
 مشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد الجوانب العمالية 1
   لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ في األردن )المرحلة 2( – المخرج 2 

Project “EU-ILO Collaboration in the Monitoring of Labour 
Aspects in the Implementation of the EU RoO Initiative for 
Jordan - Phase II”-Outcome 2
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  عن المشروع

من خالل المخرج 2 لمشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن 
تخفيف قواعد المنشأ في األردن )المرحلة 2(، الممول من االتحاد االوروبي، يجري رصد وتعزيز مبادئ العمل الالئق في الشركات 

المصرح لها االستفادة من اتفاقية االتحاد األوروبي لتبسيط قواعد المنشأ من خالل:
 

  رصد وتيسير جوانب العمل عند تنفيذ اتفاقية االتحاد االوروبي للتجارة مع االردن بشأن تبسيط قواعد المنشأ؛
  توسيع نطاق الخدمات االساسية التي يقدمها برنامج “عمل أفضل - األردن”/منظمة العمل الدولية لقطاعات تصنيع أخرى، بما 
فيها الصناعات الكيميائية، الهندسية، والبالستيكية، بغية مساعدة الشركات األردنية على االلتزام بقانون العمل األردني ومعايير 

العمل الدولية؛
  التعاون مع المكونات الوطنية، ووزارة العمل، لتعزيز قدراتها على رصد وتعزيز العمل الالئق في قطاعات التصنيع الوطنية.

تم إنتاج هذا المنشور بدعم مالي من االتحاد األوروبي. محتوياته مسؤولية المؤلف وال تعكس بالضرورة وجهات نظر االتحاد األوروبي ؛

مشروع التعاون بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية في رصد 
الجوانب العمالية لتنفيذ مبادرته بشأن تخفيف قواعد المنشأ في األردن 

)المرحلة 2( – المخرج 2

إضاءات ورؤى

دعم اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن 
واالتحاد األوروبي

دعم اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن واالتحاد األوروبي

رصد جوانب العمل في مبادرة قواعد المنشأ: 
الصناعات البالستيكية، الكيميائية، والهندسية

برنامج “عمل أفضل - األردن” وشركائه يستعرضون التحسينات، 
ومخالفات االمتثال

وحدة برنامج “عمل أفضل - األردن” في وزارة العمل
وحدة برنامج “عمل أفضل - األردن” في وزارة العمل

تطوير نظام تفتيش العمل االردني وقدرات 
المفتشين/المفتشات 

تطوير نظام تفتيش العمل االردني وقدرات المفتشين/المفتشات 

الندوات الصناعية وتدريب المدربين/المدربات
تحسين معرفة الكوادر الوظيفية في المصانع بقانون العمل 

األردني، السالمة والصحة المهنيتين، إدارة المواد الكيميائية، 
التواصل الفاعل، اإلرشاد، ومهارات المشاركة

أداة ضمان الجودة ومراقبة الجودة
أداة ضمان الجودة ومراقبة الجودة

https://betterwork.org/wp-content/uploads/2021/12/EU_ILO-Collaboration-Fact-Sheet-EN-1.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2021/12/EU_ILO-Collaboration-Fact-Sheet-EN-1.pdf
https://betterwork.org/wp-content/uploads/2021/12/EU_ILO-Collaboration-Fact-Sheet-EN-1.pdf
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Economic growth Reduced povertyMore Jobs

تبنت اللجنة العاشرة للشراكة بين االتحاد األوروبي واألردن في 
19 /تموز يوليو 2016 قرارا بشأن تبسيط مؤقت لقواعد المنشأ 
إلى  األردنية  الصادرات  تشجيع  بهدف  األوروبي  االتحاد  في 
في  عمل  فرص  خلق  االستثمارات،  تعزيز  األوروبي،  االتحاد 
القطاع الرسمي األردني لألردنيين/لألردنيات، وكذلك الالجئين/

الالجئات من سوريا. 

استيفاء  يجب  المنشأ،  قواعد  تبسيط  نظام  من  ولالستفادة 
شرطين رئيسيين، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمنشأة 
المئوية  النسبة  بحسب  سورية  عمالة  توظيف   )1( الصناعية: 
في  مشمولة  محددة  صناعية  منتجات  إنتاج  و)2(  المحددة؛ 
قائمة قواعد في االتفاقية. واستجابة ألحكام االتفاقية، وقعت 
وزارة العمل، االتحاد األوروبي، ومنظمة العمل الدولية اتفاقية 
في  الئقة  عمل  ظروف  وضمان  الخطة  تنفيذ  لدعم  تعاون 

  دعم اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن واالتحاد األوروبي

الشركات المصدرة إلى االتحاد األوروبي.

يدعم المشروع تنفيذ اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن واالتحاد األوروبي من خالل التعاون بين برنامج “عمل أفضل 
األردن” ووزارة العمل في رصد معايير العمل من خالل لجنة مشتركة مؤلفة من مفتشي/مفتشات وزارة العمل وكادر تفتيش 
االتفاقية  األوروبي بموجب  االتحاد  إلى  للتصدير  المؤهلة  الشركات  إلى  االردن”؛ وتقديم مشورة   - برنامج “عمل أفضل  في 

باستخدام أدوات تقييم صممت خصيصا ضمن المشروع. 

تقوم اللجنة المشتركة بعمليات تفتيش غير معلنة مسبقا للمصانع المستفيدة من االتفاقية لضمان تطبيق األحكام القانونية 
ألربعة  استشارية  خدمات  وتقديم  التقييم،  تقارير  على  المبنية  االمتثال  بيانات  إصدار  التوظيف،  العمل،  بظروف  المتعلقة 

قطاعات مستهدفة )صناعة األلبسة، والصناعات البالستيكية، الهندسية، والكيميائية(.

https://www.moin.gov.jo/wp-content/uploads/2018/11/V9-English-Pamphlet-For-Website-Reduced.pdf
https://www.moin.gov.jo/wp-content/uploads/2018/11/V9-English-Pamphlet-For-Website-Reduced.pdf
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التعاون مع وزارة العمل: بدء تدريب السالمة والصحة المهنيتين، 
أيلول/سبتمبر 2022 أرشفة 9,200 مخالفة ورقية، وزارة العمل 2022

بتعاون وثيق مع وزارة العمل، يعمل برنامج »عمل أفضل - 
الوزارة  إلى  التقييمية  ومنهجياته  أدواته  نقل  على  األردن« 
السالمة  بشأن  االستشارية  الخدمات  ذلك  في  بما  العمل، 
أول/أكتوبر  تشرين  في  البرنامج  ونظم  المهنيتين.  والصحة 
العمل  أدوار ومسؤوليات مفتشي/مفتشات  تدريبا عن   2021
ضمن إطار جهوده لتعزيز قدرات الوزارة. ركز التدريب على فرق 
المهنيتين،  والصحة  السالمة  لمديرتي  التابعة  التفتيش 
لزوارة  المشتركة  اللجنة  ذلك  في  بما  المركزية،  والتفتيش 
العمل واالتحاد األوروبي، التي شكلت بعد قرار تبسيط قواعد 
المنشأ للتصدير إلى االتحاد األوروبي رقم 1، 2019، المنشور 
في الجريدة الرسمية األردنية. صمم التدريب بما يتماشى مع 
مبادرة  من  المستفيدة  المصانع  على  التفتيش  تعليمات 

اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين األردن واالتحاد األوروبي.

للسالمة  الوطني  االمتحانات  لمجلس  الدولية  الشهادة  توفر 
وتثمل  والسالمة،  الصحة  لقضايا  واسعا  المهنية  والصحة 
مؤهال أساسيا لمفتشي/لمفتشات العمل. بدعم من مشروع 
نظم  الدولية،  العمل  ومنظمة  األوروبي  االتحاد  بين  التعاون 
برنامج »عمل أفضل - األردن«، بشراكة مع وزارة العمل، دورة 
تدريبية في السالمة والصحة المهنية في أيلول/سبتمبر 2022، 
تهدف إلى إعداد وتأهيل 20 مفتش/مفتشة عمل من الوزارة 
للتعامل مع وسائل وأدوات هذا المجال، وتقييم المخاطر في 
بمعرفة  المفتشين/المفتشات  التدريب  زود  العمل.  مكان 
أساسية عن اإلدارة الدولية للصحة والسالمة وتقييم المخاطر، 

بغية تطبيق هذه المعرفة خالل زيارات التفتيش اليومية.

أدوار ومسؤوليات مفتشي العمل شهادة مجلس االمتحانات الوطني للسالمة 
والصحة المهنية 

يسهم المشروع في تزويد فريق تفتيش العمل باألدوات، المهارات، والمعرفة الالزمة لتقييم المصانع باستخدام منهجية برنامج 
“عمل أفضل - األردن”، وكذلك في بناء المهارات الشخصية والفنية. من خالل هذا المشروع، تعمل منظمة العمل الدولية/

برنامج “عمل أفضل - األردن” مع وزارة العمل للتوعية بقانون العمل ومعايير العمل الدولية.

من خالل المشروع، أرشفت 9,222 مخالفة ورقية.

  تعزيز فاعلية تفتيش العمل وقدرات مفتشي/مفتشات العمل

تعمل فرق التفتيش في وزارة العمل على إنفاذ تشريعات العمل، بما في ذلك القوانين بشأن ظروف العمل، السالمة والصحة 
المهنيتين، عمل األطفال، وعالقات العمل. توفر فرق التفتيش معلومات تقنية، تشجع التعاون بين جهات العمل والعمالة 
والمؤسسات الممثلة للطرفين، وتجمع معلومات عن سوق العمل. تدير وزارة العمل 23 مكتب عمل في كافة أنحاء األردن، مع 
170 مفتش/مفتشة عمل. تعاون برنامج "عمل أفضل - األردن" بصورة وثيقة مع وزارة العمل لتعزيز قدرة فرق تفتيش العمل 

من خالل المشروع المشترك بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية.
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 - أفضل  »عمل  الدولية/برنامج  العمل  منظمة  من  بدعم 
األردن«، تعكف وزارة العمل على تطوير نظام تفتيش العمل 
عمل  مفتش/مفتشة   170 تزويد  ذلك  في  بما  الوطني، 
بتدريبات شاملة. ضمن ذلك السياق، دربت الوزارة مفتشي/
مفتشات عمل على التغير السلوكي ومهارات التواصل بهدف 
تحسين التعامل مع العمالة وجهات العمل. إحدى المشاركات، 
العمالة،  سلوك  فهم  من  يعزز  التدريب  »إن  تقول  تمارا، 
معها،  التعامل  وطرق  لها،  تتعرض  التي  التحديات/الضغوط 

إضافة إلى تحسين األداء الوظيفي«.

الدولية  العمل  األردن«/منظمة   - أفضل  عمل  برنامج  يدعم 
وزارة العمل في تعزيز نظام التفتيش الوطني وتحسين امتثال 
آذار/ في  تدريبية  عمل  ورشة  تنظيم  ذلك  شمل  المنشآت. 
التخطيط  عن  الوزارة  لمسؤولي/لمسؤوالت   2022 مارس 
مفتشو/ فيه  شارك  الذي  التدريب،  لالمتثال.  االستراتيجي 
دوائر  عدة  من  ومسؤولون/مسؤوالت  العمل،  مفتشات 
معنية من الوزارة، عقد بتعاون مع فرع إدارة العمل، تفتيش 
العمل  منظمة  في  المهنيتين  والصحة  والسالمة  العمل، 
الدولية، الذي طور تدريبا من ست خطوات لصياغة وتفعيل 
طرق تفكير وعمل أوسع تساعد مفتش/مفتشات العمل على 

تحقيق استدامة االمتثال. 

التغير السلوكي ومهارات التوصل التخطيط االستراتيجي لالمتثال

تدريب شهادة مجلس االمتحانات الوطني للسالمة والصحة المهنية 
أيلول/سبتمبر 2022

تدريب التغير السلوكي ومهارات التواصل آذار/مارس 2022

ورشة تدريب التخطيط االستراتيجي لالمتثال آذار/مارس 2022

تدريب بشأن أدوار ومسؤوليات مفتشي/مفتشات العمل 

دعم مشروع الشراكة بين االتحاد االوروبي ومنظمة العمل الدولية تكييف أدوات تقييم االمتثال للقطاعات التصنيعية. فيما 
يلي روابط إلكترونية ألدوات تقييم االمتثال: 

أدوات تقييم القطاعات البالستيكية، 
أدوات تقييم قطاع صناعة األلبسالكيميائية، والهندسية

https://betterwork.org/portfolio/better-work-jordan-compliance-assessment-tool-for-non-garment-sector-2/
https://betterwork.org/portfolio/better-work-jordan-compliance-assessment-tool-for-garment-sector/
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اجتماع المصانع من غير قطاع صناعة االلبسة إلطالق التقرير التقييمي، 31 آب/ أغسطس 2022

التقرير  نتائج  الدولية،  العمل  األوروبي ومنظمة  االتحاد  بين  التعاون  األردن”، من خالل مشروع   - أفضل  برنامج “عمل  قدم 
البالستيكية، مصنع من قطاع الصناعات  البرنامج من قطاع الصناعات  لـ 3 مصانع مسجلة لدى  التجميعي األول   التقييمي 
الكيميائية، ومصنع من قطاع الصناعات الهندسية، خالل اجتماع ضم ممثلين/ممثالت عن المصانع، وزارة العمل، النقابة العامة 

للعاملين/للعامالت في البترول والكيميائيات، وغرفة صناعة األردن.

  رصد جوانب العمل في مبادرة قواعد المنشأ: الصناعات البالستيكية، 
الكيميائية، والهندسية

أظهرت نتائج التقرير، الذي أعد بالتعاون مع وزارة العمل واالتحاد األوروبي، ان متوسط معدل عدم االمتثال في تلك المنشآت 
يبلغ 41%، بالرغم من خطوات تحسين ظروف العمل.  كانـت غالبيـة تلك المصانـع فـي سـوريا، لكنهـا انتقلـت بسـبب األزمة إلـى 

األردن، حيـث تعمـل، بالمتوسـط، منـذ 10 سـنوات.

نفذ برنامج “عمل أفضل - األردن” ووزارة العمل في تلك المصانع 16 تقييما بين عام 2019، والربع الرابع من عام 2022، إضافة 
إلى أكثر من 100 زيارة استشارية، قامت بمعظمها فرق تفتيش وزارة العمل من لجنة االتحاد األوروبي المشتركة.

بدأت تلك المصانع بقضايا عدم امتثال كبيرة، ال سيما بشأن السالمة والصحة المهنيتين وأنظمة اإلدارة. توجد أدلة أولية على 
أن المشاركة في برنامج “عمل أفضل - األردن” يمكن أن تحسن حالة االمتثال، لكن هذا مشروط باستعداد إدارات المصانع إلجراء 
تغييرات والعمل بصورة بناءة مع العمالة. مع ذلك ال توجد جهات مشترية دولية كثيرة تريد الشراء من المصانع خارج قطاع 
صناعة األلبسة والمشاركة في البرنامج. وحتى اآلن لم يشهد برنامج “عمل أفضل - األردن” مشاركة كبيرة في مسألة ظروف 
العمل من الجهات المشترية المحلية. يتعين القيام بمزيد من العمل لمعالجة مخالفات االمتثال وضمان ظروف عمل الئقة في 

جميع القطاعات في األردن.

https://betterwork.org/portfolio/better-work-jordan-report-working-conditions-in-bwj-participating-non-garment-factories/
https://betterwork.org/portfolio/better-work-jordan-report-working-conditions-in-bwj-participating-non-garment-factories/
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_855094/lang--ar/index.htm
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ندوة إدارة السالمة والصحة والمهنيتين 16 
آب/أغسطس 2022

ندوة إدارة المواد الكيميائية كانون أول/
ديسمبر 2021

ندوة قانون العمل 16 حزيران/يونيو 2022

مدربين/ تدريب  دورة   2022 أيار/مايو  في  المشروع  نظم 
في  مشاركة  مصانع  في  لموظفي/موظفات  مدربات 
البالستيكية،  الكيميائية،  القطاعات  وفي  األلبسة،  صناعة 
والهندسية. هدفت الدورة، التي استغرقت خمسة أيام، إلى 
تدريبية  دورات  تقديم  من  المشاركين/المشاركات  تمكين 
الوسطى.  اإلدارة  وكوادر  للعمالة،  المصانع  مستوى  على 
للغاية،  تفاعليا  كان  »التدريب  ان  قالت  المشاركات  إحدى 
مهارات  واستكشاف  الخوف،  حاجز  كسر  على  وساعدنا 

وإمكانات جديدة«.

تدريب المدربين/المدربات

تدريب المدربين/المدربات أيار/مايو 2022

تشكل الندوات الصناعية جزءا ال يتجزأ من العملية االستشارية لبرنامج “عمل أفضل - األردن” ألنها توفر فرص تعلم مهمة 
للمصانع. تركز تلك الندوات التشاركية على تثقيف المتدربين/المتدربات، وتهدف إلى معالجة المسائل التي تتطلب تحسينات 
ندوات  ثالث  األردن”   - أفضل  “عمل  برنامج  نظم  األوروبي،  االتحاد  من  وبدعم  المشروع  هذا  خالل  من  المصانع.  تحددها 
لمجموعات مختلفة من كوادر اإلدارة الوسطى في المصانع المشاركة المصدرة إلى االتحاد األوروبي من قطاع صناعة األلبسة، 

والصناعات الكيميائية، البالستيكية، والهندسية، في األردن.

  الندوات الصناعية وتدريب المدربين/المدربات

قدمت ندوة نظمت في حزيران/يونيو 2022 معلومات للمشاركين/المشاركات عن قانون العمل األردني وتعديالته، بما في ذلك 
واإلجراءات  العمل،  عقود  إنهاء  األطفال،  رعاية  بمرافق  المتعلقة  األحكام  اإلجازات،  أنواع  العمالة،  العمل، مسؤوليات  عقود 
التأديبية. في ندوة أخرى نظمت في آب/أغسطس 2022، ركز المشروع على السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك متطلباتهما 
القانونية، إدارة المخاطر، والتحقيق في الحوادث. بحثت الندوة الثالثة التي نظمت في كانون أول/ديسمبر 2021 جوانب مختلفة 
من إدارة المواد الكيميائية مع موظفين/موظفات من المصانع. تعرف المشاركون/المشاركات على المصطلحات، األشكال، 

واألنواع الكيميائية، فضال عن المخاطر، مواصفات التخزين، والمتطلبات القانونية.
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مساعد األمين العام
 للعمليات

مديرية التفتيش المركزية 

قسم مكافحة االتجار 
بالبشر

قسم شكاوي العمل 
والخط الساخن

قسم تفتيش الحد 
من عمل األطفال

قسم متابعة إجراءات 
تفتيش العمل

قسم العمل األفضل

مديرية تفتيش العمل 
المركزية 

قسم العمل 
األفضل المركزي

رئيس القسم 

قسم العمل 
األفضل-الشمال

رئيس القسم 

مفتش عمل 2  مفتش عمل 1 مفتش عمل 3مفتش عمل 1

تركز خطة االستدامة لبرنامج “عمل أفضل - األردن” على بناء قدرة أطراف المصلحة لتنفيذ الخدمات األساسية للبرنامج مع 
ضمان جودتها. ولكل من أطراف المصلحة تفويضات رئيسية، ويركز البرنامج على زيادة قدرات، فاعلية، ومسؤوليات شركائه. 
وتماشيا مع خطته، ينقل البرنامج تدريجيا أدواته ومنهجياته التقييمية إلى وزارة العمل. تحقق إنجاز رئيسي في أيار/مايو 2020 
حين وقعت منظمة العمل الدولية ووزارة العمل مذكرة تفاهم إلنشاء وحدة برنامج “عمل أفضل - االردن” داخل الوزارة. تشكل 
إلى وحدة فرعية تأسست في  المركزية، إضافة  التفتيش  للوزارة ضمن مديرية  التنظيمي  الهيكل  اآلن جزءا من  الوحدة  تلك 

الشمال في منطقة الحسن الصناعية.

وحدة برنامج “عمل أفضل - االردن” مكلفة بأداء جملة أمور من بينها إجراء عمليات تفتيش في قطاع صناعة األلبسة، وخارجه، 
بالتشارك مع موظفي/موظفات برنامج “عمل أفضل - االردن”. وبغية تمكين وزارة العمل من التنفيذ الفعال وفقا لمنهجية 
برنامج “عمل أفضل - األردن، ولتعزيز أداء وحدة البرنامج في الوزارة، دعم المشروع تأسيس هذه الوحدة ضمن مباني مديرية 
التفتيش المركزية، مع ضمان التوجيه المستمر وبناء قدرات فرق تفتيش العمل الداعمة لمهام الوحدة من خالل إجراءات تشغيل 
وفقا  وتوثيق  تعلم  وأدوات  أنظمة  إلى  إضافة   ،2022 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  الوحدة  ونشرتها  طورتها  مخصصة  موحدة 

لمنهجية برنامج “عمل أفضل - االردن” وأداة ضمان/مراقبة الجودة.

“تأمل الوزارة في أن تشجع الوحدة القطاع الخاص على االمتثال للمعايير القانونية للعمل الالئق في جميع القطاعات. بدأت 
المبادرة في قطاع صناعة األلبسة ونتطلع إلى توسيع المبادرة لتشمل جميع القطاعات األخرى،” بحسب ما قال هيثم النجداوي، 

مدير مديرية التفتيش في وازرة العمل.

  وحدة برنامج “عمل أفضل - االردن” في وزارة العمل
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الرابط أدناه لمشاهدة فيديو أعد بدعم من مشروع التعاون بين االتحاد 
لألوروبي ومنظمة العمل الدولية عن تبسيط قواعد المنشأ.

https://streamable.com/oy8tpj

ال يسعى برنامج “عمل أفضل - األردن” إلى استبدال أدوار ووظائف أي من أطراف المصلحة، ولديه أهداف محددة بوضوح 
لتحقيقها. أطلق هذا المشروع أداة ضمان/مراقبة الجودة لبرنامج “عمل أفضل” من أجل:

نقل خبرات برنامج “عمل أفضل - األردن” باستمرار إلى أطراف المصلحة من خالل عملية توجيهية شاملة، نظريا وعمليا،   
وتزويد هذه األطراف بالمعرفة، لمهارات، والخبرة المطلوبة لتنفيذ المهام. يمثل ذلك عنصر ضمان الجودة.

ضمان اكتساب أطراف المصلحة المدربة المعرفة، المهارات، والخبرة المطلوبة لالمتثال لمعايير الجودة الخاصة ببرنامج   
“عمل أفضل - األردن” لتقديم الخدمات. يمثل ذلك عنصر مراقبة الجودة.

  أداة ضمان/مراقبة الجودة 

https://streamable.com/oy8tpj
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منظمة  بين  لشراكة  برنامج  لألردن«   - أفضل  »عمل 
العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية. يجمع البرنامج 
األلبسة  مستويات صناعة  جميع  من  المصلحة  أطراف 
احترام  تعزيز  العمل،  ظروف  لتحسين  وغيرها  العالمية 

حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.


