلون عن العمل� ،أو فقدوا
وظائفهم جراء التمييز يف مكان العمل .ومن امل�شتبه �أن تكون هذه املمار�سات التمييزية يف مكان العمل ال�سبب وراء ارتفاع مع ّدل العمل
الغري النظامي يف �صفوف الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب .22
و�سع ًيا �إىل �ضمان املزيد من االمتثال مع معايري العمل الدولية ،ت�سعى منظمة العمل الدول ّية �إىل �إ�شراك الربملان ّيني يف جهودها من خالل
خا�صة املعايري املتع ّلقة باملبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل وف ًقا
القيام بحمالت توعية لهم ب�ش�أن �ضرورة تطبيق معايري العمل الدولية ّ
ين�ص عليه �إعالن م�ؤمتر العمل الدويل .من جه ٍة �أخرى ،يلتزم الأردن بـ 23اتفاقية عمل دولية �صادرة عن منظمة العمل الدولية وهو
ملا ّ
يخو�ض حوا ًرا دائ ًما مع الهيئات الرقابية التابعة للمنظمة ال �س ّيما جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتو�صيات .ويف هذا ال�سياق
تهدف مالحظات جلنة اخلرباء وطلباتها املبا�شرة ب�ش�أن الأردن �إىل توجيه عمل ّية تطوير قانون العمل وممار�سته يف البالد.
ولكن يف املقابل ،مل ي�أخذ الأردن بعني الإعتبار مالحظات الهيئات الرقابية �سوى ب�شكل جزئي ففر�ض عددًا من التعديالت على قانون
يوما الن�ص النهائي لهذه التعديالت .وبالتايل،
العمل الأردين عام  .2010ولكن ب�سبب التط ّورات الداخل ّية يف البالد مل يناق�ش الربملان ً
تدعو احلاجة �إىل توعية �أع�ضاء الربملان ب�ش�أن معايري العمل الدولية من خالل التدريب وغريه من الن�شاطات التي من �ش�أنها �أن ت�ساعد
على فهم الآل ّيات والق�ضايا املطروحة عرب الرتويج لإدراك �أهم ّية االمتثال �إىل معايري العمل الدولية.

 )21ا�ست�شهاد دائرة الإح�صائات الأردن ّية  2010يف ملخّ �ص �سيا�سة الأجر املن�صف يف الأردن اخلا�ص ّ
مبنظمة العمل الدول ّية.
)22

_http://www.unaids.org/en/dataanalysis/monitoringcountryprogress/2010progressreportssubmittedbycountries/jordan_2010_country
progress_report_en.pdf
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نتائج الأولوية 1

النتيجة  :1،1تطوير بيئة مو�آتية للق�ضاء على عمل الأطفال

الإ�سرتاتيجية:

بناء على اجنازات الربنامج الوطني للق�ضاء على عمل الأطفال يف الأردن للفرتة ( )2007-2002املم ّول من وزارة العمل الأمريكية،
خال من عمل الأطفال ( )2014-2011وزارة العمل يف �إجناز الإطار الوطني لعمل
ي�ساعد م�شروع منظمة العمل الدولية للتوجه نحو �أردن ٍ
الأطفال يف الأردن  .23وقد ح�صل امل�شروع على متويل من وزارة العمل الأمريكية بقيمة مليوين دوالر �أمريكي لفرتة متتد على �أربع �سنوات
كجزء من �إجمايل خم�ص�صات وزارة العمل الأمريكية والبالغة  10ماليني دوالر �أمريكي للق�ضاء على عمل الأطفال يف الأردن.
خال من عمل الأطفال ،ترمي ب�شكل �أ�سا�سي
وير ّكز امل�شروع على القيام بتدخالت على م�ستوى ال�سيا�سات لتطوير بيئة داعمة من �أجل �أردن ٍ
�إىل امل�ساهمة يف تنفيذ الإطار الوطني حول عمل الأطفال يف الأردن ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على تطوير قدرات وحدة عمل الأطفال لدى
وزارة العمل .ولهذه الغاية ،يدعم امل�شروع تنمية �آليات تن�سيق تهدف �إىل مكافحة عمل الأطفال على امل�ستوى الوطني و�صعيد املحافظات،
مب�ساعدة �أنظمة ر�صد عمل الأطفال على �أمل ربط هذه الأنظمة مع الإطار الوطني حلماية الأ�سرة.
وي�سعى امل�شروع � ً
أي�ضا �إىل تو�سيع قاعدة املعلومات القائمة التي تخت�ص بعمل الأطفال يف االردن ،مبا يف ذلك القطاع ال�سياحي بالرتكيز
على ظروف العمل للعمال ال�صغار يف الفنادق واملهن التجارية االخرى ،و�سي�ضمن هذا التوجه �شروط الئقة لل�سالمة وال�صحة املهنيتني
وت�شغيل ال�شباب ،وذلك من �أجل توجيه ال�سيا�سات امل�ستقبلية يف هذا املجال.
كما تعمل منظمة العمل الدولية عن قرب مع وحدة عمل الأطفال لدى وزارة العمل ومع ال�شركاء االجتماعيني من �أجل تنفيذ الإطار الوطني
ملكافحة عمل الأطفال وي�شارك يف هذه املبادرة كل من «منظمة غوث الأطفال» وم�ؤ�س�سة الإ�سكان التعاونية واليوني�سيف واملجل�س الوطني
لل�ش�ؤون العائلية وغريهم من اجلهات.

ُ )23رفع �إىل جمل�س الوزراء يف العام .2011
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املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
تعزيز القدرة على تنفيذ الإطار الوطني لعمل الأطفال من خالل تنمية قدرة امل�ؤ�س�سات على دعم وحدة عمل الأطفال
يف وزارة العمل
زيادة املعرفة ب�ش�أن عمل الأطفال لإطالع �أ�صحاب القرار يف الأردن من خالل القيام بعمل ّيات امل�سح التقيميمة ال�سريعة
وامل�سح اخلا�ص بالإنتقال من املدر�سة �إىل العمل وغريهم من الدرا�سات القطاعية
حت�سني تن�سيق اجلهود ملعاجلة عمل الأطفال يف املجتمع وعلى �صعيد املحافظات وامل�ستوى الوطني من خالل مراقبة
الآل ّيات

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  1.1.1تعزيز قدرة الهيئات املك ّونة الثالث يف منظمة ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف بالتعاون الوثيق مع وحدة عمل
العمل الدولية على قيادة الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال الأطفال يف وزارة العمل ومنظمة غوث الأطفال وم�ؤ�س�سة الإ�سكان
التعاونية واليوني�سيف واملجل�س الوطني لل�ش�ؤون العائلية
النتيجة  1.1.2االرتقاء بالأبحاث واملعرفة املبنية على
اجتاهات عمل الأطفال يف الأردن لإر�شاد العمل من حيث و�ضع
ال�سيا�سات
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النتيجة  :1,2تعزيز �شروط وظروف العمل واحرتام مبادئ وحقوق العمل الأ�سا�سية
مبا فيها حقوق الع ّمال املهاجرين والفئات ّ
اله�شة من خالل تعزيز االمتثال مبعايري
العمل الدول ّية
الإ�سرتاتيجية:

يف جمال تفتي�ش العمل� ،أف�ضى التزام وزارة العمل بتح�سني قدرات هيئة تفتي�ش العمل �إىل �إحداث تغيري نوعي يف عمليات تفتي�ش العمل
منذ  .2008ومن خالل م�شروع املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل التابع ملنظمة العمل الدولية ( 2007ـ ـ �آب�/أغ�سط�س ّ ،)2010مت
تدريب جميع مفت�شي العمل لدى وزارة العمل على �إجراءات تفتي�ش العمل احلديثة .ويتمتع مفت�شو العمل حال ًيا بالقدرة على تو�سيع م�ضمون
االتفاقيات اجلماعية من حيث �شروط وظروف العمل ،واال�ستخدام ،واالنتاجية ،وال�صحة وال�سالمة يف العمل .وبف�ضل الدعم التقني املتاح
من منظمة العمل الدولية� ،أن�ش�أت وزارة العمل � ً
أي�ضا يف العام  2007مركز تدريب لهيئة تفتي�ش العمل لتعزيز التعليم امل�ستم ّر.
ويف �إطار تعزيز �شراكة متينة مع مديرية التفتي�ش لدى وزارة العمل ،تعمل منظمة العمل الدولية يف املرحلة القادمة على م�ساعدة وزارة
العمل يف حتديث �أنظمة تفتي�ش العمل و�أمتتتها؛ 24و�ستُجري منظمة العمل الدولية تدقي ًقا وطن ًيا لتفتي�ش العمل عام  ،2012وتط ّور القدرات
جلهة �إجراءات تفتي�ش العمل احلديثة واالجتار بالب�شر على ال�صعيد الوطني .وللإطالق العمل ّية ،بادرت منظمة العمل الدولية �إىل تدريب
معني ب�إدارة الهجرة يف وزارة العمل ويف �إدارة املنطقة الإقت�صادية اخلا�صة يف العقبة يف �شهر كانون الأ ّول/
 64مفتّ�ش عمل وم�س� ِؤول ّ
دي�سمرب  2011على املقاربات اجلديدة يف جمال تفتي�ش العمل ومبادئ وحقوق العمل الأ�سا�سية.
وبنا ًء على جهود تنمية القدرات املذكورة �أعاله ،ت�ستم ّر منظمة العمل الدولية يف العمل الوثيق مع وزارة العمل لتنظيم �آليات تفتي�ش العمل
من خالل �إقرار �إ�سرتاتيجية وطنية للتفتي�ش وتطوير دليل التفتي�ش الوطني ودعمه ر�سم ًيا (يف غياب الدعم الر�سمي حتى ال�ساعة) وتطوير
ا�سرتاتيجيات تفتي�ش العمل القطاعية يف املرحلة الالحقة .وت�شمل هذه الأن�شطة مك ّونات �إعالم ّية للتوعية العامة حول املبادئ واحلقوق
الأ�سا�سية يف العمل.
وعلى �صعيد العمل اجلربي والإجتار بالب�شر� ،أقرت الأردن قانونها الأول ملكافحة االجتار بالب�شر يف العام  ،2009م�سجلة خطوة مهمة نحو
حتقيق العمل الالئق يف الأردن .ومينع القانون كل �أنواع االجتار ويح ّدد عقوبات ت�صل �إىل � 10سنوات �سجن للدعارة اجلربية واالجتار،
مبا فيه االجتار بالأطفال .و ُيعترب القانون متما�ش ًيا مع بروتوكول بالريمو املتعلق باالجتار .ووفق ًا لأحكام القانون اجلديد ،مت ت�شكيل جلنة
وطنية ملكافحة االجتار برئا�سة وزير العدل يف �أوائل العام  25 .2010وقد �أطلقت اللجنة �أول �إ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالب�شر
للفرتة ( 2010ـ ـ  )2012يف �آذار/مار�س .2010
وقد طالب القانون اجلديد ،الذي �ساهمت فيه منظمة العمل الدولية ب�شكل مبا�شر من خالل م�شروع الق�ضاء على العمل اجلربي واالجتار
املم ّول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،ب�إن�شاء وحدة م�شرتكة �ضد االجتار حتت الو�صاية امل�شرتكة لكل من وزارة العمل ووزارة
الداخلية ومديرية الأمن العام .وتتعامل هذه الوحدة مبا�شر ًة مع حاالت االجتار بالب�شر ،من خالل �إجراء التحقيقات الالزمة و�إحالة
الق�ضايا للمحاكمة وتزويد ال�سلطات املخت�صة بتقارير �شاملة .وطيلة فرتة الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن ،تلتزم منظمة العمل
الدولية ،بنا ًء على طلب مبا�شر من وزارة العمل ،بتقدمي الدعم الفني من �أجل �إن�شاء وحدة مكافحة االجتار ،عند بدء تنفيذ الإ�سرتاتيجية

�)24أوكلت منظمة العمل الدولية �شركة �سيغول عام  2011العمل عن قرب مع وزارة العمل لأمتنة �آل ّيات تفتي�ش العمل ومن املتو ّقع �أن ت�صبح عمل ّية تفتي�ش العمل م�ؤمتنة بالكامل بحلول
العام .2012
لاً
تتم م�شاورته ل�صياغة اال�سرتاتيجية.
ومل
إجتار
ال
مكافحة
جلنة
يف
ث
مم
لي�س
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ال
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http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/FR20100224/Jordan/FLCLsubmission.pdf )26
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الوطنية ملكافحة االجتار ،التي تُعترب �إجنا ًزا �ضخ ًما نتيجة التعاون بني منظمة العمل الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية .وي�شمل
الدعم الفني جلهود التوعية واملنا�صرة التي تبذلها وحدة مكافحة االجتار �ضمن �إطار الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة االجتار.
�إىل هذا� ،ستبادر منظمة العمل الدولية �إىل تنمية قدرات مديرية الهجرة لدى وزارة العمل وتوفري الدعم الفني يف جمايل �إدارة العمل
موحد للعمال املهاجرين
والتفتي�ش ،وتطوير �إجراءات توظيف العمال املهاجرين (مبا فيه مراقبة وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة) ،وو�ضع عقد ّ
وحت�سني �إح�صاءات الهجرة.
ومبوازاة ذلك ،تعمل منظمة العمل الدولية مع �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة من �أجل �إعادة هيكلة �آل ّيات تفتي�ش العمل وعملية
�إدارة الهجرة .وبادرت منظمة العمل الدولية �إىل �إجراء تدقيق م�شرتك لتفتي�ش الهجرة والعمل لدى �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية
اخلا�صة يف �أيار/مايو  ،2011والذي ك�شف عن وجود م�ستويات خمتلفة من الق�صور مبا فيها يف جمال توظيف وتدريب مفتّ�شي العمل،
وخدمات تفتي�ش العمل ،و�إدارة الهجرة والتني�سق مع وزارة العمل .ويف �إطار ال�سعي �إىل معاجلة �أوجه الق�صور املذكورة ،تق ّدم منظمة
العمل الدولية عام  2012/2011الدعم الفني �إىل �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة من �أجل حتديث الإجراءات اخلا�صة بتفتي�ش
العمل واالجتار بالب�شر ،و�إن�شاء هيكلية �إدارية لتنظيم دخول العمال املهاجرين وعملهم.
�إىل هذا ،توا�صل منظمة العمل الدولية ال�سعي من خالل برنامج عمل �أف�ضل للأردن �إىل �ضمان االمتثال ملعايري العمل الدولية ل�صالح
العمال املهاجرين يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة يف قطاع امللبو�سات .وقد مت �إطالق م�شروع عمل �أف�ضل للأردن يف �شباط/فرباير ،2008
يف �إطار ال�شراكة بني منظمة العمل الدولية وم�ؤ�س�سة التمويل الدولية .ويهدف الربنامج �إىل تعزيز االمتثال لقانون العمل الأردين ومعايري
العمل الدولية والإرتقاء بالأداء االقت�صادي على م�ستوى املن�ش�أة .وبهذه الطريقة ،ي�سعى م�شروع عمل �أف�ضل للأردن �إىل امل�ساهمة يف تو�سيع
فر�ص العمل الالئق يف قطاع امللبو�سات يف الأردن.
ويت�ض ّمن م�شروع عمل �أف�ضل للأردن جمموع ًة من التقاييم على م�ستوى ال�شركات ويو ّفر خدمات �إ�ست�شارية مل�ساعدة ال�شركات على حتديد
منهجي واملحافظة على
�شكل
الأ�سباب الأ�سا�سية الكامنة وراء الق�ضايا التي تتط ّلب التح�سني .وي�سمح ذلك لل�شركات بتح�سني �أعمالهم يف ٍ
ّ
التجار الدول ّيني وا�ستقطاب املزيد منهم .كما ُيق ّدم م�شروع عمل �أف�ضل للأردن خدمات تدريبية لتدريب �أ�صحاب امل�صانع والع ّمال على
طرق ناجعة من حيث الكلفة لتح�سني الإمتثال الإنتاجي وطريقة عمل امل�صنع ما ي�ضمن ا�ستدامة التح�سني يف امل�صانع.
ملزم جلميع م�صانع امللبو�سات .ودخل هذا القرار
ويف �آذار/مار�س  ،2010ق ّررت وزارة العمل فر�ض م�شروع عمل �أف�ضل للأردن كربنامج ِ
ح ّيز التنفيذ يف حزيران/يونيو  .2011ومنذ ذلك احلني ،يعمل برنامج عمل �أف�ضل للأردن عن قرب مع وزارة العمل وجمعيات �أ�صحاب
العمل يف قطاع امللبو�سات من �أجل ت�سجيل املعامل بهدف �ضمان امل�شاركة الكاملة للمعامل بحلول نهاية العام  .2011وابتدا ًء من �شباط/
فرباير  ،2012انت�سب  53من �أ�صل  80م�صن ًعا للملبو�سات �إىل برنامج عمل �أف�ضل ،ومت ّثل هذه امل�صانع الـ  50ما يقارب ن�سبة  %85من
ال�صادرات وت�ستخدم �أكرث من  %85من اليد العاملة يف قطاع امللبو�سات.
وحر�صا على موا�صلة تعزيز احلقوق الأ�سا�سية للعمال املهاجرين يف الأردن ،تط ّور منظمة العمل الدولية ،من خالل م�شروع حماية حقوق
ً
العمال املهاجرين ،قدرة نقابات العمال ومن �ضمنها االحتاد العام لنقابات العمال والنقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج
والألب�سة ،وذلك من �أجل التوا�صل مع العمال املهاجرين ومتكينهم .وتعمل � ً
أي�ضا ب�شكل متواز مع �أ�صحاب العمل مبا فيهم مدراء املعامل
و�أ�صحاب العمل ووكاالت الإ�ستخدام من �أجل حت�سني ممار�سات التوظيف واال�ستخدام ،متا�ش ًيا مع معايري العمل الدولية .ومن خالل العمل
مع منظمات العمال و�أ�صحاب العمل يف �آن واحد ،يهدف امل�شروع بدوره �إىل تعزيز التعاون بني الإدارة والقوى العاملة من خالل تطوير
ثنائي لقدرات ال�شركاء االجتماعيني يف جمال �إبرام اتفاقيات املفاو�ضة اجلماعية .وتوىل �أهمية خا�صة التفاقيات املفاو�ضة اجلماعية يف
27
املنطقة ال�صناعية امل�ؤهلة وقطاعات البناء من خالل م�شروع حماية حقوق العمال املهاجرين.

 )27م�شروع حماية حقوق العمال املهاجرين هو م�شروع ميتد على � 24شه ًرا ( )2014-2012وممول من وزارة اخلارجية الأمريكية .ومل يتم توقيع اتفاقية املانح حتى ال�ساعة.

22

|الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن

مركز للع ّمال وهو املركز الوحيد من
�إىل جانب ذلك ،ت�سعى منظمة العمل الدولية من خالل برناجمها عمل �أف�ضل للأردن �إىل تطوير ٍ
و�سيتم ت�أ�سي�س املركز بالتعاون مع وزارة العمل و�شركة املدن ال�صناعية الأردنية واجلمعية االردنية
نوعه يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة.
ّ
مل�صدري االلب�سة واملن�سوجات واالحتاد العام للعمال يف قطاع املالب�س اجلاهزة و�صناعة الن�سيج والألب�سة .ويهدف املركز يف �شكل �أ�سا�سي
�إىل تقدمي الدعم القانوين والنف�سي وامل�شورة �إىل جميع الع ّمال مبن فيهم الع ّمال املهاجرين من خالل ت�أمني دخولهم �إىل من�ش�آت ترفيه ّية
وتقدمي اخلدمات القانونية والنف�سية والتعليمية لهم.
ويف هذا الإطار ،من املمكن �أن يحيل املركز الع ّمال �إىل املراكز القانونية ومراكز احلماية املتو ّفرة لهم خارج املناطق كما يق ّدم املركز
�سيتم ت�شكيل جمموعة �إ�ست�شارية
يح�سنوا مهاراتهم يف العمل ويف احلياة� .إىل هذاّ ،
جمموعة من ح�ص�ص التدريب للع ّمال املهاجرين كي ّ
ت�ضم ممثلني عن املنظمات الغري احلكومية وجمموعات خمتلفة من الع ّمال املهاجرين وال�شركات
وا�سعة النطاق يف �إطار هذه املبادرة ّ
و�سيتم اختبار �أ ّول منوذج ملركز الع ّمال يف املنطقة ال�صناعية
التجارية العاملية واجلهات املانحة وغريها من الأطراف املعنية امله ّمة.
ّ
امل�ؤهلة يف احل�سن مع �إمكانية معاودة التجربة يف الدوليل والتجمعات.

املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
زيادة القدرة امل�ؤ�س�ساتية لدى وزارة العمل على حماية حقوق الع ّمال املهاجرين وعلى حت�سني �إدارة عملية الهجرة
زيادة �إجراءات تفتي�ش العمل و�إدارة الهجرة يف العقبة كنتيج ٍة لتقرير تقييم تفتي�ش العمل والهجرة يف العقبة الذي �أُجنز
الفني الالحق من جانب منظمة العمل الدولية عام 2012-211
عام � 2011إىل جانب الدعم ّ
تعزيز جناعة و�شفافية نظم تفتي�ش العمل من خالل الأومتة الناجحة جلميع عمليات تفتي�ش العمل يف وزارة العمل عام 2012
تعزيز تنظيم �آليات تفتي�ش العمل وف ًقا ملا ين�ص عليه الدليل الوطني للتفتي�ش واال�سرتاتيجية الوطنية للتفتي�ش التي ينبغي
تطويرها يف العام 2013-2012
زيادة م�شاركة املن�ش�آت يف م�شروع عمل �أف�ضل للأردن لتحقيق امل�شاركة الكاملة والكل ّية عام 2012

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  1،2،1تعزيز حقوق العمال املهاجرين يف قطاعات ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف و �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية
حمددة (امللبو�سات والبناء) متا�ش ًيا مع معايري العمل الدولية اخلا�صة ودائرة الأمن العام والنقابة العمالية العامة لع ّمال
من�ش�آت الن�سيج وامللبو�سات وجمع ّيات �أ�صحاب العمل يف قطاع
النتيجة  .1،2،2تر�شيد �آليات تفتي�ش العمل من خالل تعزيز امللبو�سات.
قدرة ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف وغريهم (وزارة العمل
و�سلطة منطقة العقبة الإقت�صادية اخلا�صة واالحتاد العام
للنقابات العمالية الأردنية وغرفة ال�صناعة الأردنية) على
تطبيق �إجراءات تفتي�ش العمل احلديثة متا�ش ًيا مع معاهدات
منطمة العمل الدولية رقم  81و 129و.155
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النتيجة  :1،3تعزيز �آليات امل�ؤ�س�سات وقدرتها على �ضمان احلوار االجتماعي
واملفاو�ضة اجلماعية وو�ضع ال�سيا�سات

الإ�سرتاتيجية:

تعمل منظمة العمل الدولية ،من خالل م�شروع املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ( 2007ـ ـ  ،)2010على تعزيز احلوار االجتماعي
وامل�شاركة الفاعلة لل�شركاء االجتماعيني يف عملية �صنع القرار يف الأردن منذ العام  28 .2002وقد �أدى هذا العمل �إىل بع�ض الإجنازات
امللمو�سة على الأر�ض ،مبا فيها ت�أ�سي�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف العام  2009من �أجل ت�سهيل احلوار ب�ش�أن ال�سيا�سات االقت�صادية
واالجتماعية .وقد مت الت�صديق على جلنة العمل الوطنية الثالثية يف العام  2007وت�ضمينها يف مندرجات قانون العمل يف العام .2010
وال تزال منظمة العمل الدولية نا�شطة منذ العام  2009يف تعزيز قدرة الهيئات الثالث على املفاو�ضة اجلماعية ،مبا فيها مرف�أ العقبة،
والقطاعني البرتوكيميائي والكهربائي .ويقدم م�شروع عمل الأف�ضل للأردن التابع ملنظمة العمل الدولية � ً
أي�ضا امل�ساعدة الفنية للنقابة
الأردنية للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج والألب�سة ،النا�شطة ب�شكل متزايد يف تق�صي ال�شكاوى والتفاو�ض ب�ش�أن احللول و�إبرام اتفاقيات
املفاو�ضة اجلماعية يف قطاع امللبو�سات.
وبنا ًء على جناح منظمة العمل الدولية يف عملية التفاو�ض يف قطاع الكهرباء ،تط ّور املنظمة ،من خالل م�شروع حماية حقوق العمال
املهاجرين ،على نحو مماثل ،قدرات ال�شركاء االجتماعيني يف املفاو�ضة اجلماعية يف قطاعات البناء واملناطق ال�صناعية امل�ؤهلة وقطاعات
امللبو�سات/املن�سوجات.
ويف �إطار امل�شروع الإقليمي بعنوان تعزيز منظمات العمال يف الدول العربية من خالل حمو الأمية االجتماعية واالقت�صادية والقانونية،
تقوم منظمة العمل الدولية � ً
أي�ضا بتنمية قدرات منظمات العمال يف الأردن .وتتوىل منظمة العمل الدولية �إدارة برنامج التدريب على تطوير
القدرات يف املجاالت االجتماعية واالقت�صادية والقانونية من �أجل حت�سني قدرات منظمات العمال من الناحيتني التقنية والإ�سرتاتيجية
ل�ضمان امل�شاركة الفاعلة يف مناق�شة ال�سيا�سة ،والت�أثري يف ال�سيا�سات العامة والدفاع عن حقوق العمال ب�صورة �أف�ضل .وت�ستهدف جهود
تنمية القدرات النقابيني ف�ض ًال عن العمال غري املنظمني يف الإقت�صاد غري ّ
املنظم والعمال املهاجرين والعمال غري امل�سجلني ر�سم ًّيا يف
النقابات .و�إىل جانب �أن�شطة حمو الأمية التقليدية ،ت�شمل اجلهود املبذولة التدريب على خمتلف ا�ستعماالت و�سائط الإعالم االجتماعي
حل�شد الدعم واملنا�صرة وتبادل املعلومات.
ويف �ضوء ت�أ�سي�س جلنة العمل الثالثية م�ؤخ ًرا مبوجب قانون العام  ،2010ت�أتي امل�ساعدة الفنية ملنظمة العمل الدولية لل�شركاء االجتماعيني،
خ�صو�صا يف جمال حمو الأمية االجتماعية واالقت�صادية يف الوقت املنا�سب .و ُيعترب هذا وثيق ال�صلة باملو�ضوع يف ظل املهام املتوخاة ،مع
ً
تعيني جلنة ثالثية للنظر يف احلد الأدنى للأجور ،و�سيا�سات العمل وت�شريعاته واالمتثال ملعايري العمل العربية والدولية.

 )28امل�شروع املمول من وزارة العمل الأمريكية بعنوان تطوير قدرة ال�شركاء االجتماعيني على تعزيز احلوار االجتماعي يف الأردن ( 2002ـ ـ .)2006
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املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
�إمتام ثالثة �إتفاقات قطاعية على الأق ّل يف جمال املفاو�ضة اجلماعية بنجاح يف قطاع البناء والقما�ش وامللبو�سات على �سبيل
املثال كنتيج ٍة مبا�شرة مل�شاريع منظمة العمل الدولية
الثالثي الأطراف
تعزيز نوعية م�شاركة النقابات الع ّمالية يف احلوار الإجتماعي
ّ
تعزيز قدرة الأطراف الثالثة �إىل جانب قدرة النقابات الع ّمالية الأردن ّية يف قطاعات امللبو�سات والأقم�شة على دعم حقوق
العمال املهاجرين

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  1.3.1تطوير وتطبيق ا�سرتاتيجية ثالثية الأطراف ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف وجلنة العمل الثالثية الأطراف
لتعزيز حر ّية �إن�شاء اجلمعيات واملفاو�ضة اجلماعية (حتى على واملجل�س الإجتماعي
امل�ستوى القطاعي)
النتيجة  1.3.2تعزيز �أر�ضيات احلوار الإجتماعي (لي�شمل
� ً
أي�ضا املجل�س الإقت�صادي والإجتماعي واللجنة الثالثية
الأطراف املعنية بعالقات العمل)
النتيجة  1.3.3تعزيز قدرة الهيئات املك ّونة يف منظمة العمل
الدولية على و�ضع التقارير وامل�صادقة على اتفاقيات جديدة
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النتيجة  :1،4تطبيق االتفاقيات واملبادئ واحلقوق اخلا�صة بعدم التمييز مع
الرتكيز على املر�أة والأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة املكت�سب/الإيدز
يف مكان العمل
الإ�سرتاتيجية:

تعالج مبادرة امل�ساواة يف الأجور التابعة ملنظمة العمل الدولية م�شكلة التمييز يف مكان العمل من حيث الأجور على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
وهي ترمي �إىل تطوير قدرة الهيئات الثالث ملنظمة العمل الدولية من �أجل تعزيز امل�ساواة يف الأجور من خالل القيام بتقييمات حيادية من
حيث النوع االجتماعي من �أجل �سد الفجوة بني اجلن�سني.
�أُطلقت جلنة التوجيه الوطنية الثالثية للم�ساواة يف الأجور ،برئا�سة كل من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية للمر�أة التي �أُن�شئت يف
متوز/يوليو  .2011وقد �أجنزت اللجنة الإخت�صا�صات اخلا�صة بها يف �آب�/أغ�سط�س عام  ،2011و�أ�س�ست جلنتني فرعيتني� :أ) جلنة فرعية
قانونية تر ّكز على و�ضع تو�صيات لتعديالت ت�شريعية ترمي �إىل حتقيق امل�ساواة يف الأجور ،ب) جلنة فرعية للأبحاث مك ّر�سة لإجراء
�أبحاث مع ّمقة ب�ش�أن التمييز على �أ�سا�س الأجور .وتط ّور اللجنة ،بدعم فني من منظمة العمل الدولية� ،إ�سرتاتيجية وطنية �أردنية وخطة
عمل من �أجل تعزيز امل�ساواة يف الأجور.
وحر�صا على �إتاحة املعلومات ال�ضرورية بهذا ال�ش�أن ،تُنظم منظمة العمل الدولية �سل�سلة من الدورات التدريبية لأع�ضاء جلنة التوجيه
ً
الوطنية للإن�صاف يف الأجور حول مبادئ امل�ساواة يف الأجور عن عمل ذي قيمة مت�ساوية وتطبيقها .وجتري منظمة العمل الدولية حال ًيا
مراجعة قانونية �شاملة لل�سيا�سات حول الت�شريع احلايل وامتثاله للإتفاقية  100واالتفاقية  .111و�ست�شكل و�سائل الإعالم واالت�صاالت
جز ًءا ال يتجز�أ من حملة املنا�صرة الرامية �إىل تعزيز الإن�صاف يف الأجور يف الأردن.
ف�ض ًال عن ذلك ،ويف �سياق اجلهود املبذولة بغية تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف مكان العمل ،تقدم منظمة العمل الدولية الدعم الفني
لوزارة العمل واللجنة الوطنية للحلول اخلا�صة برعاية الطفل يف مكان العمل ،لدعم اجلهود الوطنية ،وف ًقا لأولويات �إ�سرتاتيجية الإ�ستخدام
الوطنية.
كما �ستتعاون منظمة العمل الدولية مع اجلنة الربملانية للعمل على تعزيز دور الربملان يف تطبيق معايري العمل الدولية ال �س ّيما املعايري
ين�ص عليه �إعالن منظمة العمل الدولية .ومن خالل العمل الوثيق مع مركز التدريب
املتع ّلقة مببادئ وحقوق العمل الأ�سا�سية وف ًقا ملا ّ
الدويل يف تورينو� ،ستبادر منظمة العمل الدولية ،عام � ،2012إىل تدريب عدد حم ّدد من الربملانيني على كيف ّية دمج معايري العمل الدولية
يف الت�شريعات والقوانني الوطنية وعلى كيفية م�ساهمة احلوار الإجتماعي يف تعزيز ا�ستدامة الت�شريعات وامتثالها .وبالتايل ،يهدف هذا
خا�صة فيما يتع ّلق ب�صياغة ومراجعة قوانني العمل لتتطابق
النوع من التدريب �إىل االرتقاء باملعرفة واملهارات وال�سلوكيات لدى الربملانيني ّ
مع معايري العمل الدولية.
ويف ما يتعلق مبر�ض نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز� ،ستقوم منظمة العمل الدولية ببناء قدرات ال�شركاء الإجتماعيني يف جمال
تطوير برامج و�سيا�سات مكان عمل خا�صة بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز و�/أو تطبيقها ب�شكل فعال ،بنا ًء على تو�صية
منظمة العمل الدولية رقم  .200ومن خالل توفري الدعم الفني من جانب منظمة العمل الدوليةّ ،مت ت�أ�سي�س جلنة فن ّية ثالث ّية الأطراف
معنية بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز وعامل العمل عام  .2011ويقع مق ّر اللجنة يف مبنى وزارة العمل وير�أ�سها وزير
العمل .ومن �ش�أن هذه اللجنة �أن تقود عمل ّية �صياغة ال�سيا�سات الوطنية وتطبيقها ومراقبتها «من �أجل تنمية ال�سيا�سة الوطنية ب�ش�أن
فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز وعامل العمل».
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كما �ستعمل منظمة العمل الدولية على تعزيز قدرة الهيئات املك ّونة للمنظمة من خالل اللجنة الثالثية �سعي ًا �إىل مكافحة التمييز بحقّ
الأ�شخا�ص املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز يف مكان العمل ،ما �سي�سمح للأطراف الثالث ب�صياغة ال�سيا�سات
والربامج املالئمة وتطبيقها على م�ستوى الوطن و�صعيد ال�شركات مبا يتطابق مع التو�صية رقم  .200و�ستدعم منظمة العمل الدولية تطوير
عملية �صنع ال�سيا�سات على امل�ستوى الوطني وذلك من خالل الأبحاث وحتليل ال�سيا�سات ب�ش�أن الت�أثري االجتماعي واالقت�صادي لفريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز وت�أثريهما على �سوق العمل ،واملنا�صرة لت�شجيع االمتثال ملعايري العمل الدولية.

املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
تعزيز الإطار امل�ؤ�س�ساتي وقدرة الأطراف الثالثة على الرتويج للم�ساواة يف الأجور من خالل ت�أ�سي�س جلنة وطنية ثالثية
الأطراف معنية بامل�ساواة يف الأجور وتنفيذ ا�سرتاتيج ّيتها وخطة عملها لدعم امل�ساواة يف الأجور
اجلن�سي يف القطاع الواحد حيث ّمت اختبار منهجية تقييم العمل الغري القائمة على
زيادة املعرفة ب�ش�أن اله ّوة يف الأجور بني
نْ
النوع الإجتماعي
تعزيز تطابق الت�شريعات الوطنية مع معايري العمل الدولية واتفاقية الأجر املت�ساوي رقم  100ال�صادرة عن منظمة العمل
الدولية
اخلا�صة بفري�س نق�ص املناعة الب�شرية
تعزيز قدرة ال�شركاء الثالثيي الأطراف على �صياغة وتطبيق الربامج وال�سيا�سات
ّ
املكت�سب/الأيدز
زيادة معارف جلنة العمل الربملانية يف معايري العمل الدولية

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  1،4،1تعزيز الإطار امل�ؤ�س�ساتي والقدرة الوطنية على ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف وجلنة الت�سيريالربملاين املعنية
مكافحة التمييز القائم على النوع الإجتماعي من خالل العمل بامل�ساواة يف الأجر واللجنة الأردنية الوطنية للمر�أة والربملان
على الرتويج للم�ساواة يف الأجور وتعزيز احللول الحتياجات و�شركة الإ�ست�شارة الدولية ووزارة ال�صحة ومنظمة ال�صحة
العاملية
العناية بالأطفال يف مكان العمل
النتيجة  1،4،2تعزيز قدرة هيئات منظمة العمل الدولية على
دعم اال�ستجابة الوطنية �إىل فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية
املكت�سب/الأيدز وتعزيز وتطوير �سيا�سات فريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية املكت�سب/الأيدز يف مكان العمل وف ًقا ملبادئ
التو�صية رقم 200
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الأولوية  :2تو�سيع احلد الأدنى من تغطية

ال�ضمان االجتماعي لي�شمل املجموعات الأكرث

ه�شا�شة يف املجتمع من خالل �أر�ضية احلماية

االجتماعية ،وذلك كجزء من نظام �ضمان اجتماعي
�أكرث �شمولية يف الأردن

حتتاج امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي حال ًيا �إىل الدعم اال�ست�شاري والفني من منظمة العمل الدولية يف ما يتعلق بالتقنيات الأكتوارية
وتو�سيع خطط احلماية االجتماعية (الأمومة ،البطالة ،رواتب تقاعدية للدرجة الثانية ،التغطية ال�صحية) وذلك من خالل تطبيق �أر�ضية
احلماية االجتماعية .وت�سعى مبادرة �أر�ضية احلماية االجتماعية �إىل تعزيز �إمكانية الو�صول �إىل الآتي )i( :ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية
(ال�صحة ،واملياه وال�صرف ال�صحي ،والتعليم ،والإ�سكان ،والطعام واخلدمات الأخرى) و( )iiالتحويالت االجتماعية ،النقدية والعينية،
لت�أمني احلد الأدنى من الدخل وت�أمني الأمن املعي�شي .وت�شمل التحويالت االجتماعية �أربع �ضمانات �أ�سا�سية وهي )i( :الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية )ii( ،م�ساعدة العاطلني عن العمل والفقراء )iii( ،منافع الطفولة ،و( )ivمعا�شات التقاعد الأ�سا�سية ال�شاملة (منافع
ال�شيخوخة والعجز).
وميكن اعتبار �أر�ضية احلماية االجتماعية �أداة ل�ضمان �إت�ساق ال�سيا�سات يف الربامج ولتو�سيع احلماية االجتماعية لت�شمل اجلهات امل�سثناة
من التحويالت واخلدمات الأ�سا�سية ،مبن فيهم العاملني يف االقت�صاد غري املنظم .ويف الأردن ،من الوا�ضح �أن ر�ؤية احلماية االجتماعية
ال�شاملة للجميع تندرج يف ا�سرتاتيجية الإ�ستخدام الوطنية .وميكن ت�سهيل تطبيق هذه الأهداف من خالل اعتماد مقاربة �أر�ضية احلماية
االجتماعية التي ت�ساهم يف احلد من ت�شرذم برامج احلماية االجتماعية ويف زيادة الكفاءة من خالل الآليات الهادفة وحتقيق الت�آزر مع
�إ�سرتاتيجيات �أخرى لتخفيف نقاط ال�ضعف لدى الفقراء والعاملني يف االقت�صاد غري املنظم.
�إن احلق يف التمتع بال�ضمان االجتماعي معرتف به يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،اللذين �صدق الأردن عليهما .وعليه ،تُعترب مبادرة �أر�ضية احلماية الوطنية مبادرة منا�سبة للأردن ال �سيما و�أنه يف عداد الدول
الت�سع التي تقوم حال ًيا بتنفيذ امليثاق العاملي لفر�ص العمل ،الذي ي�شري �إىل هذه الأر�ضية ب�شكل �صريح باعتبارها �إ�ستجابة من اال�ستجابات
الت�سع للأزمات .ويدعو امليثاق الدول ب�شكل خا�ص لدرا�سة �إمكانية �إن�شاء «�ضمان اجتماعي منا�سب للجميع ،بناء على �أر�ضية احلماية
االجتماعية الأ�سا�سية مبا يف ذلك :الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية ،و�ضمان الدخل للم�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،و�إعانات الطفولة
و�ضمان الدخل �إىل جانب خطط �ضمان اال�ستخدام العام للعاطلني عن العمل والفقراء الكادحني».
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نتائج الأولوية 2
النتيجة  :2،1تعزيز توفري ال�ضمان االجتماعي وحت�سينه
الإ�سرتاتيجية:

تُعترب منظمة العمل الدولية �شري ًكا قد ًميا للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي من خالل تقدمي للم�ساعدة التقنية يف تنفيذ التقييمات
الأكتوارية و�إ�صالح نظام التقاعد وال�ضمان االجتماعي .يف العام  ،2012-2011وكجزء من م�شروع ال�صناديق اال�ستئمانية� ،ستقوم منظمة
العمل الدولية ب�إجراء املراجعة الأكتوارية ال�سابعة للم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،كما �ستقوم بتدريب العاملني لدى امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي على التقنيات الأكتوارية .كما �ست�ساعد منظمة العمل الدولية يف رزمة من �إ�صالحات ال�ضمان االجتماعي مبا يف ذلك
درا�سات اجلدوى ب�ش�أن تو�سيع تغطية ال�ضمان االجتماعي لت�شمل منافع الت�أمني ال�صحي وخطط املعا�شات التقاعدية الطوعية من الدرجة
الثانية.
ومبوازاة ذلك� ،ستقوم منظمة العمل الدولية بتقييم قدرة امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي على تقدمي الإعانات النقدية للأمومة
والإعانات النقدية للبطالة املُعتمدة يف العام  2010وال�سارية املفعول ابتداء من �أيلول�/سبتمرب � .2011إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستقوم منظمة
العمل الدولية ب�إجراء تقييم قانوين لقانون ال�ضمان االجتماعي امل�ؤقت رقم  7ال�صادر يف العام  ،2010متا�ش ًيا مع مبادئ ال�ضمان
االجتماعي الأ�سا�سية واتفاقيات منظمة العمل الدولية حول ال�ضمان االجتماعي .و�سي�سمح ذلك ب�إدخال التعديالت ال�ضرورية على م�شروع
القانون ،وذلك قبل �إقراره نهائ ًيا من قبل جمل�س النواب.

املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
تعزيز قدرة تعاون ّية ال�ضمان الإجتماعي على �أخذ القرارات املنا�سبة املبينة على الإدراك املتزايد لنجاعة مخُ تلف خطط ال�ضمان
الإجتماعي وذلك من خالل اال�ستعرا�ض الت�أميني ال�سابع ودرا�سات اجلدوى ب�ش�أن تو�سيع الأمن الإجتماعية ليطال منافع الت�أمني على
ال�صحة واخلط ّة الطوع ّية للمعا�ش التقاعدي من الدرجة الثانية التي تُ�ستكمل عام 2012
تعزيز معارف وقدرة ّ
موظفي وجمل�س تعاون ّية ال�ضمان الإجتماعي على ا�ستخدام التقنيات الت�أمينية والقيام مبراجعات مبنية على
اخلربة يف جمال الت�أمني
زيادة قدرة الأطراف الثالثة على �إ�صالح قانون ال�ضمان الإجتماعي القائم على التقييم القانوين التابع ملنظمة العمل الدولية ب�ش�أن
قانون ال�ضمان الإجتماعي امل�ؤ ّقت رقم  2010/7ومتا�شيه مع مبادئ الأمن الإجتماعي الأ�سا�سية ومع اتفاقيات الأمن الإجتماعي
ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية والذي �س ُي�ستكمل عام 2012

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  2،1،1تعزيز دراية تعاونية ال�ضمان الإجتماعي يف جمال الت�أمني تعاون ّية ال�ضمان الإجتماعي وال�شركاء الثالث ّيي
وقدرتها على مراجعة اخلطط القائمة حال ًيا (املعا�شات وتعوي�ضات �إ�صابة الأطراف والربملان
العمل والبطالة وت�أمني الأمومة) �إىل جانب تقدمي منافع ت�أمني �إجتماعية
ال�صحة)
جديدة (معا�ش جديد طوعي من الدرجة الثانية والت�أمني على
ّ
النتيجة  2،1،2زيادة امتثال قانون ال�ضمان الإجتماعي احلايل �إىل مبادئ
الأمن الإجتماعي الأ�سا�سية واتفاقيات الأمن الإجتماعي ال�صادرة عن منظمة
العمل الدولية
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النتيجة  :2،2تطوير �أر�ضية احلماية االجتماعية
الإ�سرتاتيجية:
تنبثق مبادرة �أر�ضية احلماية االجتماعية يف الأردن من �إعرتاف عاملي ب�أن ال�ضمان الإجتماعي �إمنا هو حق من حقوق الإن�سان كما �أنه
حاجة اجتماعية واقت�صادية� .أما احلاجة �إىل ت�أمني احلماية االجتماعية ال�شاملة من خالل �إعتماد �أر�ضية احلماية االجتماعية فقد مت
�إقرارها يف ني�سان�/أبريل  2009من قبل جمل�س الر�ؤ�ساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدة ،ثم مت الت�صديق عليها من قبل امليثاق
العاملي لفر�ص العمل اخلا�ص مبنظمة العمل الدولية ومن قبل وزراء العمل واال�ستخدام يف دول جمموعة الع�شرين.
ويف �سياق اجلهود الرائدة على امل�ستوى الوطني يف املنطقة العربية ،طلبت امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي من منظمة العمل الدولية
تقدمي خربتها الفنية لتقييم جدوى تطبيق �أر�ضية احلماية الوطنية يف الأردن .بنا ًء على طلب امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي ،بادرت
منظمة العمل الدولية �إىل ن�شر مبادرة �أر�ضية احلماية االجتماعية ،وهي مبادرة م�شرتكة ما بني الوكاالت يتم تطبيقها من خالل بذل
جهود مت�سقة ووا�سعة النطاق من جانب الأمم املتحدة.
وعليه ،با�شرت منظمة العمل الدولية جهود التوعية ب�ش�أن املبادرة يف الأردن يف حزيران/يونيو  ،2011بعد انعقاد م�ؤمتر العمل الدويل يف
جل�سته املئوية واخلال�صات التي تو�صل �إليها ب�ش�أن احلماية االجتماعية .ويف متوز/يوليو  ،2011مت �إن�شاء فريق عمل م�شرتك بني وكاالت
الأمم املتحدة يف الأردن بقياد ٍة كل من منظمة العمل الدولية واليوني�سيف ومنظمة ال�صحة الدولية ،ومب�شاركة منظمة ال�صحة العاملية،
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومنظمة العمل الدولية واليوني�سيف.
و�سوف تُعقد ور�شة العمل الوطنية الأوىل اخلا�صة مببادرة �أر�ضية احلماية االجتماعية يف الربع الأ ّول من العام  ،2012بتنظيم من امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي ووزارة التنمية االجتماعية ،بهدف حتديد واقع احلماية االجتماعية حال ًيا يف الأردن ومناق�شة اخلطط القائمة
والثغرات يف التغطية .وت�ش ّكل الور�شة من�صة حلوار اجتماعي وطني يهدف �إىل مناق�شة تو�سيع رقعة ال�ضمان االجتماعي من خالل تطبيق
�أر�ضية احلماية االجتماعية على امل�ستوى الوطني .ومن املفرت�ض �أن تف�ضي الور�شة �إىل ت�شكيل جلنة وطنية لأر�ضية احلماية االجتماعية.
وحر�صا على �إر�شاد �صانعي ال�سيا�سات والقرارات� ،سوف يو�ضع تقييم �سريع لكلفة �أر�ضية احلماية االجتماعية بهدف تقييم كلفة اخليارات
ً
ذات ال�صلة بال�سيا�سات واال�ستدامة املالية للأر�ضية على املدى الطويل .وفور التو�صل �إىل �إجماع وطني حول �إطار لأر�ضية احلماية
االجتماعية ،تتوىل منظمة العمل الدولية بناء القدرات الفنية الوطنية على م�ستوى �إدارة عنا�صر الأر�ضية وتوجيهها وتطبيقها� .إىل هذا،
�ستط ّور منظمة العمل الدولية جمموعة من منتجات االت�صال حول رزمة �إ�صالحات ال�ضمان االجتماعي للإرتقاء بفهم �أر�ضية احلماية
االجتماعية وت�شجيع ملكية املبادرة على امل�ستوى الوطني.

املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
متكني �صانعي القرار املعن ّيني من تقييم جدوى تطبيق �أر�ضية للحماية الإجتماعية يف الأردن من خالل توفري عدد �أكرب من
املعارف اخلا�صة مبختلف اخليارات والكلفة ذات ال�صلة عرب خطة التقييم ال�سريع لكلفة �أر�ضية احلماية الإجتماعية
زيادة امللك ّية الوطنية يف مبارة �أر�ضية احلماية الإجتماعية من خالل املعلومات واالجتماع م ّر نْتي يف ال�سنة على الأق ّل يف �إطار
اللجنة الوطنية الثالثية الأطراف و�أكرث املعنية ب�أر�ضية احلماية الإجتماعية

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  2،2،1متكني ال�شركاء الثالثيي الأطراف وزيادة
معرفتهم يف بلورة �أر�ضية حماية �إجتماعية

تعاون ّية ال�ضمان الإجتماعي وال�شركاء الثالث ّيي الأطراف وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي واليوني�سيف ومنظمة ال�صحة العاملية
ووزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ووزارة املالية وغريها من الوزارات
الأ�سا�سية
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الأولوية  :3تعزيز فر�ص العمل

مع الرتكيز على ت�شغيل ال�شباب

ت�ش ّكل اليد العاملة املت�سارعة النمو حتد ًيا �أ�سا�س ًيا بالن�سبة �إىل االقت�صاد املحلي وقدرته على ا�ستحداث ما يكفي من الوظائف ال�ستيعاب
29
العدد املتزايد من الوافدين اجلدد �إىل �سوق العمل �سنو ًيا ،ومعظمهم من ال�شباب .
إ�ستلهاما من الربيع العربي ،كان ال�شباب يف طليعة االحتجاجات العارمة منذ كانون الثاين/يناير  ،2011مطالبني بالوظائف ،والإ�صالحات
و�
ً
الد�ستورية واملزيد من احلريات .و�سرعان ما ا�ستجابت احلكومة الأردنية لهذا التحدي ،من خالل �إعطاء الأولوية لتوفري الوظائف لل�شباب
�ضمن ال�سيا�سات الوطنية احلديثة .كما و�ضعت احلكومة اخلطة التنفيذية الإمنائية للفرتة  2011ـ ـ  2013والإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل
التي اعتمدت ر�سم ًيا يف �أيار/مايو  ،2011والأجندة الوطنية الأردنية للفرتة  2006ـ ـ  ،2015وجميعها يعالج م�شكلة البطالة الهيكلية يف
الأردن ويدعو �إىل اعتماد �سيا�سات وبرامج لتعزيز ا�ستحداث الوظائف مع الرتكيز على ت�شغيل ال�شباب وحت�سني التغطية االجتماعية
للجميع .كما تنادي بتخفي�ض عدد العمال املهاجرين تدريج ًيا وا�ستبدالهم بالعمال الأردنيني.
يف املقابل ،تكرث الربامج وامل�شاريع التي تتناول م�شاركة ال�شباب وت�شغيلهم ،ومنها الربامج التي تعالج املهارات الفنية واملهارات اللينة،
والتمويل املتناهي ال�صغر والروح الريادية ،واملطابقة الوظيفية والتوظيف� .صحيح �أن كل هذه الربامج تعالج احلاجات القائمة ،لكنها
ب�شكل �أ�سا�سي على قابلية ت�شغيل ال�شباب .وتعمل مبعظمها � ً
أي�ضا على نح ٍو م�ستقل ،يف ظل حمدودية
ترتبط يف �أغلبها بالعر�ض ،فرتكز ٍ
التن�سيق على امل�ستوى الوطني واالت�ساق بني خمتلف امل�شاريع ،فيبقى الت�أثري املن�شود على امل�ستوى الوطني حمدودًا.
وحر�صا على معاجلة هذا الت�شرذم� ،سوف تعمل منظمة العمل الدولية على م�ستوى ال�سيا�سات لتح�سني االت�ساق بني �سيا�سات وبرامج
ً
الت�شغيل .لذلك تقدم منظمة العمل الدولية الدعم الفني املبا�شر �إىل وزارة العمل يف �إطار تقييم برامج �سوق العمل القائمة وتنفيذ
الإ�سرتاتيجية الوطنية للإ�ستخدام.
�إىل هذا ،ت�سعى منظمة العمل الدولية �إىل ت�سخري ال�شراكات مع وكاالت الأمم املتحدة الأخرى ،ال �سيما برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
ل�صالح تعزيز ت�شغيل ال�شباب.
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نتائج الأولوية 3

النتيجة  :3،1تعزيز ا�سرتاتيجيات الرتويج للت�شغيل لل�شباب وال�شابات

ت�ص ّدر مو�ضوع ت�شغيل ال�شباب الأولويات واملطالب الوطنية ،ال �سيما على �ضوء التحركات ال�شعبية الأخرية وازدياد املطالبة باحلرية
وحر�صا على معاجلة هذه امل�شكلة� ،سري ّكز الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن على بطالة ال�شباب ،وبالتحديد
النقابية وبالوظائف.
ً
على التباين ما بني العر�ض يف قطاع التعليم والطلب يف �سوق العمل .ومن باب توجيه هذا امل�سعى ،تنوي منظمة العمل الدولية �إجراء م�سح
ب�ش�أن االنتقال من املدر�سة �إىل �سوق العمل لفهم �سوق عمل ال�شباب والتحديات املاثلة على نحو �أف�ضل .ويقوم هذا امل�سح بر�صد التح�صيل
العلمي لل�شباب وخربتهم يف جمال التدريب ،ومدركاتهم وطموحاتهم املهنية� ،سبل ت�أثري ظروف العمل على خياراتهم .و�سوف ت�ستخدم
هذه املعلومات يف عملية و�ضع ال�سيا�سات والربامج املقبلة لت�أمني مطابقة ف�ضلى ما بني العر�ض والطلب يف �سوق العمل لل�شباب.
تلحظ اخلطة التنفيذية الإمنائية احلكومية للفرتة  2013-2011بالتحديد �أهمية دور تطوير التعليم واملهارات يف مواءمة ر�أ�س املال
الب�شري الوطني مع حاجات �سوق العمل .ومتا�ش ًيا مع �أولويات هذا الربنامج ،تقيم منظمة العمل الدولية �شراك ًة مع مركز تطوير الأعمال
يف الأردن و�صندوق التنمية والت�شغيل الختبار وتنفيذ برنامج «تعرف اىل عامل االعمال (كاب)» يف الأردن .ولقد جرت �صياغة برنامج
مهني �إىل جانب تنمية دراية ال�شباب يف
تع ّرف �إىل عامل الأعمال بطريقة ت�سمح بتعزيز الوعي ب�ش�أن الروح الريادية والعمل احل ّر كخيار ّ
رئي�س�أ عند ت�أ�سي�س
جمال �إطالق �شركة و�إدارة �أعمالها� .إىل ذلك ،يخ ّول الربنامج ال�شباب تنمية مهارات ريادية من �ش�أنها �أن تلعب دو ًرا ً
العمل احل ّر �أو عندما ي�صبح ال�شباب �أرباب عمل .ويخ�ضع م�شورع تع ّرف �إىل عامل الأعمل لالختبار يف ال�شركة الوطنية لال�ستخدام
والتدريب منذ �أ ّيار/مايو.
ويف جمال التدريب والتعليم املهني والفني ،من املتو ّقع �أن تق ّدم منظمة العمل الدولية الدعم �إىل املعهد الوطني للت�صميم احلريف والت�سويق
يف مدينة ال�سلط ،وذلك بنا ًء على عالقة �شراكة تاريخية تعود �إىل الت�سعين ّيات� ،إىل حلظة ت�أ�سي�س مركز ال�سلط للتدريب على احلرف
امل�ستقبلي �إىل تعزيز جودة و�صلة �صفوف التدريب املتو ّفرة من خالل تنمية املركز وحتويله �إىل
اليدوية .ويهدف دعم منظمة العمل الدولية
ّ
معهد وطني لت�صميم احلرف والإنتاج والت�سويق.
ٍ
الفني �إىل وزارة العمل يف جمال ا�ستحداث نظام متما�سك وعادل لتقييم
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ستق ّدم منظمة العمل الدولية الدعم ّ
املهارات و�إعطاء ال�شهادات يف بع�ض القطاعات �سع ًيا �إىل حت�سني نظام الإ�شارة �إىل املهارات وت�سهيل التدريب على تغيري العمل.
كما من املتو ّقع �أن تعمل منظمة العمل الدولية مع منظمات �أ�صحاب العمل على زيادة قدرة ال�شركات وامل�شاريع ال�صغرى وال�صغرية احلجم
على حتديد املهارات املطلوبة لزيادة الإنتاجية وذلك بهدف �ضمان املزيد من ح�ص�ص الت�صدير.
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املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
 زيادة عدد املدار�س الثانوية واملجتمعات املدر�سية التي تعتمد برنامج «تع ّرف �إىل عامل الأعمال (كاب)» يف مناهجها الدرا�سية
زيادة عدد املع ّلمني يف املدار�س الثانوية واملجتمعات املدر�سية القادرين بالفعل على تقدمي تدريب «تع ّرف �إىل عامل الأعمال
(كاب)» بطريقة �سهلة وناجحة
 تعزيز م�شاركة هيئات الأمم املتحدة يف ا�سرتاتيجيات وم�شاريع الإ�ستخدام امل�شرتكة

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  3،1،1زيادة املعارف اخلا�صة مبرحلة االنتقال من ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف ودائرة الإح�صاءات وبرنامج الأمم
املدر�سة �إىل املنزل من خالل �إجراء م�سح لهذا االنتقال بهدف املتحدة الإمنائي
حتديد الإجراءات امل�ستقبلية يف هذا املجال
النتيجة  3،1،2تعزيز الو�صول ال�شبان وال�شابات �إىل فر�ص
التعليم على الروح الريادية

ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف ووزارة التعليم و�صندوق النتمية
والإ�ستخدام وامل�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير املن�ش�آت ومركز
تنمية الأعمال وم�ؤ�س�سة التدريب املهني وامل�ؤ�س�سة الوطنية
لال�ستخدام والتدريب
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النتيجة  :3،2زيادة متا�سك �سيا�سة الت�شغيل

الإ�سرتاتيجية:

اعتمدت احلكومة الأردنية ر�سم ًيا الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل يف �أيار/مايو  ،2011وح ّددت فيها ب�شكل وا�ضح مكامن العجز على
م�ستوى الأولويات الوطنية يف جمال تعزيز فر�ص العمل وبلورة املهارات .ومنذ ذلك احلني ،مت تكليف وزارة العمل م�س�ؤولية تن�سيق خطة
تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل.

وتق ّدم منظمة العمل الدولية امل�شورة الفنية �إىل وزارة العمل يف �إطار تنفيذ الإ�سرتاتيجية ،ال �سيما من خالل و�ضع اخلطط ومراجعة
وتقييم عدد من برامج �سوق العمل الفاعلة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ منظمة العمل الدولية �إ�ستكملت عام  2011ر�سم خرائط برامج �سوق
العمل الفاعلة مع و�صف ميزاتها الأ�سا�سية مبا فيها امل ّدة واجلهة املن ّفذة والكلفة ذات ال�صلة واملجموعات امل�ستهدفة واجلهات امل�ستفيدة.
لعدد من برامج
فني من جانب منظمة العمل الدولية� ،إىل القيام بتقييم م�ستق ّل ٍ
بدعم ّ
وا�ستنادًا �إىل هذا التخطيط ،ت�سعى وزارة العملٍ ،
�سوق العمل الفاعلة بهدف توثيق املمار�سات الف�ضلى والدرو�س امل�ستخل�صة� .إىل ذلك ،من �ش�أن عمل ّية التقييم هذه �أن ت�شمل عن�ص ًرا مه ًّما
لتنمية القدرات حيث من املتو ّقع �أن يخ�ضع مدراء برامج �سوق العمل الفاعلة القائمة حال ًيا للتدريب على القيام بهذا النوع من التقييم.
وت�ساعد منظمة العمل الدولية وزارة العمل � ً
أي�ضا يف ت�صميم الآليات الرامية �إىل تنفيذ الإ�سرتاتيجية ومراقبتها وتقييمها .ويف هذا
والفني� ،ستدعم منظمة العمل الدولية وزارة العمل يف تطوير
ال�سياق ،وكجزء من الإطار الذي ي�ضمن جودة برامج التدريب والتعليم املهني
ّ
عمل ّية تقييم املنهجية وتنظيم مراكز التقييم وت�صميم �أوراق الوقائع املهن ّية لتوفري الإر�شاد املهني.
ومتا�ش ًيا مع اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل واللجنة الوطنية للحوار االقت�صادي التي �أن�ش�أتها م�ؤخ ًرا احلكومة ،ي�سعى برنامج عمل �أف�ضل
للأردن بدوره �إىل دعم التنمية وتطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع املالب�س .ويف املرحلة احلال ّية ،ي�شغل الع ّمال املهاجرون ثالثة �أرباع
الوظائف يف قطاع �صناعة املالب�س على الرغم من ارتفاع م�ستويات البطالة يف �صفوف الأردن ّيني �أ�صحاب التح�صيل العلمي املتد ّ
ين.
وتهدف هذه اال�سرتاتيجية الطويلة الأم ّد �إىل زيادة م�ساهمة القطاع يف االقت�صاد الوطني من خالل زيادة ن�سبة ت�شغيل الأردن ّيني وتعزيز
اال�ستثمار يف قطاع املالب�س .كما ت�ستهدف هذه اال�سرتاتيجية الن�ساء الفقريات يف املناطق الريفية اللواتي ّمت ت�صنيفهنّ يف اال�سرتاتيجية
الوطنية للت�شغيل كمجموعة ّ
ه�شة تُعاين من ارتفاع معدالت البطالة.
ولقد �ش ّددت اخلطة التنفيذية الإمنائية والإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل على احلاجة �إىل حت�سني البيئة املعينة للم�شاريع واال�ستثمارات،
بهدف تعزيز تناف�سية االقت�صاد وا�ستحداث الوظائف على حد �سواء .ومتثل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة  %60من �إجمايل القطاع
اخلا�ص ،وتتيح الوظائف �أمام  %37من �إجمايل امل�ستخدمني يف الأردن .وت�ساهم هذه املن�ش�آت م�ساهم ًة الفتة يف ا�ستحداث الوظائف حال ًيا
ومن املتوقع �أن ت�ستمر يف امل�ستقبل ،حيث �ساهمت املن�ش�آت ال�صغرية اجلديدة امل�ساهمة الكربى يف ا�ستحداث الوظائف خالل الفرتة
�شخ�صا،
 .2007-2002ويف العام  ،2008بلغ عدد املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة  30 146,707يف الأردن ،و�أتاحت الوظائف �أمام ً 431,609
منهم  %14فح�سب من الن�ساء  31لذلك ُيعترب اال�ستثمار يف امل�شاريع امل�ستدامة �أ�سا�س ًيا لنمو الإ�ستخدام.
وعلى �ضوء هذا الرتاجع� ،سوف تعمل املنظمة عن قرب مع غرفة ال�صناعة يف الأردن لتو�سيع خدمات الدعم املتاحة �أمام املن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ،من خالل وحدة امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة التي �أن�شئت م�ؤخ ًرا يف الغرفة .كما تق ّدم املنظمة تقيي ًما للبيئة املعينة
ل�ضمان ا�ستدامة املن�ش�آت ،فتنظر �إىل الو�صول �إىل التمويل ،واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاع ال�صناعي ،والقيود املاثلة �أمام تو�سع

 )30ي�ؤ ّكد ذلك على تف�ضيل الن�ساء لوظائف القطاع العام حيث ال يزال القطاع العام يف الأردن امل�صدر الرئي�س للوظائف بالن�سبة �إىل الن�ساء.
 )31برنامج الأمم املتحدة الإمنائي :تقرير التنمية الب�شرية الأردين للعام .2011
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املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف ال�سوق .وبنا ًء على نتائج هذا التقييم ،تقدم املنظمة املعونة الفنية �إىل الغرفة لقيادة جهود املنا�صرة
الرامية �إىل حت�سني البيئة املعينة ال�ضرورية ال�ستدامة املن�ش�آت .ومن �ش�أن هذا العمل �أن ي�ساهم يف و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ،بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير امل�شاريع االقت�صادية ،لتح�سني الإت�ساق بني ال�سيا�سات الوطنية والت�شريعات
والأطر التي ت�ؤثر على قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة.

املجاالت الريئ�سة مل�ؤ�شرات الأداء
متكني وزارة العمل من مراقبة عملية تطبيق الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل عام 2012
التو�صل �إليه خالل عدد من اجتماعات جلنة العمل
تعزيز احلوار الإجتماعي النوعي ب�ش�أن احل ّد الأدنى للأجور وف ًقا ملا ّ
يتم ّ
الثالثية الأطراف ب�ش�أن احل ّد الأدنى للأجور والقرارات ذات ال�صلة
واملتو�سطة احلجم وم�شاركتها مع الأطراف الوطنية
تطوير امل�سو ّدة الأوىل من اال�سرتاتيج ّية الوطنية حول ال�شركات ال�صغرية
ّ
الثالثية املعن ّية
متكني وحدة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم يف الغرفة الأردنية لل�صناعة من لعب دور خمزون املعرفة و�إي�صال
خدمات الدعم �إىل جميع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم يف الأردن
متكني الهيئات املك ّونة يف منظمة العمل الدولية من دعم �صناعة القرار على م�ستوى ال�سيا�سات لتعزيز ا�ستخدام ال�شباب
ا�سرتاتيجية �شاملة لزيادة فر�ص العمل للأردنيني يف قطاع امللبو�سات يتم تطويره ويتوافق عليه القطاع وال�شركاء االجتماعيني
وفق اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل

النتائج

ال�شركاء

النتيجة  3،2،1متكني الهيئات الثالث من �صياغة �سيا�سة ت�شغيل ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف ووزارة التخطيط والتعاون الدويل
وتطبيقها من خالل لعب دور ريادي يف تنفيذ اال�سرتاتيجية
الوطنية للت�شغيل
النتيجة  3،2،2زيادة متا�سك ال�سيا�سة اخلا�صة بال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم من خالل تطوير ا�سرتاتيجية
وطنية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم

ال�شركاء الثالث ّيي الأطراف وامل�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير املن�ش�آت
ووزارة ال�صناعة والتجارة ووزارة التعليم
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 4ـــ تخطيط عملية التنفيذ و�إدارتها وتقييمها
	�أ .ترتيبات التنفيذ ومراقبة الأداء والتقييم
يق ّدم الربنامج الوطني للعمل الالئق �إطار �شراكة حمددة زمن ًيا مبنية على النتائج بني منظمة العمل الدولية والهيئات الثالث لها ،بهدف
االرتقاء ب�أجندة التنمية الوطنية يف الأردن .ويف هذا الإطار� ،ستُ�ستخدم ثالث �أدوات �أ�سا�سية ملراقبة هذا الربنامج وتقييمه ،ال �سيما�( :أ)
خطة التنفيذ؛ و(ب) �إطار النتائج؛ و(ج) خطة املراقبة والتقييم.
على امل�ستوى الوطني� ،ستُ�ش ّكل جلنة ثالثية للربنامج الوطني للعمل الالئق ،ت�ضم ممثلني من منظمة العمل الدولية وكل من ال�شركاء
الثالثة ،ملراقبة تنفيذ الربنامج الوطني وتوجيهه .وتكون جلنة الربنامج الوطني الثالثية م�س�ؤولة عن ت�صميم �أدوات املراقبة والتقييم،
والإ�شراف على خطة املراقبة والتقييم التي حت ّدد �أدوار ال�شركاء املنفذين يف �إطار مراقبة الربنامج وتقييمه ،من خالل �إ�ستخدام الإدارة
32
املبنية على النتائج.
تعقد جلنة الربنامج الوطني للعمل الالئق ما ال يقل عن اجتماعني �سنو ًيا ملراجعة التقدم املحرز مقارن ًة باملخرجات املحددة وم�ؤ�شرات
النتائج ،وتقدمي التوجيه والدعم عند احلاجة .ومبوازاة ذلك ،جتري عملية مراقبة وتقييم م�شرتكة لأن�شطة امل�شروع على �أ�سا�س منتظم،
كما يرد بالتف�صيل يف م�شاريع التعاون الفني للأردن اخلا�صة مبنظمة العمل الدولية .وتُ�ستخدم الدرو�س امل�ستخل�صة من خالل عملية
التقييم بهدف ت�صحيح عملية التنفيذ عند اللزوم ،وتقدمي املعلومات يف �إطار تخطيط وبرجمة الأن�شطة امل�ستقبلية.
من جانبه ،يتوىل املكتب الإقليمي للدول العربية ملنظمة العمل الدولية �إدارة هذا الربنامج ،م�ستفيدً ا من الدعم والتن�سيق الوثيق بني
خمتلف الأق�سام الفنية لدى املقر الرئي�سي ومركز التدريب الدويل ملنظمة العمل الدولية يف تورينو .ويف هذا الإطار ،ت�سرت�شد املعونة
التنموية املتاحة من خالل منظمة العمل الدولية مببادئ �ضمان فعالية التنمية املعتمدة من منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ،وهي
امللكية واملواءمة والتن�سيق والرتكيز على النتائج وامل�ساءلة امل�شرتكة .ويق ّدم امل�س�ؤول الإقليمي عن املراقبة والتقييم لدى املكتب الإقليمي
للدول العربية دع ًما منتظ ًما على م�ستوى املراقبة والتقييم �إىل الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن ،ويعمل عن كثب على خطة
املراقبة والتقييم وعملية تنفيذها ،فيما يدعم امل�س�ؤول الإقليمي للتوا�صل واملنا�صرة جهود الإعالم العام للحفاظ على م�ستويات كافية
لر�ؤية الربنامج الوطني للعمل الالئق وامل�ساعدة يف تنفيذه .ويخ�ضع الربنامج ملراجعات �سنوية (وهي عمليات تقييم ذاتية) وتقييم وطني
م�ستقل ،بالتعاون مع وحدة التقييم .وعلى �ضوء نتائج املراجعة ،ميكن �إدخال الت�صحيحات الالزمة لعك�س التغريات ،وحت�سني الربنامج
عند ال�ضرورة� ،سع ًيا �إىل �ضمان �إت�ساق الربنامج وارتباطه الدائم بالأولويات الوطنية.

ب ـ دور الهيئات الثالث ملنظمة العمل الدولية
تُعترب الهيئات الثالث ملنظمة العمل الدولية املمثلة من قبل وزارة العمل وغرفة �صناعة الأردن واالحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن
�شريكة فاعلة يف تنفيذ الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن.
وقد �أظهرت الدرو�س امل�ستقاة من الربامج الوطنية للعمل الالئق املنفذة �ساب ًقا احلاجة �إىل �ضمان ال�شعور بامللكية الوطنية يف خطوة ترمي
�إىل تعزيز امل�ساءلة امل�شرتكة جلهة حتقيق نتائج الربنامج الوطني للعمل الالئق .فقد �ش ّدد تقييم م�شاريع التعاون الفني املنفذة �ساب ًقا يف
الأردن على احلاجة �إىل �إ�شراك ال�شركاء يف امل�شروع على نحو منتظم يف مرحلتَي التخطيط للأن�شطة امل�شرتكة وتنفيذها من �أجل الرتويج
للملكية الوطنية للم�شروع و�ضمان ا�ستدامة النتائج .وميكن تعزيز امللكية الوطنية وامل�ساءلة من خالل التعاون امل�ستمر مع و�سائل الإعالم
الوطنية والتوا�صل الهادف واملنا�صرة بال�شراكة مع الهيئات الثالث واجلهات الفاعلة الأخرى.
وبالتايل ،ال تعترب الهيئات الثالث ملنطمة العمل الدولية يف �إطار الربنامج الوطني للعمل الالئق قيد التنفيذ حال ًيا يف الأردن جمرد �أطراف
م�شاركة بل �شركاء �أ�سا�سيني يف حتقيق النتائج .لذا ت�شارك الهيئات الثالث يف خمتلف مراحل الربنامج الوطني للعمل الالئق بداية بو�ضع
 )32ت�ستفيد هذه العملية من نتائج تدريب هيئات منظمة العمل الدولية على الإدارة املبنية على النتائج ،بالتعاون مع مركز التدريب الدويل يف تورينو يف متوز/يوليو .2011
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الربنامج وت�صميمه مرو ًرا بح�شد املوارد و�صو ًال �إىل التنفيذ واملراقبة والتقييم.
وحر�صا على �ضمان االلتزام الثالثي على �أعلى امل�ستويات� ،س ّلط الربنامج الوطني ال�سابق للعمل الالئق يف الأردن ال�ضو َء على احلاجة
ً
فر�صا مت�ساوية لت�شارك ب�شكل فاعل يف �إدارة برامج املنظمة وم�شاريعها
�إىل تعزيز قدرة الهيئات الثالث ملنظمة العمل الدولية ومنحها ً
املبنية على النتائج .لذا ُيعترب التدريب و�أن�شطة تنمية قدرات الهيئات الثالث جز ًءا ال يتجز�أ من �أن�شطة منظمة العمل الدولية امل�ستقبلية
يف الأردن.
من جهة �أخرى� ،سيعمل ال�شركاء الثالثة مع منظمة العمل الدولية لإدماج العمل الالئق يف الأجندة الوطنية و�أطر التنمية الوطنية
وال�سيا�سات الأخرى ذات ال�صلة .ف�ض ًال عن ذلك ،ي�ضطلع ال�شركاء االجتماعيون بدور حمدد ،وعلى الأخ�ص يف عملية امل�صادقة على
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويف تطبيق معايري العمل الدولية لتحقيق النتائج املرجوة من الربنامج الوطني للعمل الالئق.
ويف �إطار تنفيذ الربنامج الوطني للعمل الالئق ،يتيح ال�شركاء االجتماعيون واحلكومة �أمام خربائهم فر�صة تن�سيق اجلهود التي �ستُبذل
يف �إطار م�شاريع منظمة العمل الدولية وبراجمها .و�سيقدمون املباين والدعم اللوج�ستي املطلوب عند ال�ضرورة .كما يلتزم ال�شركاء
االجتماعيون بتنفيذ �أن�شطة املتابعة ال�ضرورية لتحقيق النتائج املرجوة من الربنامج الوطني للعمل الالئق من خالل رفع التقارير عن
التقدم املحرز وكيفية تخطي العقبات والتحديات �أثناء اجتماعات اللجنة الثالثية للربنامج الوطني للعمل الالئق.

ه ـ االفرتا�ضات واملخاطر
التزاما ثالث ًيا بتحقيق النتائج �ضمن مهلة زمنية وا�ضحة لزيادة فر�ص العمل الالئق يف الأردن .لذا
ي�ش ّكل الربنامج الوطني للعمل الالئق
ً
يعتمد تطبيق هذا الربنامج على االلتزام امل�ستمر من قبل الهيئات الثالث ومنظمة العمل الدولية والتعاون الوثيق يف ما بينها .ويتطلب
ذلك وجود منظمات عمل و�أ�صحاب عمل قوية ومتثيلية ك�شركاء ن�شطني يف عملية التنفيذ .وي�ستلزم ذلك � ً
أي�ضا توافر �إرادة �سيا�سية قوية
وا�ستمرار متثيل الهيئات الثالث ملنظمة العمل الدولية والتعاون يف ما بينها ،بغ�ض النظر عن التغيرّ ال�سيا�سي ،وعلى الأخ�ص يف وزارة
العمل حيث ال ميكن تطوير �سيا�سة منظمة العمل الدولية بدون التزام قوي على �أعلى امل�ستويات.
يعتمد جناح �سيا�سات منظمة العمل الدولية يف تطوير الأطر الوطنية (مبا فيها �إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية والإطار الوطني ملكافحة عمل
الأطفال) وتعزيز الرتابط يف ال�سيا�سات (مبا فيها �إ�سرتاتيجية التفتي�ش الوطنية و�أر�ضية احلماية االجتماعية والإ�سرتاتيجية الوطنية
للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة) على التعاون امل�ستمر ما بني الأطراف الثالثية لتحديد الأولويات يف هذا املجال .ففي غياب االلتزام
ال�سيا�سي بتطوير �أطر ال�سيا�سات املذكورة ،تبقى امل�ساعدة الفنية التي تق ّدمها منظمة العمل الدولية ح ًربا على ورق.
أ�صحاب
لذلكُ ،يفرت�ض �ضمن ًيا �أن يبادر نظراء منظمة العمل الدولية �إىل منا�صرة هذه الربامج على امل�ستوى الوطني فيكونون هم �
َ
مبادرات حمددة .على �سبيل املثال ،يعتمد جناح مبادرة �أر�ضية احلماية االجتماعية على اجلهود الوطنية الرائدة التي تبذلها امل�ؤ�س�سة
ٍ
العامة لل�ضمان االجتماعي من �أجل دعم هذه الأر�ضية وتو�سيع امللكية الوطنية الأطراف املعنية بحيث ت�شمل الوزارات الأ�سا�سية ذات
ال�صلة .يف املقابل ،يعتمد تق ّدم الإ�سرتاتيجية الوطنية للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة على الدعم الوطني الذي تق ّدمه غرفة �صناعة الأردن
لتحقيق الرتابط بني ال�سيا�سات يف قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة .وتتوىل مديرية تفتي�ش العمل �إدارة �إ�سرتاتيجية التفتي�ش الوطنية
تن�سق وحدة عمل الأطفال اجلهود املبذولة لتطبيق الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال.
بينما ّ
�أخ ًريا ولي�س �آخ ًراُ ،يفرت�ض �أن حت�شد منظمة العمل الدولية بالتعاون مع ال�شركاء الثالثة املوارد الكافية لتحقيق النتائج املرجوة من
الربنامج الوطني للعمل الالئق .33ويعتمد حتقيق هذه النتائج يف �إطار الربنامج الوطني للعمل الالئق على جناح عملية ح�شد املوارد .لهذا
الغر�ض� ،سيقدم ال�شركاء الثالثة الدعم ملنظمة العمل الدولية عند ال�ضرورة حل�شد املوارد .ويتم �إجراء التكييفات الالزمة يف الربنامج
� )33إن مبادرات املانحني اجلديدة التي �أُطلقت بعد انطالق الربيع العربي ت�شكل م�صد ًرا حمتم ًال حل�شد املوارد .على �سبيل املثال ،قدم �إعالن دوفيل ملجموعة الثمانية  38مليار دوالر
لدعم دول ال�شراكة يف املنطقة ،مبا فيها الأردن ،لتعزيز التما�سك االجتماعي ومنو �أكرث �إن�صا ًفا.
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الوطني للعمل الالئق تبع ًا لإمكانية ح�شد موارد �إ�ضافية.

ح ـ ـ الت�آزر والتن�سيق

�ستعتمد منظمة العمل الدولية يف �إطار عملها مقاربة متكاملة على م�ستوى الربامج .ومن �أبرز الدور�س الأ�سا�سية امل�ستقاة من تنفيذ
الربنامج الوطني ال�سابق للعمل الالئق يف الأردن �أهمية العمل كفريق واحد و�ضمان التن�سيق الوثيق والت�آزر يف ما بني امل�شاريع املختلفة.
وبذلك ،تبتعد منظمة العمل الدولية عن املقاربة التدريجية وتعمل على تعزيز الت�آزر يف ما بني خمتلف املبادرات يف الأردن.
على �سبيل املثال� ،ست�سعى منظمة العمل الدولية �إىل تعزيز مقاربة مرتابطة على م�ستوى الربامج من �أجل الرتويج ل�شروط وظروف عمل
�أف�ضل ،وعدم التمييز ،وتكاف�ؤ احلقوق يف العمل بهدف حتقيق الأولوية الأوىل يف �إطار الربنامج الوطني للعمل الالئق يف الأردن .و�ستعمل
منظمة العمل الدولية على تعزيز اجلهود ال�سابقة واالعتماد على الإجنازات التي حتققت عند تطبيق الربنامج الوطني ال�سابق للعمل الالئق
يف هذا املجال .لذا �أدى امل�شروع امل�شرتك بني منظمة العمل الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية ،حتت عنوان «الق�ضاء على العمل
اجلربي واالجتار ( 2009ـ ـ � »)2010إىل حتقيق بع�ض الإجنازات امللمو�سة لدعم قانون مكافحة االجتار وبدء تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية
ملكافحة االجتار امل�صحوبة بخطة عمل و�إن�شاء وحدة م�شرتكة ملكافحة االجتار .وعمل امل�شروع � ً
أي�ضا على توعية ال�شركاء االجتماعيني ب�ش�أن
العمل اجلربي واالجتار .وق ّدم امل�شروع الدعم لبناء قدرات االحتاد الوطني العام لنقابات العمال يف الأردن ،وعلى الأخ�ص نقابة العاملني
يف �صناعة الغزل والن�سيج ،و�أ�صحاب العمل يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ،من �أجل التوعية على العمل اجلربي .عالوة على ذلك ،مت تنفيذ
امل�شروع بالتعاون مع وزارة العمل كما مت �إجراء �أول ور�شات تدريب متخ�ص�صة ملفت�شي العمل حول العمل اجلربي واالجتار.
يف �إطار الربنامج الوطني املقبل للعمل الالئق ،عمل �أف�ضل للأردن� ،سي�ساهم م�شروع منظمة العمل الدولية ووزارة اخلارجية الأمريكية
حتت عنوان «حماية حقوق العمال املهاجرين يف الأردن» ون�شاط منظمة العمل الدول ّية حول تفتي�ش العمل والهجرة يف تعزيز جميع
الإجنازات ال�سابقة املذكورة �أعاله وحقوق العمال املهاجرين متا�ش ًيا مع معايري العمل الدولية.
ف�ض ًال عن ذلك� ،سرت ّكز املبادرة النموذجية املنفذة مع منطقة العقبة الإقت�صادية اخلا�صة على العمل يف جماالت �إدارة الهجرة ،وتفتي�ش
العمل ،وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز ،والعمل اجلربي واالجتار بالب�شر� .سيعمل كذلك م�شروع حمو الأمية لدى العمال
يف الأقاليم الفرعية وم�شروع حماية العمال املهاجرين التابع ملنظمة العمل الدولية ووزارة اخلارجية الأمريكية وم�شروع عمل �أف�ضل للأردن
مع النقابات العمالية من �أجل تعزيز حمو الأمية االجتماعية واالقت�صادية وبناء القدرات الرامية �إىل دعم حقوق العمال املهاجرين.
�إىل هذا� ،سيجري تن�سيق امل�ساعدة الفنية يف جمال تفتي�ش العمل ،وعلى الأخ�ص تدريب مفت�شي العمل ،بني م�شروع عمل الأطفال التابع
ملنظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأمريكية ،وم�شروع الهجرة التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية ،وم�شروع عمل �أف�ضل للأردن ،واحل�ساب
التكميلي للميزانية العادية حول الهجرة وتفتي�ش العمل من �أجل تعزيز الت�آزر وتفادي الإزدواجية� .أما يف جمال تعزيز اال�ستخدام� ،سيقوم
م�سح االنتقال من املدر�سة �إىل �سوق العمل الذي �ستن ّفذه منظمة العمل الدولية يف �إطار م�شروع عمل الأطفال ب�إر�شاد وتوجيه �سيا�سة
منظمة العمل الدولية والأن�شطة املخططة يف جمال ا�ستخدام ال�شباب.
ويف �إطار تعزيز هذا النوع من الرتابط بني الربامج ،وعلى الأخ�ص على ال�صعيد اللوج�ستي� ،أعادت منظمة العمل الدولية هيكلة مكتبها
يف الأردن لدعم مقاربة الربنامج الوطني للعمل الالئق حيث ّمت جمع جميع م�شاريع املنظمة �ضمن املبنى نف�سه (دخل ح ّيز التنفيذ يف
ت�شرين الثاين/نوفمرب � .)2011أما يف ما يتعلق بح�شد املوارد ،ف�سي�سعى املكتب الإقليمي للدول العربية التابع ملنظمة العمل الدولية �إىل
املخ�ص�صة.
أ�سا�س امل�شاريع الفردية
ح�شد املوارد على �أ�سا�س الربامج ولي�س على � ِ
ّ
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و�سيعتمد الربنامج �إ�سرتاتيج ّي ًة متكامل ًة للتوعية وك�سب الت�أييد مبني ًة على الو�سائط املتع ّددة من �أجل الدعوة �إىل م�ساندة �أهداف العمل
الالئق والثالثية الأطراف واحلوار الإجتماعي وذلك من خالل تعزيز تبادل املعلومات وعر�ض الإجنازات التي حققها الربنامج الوطني
للعمل الالئق �إىل جانب الدرو�س امل�ستخل�صة واملمار�سات الف�ضلى.
يف هذا ال�سياق� ،ستتوىل الهيئات الثالث ملنظمة العمل الدولية �إدارة جهود املنظمة على م�ستوى ال�سيا�سات� .إذ �سيتم تطوير جميع
التدخالت ال�سيا�سية و�إر�شادها من خالل احلوار االجتماعي الثالثي ،بالتوازي مع الأولويات و�أطر التنمية الوطنية .ف�ض ًال عن ذلك،
�ست�ساهم مبادرات خمتلفة يف تعزيز الرتابط بني ال�سيا�سات على ال�صعيد الوطني مبا يف ذلك الإطار الوطني ملكافحة عمل الأطفال،
والعمل على احل ّد الأدنى للأجور ،وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية املكت�سب/الإيدز يف مكان العمل ،و�أر�ضية احلماية االجتماعية،
والإ�سرتاتيجية الوطنية للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،والإ�سرتاتيجية الوطنية لتفتي�ش العمل� .ست�سعى منظمة العمل � ً
أي�ضا يف كل جهودها
املتعلقة بال�سيا�سات �إىل �إ�شراك جمموعة وا�سعة من الأطراف املعنية عرب تعزيز ال�شراكات مع وكاالت الأمم املتحدة الأخرى ،وامل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي ،والوزارات الأ�سا�سية املعنية ،وغريها من ال�شركاء يف التنمية.
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