خطة النقابة العاملة للعاملين في الغزل والنسيج واأللبسة
للمفاوضة الجماعية التفاقية العمل الجديدة 2025-2022
"صوت العمال"

المقدمة،،،

يعد االعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسي وحق في العمل .وهو يشكل ،إلى جانب
الحرية النقابية ،أحد الفئات األربع في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية فـي
العمل لعام  .1998وتتعلق الفئات األخرى بالقضاء على العمل الجبري ،والقضاء الفعلي على عمل
األطفال ،والقضاء على التمييز في االستخدام والمهنة .وتعتبر المفاوضة الجماعية أيضا حقـا تميكينيا بغية
تحقيق العمل الالئق وعالقات العمل السليمة.
ويشمل تعبير المفاوضة الجماعية" 1جميع المفاوضات التي تجري بيـن صاحـب عمل ،أو مجموعة مـن
أصحاب العمل أو منظمة واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة ،ومنظمة عمال أو أكثـر
من جهة أخرى من أجل:
أ.
ب.
ج.

تحديد شروط العمل وأحكام االستخدام؛ و  /أو
تنظيم العالقات بين أصحاب العمل والعمال؛ و  /أو
تنظيم العالقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال".

ولقد عرف قانون العمل األردني عقد العمل الجماعي في المادة الثانية منه بأنه :اتفاق خطي تنظم بمقتضاه
شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة
أخرى ،كما نصت المادة (/42ب) من نفس القانون على انه:
ب -يكون عقد العمل الجماعي ملزما لكل من: -
-1أصحاب العمل المشمولين بأحكامه والخلف القانوني لهم بمن فيهم الورثة واألشخاص الذين انتقلت إليهم
المؤسسة بأي صورة من الصور.
-2العمال المشمولين بأحكامه.
-3العمال في أي مؤسسة خاضعة ألحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا أعضاء في أي نقابة.
-4العمال في أي مؤسسة خاضعة ألحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه
المؤسسة وكانت شروط عقودهم اقل فائدة لهم من األحكام الواردة في العقد الجماعي.
وبالتالي ،فإن أي اتفاقية جماعية يتم توقيعها وإيداعها لدى الوزارة تعتبر ملزمة ألصحاب العمل والعمال
المشمولين بأحكامها وفق نص المادة (/42ب) أعاله.

 1ويأتي هذا التعريف من المادة الثانية من اتفاقية المفاوضة الجماعية1981 ،رقم (.)154
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وبناء عليه قامت نقبة العاملين في الغزل والنسيج خالل السنوات الماضية بتوقيع العديد من اتفاقيات العمل
الجماعية مع أصحاب المصلحة في قطاع الغزل والنسيج بهدف االرتقاء بظروف وشروط العمل في
القطاع ،حيث تمثلت هذه االتفاقيات بما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االتفاقية الجماعية لعام  2012وملحقاتها.
االتفاقية الجماعية لعام .2013
ملحق العقد الجماعي .2014
االتفاقية الجماعية لعام .2015
االتفاقية الجماعية لعام .2017
االتفاقية الجماعية لعام ( 2019مازالت سارية).

حيث تعتبر االتفاقية األخيرة لعام  ،2019من أكثر االتفاقيات القطاعية شموال للقطاع ،حيث دخلت هذه
االتفاقية حيز النفاذ بتاريخ  ،2019/11/1وتنتهي بتاريخ .2022/10/31

استراتيجية النقابة
انطالقا من رؤية النقابة المستقبلية وأهدافها االستراتيجية بهدف تطوير العالقات الصناعية في قطاع
صناعة األلبسة في األردن من خالل تعزيز صوت العمال في المفاوضة الجماعية وتطوير آلية تشاور
رسمية مع العمال يتم اتباعها قبل كل جولة تفاوض تتعلّق باتفاقيات المفاوضة الجماعية .ستعمل النقابة
خالل مرحلة التفاوض هذه على العمل على ترسيخ الديمقراطية النقابية وتمكين أعضاء اللجان النقابية
على مستوى المصانع من تمثيل زمالئهم وتطوير آليات التفاعل والتواصل مع العمال في قطاع صناعة
األلبسة.
االستناد الى المعلومات ذات الصلة والموثوقة:
ستقوم عملية التفاوض باالستناد الى معلومات ودراسات ذات صلة تتعلق بموضوع القطاع حيث سيأخذ
بعين االعتبار ،مصادر المعلومات التالية:
 -1التقارير السنوية لبرنامج عمل أفضل األردن لألعوام .2019-2021
 -2دراسة أعدها برنامج عمل أفضل بخصوص نسبة التزام المصانع باتفاقية العمل الجماعية خالل العام
.2021
 -3دراسة سيقوم بإعدادها برنامج عمل أفضل بخصوص واقع الحال الصحي في قطاع الغزل والنسيج.
 -4دراسة سيقوم بإعدادها برنامج عمل أفضل بخصوص واقع الحال فيما يتعلق بتشغيل العمال ذوي
اإلعاقة وإدماجهم في قطاع الغزل والنسيج.
 -5دراسة سيقوم بإعدادها برنامج عمل أفضل بخصوص األجر وساعات العمل في قطاع الغزل والنسيج.
 -5أي دراسات أخرى تتعلق بالمضوع.
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مواضيع وقضايا االتفاقية الجماعية:
تشـمل موضوعـات المفاوضـة الجماعيـة عادة ظـروف العمـل مثـل (األجور والبدالت واالستحقاقات
وسـاعات العمـل وسـاعات العمـل اإلضافي وفتـرات الراحـة)؛ وشـروط االستخدام مثـل (الترقيـة والنقـل
والفصـل)؛ وتنظيـم العالقـات بيـن أصحـاب العمـل والنقابة مثــل (التسهيالت المتاحــة لممثلــي النقابة،
وإجــراءات تســوية المنازعــات ،وأحــكام التشــاور والتعــاون وتبــادل المعلومــات).
وتسعى النقابة من خالل االتفاقية الجديدة إلدراج مواضيع (باإلضافة الى المواضيع أعاله) أكثر شموال
وتفصيال بعالقات العمل في القطاع ،حيث ستتضمن هذه المواضيع ما يلي:
 -1الزيادة السنوية للعاملين في القطاع وفئات العمال الذين تنطبق عليهم.
 -2تحديد سقف لساعات العمل اإلضافي والفئات المستثنين من احتساب ساعات العمل اإلضافي كالمشرفين
والذين تتطلب طبيعة أعمالهم التنقل والسفر داخل المملكة وخارجها.
 -3العطل الرسمية وتأخير ساعات الدوام الصادرة عن الحكومة بسبب الظروف الجوية ومدى انطباقها
على العاملين في قطاع الغزل والنسيج واأللبسة.
 -4إلزامية استخدام العقد الموحد لألردنيين في القطاع.
 -5الرعاية الصحية والنفسية للعمال في القطاع وتحديد مسؤولية صاحب العمل بوجه دقيق.
 -6لجنة إدارة العقد.
 -7المجلس المشترك.

آلية التنفيذ واإلطار الزمني:
المفاوضـة الجماعيـة هـي عمليـة تفـاوض .وينطـوي التفـاوض علـى أي شـكل مـن أشـكال المناقشـة،
الرسـمية أو غيـر الرسـمية ،بغيـة التوصـل إلـى اتفـاق .ولكـي تكـون المفاوضـة الجماعيـة فعالـة ،مـن
المهـم أن تجـرى هـذه المفاوضـات بحسـن نيـة.
وتنطـوي المفاوضـة الجماعيـة علـى عمليـة صنـع القـرار المشـترك التـي تسـاعد علـى بنـاء الثقـة
واالحترام المتبـادل بيـن الطرفيـن وتعزيـز نوعيـة عالقـات العمـل.
لذا ستتبع النقابة األساليب التالية خالل عملية المفاوضة:
 -1لقاءات مباشرة مع العمال وممثليهم:
يعتبر العاملين في قطاع الغزل والنسيج المرجع األساسي واألول ألخذ التغذية الراجعة بخصوص
مالحظاتهم على اتفاقية العمل الجماعية ومطالبهم التي يرغبون بتحقيقها .ومن هذا المنطلق ،ستقوم النقابة
بأخذ التغذية الراجعة من العاملين في القطاع وأخذ مالحظاتهم حول مطالبهم ومالحظاتهم فيما يتعلق
باالتفاقية ،وذلك من خالل االجتماع المباشر بممثلي العمال والعمال ومن مختلف الجنسيات لتشمل كافة
المناطق في األردن (شمال ،وسط وجنوب) وعلى النحو التالي:
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الفئة المستهدفة
المنطقة
الشمال /مكتب النقابة في مدينة ممثلي العمال في منطقة الحسن
الحسن
الوسط /مكتب النقابة في مدينة ممثلي العمال عن مصانع سحاب
سحاب
الجنوب منطقة الطفيلة /مصنع ممثلي العمال عن مصانع الطفيلة
كالسيك بصيرا والطفيلة
الكرك /مصنع كالسيك فقوع ومصنع ممثلي العمال عم مصانع الكرك
مؤاب
العقبة /مصنع كالسيك العقبة ومصنع ممثلي العمال عن مصانع العقبة
سيدني
اختتام المفاوضات وصياغة التوصيات النهائية

التاريخ المقترح
2022/6/1
2022/6/15
2022/6/30
2022/7/15
2022/7/30
2022/8/5

 -2التواصل الرقمي مع العمال:
بحسب الخطة االستراتيجية للنقابة؛ ستقوم النقابة بالتواصل مع العاملين في القطاع واالستفادة من تكنولوجيا
التواصل الرقمي ووسائل التواصل االجتماعي لزيادة فرص التفاوض والتواصل مع العمال ،حيث ستعمل
النقابة على إطالق حملة عبر وسائل التواصل االجتماعي وموقعها اإللكتروني الرسمي وتخصيص رقم
تواصل وإيميل الستقبال مالحظات العمال ومطالبهم فيما يتعلق بالمفاوضات بخصوص اتفاقية العمل
الجماعية الجديدة .حيث ستبدأ هذه الحملة من تاريخ  2022/6/1وتستمر لغاية .2022/7/30

 -3إعداد التقرير النهائي بخصوص المطالب والمالحظات:
حيث ستقوم النقابة في نهاية جولة المفاوضات الجماعية بإعداد تقرير نهائي بتوصيات العمال ومطالبهم
ومشاركته مع أصحاب المصلحة بهدف استخدامه كمرجع خالل عملية المفاوضة.
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