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الأ���س��ع��ار تنفلت م��ن ع��ق��ال��ه��ا  ...وال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة تعاين
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ور������ش�����ات ع��م��ل
ف���ـ���ي م��وا���ض��ي��ع
خم�����ت�����ل�����ف�����ة
ع����ي����د ال�����ع�����م�����ال م������ا اجل������دي������د ه��������ذا ال������ع������ام؟!
ور��������������ش�������������ة
ع������م������ال������ي������ة
م�������������ش���ت��رك������ة
�أردنيـة – فل�سطينية
ت�����ل�����ك������ؤ �������ش������رك������ات يف ت����ن����ف����ي����ذ االت�����ف�����اق�����ي�����ة
ال���ق���ط���اع���ي���ة وامل����ط����ل����وب ت����دخ����ل اجل�����ه�����ات امل��ع��ن��ي��ة

لك �أن تعلم
كلمة رئي�س النقابة

عيد العمال..
ما اجلديد هذا العام؟!!
٭ فتح اهلل العمراين

�سنوياً نحتفل بعيد العمال ،و�سنوياً ت�ستمع الطبقة العاملة يف الأول من �أيار خلطابات
رنانة ،و�أماين وتطلعات ،ثم ما تلبث �أن تذهب كل تلك الأماين يف نهاية يوم الأول من
�أيار وتتبخر.
بيد �أن الأم��ر الوا�ضح ال��ذي ال ميكن �أن يغطى بغربال� ،إن الطبقة العاملة �أ�صبحت
حمرومة من العمل �أو احلماية التي وفرها لها الد�ستور نتيجة للكثري من املعطيات،
�أبرزها تناف�س العمالة الوافدة لها ،كما �أن العمال باتوا يعانون من تدين املداخيل ب�شكل
وا�ضح.
ويزيد الأمر �صعوبة على العمالة تلك الأجور البخ�سة التي ال ي�ستطيع املواطن الأردين
العي�ش من خاللها كونها ال توفر �أدنى متطلبات العي�ش الكرمي.
فوزارة العمل تف�شل يف تطبيق القانون على جمموعة من املهن التي ال يجوز �أن يعمل
بها �إال العمالة الأردنية ،كما �أن �ضعف الرقابة من قبل الوزارة �شجع �أ�صحاب العمل على
التجاوز على القانون ،فقد حددت الدولة احلد الأدن��ى للأجور بـ  190ديناراً والبع�ض
يعمل ب�أدنى من ذلك فهل هذه الأجور حتقق العي�ش الكرمي لعامل يعمل ل�ساعات طويلة .
�أعتقد �أننا بحاجة ملراجعة �شاملة لواقع العمالة وتوفري احلماية لها لي�س بال�شعارات
واخلطابات بل على �أر���ض ال��واق��ع ،واج��زم ب��أن ثقافة العيب يف العمل مل تعد موجودة
يف قامو�س الأردن�ي�ين فنحن ن�شاهد الكثري من طلبتنا اجلامعيني يعملون يف املطاعم
واملقاهي ،و�أن التربير احلكومي امل�ستمر بوجود ثقافة العيب لي�س �صحيحاً ،ولكن �أياً
كان يرف�ض اال�ستغالل والعمل ل�ساعات طويلة دون �أن يكون هنالك مقابل للعمل الذي
يقدمه.
ويف هذا ال�صدد ال بد من توفري احلماية احلقيقية للعمالة ،وتفعيل دور الرقابة من قبل
وزارة العمل على املن�ش�آت التجارية وال�صناعية التي تخالف القانون ،ومطالبة م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي بالقيام بزيارات تفتي�شية للت�أكد من �إخ�ضاع العمال و�شمولهم مبظلة
ال�ضمان االجتماعي.
ولعبت املر�أة العاملة دوراً مهماً يف عملية التنمية املجتمعية ،وتركت ب�صمات وا�ضحة يف
م�سرية الإ�صالح والتحديث ،ووقفت �إلى جانب الرجل دون �أي تفريق بينهما ،وتال�شت
املفاهيم التي �سادت �سابقاً .وباتت املر�أة الأردنية تعمل يف خمتلف املهن ،وارتقت يف ال�سلم
الوظيفي بكل ثقة والتزام ،و�شاركت يف القوى العاملة وحققت لأ�سرتها م�ستوى معي�شياً
�أف�ضل.
يف ع�ي��د ال �ع �م��ال ال ��ذي م��ا زل �ن��ا ن�ت�ف�ي��أ ظ�لال��ه ن�ط��ال��ب ب��ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى اال� �ص�لاح��ات
االقت�صادية واالجتماعية ،والعمل على تعديل بع�ض املواد يف قانون العمل الأردين التي
مت�س حقوق العمال ومكت�سباتهم ،ومنع الف�صل التع�سفي بحجة �إعادة الهيكلة ،ومعاجلة
ظاهرة العقود املحددة والعمل باملياومة ،ودعم برامج الثقافة العمالية وتوفري الت�أمني
ال�صحي للمتقاعدين ،و�إعفاء �صناديق الإدخ��ار من �ضريبة الدخل وتخ�صي�ص  %5من
�أرباح ال�شركات للعمال.
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ه �ن��اك � �ش��رك��ات ف��رع �ي��ة ت�ق��وم
ب� ��إن� �ت ��اج م� ��ارك� ��ات ع��امل �ي��ة ب���ش�ك��ل
م��و� �س �م��ي ت �ق��وم ب�ت���ش�غ�ي��ل ع�م��ال
� �س��واء �أردن �ي�ي�ن �أو واف��دي��ن ،دون
توفري �أية حماية لهم� ،إذ �أن تلك
ال �� �ش��رك��ات ت �ق��وم ب��ال�ت�ح��اي��ل على
�أج��ور العمال ،وع��دم دف��ع الأج��ور
ب �� �ش �ك��ل م �ن �ت �ظ��م ،و�أح� �ي ��ان� �اً ع��دم
الدفع ب�شكل كامل ،مع العلم �أن
ت �ل��ك ال �� �ش��رك��ات امل��و��س�م�ي��ة ت�ق��وم
بت�شغيل �آالف ال �ع �م��ال ،وغ��ال�ب�اً
تقوم تلك ال�شركات بالهروب دون
�أن يتم ت�سديد م�ستحقات العمال
ب��اع�ت�ب��اره��م ال��رك��ن ال���ض�ع�ي��ف يف
معادلة االقت�صاد.
تلك ال�شركات املو�سمية تعتمد
ع�ل��ى ن���ص��ب ال �� �ش��راك وال�ت�ح��اي��ل
ع�ل��ى ال �ع �م��ال ،ف�ت�ق��وم بت�شغيلهم
دون ح �� �ص��ول �ه��م ع �ل��ى ت �� �ص��اري��ح
ال �ع �م��ل ال�ل��ازم� ��ة ،ودون وج ��ود
�إق��ام��ات بحوزتهم ،وبعد قيامهم
ب��ال�ع�م��ل امل��وك��ل ل �ه��م ت �ق��وم تلك
ال�شركات بدفعهم �إل��ى الإ�ضراب
�أو الهروب وهم بدون حماية من
اجلهات الر�سمية.
وامل�شكلة �أن بع�ض امل�س�ؤولني
مي �ن �ح��ون م ��واف� �ق ��ات مل �ث��ل ت�ل��ك
ال �� �ش��رك��ات امل��و� �س �م �ي��ة ل�ل�ع�م��ل يف
ال�ب�لاد دون �أن يتم �ضبط �إي�ق��اع
عملها ،ودون �أن يتم و�ضع �ضوابط
حقيقية لها ،ودون احلفاظ على
حقوق العمال ��س��واء املعي�شية �أو
الإن�سانية �أو ال�صحية.
ت�ل��ك م�لاح�ظ��ات ن�ضعها �أم��ام
وزارة العمل ،لعل وع�سى �أن جتد
طريقها للمتابعة والرقابة ،ليتم
��ض�ب��ط ت �ل��ك ال �� �ش��رك��ات وم�ن�ع�ه��ا
م��ن ال�ت�غ��ول ع�ل��ى ح�ق��وق العمال
التي ن�صت عليها القوانني ب�شكل
وا�ضح ،ولعل ال��وزارة توعز �أي�ضاً
ل �ل��وزارات املعنية مب��راع��اة وج��ود
�سجل جتاري حقيقي بحوزة تلك
ال�شركات املو�سمية ،للم�ساهمة يف
وقف عمليات التحايل على حقوق
العمال.

ر�أينــــــــــا

الأ�سعار تنفلت من عقالها  ...والطبقة العاملة تعاين
�إن ارتفاع الأ�سعار املت�صاعد يومياً
�سيق�ضي يف نهاية الأمر على الطبقة
امل �ت��و� �س �ط��ة ،و� �س �ي �� �س �ق��ط ال �ف �ق��راء
يف امل ��زي ��د م ��ن ال �ف �ق��ر والإح � �ب� ��اط
االج�ت�م��اع��ي واالق �ت �� �ص��ادي ،ف��الأ��س��ر
التي كان يكفيها باملتو�سط  400دينار
مثالًكم�صروفات على املواد الغذائية
والبقالة التموينية بحاجة الآن �إلى
 600دينار ،ولذلك ارتفعت ال�شكاوى
الكثرية من تغول الأ�سعار على جيب
املواطن.
يف ظل تلك املعطيات �أ�صبح العمال
وقود املرحلة احلالية و�أكرب �ضحايا
ارت �ف��اع ن�سبة البطالة وغ�يره��ا من
امل�شاكل التي �صاحبت الأج��واء غري
امل�ستقرة يف دول املنطقة ،ولهذا بات
من الأهمية مبكان عدم احلديث عن
رفع الرواتب فقط �إذ �أن ذلك مل يعد
كافياً ،و�إمنا يتوجب تعزيز الت�أمينات
االجتماعية واحلماية االجتماعية
واال� �س �ت �ق��رار ال��وظ �ي �ف��ي ل�ل�ح��د من
ت �ف��اق��م م���ش�ك�ل��ة ال �ب �ط��ال��ة ،وج ��ذب
امل��زي��د م��ن اال� �س �ت �ث �م��ارات مل���س��اع��دة
ال�ي��د ال�ع��ام�ل��ة املتعطلة ع�ل��ى �إي�ج��اد
فر�ص عمل ت�سهم يف رفعة االقت�صاد
الوطني وتدعم حركة الإنتاج .
فاجلميع مطالب بحماية حقوق
ال�ع�م��ال الأردن �ي�ي�ن م��ن خ�لال �إزال��ة
ك��اف��ة العقبات ال�ت��ي تعرقل م�سرية
ع �م �ل��ه ،وم �ن �ح��ه � �س �ب��ل ع �ي ����ش ك��رمي
مل��واج �ه��ة ظ� ��روف احل �ي��اة ال���ص�ع�ب��ة،
ورف��ع ال��روات��ب والأج ��ور �سنوياً مع
ن �� �س��ب ال �ت �� �ض �خ��م ،و� �ض �ب��ط ال �� �س��وق
و�أ��س�ع��ار ال�سلع الأ�سا�سية ،وحتديد
�أ�سعار ال�سلع يف احلد الأعلى واحلد
الأدنى.
�إن الأزم� � � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ب��ات��ت
تنعك�س ب�شكل مبا�شر على العمال،
ول��ذل��ك ال ب��د م��ن �إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر يف
ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
يف اململكة ،وو��ض��ع خطة اقت�صادية
مل �ع��اجل��ة ه �م��وم امل��واط �ن�ي�ن و��ض�م��ان
احل�ي��اة الكرمية ال�ت��ي ي�ستحقونها،
وم�شاركة ممثلني عن العمال بو�ضع
اخلطط االقت�صادية واالجتماعية
للنهو�ض ب�ه��ذا الأم� ��ر ،وجن ��اح ه��ذه

•• الكثري من العمال يعانون من ظروف
عمل �صعبة نتيجة ت��دين الأج���ور
العملية مرهون باتباع نهج ت�شاركي
وت� � ��� � �ش � ��اوري م � ��ع ج� �م� �ي ��ع اجل� �ه ��ات
والفعاليات :من م�ؤ�س�سات حكومية،
وجم� �ل� �� ��س �أم � � � ��ة ،وق � �ط � ��اع خ ��ا� ��ص،
وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين وحملي.
الأم� ��ر ال��وا� �ض��ح ح��ال �ي �اً ه��و زي ��ادة
ن �� �س �ب��ة ال �ب �ط ��ال ��ة وت� � ��دين الأج� � ��ور
خ��ا� �ص��ة �أن احل � � ّد الأدن� � ��ى لل��أج��ور
 190ديناراً ،وهذا الرقم ال ميكن �أن
ي�ؤمن عي�شاً كرمياً للعائلة الأردنية،
وبالتايل الب � ّد من و�ضع �سلم غالء
معي�شة للعائلة يرتفع ح�سب ارتفاع
ال�ت���ض�خ��م مب��ا ي�ك�ف��ل ع�ي���ش�اً ك��رمي �اً
ل�ه��م ،وت ��أم�ين ف��ر���ص ع�م��ل حقيقية
للعمال ،وو�ضع خطة �شاملة ملعاجلة
اخ �ت�ل�االت ال �� �س��وق وخ��ا� �ص��ة �أ��س�ع��ار
امل��واد التموينية التي باتت �أ�سعارها
ال ت �ط��اق ،وت �ه��دد ال�ع��ام��ل والطبقة
الو�سطى ب�شكل عام.
ف �ل��و �أخ� ��ذن� ��ا ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار �أن
ال�ك�ث�ير م��ن ال�ع��ام�ل�ين ي �ع��ان��ون من

ظ��روف عمل �صعبة من حيث تدين
م�ع��دالت �أج��وره��م ،والعمل ل�ساعات
طويلة ،وغياب اال�ستقرار الوظيفي
واحلماية االجتماعية ،و�أ�ضفنا لكل
ذل ��ك ت �غ��ول الأ� �س �ع��ار ،ف � ��إن ال�ع��ام��ل
يواجه حتديات مت�شابكة و�ضاغطة
ع �ل��ى ح �ي��ات��ه وج �ي �ب��ه �أي� ��� �ض� �اً ،فثلث
العاملني ب�أجر ال يتوفر لهم �أي �شكل
م��ن �أ� �ش �ك��ال احل �م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة،
�إ��ض��اف��ة �إل��ى ح��دوث انتهاكات مت�س
احل � �ق� ��وق ال �ع �م��ال �ي��ة والإن �� �س ��ان �ي ��ة
الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة امل �ن �� �ص��و���ص ع �ل �ي �ه��ا يف
ت�شريعات العمل الأردنية والدولية .
�إن ك�ن��ا ن��ري��د و� �ض��ع ال �ع��رب��ة على
ال�ط��ري��ق ال�صحيح ،فعلينا ال��ذه��اب
��س��ري�ع�اًب��اجت��اه حت��دي��د �أول ��وي ��ات ما
ن��ري��د م��ن خ�ل�ال ت�ع��دي��ل ال�ق��وان�ين
الراعية حلقوق العمال ،من خالل
تعديل قانون العمل ،ورفع الإجازات
ال�سنوية للعامل يف القطاع اخلا�ص
لت�صبح  30يوماً �أ�سوة بنظام اخلدمة

امل��دن �ي��ة وال �ق �ط��اع ال �ع ��ام ،وم�ع��اجل��ة
ظاهرة العقود حم��ددة امل��دة ،ونظام
ال �ع �م��ل ب��امل �ي��اوم��ة ال� �ت ��ي �أ� �ص �ب �ح��ت
م�صدر قلق و�إرباك وا�ستغالل لعمال
الوطن ،و�إلزام �أ�صحاب العمل بدعم
برامج الثقافة العمالية بن�ص قانون،
ب��امل���ش��ارك��ة م��ع ال�ن�ق��اب��ات العمالية،
وزيادة فاعلية مفت�شي العمل وتفعيل
�صفة ال�ضابطة العدلية يف تطبيق
ق ��ان ��ون ال �ع �م��ل مب ��ا ف �ي �ه��ا امل �� �س��اك��ن
العمالية ،وتفعيل ال�سالمة وال�صحة
املهنية ل�ضمان ��ش��روط وبيئة عمل
�آم� �ن ��ة ،ورف� ��ع الأج � ��ور مب��ا يتنا�سب
م��ع ك�ل��ف املعي�شة وح��ال��ة الت�ضخم
التي �أظهرتها ال��درا��س��ات العديدة،
وتطبيق الت�أمني ال�صحي يف القطاع
اخل��ا���ص ال� ��ذي ي �ح��رم ف�ي��ه ال�ع��دي��د
من العمال من هذا احلق ،والإ�سراع
يف ت�ط�ب�ي��ق ال �ت ��أم�ي�ن ال �� �ص �ح��ي بعد
التقاعد وع�ل��ى املنت�سبني لل�ضمان
االجتماعي.
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النقابة تقيم ور�شات عمل يف موا�ضيع خمتلفة
�أقامت النقابة العامة للعاملني
يف �� �ص� �ن ��اع ��ة ال� � �غ � ��زل وال �ن �� �س �ي��ج
والألب�سة  6ور�شات عمل بالتعاون
احتاد عمل الرنويج واحت��اد عمال
الن�سيج الياباين (زن�سن) �شارك
ف�ي�ه��ا ع �م��ال واف � ��دون وحم�ل�ي��ون،
حول بناء قدرات اللجان النقابية،
واحل�ق��وق وال��واج�ب��ات ،واالهتمام
بال�صناعة والتدريب.
واف�ت�ت��ح �أع �م��ال ال��ور��ش��ة رئي�س
النقابة الزميل فتح اهلل العمراين،
ورح ��ب ب��امل���ش��ارك�ين وق ��دم ال�شكر
لل�شركات امل�ت�ع��اون��ة ال�ت��ى �أت��اح��ت
ال �ف��ر� �ص��ة ل�ع�م��ال�ه��ا ح �� �ض��ور ه��ذه
ال ��ور� � �ش ��ات ،و�أ� � �ش� ��ار �إل � ��ى �أه �م �ي��ة
ال �ع �م��ل ال �ن �ق��اب��ي ل�ت�ع��زي��ز ح�م��اي��ة
ح� �ق ��وق ال� �ع� �م ��ال ،وم�ك�ت���س�ب��ات�ه��م
ورف � ��ع م �� �س �ت��وى ت��وع �ي��ة ال �ع �م��ال
ب�ح�ق��وق�ه��م امل �ن �� �ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا يف
قانون العمل الأردين،وواجباتهم
جتاه عملهم وتطويره واملحافظة
عليه،والتي كان للنقابات دور كبري
يف حتقيقها ،و�أ�شاد بدور املنظمات
الدولية التي تقدم الدعم للنقابة
مل��وا��ص�ل��ة عملها يف ت�ق��دمي ك��ل ما
ينفع الطبقة العاملة.
وت� �ه ��دف ور� � �ش ��ات ال �ع �م��ل �إل ��ى
تعريف العمال امل�شاركني ب�أهمية
ودور ال �ل �ج ��ان ال �ن �ق��اب �ي��ة و�آل� �ي ��ة
ان �ت �خ��اب �ه��ا ،و�� �ص� �ف ��ات الأع� ��� �ض ��اء
وم� �ه ��ام� �ه ��م ،وط � � ��رق ال �ت��وا� �ص��ل
م��ع ال�ن�ق��اب��ة و�إدارات� �ه ��م لتح�سني
الإن � � �ت� � ��اج ،وم� �ع ��اجل ��ة ال �ق �� �ض��اي��ا
اليومية ،و�أهمية العمل النقابي
ودور النقابة.
وع��ر���ض امل���ش��ارك��ون يف ور��ش��ات
العمل �أه��م الق�ضايا ال�ت��ي يعاين
منها العمال ،ومنها �سوء املعاملة
م ��ن ق �ب��ل الإدارات ال��و� �س �ط �ي��ة،
وال�ت�م�ي�ي��ز ب�ين ال�ع�م��ال م��ن حيث
اجل�ن���س�ي��ة ،وع ��دم �إع �ط��اء العمال
ذوي اخل� �ب ��رات ع� �ل��اوة م�ه�ن�ي��ة،
واخل �� �ص��وم��ات م��ن الأج� ��ر ب�سبب
ال�ت��أخ�ير الب�سيط ��ص�ب��اح�اً،وع��دم
ع��ر���ض ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي والئ�ح��ة
اجلزاءات على لوحة الإعالنات يف
بع�ض ال�شركات.
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تهتئة وتربيك
تتقدم اللنقابة العامة للعاملني يف �صناعى الغزل والن�سيج والألب�سة
ب�أحر التهاين القلبية لكل عمال الوطن ،وعمال العامل �أجمع ،وعمال
الغزل والن�سيج والألب�سة على وجه اخل�صو�ص مبنا�سبة

عيد العمال العاملي

الذي �صادف يف الأول من �أيار ،كما تهنئ النقابة ال�شعب الأردين
مبنا�سبة عيد اال�ستقالاللذي ي�صادف اخلام�س والع�شرين من �أيار،

وكل عام واجلميع ب�ألف خري

ور�شة عمالية م�شرتكة �أردنية – فل�سطينية
�أق��ام��ت النقابة ال�ع��ام��ة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج والألب�سة ور�شة عمل م�شرتكة مع
عمال نقابة الغزل الفل�سطينية مت فيها التعر�ض
لق�ضايا عمالية ملحة تهم عمال الطرفني.
وافتتح ور�شة العمل التي تقام �سنوياً بالتعاون
م��ع منظمة احت ��اد ال�ن�ق��اب��ات ال �ي��اب��اين للن�سيج
وال�ك�ي�م��اوي��ات والأغ ��ذي ��ة وال �ت �ج��ارة واخل��دم��ات
العامة رئي�س النقابة الزميل فتح اهلل العمراين
ال��ذي رحب بامل�شاركني و�أك��د على ا�ستمرار نهج
التعاون مع النقابيني الفل�سطينيني.
وت� �ب ��ادل ال �ن �ق��اب �ي��ون م ��ن اجل��ان �ب�ين ال�ه�م��وم
وامل�شاكل التي يعاين منها قطاع الغزل والن�سيج
يف ال�ق�ط��اع ،ح�ي��ث ظ�ه��ر �أن امل���ش��اك��ل ت�ك��اد تكون
م��وح��دة ،كما ظهر �أن املعيقات واح��دة ،و�أو��ص��وا
با�ستمرار عقد مثل تلك الور�شات ملا فيه من �آثار
�إيجابية على العمال يف الطرفني.

ت���ل���ك����ؤ ����ش���رك���ات يف ت��ن��ف��ي��ذ االت���ف���اق���ي���ة
ال��ق��ط��اع��ي��ة وامل��ط��ل��وب ت��دخ��ل اجل��ه��ات املعنية
اع �ت�ب�رت االت �ف��اق �ي��ة القطاعية
ال�ت��ي وقعتها ال�ن�ق��اب��ة م��ع جمعية
م�صدري الألب�سة ونقابة املحيكات
�إجنازاً كبرياً لكافة �أطراف الإنتاج
وللعمال على م�ستوى خ��ا���ص� ،إذ
�أنها �أحقت حقوقاً لعمال القطاع
بغ�ض النظر عن جن�سياتهم وبدون
متييز.
وج� ��اءت االت�ف��اق�ي��ة ال �ت��ي وقعت
يف اخل��ام����س وال�ع���ش��ري��ن م��ن �أي��ار
م��ن ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي مب�ن��ا��س�ب��ة عيد
اال�ستقالل تتويجاً لعام كامل من
امل �� �ش��اورات ب�ين الأط � ��راف امل��وق�ع��ة
على االتفاقية.
االتفاقية التي وقعت وقت ذاك
يف غرفة �صناعة الأردن حتت رعاية
معايل وزير العملوبح�ضور رئي�س
احتاد نقابات العمال ،ورئي�س غرفة
��ص�ن��اع��ة ع �م��ان وم�ن�ظ�م��ات دول �ي��ة،
وال �� �س �ف��ارة الأم��ري �ك �ي��ة يف ع �م��ان،
وال �ع��دي��د م��ن امل�ن�ظ�م��ات الأخ ��رى،
و�أ�صحاب عمل وم�س�ؤولني يف وزارة
ال�صناعة والتجارة اعتربت �إجنازاً

ك �ب�يراً ،وت�ع�ه��دت اجل�ه��ات الراعية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة واحل�ك��وم�ي��ة بالعمل
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذه��ا وت �ع ��زي ��ز ت�ط�ب�ي��ق
ال�شركات وامل�صانع لها.
بيد �أن��ه وبعد ما يقرب من عام
على توقيع االتفاقية ما زالت ن�سبة
ك�ب�يرة م��ن ال���ش��رك��ات امل�شمولة يف
االت �ف��اق �ي��ة ت �ت �ه��رب م ��ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ب���ش�ك��ل الف � ��ت ،ف �ح �ت��ى الآن وب�ع��د
ع��ام ف� ��إن م��ا ي�ق��رب م��ن � 20شركة

قامت بتطبيق االتفاقية من �أ�صل
م ��ا ي �ق��رب م ��ن � � 63ش��رك��ة ،وه ��ذه
ن�سبة متدنية ج��داً ،وال ت�صل �إلى
الن�صف.
وقامت النقابة مبخاطبة وزارة
العمل باعتبارها اجلهة امل�س�ؤولة
ع��ن تنفيذ االت �ف��اق �ي��ات العمالية
لإجبار ال�شركات املعنية باالتفاقية
على تنفيذها ،وقامت ال��وزارة على
�إث ��ر ذل��ك ب ��إر� �س��ال ك�ت��ب لل�شركات

تطلب منها تطبيق االت�ف��اق�ي��ة�إال
�أن تلك ال�شركات مل حترك �ساكناً
حتى الآن.
�إن ن� �ق ��اب ��ة ال � �غ� ��زل وال �ن �� �س �ي��ج
والأل �ب �� �س��ة ت �ط��ال��ب وزارة ال�ع�م��ل
التحرك رقابياً ملخالفة ال�شركات
ال�ت��ي مل ت�ق��م بتطبيق االت�ف��اق�ي��ة،
و�إج �ب��اره��ا ع�ل��ى التنفيذ ،و�إع �م��ال
الن�صو�ص القانونية بحق ال�شركات
املخالفة.

النقابة ت�سعى للتوافق على عقد عمل جماعي لكل عمال القطاع
ت�سعى النقابة العامة للعاملني يف �صناع الغزل
وال�ن���س�ي��ج والأل �ب �� �س��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع م �� �ش��روع العمل
الأف �� �ض��ل ال ��ذي ت�ن�ف��ذه منظمة ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة يف
املمكلة ،وجمعية م�صدري الألب�سة الأردنية ،للتوافق
على عقد عمل جماعي ي�شمل كل القطاعات العاملة
يف القطاع ،ويكون ملزماً للجميع ويت�ضمن ن�صو�ص
وا�ضحة تتوافق مع ال�شروط واملعايري الدولية.
وت�أمل النقابة �أن يت�ضمن االتفاق على عقد العمل
اجل�م��اع��ي ال ��ذي و� �ص��ل احل ��وار ب���ش��أن��ه �إل ��ى م��راح��ل

متقدمة و�إيجابية ب ��أن يتفرع ع��ن االت�ف��اق املرتقب
�إن���ش��اء جمل�س م�شرتك ب�ين النقابة وممثلي قطاع
املحكيات يتم من خالله بحث وحل كل الق�ضايا التي
يعاين منها القطاع ،وااللتزام �أي�ضاً مبذكرة التفاهم
حول �ساعات العمل الإ�ضايف.
ي�أتي جهد النقابة ذاك يف �إطار حر�صها على توفري
احل�م��اي��ة وامل�ح��اف�ظ��ة على ح�ق��وق ال�ع�م��ال املنت�سبني
للنقابة والدفاع عنهم يف كل الأماكن وزي��ادة الإنتاج
وتعزيز ح�ضور ال�شركات ب�شكل ايجابي.
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ال���ن���ق���اب���ة حت���ت���ف���ل ب���ع���ي���د ال���ع���م���ال
�أقامت النقابة العامة للعاملني
يف �� �ص� �ن ��اع ��ة ال � �غ � ��زل وال �ن �� �س �ي��ج
والألب�سة احتفا ًال كبرياً مبنا�سبة
عيد العمال العاملي ال��ذي �صادف
يف الأول من �أيار.
ورع ��ى رئ�ي����س ال�ن�ق��اب��ة الزميل
فتح اهلل العمراين االحتفال الذي
�أقيم يف مقر النقابة يف حمافظة
�إرب��د ،و��ش��ارك فيه ع��دد كبري من
ال �ع �م��ال م ��ن خم�ت�ل��ف ال �� �ش��رك��ات
وامل� ��� �ص ��ان ��ع ال� ��واق � �ع� ��ة يف ن �ط��اق
حمافظة �إربد.
و�أل� � �ق � ��ي يف االح � �ت � �ف� ��ال ك�ل�م��ة
ت ��رح� �ي� �ب� �ي ��ة ب� ��ال � �ع � �م� ��ال ،وج � ��رى
ا� �س �ت��ذك��ار �أ� �س �ب ��اب ع �ي��د ال �ع �م��ال
وتاريخ احلركة العمالية ،وتوزيع

جوائز رمزية على العمال ،وكذلك
�إق��ام��ة �سحوبات و�أل �ع��اب خمتلفة
مب�شاركة احل�ضور.

واع �ت��ادت ال�ن�ق��اب��ة ��س�ن��وي�اً على
�إق��ام��ة احتفاالت بهذه باملنا�سبة،
لتكرمي العمال و�إدام��ة التوا�صل

ب�ين ال �ع �م��ال ون�ق��اب�ت�ه��م ،وتفعيل
م� �ب ��د�أ ال �� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ق �ط��اع��ات
الإنتاج املختلفة وال�شركات املعنية.

النقابة تقوم بجولة جنوبية و�شمالية على �شركات وم�صانع
قامت النقابة العامة للعاملني
يف �� �ص� �ن ��اع ��ة ال� � �غ � ��زل وال �ن �� �س �ي��ج
والأل �ب �� �س��ة ،ب��زي��ارة مل�صنع اجلمل
للمالب�س يف الكرك ،وكذلك �شركة
الع�صر للمالب�س و��ش��رك��ة املعيار
ودرب التبانة وريت�ش باين ومعجزة
الع�صر.
وك� �م ��ا ق ��ام ��ت ال �ن �ق��اب��ة ب ��زي ��ارة
مل�صنع الأزياء التقليدية الذي يقع
يف ل ��واء ف�ق��وع مبحافظة ال�ك��رك،
ح�ي��ث اف�ت�ت��ح ه ��ذا امل���ص�ن��ع ب�ت��اري��خ
 2013/11/17وي �ع �م��ل ف �ي��ه الآن
ال وعاملة من الأردنيني.
 230عام ً
وي � �ق � ��وم ه� � ��ذا امل �� �ص �ن ��ع ب �ت ��دري ��ب
ال �ع��ام�ل�ات ع �ل��ى خ �ط��وط الإن �ت��اج
ح �ي��ث �أ� �ص �ب �ح��ت ك �ف��اءت �ه��م ت�صل
�إل� ��ى .%85كما ي�سعى ه��ذا امل�صنع

م�صنع فقوع يف الكرك
�إل��ى ت��دري��ب امل��زي��د م��ن العامالت
الأردن �ي��ات م��ن ال�ق��رى املحيطة يف
امل�صنع يف لواء فقوع .وجرى خالل
اجلوالت تبادل الر�أي وامل�شورة بني
�أ�صحاب ومدراء ال�شركات وامل�صانع

و�آليات تفعيل التعاون بني النقابة
وبني تلك ال�شركات ،و�آليات وطرق
تنفيذ االت�ف��اق�ي��ة القطاعية التي
وق�ع��ت قبل نحو ع��ام ب�ين النقابة
و�أ�صحاب املحيكات .و�أكدت النقابة

خ�ل�ال اجل� ��والت ح��ر��ص�ه��ا الأك �ي��د
على تعزيز عالقة العمل وتطوير
الإن �ت��اج ورف ��ع ��س��وي��ة ال�ع�م��ل مل��ا يف
ذل��ك م��ن �أث��ر اي�ج��اب��ي على جميع
الأطراف.

ال��ن��ق��اب��ة ت�����ش��ارك يف ور���ش��ات ع��م��ل حملية خمتلفة

�شاركت النقابة يف العديد من االجتماعات،
وور�شات العمل املحلية ،حول ق�ضايا خمتلفة،
حيث �شاركت يف اجتماع حول االجتار بالب�شر،
كما �شاركت يف اجتماع عقده م�شروع العمل
الأف�ضل الذي تنفذه منظمة العمل الدولية
6
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يف الأردن ،والذي �شارك فيه �أ�صحاب م�صانع
وم�س�ؤويل �شركات خمتلفة وكذلك ممثلني
ع ��ن وزارات خم�ت�ل�ف��ة ك��ال �ع �م��ل وال���ص�ن��اع��ة
والتجارة ،وومثلني عن ال�سفارة الأمريكية،
وك��ذل��ك ممثلني ع��ن ال �ـ ـ USAIDيف الأردن

وممثلي ال�شركات امل��زودة للإنتاج يف املناطق
ال�صناعية .وج��رى يف االجتماعات مناق�شة
�سبل النهو�ض بحقوق العمال والإن�ت��اج على
حد �سواء ،وت�شجيعا ملاركات جديدة للعمل يف
املمكلة من خالل ال�شركات املوجودة.

Factories are lagging to implement sectoral collective agreement
competent authorities are required to intervene

The
Textile
Sector
Collective
Agreement, signed by the Union, Jordan
Garments, Accessories & Textiles
Exporters> Association (JGATE) and
the Association of Owners of Factories,
Workshops and Garments (AOFWG), is
considered an outstanding achievement
for all parties of production in general
and for workers in particular. The
Agreement had stipulated rights to
workers regardless of nationality and
without discrimination.
Signed on the 25th of May 2013 (The
Independence Day), the Agreement is
considered coronation of efforts of one
complete year of negotiations among
signatories.
Signed at Jordan Chamber of Industry

under the auspices of Minister of labor
and with the presence of Trade Unions
Federation President, Amman Chamber
of Industry President, representatives of
international organisations, US Embassy
in Amman, and other several societies as
well as officials of Ministry of Industry
and Trade attended, the Agreement is
considered a breakthrough. Executive
and Government institutions pledged to
implement and enhance implementation
by companies and factories.
Unfortunately, after one year of
Agreement signing, a high number of
factories covered in the Agreement are
still lagging the implementation. Twenty
only out of sixty three factories have
started implementation. It is a very low

percentage that does not reach half the
number of covered factories.
The Union sent letters to Ministry of
Labor, being the official government
agency responsible for monitoring the
implementation of labor agreement. The
aim is to force concerned factories to
implement the Agreement. The Ministry
sent letters asking the implementation of
the Agreement but without response.
The General Union of Workers in
Textile, Garment and Clothing Industries
asks Ministry of Labor to do its role in
monitoring the violating factories that
had not implemented the Agreement,
oblige such factories to implement
it, enforce the law and punish noncompliant factories.

The union visits factories in the north and the south

The General Union of Workers in
Textile, Garment and Clothing Industries
organised visits to several factories in the
Kingdom. The factories were Al-Jamal
Clothing Company Factory in Karak, as
well as Century Clothing Factory, Standard
Company, Milky Way Factory, Rich pine
Factory and Century Miracle in the North.
Furthermore the Union visited the
Traditional Fashions Factory at Faqo
District of Karak Governorate. The factory
started work on 17 Nov. 2013. It employs
230 Jordanian male and female workers.
The factory trains female workers on
production lines. Their efficiency reaches
85%. The factory seeks to train additional
Jordanian female workers residing at
neighboring villages of the factory.
During the visits, employers, factory
managers and Union board members
exchanged opinions on ways of
cooperation between parties. They also
discussed methods and ways to implement
the Collective Agreement that was signed
a year ago between the Union and JGATE.
The Union stressed its concern to
enhance work relationship, increase
productivity and improve quality which
will reflect positively on all parties.
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The union seeks to conclude a unified
work contract for all sector workers
In cooperation with ILO Better Work Jordan project and Jordan Garments,
Accessories and Textiles Exporters Association (JGATE), The General Union of
Workers in Textile, Garment and Clothing Industries seeks to conclude a unified
collective work contract covering all industries of the sector and legally binding
to all. The contact shall include clear articles that are in line with international
standards and conditions.
Negotiation process had reached advanced positive stage, The Union hopes that
the aspired contract stipulates establishment of a joint council of representatives
of the Union and Textile Sector, through which all sector issues are discussed and
resolved as well committing with articles of MOU on overtime.
This part of the Union>s effort to offer protection of the rights of workers who
are members of the Union and to defend them at workplaces which shall lead to
increase productivity of companies and enhance their presence positively.

Congratulations
The General Union of Workers in Textile, Garment and Clothing
Industries congratulates sincerely all workers across the Kingdom and the
whole World in general and textile workers in particular on the occasion
of International Labor Day. The Union congratulates also the Jordanian
People on the occasion of the Independence Day which coincides on the
25th of May. Wishing you all Happy Independence Day.

The union organises workshops of different topics

In cooperation with Norwegian Labor
Federation and Japanese Textile Workers>
Federation, the General Union of Workers
in Textile, Garment and Clothing
Industries organised several workshops.
Migrant and national workers participated
at the workshops. Topics were capacity
building of union committees members,
workers> rights and duties and other
industry issues.
The workshops were inaugurated
by the Union President, Fathallah
Omrani who welcomed the participants
and thanked cooperating factories that
availed the opportunity to their workers

to attend these workshops. He pointed
out the importance of union work to
promote protection of workers rights and
privileges, raise workers awareness of
their rights as stipulated in the Jordanian
Labor Law, educate workers on their
duties and responsibilities to maintain
and develop the work. Mr. Omrani
commended the role of international
organisations that support and assist the
Union for the benefit of laborers.
The workshops aim to educate
participants of the importance of the
role of union committees and election
mechanisms, members> characteristics

and tasks, communication methods with
the Union and their management to
improve production, solving daily issues,
and the importance of union work and the
role of the Union.
The
participants
demonstrated
major issues that workers face such as
mistreatment of middle management,
discrimination of workers on the basis
of nationality, deprive experienced
workers of professional allowance, wage
deductions due to late arrival to factory in
the morning, internal bylaw and penalties
list are not posted on bulletin boards at
some factories.

A joint jordanian palestinian workshop
The General Union of Workers in
Textile, Garment and Clothing industries
organised a joint workshop with
Palestinian Textile Workers Union. Urgent
labor issues were discussed.
Organised annually in cooperation

with Japanese Federation of Textile,
Chemicals, Food, Trade and General
Services Union, the workshop was
inaugurated by the President of the Union.
He welcomed the participants and stressed
cooperation with Palestinian unionists.

Unionists of both parties exchanged
concerns and challenges that textile sector
faces. They noted that challenges and
obstacles are identical. They recommended
organising similar workshops for the
benefit of workers of both Unions.

The union participates in several local workshops
The General Union of Workers in
Textile, Garment and Clothing Industries
participated in several meetings and
local workshops on different topics. It
participated in a meeting on Anti Human
Trafficking. It also attended the Annual

هذا العدد بدعم من
منظمة فريدير�ش �إيربت الأملانية

Buyers Forum, organised by ILO Better
Work Jordan Project. The Forum was
attended by Factories owners and employers,
representatives of Ministries of Industry
& Trade and Labor, representatives of US
Embassy and USAID, and representatives
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of Buyers, contractors and sub-contractors
at Qualified Industrial Zones (QIZ).
Discussions included ways to upgrade
workers rights and production, and
encourage new brands to come and work in
the Kingdom through existing companies.
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