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انجازات مديرية عالقات العمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•

النزاعات العمالية:بلغ عدد النزاعات العمالية التي تم النظر فيھا ومراحل حلھا ) (75نزاع تم حلھا وفقا
للمراحل التالية:
 oالمفاوضات المباشرة  :تم حل ) (53نزاع.
 oمندوب التوفيق  :تم حل ) (18نزاع.
 oمجلس التوفيق  :تم حل ) (0نزاع.
 oالمحكمة العمالية  :تم حل ) (4نزاع.
وقد نتج عن تسوية وانھاء ھذه النزاعات مجموعة من االتفاقيات التي منحت العمال العديد من المكتسبات
واالمتيازات حيث بلغ عدد ھذه االتفاقيات المودعة لدى الوزارة ) (71اتفاقية عمل جماعية وقد استفاد من
ھذه االتفاقية ) (115,731بتكلفة ) (36,669,500دينار أردني من مختلف القطاعات االقتصادية ومن
مختلف المواقع.

• اإلضرابات :بلغ عدد اإلضرابات ) (32إضراب ،تم معالجة ھذه االضرابات ،وتم العمل على إنھائھا من
خالل التفاوض المباشر مع النقابات الممثلة للعمال وادارات الشركات.
• انھاء – تعليق العقود:تقدمت ) (13مؤسسة بطلب إلنھاء عقود بعض الموظفين لديھا ،تمت الموافقة على
) (3طلبات ،ورفض ) (6طلبات وسحب )  (4طلبات ،كما وقد تم رفض تسجيل نقابة أصحاب عمل واتحاد
نقابات أصحاب عمل.
• تنفيذ ) (40زيارة ميدانية من خالل الزيارات التي يقوم بھا مفتشو العمل وفريق عمل المديرية لتوعية
أصحاب العمل بأھمية تحسين ظروف وشروط العمل.
• تم عقد مجموعة من الدورات التدريبية لتأھيل مجموعة من المفتشين كضباط ارتباط للنزاعات العمالية
وتسميتھم كمندوبين توفيق.
• عقد برامج توعوية للعمال واللجان النقابية في مواقع العمل بالتنسيق مع إدارات المؤسسات والنقابات.

انجازات مديرية عمل المرأة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع األول:اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور
 .1إجراء مسودة دراسة نوعية حول أنماط التمييز في المدارس الخاصة المختارة في محافظة اربد،وسوف تقدم
ھذا الدراسة تشخيص للوضع الحالي للعمال والعامالت حيال التمييز في األجور.
 .2تنظيم اجتماعات تقنية رفيعة المستوى للسماح بمعالجة الواقع الراھن لحقوق المعلمين/ات في المدارس
الخاصة ،بھدف تشخيص الواقع الحالي لقطاع التعليم الخاص وتكوين رؤية وطنية مستقبلية/كأحد مخرجات
الندوة الوطنية التي عقدت في تشرين األول من عام .2015
 .3إعداد  3مسودات من الوثائق الضرورية لتنظيم قطاع التعليم الخاص باالستناد إلى التوصيات التي نجمت
عن اللقاءات المختلفة التي نفذھا فريق لجنة اإلنصاف في األجور وحملة قم مع المعلم مع الجھات ذات
العالقة وھي:مذكرة تفاھم بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان
االجتماعي،قائمة ذھبية لقطاع التعليم الخاص ،عقد جماعي خاص بالعقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة.
 .4تطوير وتنظيم حملة تأييد حول الحق في شروط عمل عادلة في قطاع التعليم الخاص من خالل إجراء ورشة
عمل بالتعاون مع حملة قم مع المعلم ،وتطوير أدوات حملة قم مع المعلم ،سلسلة الفيديو ،وتقديم المشورة
القانونية.
 .5تشجيع محو األمية القانونية لمعلمي القطاع الخاص في اربد)عقد ورشة تدريبيه في قانون العمل(
 .6رفع كفاءة مفتشي العمل في إقليم الشمال من خالل عقد ورشتين فنيتين باليات التفتيش حسب المعايير الدولية
في قطاع التعليم الخاص.
 .7توسيع قاعدة الحملة لزيادة المشاركة وھذا يستلزم حشد المزيد من القادة المعلمين ،وزيادة المتابعين وتطوير
قاعدة بيانات للمعلمين.
 .8توثيق مسيرة حملة قم مع المعلم كدراسة حالة في نشاط العمل ودراسة في العمل الجماعي.

الموضوع الثاني:حملة قم مع المعلم /المدعومة من اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور

أوال:المشاركة في عدة اجتماعات مع كافة الجھات المسئولة عن تنظيم قطاع التعليم الخاص :بھدف عرض
واقع المعلمات في المدارس الخاصة ولمواجھة االنتھاكات الحاصلة في القطاع.

ثانيا :التوعية واإلرشاد:
 .1متابعة 7151متابع لصفحة الفيس بوك الخاصة بحملة قم مع المعلم.
 .2مشاركة حملة قم المعلم في فيلم عن واقع المعلمات في برنامج عرمرم على قناة رؤيا.
 .3نشر مؤسسة أريج للصحافة االستقصائية تحقيق عن معاناة المعلمات في القطاع الخاص من خالل المعلمتان
ناريمان الشواھين وإنعام عودة أعضاء الفريق المؤسس اللتان فصلتا من عملھما نتيجة المشاركة في حملة
قم مع المعلم.
 .4المشاركة في ثالث تحقيقات صحفية عن االنتھاكات التي تقوم بھا المدارس الخاصة بالتنسيق مع جريدة
الغد.
 .5إطالق سلسلة من األفالم القصيرة على صفحة قم مع المعلم للفيس بوك توضح المعلومات القانونية الحقوقية
المتعلقة بحقوق المعلمات.
 .6عقد ورشتان قانونيتان لتوعية المعلمات في القطاع الخاص بقانون العمل تحت إشراف وزارة العمل.
 .7عقد لقاءين تلفزيونيين مع أعضاء الفريق المؤسس كان اللقاء األول مع قناة نور األردن والثاني مع قناة
رؤيا.
 .8إطالق خط ھاتف خاص بالحملة للتواصل مع المعلمات واإلجابة على االستفسارات القانونية.

ثالثا :رفع كفاءة أعضاء فريق حملة قم مع المعلم والمفتشين الداعمين لھا:
 عقد ورشة تقيم وتخطيط نصف سنوية للوقوف على ثغرات الحملة واالحتفال بمنجزاتھا
 عقد ورشتين لتدريب المفتشين في اربد وتحسين أدائھم في المادة القانونية نظريا وعمليا وذلك بتمويل
من منظمة العمل الدولية وقد حضر الورشتين مندوب عن وزارة التربية والضمان االجتماعي لتعزيز
التعاون بين اإلطراف المعنية
 عقد مؤسسة أھل ورشة ألعضاء الفريق خاصة بالتيسير والتخطيط الجتماع ناجح.
 عقد ورشة لتدريب الفريق المؤسس على مھارات التفاوض الفردية واالجتماعية تحت إشراف المدرب
احمد عوض/مدير معھد فينق للدراسات
 توعية الفريق المؤسس بقانون العمل )سفيرات الحق(حيث عقد امتحان خاص بقانون العمل ألعضاء
الفريق تحت إشراف المحامية ھالة عاھد.
 عقد ورشتان إعالميتان لتطوير الفريق المؤسس على مواقع التواصل االجتماعي .

رابعا :االنجازات الفنية والتنظيمية للحملة:
 متابعة بعض قضايا المعلمات واإلجابة على االستفسارات القانونية على صفحة الفيس بوك الخاصةبالحملة.
 متابعة  40حالة من قبل التفتيش بعضھا حل بشكل ودي وبعضھا حول للقضاء. االجتماعات المستمرة مع معلمات في القطاع الخاص واحد لواحد من قبل أعضاء فريق الحملة للتوعيةوالتمكين بحقوقھن التي ضمنھا قانوني العمل والضمان االجتماعي.
 التواصل المستمر مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لتامين مقر دائم الجتماعات الفريق المؤسس. -سعي الحملة مع منسقة المبادرة ايمان عكور ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة أھل لمأسسة الحملة.

خامسا:عقد شراكات في العمل من خالل:
 حشد عدد من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر بشكل فردي. مشاركة الدكتور ھاني زبون مدير قسم التفتيش في الضمان االجتماعي مع المفتش بالل زريقات لتعزيزالتعاون بين الضمان االجتماعي وحملة قم مع المعلم.
 االجتماع من قبل منظمة العمل الدولية مع مدير تفتيش اربد لمعرفة المشاكل التي تواجه قسم التفتيش. عقد شراكة مع مركز عدل ممثل بالمحامي حازم شخاترة الذي يترافع مجانا عن خمس قضايا لمعلماتاربد.
سادسا :الدراسات والنشرات :
أ .إنتاج كتيب عن حقوق المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص تحت إشراف قانوني من المحامية ھالة
عاھد وزع من الكتيبات 500نسخة،قام باإلشراف على الطباعة مؤسسة أھل.
ب .االجتماع مع أصحاب المدارس الخاصة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية وشركة قندور لعمل دراسة
لكيفية إدارة الموارد البشرية في المدارس الخاصة واختيار مدارس لمسار التكريم.
سابعا :التقارير المنفذة من قبل الفريق:
 (1عمل تقرير حول األساليب التي يتبعھا أصحاب المدارس الخاصة لبث الرعب بين المعلمات من الشكوى
ضد صاحب العمل.
 (2اللجنة الوطنية لشؤون المرأة رفعت تقرير للحكومة لعمل تعديالت على قانون العمل الحالي لضمان
عدالة اكبر بين الجنسين في مكان العمل.
ثامنا :التكريم والتقدير النجازات الحملة:
• تم تكريم فريق الحملة من كل من:مؤسسة أھل للتنظيم المجتمعي ،ومؤتمر دور المرأة االقتصادي الذي
نظمه مشروع تكامل النوع االجتماعي.

• تم تمثيل الحملة في أسبوع فيلم المرأة المنظم من قبل اتحاد األمم المتحدة للمرأة من خالل تقديم وعرض
فيلم عن واقع المعلمات في القطاع الخاص معد بالتنسيق بين اللجنة األردنية لإلنصاف في األجور وفريق
حملة قم مع المعلم.
• تم شكر مكتب األميرة بسمة وزير التربية والتعليم على قراره المستجيب لمتطلبات الحملة بإلزام المدارس
الخاصة بعقد سنوي لمدة  12شھر للمعلمين شامل العطلة الصيفية لضمان اقتطاعات سنوية كاملة للضمان
االجتماعي.

الموضوع الثالث:اللجنة الوطنية للعمل المرن
بناءا على توجيھات رئاسة الوزراء تم في  2016/1/11تشكيل لجنة وطنية لدراسة الموضوع المتعلق بتطبيق
نظام العمل المرن للمرأة برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن :وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة
تطوير القطاع العام ووزارة الصناعة والتجارة والتموين و ديوان التشريع والرأي وديوان الخدمة المدنية والمجلس
األعلى للسكان والمؤسسة العامة للضمان االجتماعي وشركة المدن الصناعية األردنية واللجنة الوطنية األردنية
لشؤون المرأة وعضو عن كل من غرفة صناعة األردن واالتحاد العام لنقابات العمال وغرفة تجارة األردن
ومؤسسة صداقة.

وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات رئيسة وقامت بانجاز ما يلي:
أوال:

عقد جلسة تشاوريه حول الترتيبات القانونية ألنماط العمل الغير تقليدية )العمل المرن( في  12آذار
 2016نفذھا مشروع تطوير القوى العاملة في األردن.USAID/

ثانيا :تم إعداد دراسة بحثية بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة في األردن USAID/بعنوان "التنظيم
القانوني للعمل المرن في األردن " ،بھدف بحث أفضل الحلول التشريعية للعمل المرن.
ثالثا :تم دراسة تطبيق نظام العمل المرن في بعض البلدان العربية من خالل التقارير الواردة من المستشارين
العماليين في السفارات األردنية في الخارج)السعودية،قطر،ابوظبي،مصر،عمان،البحرين(.
رابعا :تم االطالع على عدد من التجارب األردنية في مجال العمل المرن.
خامسا :تم إعداد مسودة نظام العمل المرن وقد تم التوافق على مسودة النظام بين كافة أعضاء اللجنة.
سادسا :تم إعداد تحليل إلمكانية تطبيق العمل المرن في القطاع الحكومي.
سابعا :تم إعداد تقرير فني عن نظام العمل المرن وأشكاله والغاية منه وإمكانية تطبيقه في األردن.
ثامنا :رفع مسودة نظام العمل المرن في القطاع الخاص الى الرئاسة ومذكرة البيانات التشريعية واألسباب
الموجبة له وتحويلھا إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إصدارة حسب األصول.

الموضوع الرابع:فريق تحليل النوع االجتماعي
 .1التنسيق مع تكامل لرفع قدرات فريق تحليل النوع االجتماعي بمھارات التحليل الكمي والنوعي إلعداد التقرير
تدقيق النوع االجتماعي في الوزارة.
 .2إعداد  5جلسات بؤرية لموظفي وزارة العمل بھدف استكمال جمع المادة العلمية الخاصة بدراسة تدقيق النوع
االجتماعي في الوزارة من خالل فريق تحليل النوع االجتماعي في الوزارة.
 .3اعداد تقريرين كمي ونوعي لعمل نظام الموارد البشرية في الوزارة.
 .4إعداد وتوزيع استبيان خاص بواقع النوع االجتماعي في الوزارة وتعبئته من كافة موظفي الوزارة،واستبيان
اخر عبء من قبل مفتشات الوزارة.
 .5تحليل نتائج االستبايانات الخاصة بواقع النوع االجتماعي في الوزارة وبواقع عمل المفتشات في الوزارة.

الموضوع الخامس:الحضانات
 -1تم التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون االسرة لدعم تجھيز وافتتاح ) (7حضانات لدى شركات
ومصانع في محافظات المملكة.
 -2حضانتين سيتم عرضھم على اللجنة االشرافية العتمادھم ودعم تجھيزھم لدى الشركات.
 -3تم إعادة النظر في تطوير معايير إنشاء وتأسيس الحضانات في المؤسسات الخاصة من خالل خارطة
طريق مشروع الحضانات واعداد قائمة بأسماء المؤسسات والشركات المرشحة إلنشاء الحضانات وفق
المعايير الجديدة.
 -4تم تنفيذ  6زيارات ميدانية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص بھدف الكشف الحسي على المكان المناسب
لتأسيس حضانة وتوعيتھم بالمادة .72
 -5تم اصدار  5كتب توصية لمؤسسات القطاع الخاص بإنشاء حضانة لديھم .

الموضوع السادس:التوعية بحقوق المرأه العاملة
 -1تم تنفيذ  26محاضرة توعوية حول حقوق المرأه في قانون العمل بالتعاون والتنسيق مع ضباط متابعة مديرية
عمل المرأه وتم استھداف العديد من العامالت في القطاع الخاص في مختلف محافظات المملكة.
 -2تم تنفيذ  4زيارات توعوية في مجال التوعية بالمادة  72من قانون العمل وكذلك تعليمات إنشاء الحضانات.
 -3تم اصدار نشرة الكترونية نصف سنوية خاصة بنشاطات وانجازات مديرية عمل المرأه توزع الكترونيا على
العاملين والناشطين في مجال حقوق المرأه .

الموضوع السابع:الزيارات التفتيشية الخاصة بالمواد المتعلقة بالمرأه العاملة
 -1تم تنفيذ  711زيارات تفتيشية من خالل ضباط ارتباط مديرية عمل المرأه من مفتشين مديريات العمل في
المحافظات حول المواد الخاصة بعمل المرأة في قانون العمل.
 -2إصدار تقرير ربعي حول الزيارات التفتيشية المنفذة من قبل ضباط االرتباط.
-3

اصدار  4تقارير حول انجازات ضباط ارتباط عمل المرأه وزياراتھم التفتيشيه مع بيان القطاع ومدى تطبيق
المؤسسات لكل مادة من مواد عمل المرأه في قانون العمل .

انجازات مديرية التشغيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في مجال خدمات تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
• توقيع سجل " ”RDلمشروع التمكين االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية
جايكا للتعاون الدولي ابتداء من  2017حيث يھدف إلى دعم تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة.
• التنسيق المستمر مع مديرية التفتيش من خالل إصدار التعاميم لزيادة التفتيش على المواد المتعلقة بتشغيل
األشخاص ذوي اإلعاقة في قانون العمل .
• التشبيك مع مؤسسة التدريب المھني بخصوص الحصول على بيانات مؤسسة التدريب المھني لربطھم
بفرص عمل تناسبھم.
• التعاون والتشبيك مع المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين في مجال تشغيل ذوي اإلعاقة.
• تأھيل المنحدر أمام مبنى الوزارة حسب كوده متطلبات البناء الخاص بالمعوقين لعام .1993
• إصدار دليل تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة الھدف العام توفير فھم عام للمتطلبات القانونية والتنظيمية
التي تحكم جميع الجوانب التي تعنى بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة لدمجھم في سوق العمل وفقا ً
للتشريعات والقوانين ذات العالقة يستھدف الباحثين عن عمل من ذوي اإلعاقة ،أصحاب العمل ،موظفي
الوزارة من خالل محاور أساسية-:
 األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل تسليط الضوء على أھمية التمكين االقتصادي وتقديم الدعم الالزم
من خالل إيجاد آلية واضحة تخدم عملية تشغيلھم.
 أصحاب العمل من خالل ترسيخ مفھوم اإلعاقة لديھم وتوضيح اإلجراءات المطلوبة منھم لتعزيز
تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة.
 موظفو وزارة العمل فإن الدليل سيساعدھم في اكتساب مھارات تھيئة القوى العاملة وتشغيلھا وتوفير
الحماية االجتماعية لھا وتنظيم سوق العمل.

• البدء بتطبيق عدة إجراءات لتحقيق الھدف من إعداد الدليل وتتلخص بمايلي-:
 تھيئة الدليل باإلشكال الميسرة لألشخاص ذوي اإلعاقة وذلك من خالل تحويل الدليل إلى نصوص مقروه
لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وجرى ذلك بعد التشاور مع مجموعه منھم.
 يجرى العمل على إعداد الدليل بلغة اإلشارة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية عن طريق فيديو.
 تصوير كافة المواد المتعلقة بالدليل بالوسائل المرئية.

• تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تعنى بقضايا اإلعاقة.

في مجال خدمات تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
النشاط
عقد دورات تدريبية لموظفي وزارة العمل في مجال دمج األشخاص
ذوي اإلعاقة في إقليم الوسط والشمال

عدد األنشطة

العدد

3

تنفيذ زيارات التحقق من إمكانية الوصول لمديريات العمل والتشغيل
التابعة لوزارة العمل

المستھدف
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إصدار نشرات توعية شھرية تھدف إلى رفع سوية الوعي حول قضايا
اإلعاقة

 10نشرات

عقد جلسات تدريبية على دليل تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة

4

45

عقد دورات إلعداد مدربين على دليل تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة

2

9

تنظيم والمشاركة في معارض لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة

 4معارض وظيفية

