حكمة العدد

النقابة

تنه عن ُ
خل ٍق وت� ِأت َ
ال َ
مثله
عا ٌر عليك �إذا فعلت عظيم

ن�شرة داخلية ت�صدرها النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة يف الأردن /العدد ( )82ت�شرين الأول 2019
ع�ضو االحتاد العام لعمال الأردن

ع�ضو االحتاد العربي للن�سيج  /القاهرة

ع�ضو االحت���اد ال���دويل  /جنيف

إج��ت��م��اع ت��أس��ي��س��ي ل�لات��ح��اد ال���دول���ي ل��ل��ن��س��ي��ج وامل�لاب��س

إجتماع برعاية النقابة ملدراء الشركات يف الظليل والحسن والتجمعات

ثالثة ورش عمل
يف إرب������د ح���ول
ب���ن���اء ال���ق���درات
الشتاء على األبواب  ..سالمة العمال مسؤولية الجميع

لك �أن تعلم

كلمة رئيس النقابة

الشتاء على األبواب  ..سالمة
العمال مسؤولية الجميع
٭ فتح اهلل العمراين

مع قرب �إطاللة ف�صل ال�شتاء علينا ،وما يحمله من تقلبات جوية وبرودة ،فاننا يف النقابة العامة
للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة نذكر ب�ضرورة تطبیق ومراعاة �إجراءات ال�صحة
وال�سالمة املهنية يف مواقع العمل لتفادي تعر�ض العمال للأمرا�ض املهنية و�إ�صابات العمل ،واحلد
قدر امل�ستطاع من املخالفات املتعلقة بهذا اجلانب �سواء يف ف�صل ال�صيف او ال�شتاء.
ويف ال�شتاء تكرث االمرا�ض ال�صدرية والربودة فاننا يف النقابة �آثرنا التذكري باملو�ضوع قبل
ان يطل علينا الف�صل بامطاره وتقلبات جوه ،واذا ال ننكر اجلهود التي تقوم بها اجلهات املعنية
(العمل ،ال�صحة) لتامني بيئة عمل �صحية و�سليمة بالتعاون مع النقابة فاننا نذكر انه ما زال
هناك بع�ض الهنات التي تظهر هنا وهناك وتلك بحاجة ملعاجلة فورية واجراءات رادعة ،وهذا
يتطلب موا�صلة حمالت التفتي�ش للتاكد من اتباع �شروط ال�صحة وال�سالمة املهنیة يف �أماكن
العمل ،ف�إن اتباع �شروط ال�سالمة ی�ؤدي لتفادي خ�سائر فادحة ،وكما هو معلوم فان تطبيق �شروط
ال�صحة وال�سالمة ال یخدم العاملنی فقط بل یحمي عنا�صر الإنتاج الثالث وي�ساهم يف حت�سنی
بیئة العمل ومنتجاته.
اننا يف النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة نعيد التاكيد اننا على امت
ا�ستعداد ملد يد امل�ساعدة �سواء لل�شركات من حيث تدريبهم على �شروط ال�صحة وال�سالمة املهنية
من حيث التوا�صل االيجابي معهم للتقليل من حوادث العمل بالقدر الكايف ،وهذا يتطلب ك�شف
متوا�صل على م�ساكن العمال والتاكد من اتباع ار�شادات ال�صحة وال�سالمة.
وهنا ال جند �ضرر من التذكري مبنطوق املادة رقم ( )49من قانون ال�صحة العامة رقم ()47
لعام  ،2008تعليمات منع حدوث املكاره ال�صحية الناجمة عن الوحدات ال�سكنية للتجمعات
العمالية ،وحددت املادة ال�شروط العامة للم�ساكن التي توجب �إبعادها عن م�صادر ال�ضجيج،
وتخ�صي�ص �أماكن م�ستقلة لغايات النوم واجللو�س وطهي الطعام وتناوله يف كل وحدة �سكنية،
كما ي�شرتط توفري م�ساحة ال تقل عن � 3.5أمتار مربعة لكل عامل �أو عاملة يف مكان النوم ،وت�أمني
�سرير وخزانة مالئمني لكل فرد ،وتزويد الغرف بو�سائل تهوية و�إ�ضاءة وتدفئة �آمنة ،مع توفري
و�سائل الوقاية من احلريق ،ومينع منع ًا بات ًا الطبخ داخل غرف النوم.
ان ف�صل ال�شتاء يدفع العمال غالبا لت�شغيل و�سائل تدفئة ،وال بد من التاكيد على العمال وخا�صة
يف مناطق ال�سكن املكتظة ب�ضرورة اخذ احليطة خوفا من التعر�ض الختناقات ال قدر اهلل ،ولذا ال
بد من التاكيد والتنبيه من عدم طهي الطعام داخل الأماكن املخ�ص�صة للنوم ،واهمية ا�ستخدام
متديدات وو�صالت كهربائية �آمنة ،وتوفري تهوية و�إ�ضاءة منا�سبتني ،وعدم تخزين وا�ستخدام
�إ�سطوانات الغاز ال�صغرية للطبخ والتدفئة يف �أماكن النوم.
2

مم��ا ال ��ش��ك ف�ي��ه ان عملية
ال�ت�ط��وي��ر ه��ي عملية م�ستمرة
ودائ�م��ة ول��ذل��ك الب��د م��ن االخ��ذ
بعني االع�ت�ب��ار اهمية موا�صلة
عقد ور�شات عمل تدريبية ب�شكل
متوا�صل ملفت�شي العمل لرفدهم
ب�ك��ل ال �ت �ط��ورات ال�ت��ي حت�صل،
وب��ن��اء ق��درات �ه��م ح ��ول ح�ق��وق
ال�ع�م��ال ،وم�لاءم��ة الت�شريعات
الوطنية مع االتفاقيات الدولية
حلقوق العمال.
ان تعزيز م �ه��ارات املفت�شني
باعتباره عمل تراكمي ي�ساهم
يف خ��دم��ة امل��واط�ن�ين واحل�ف��اظ
ع�ل��ى ح �ي��اة ال �ع �م��ال م��ن خ�لال
التفتي�ش امليداين على خمتلف
امل ��ؤ� �س �� �س��ات وامل �ن �� �ش ��آت ،وم��ن
هنا ف��ان عقد ور��ش��ات تدريبية
مكثفة يف هذا ال�صدد من �شانها
رف ��ع � �س��وي��ة امل�ف�ت���ش�ين ،وت �ع��زز
م��ن �شخ�صيتهم ،وح�ضورهم
امليداين ،وه��ذا من �شانه اي�ضا
امل�ساهمة يف تقليل واحل��د من
�إ�صابات العمل.
وهنا ننوه ان احل��اج��ة ملحة
مل��زي��د م��ن التن�سيق وم�ضاعفة
اجلهود بني كافة االطراف ذات
العالقة يف اط��ار حماية حقوق
ال�ع�م��ال امل�ه��اج��ري��ن ومكافحة
االجت� � � ��ار ب��ال �ب �� �ش��ر وت �ط��وي��ر
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ات وا� �س��ال �ي��ب
امل �ك��اف �ح��ة ،وب� �ن ��اء � �ش��راك��ات
حقيقية وف��اع �ل��ة ب�ين اجل�ه��ات
ال��ر��س�م�ي��ة وال �ن �ق��اب��ات املعنية
وم �ن �ظ �م��ات ا���ص��ح��اب ال�ع�م��ل
وامل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة وغ�يره��ا
من اجلهات ذات العالقة على
امل�ستوى الوطني ،واال�ستفادة من
التجارب املتطورة يف الدول التي
حققت تقدما يف هذا املجال.

ر�أينــــــــــا

ال����ض����رائ����ب ت���دف���ع م��س��ت��ث��م��ري��ن ل���ل���م���غ���ادرة
الوا�ضح للعيان ان ك�ثرة ال�ضرائب باتت ال
ت�ؤثر على العمال واملواطنني والطبقة الو�سطى
ف�ق��ط ،وامن ��ا ب��ات ت��اث�يره��ا ي�صل لال�ستثمار
وامل�ستثمرين الذين رفعوا ال�صوت قلقا من تاثري
تلك ال�ضرائب على دميومة ا�ستثماراتهم ،وهو ما
دفع بع�ضهم الغالق م�شاريعهم يف البلد والتوجه
ملناطق اخ��رى كرتكيا وم�صر للح�صول على
�ضرائب اقل وت�شجيعات اكرب.
فباال�ضافة اىل ان االردنيني يعانون من ارتفاع
ال�ضرائب املفرو�ضة عليهم يف ظل �إلغاء الدعم
احلكومي عن ال�سلع الأ�سا�سية ،وثبات الأج��ور
والرواتب للعاملني يف القطاعني العام واخلا�ص،
ف� ��أن ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة تخ�ضع لن�سبة
مرتفعة م��ن �ضريبة ال��دخ��ل وه��ي تختلف من
قطاع لآخر وهو ما بات ي�ؤثر عليها �سلبا ويدفعها
للهروب ملناطق اخرى ،ومن هنا فان كرثة تغيري
ق��ان��ون �ضريبة ال��دخ��ل �أرب��ك بيئة الأع �م��ال يف
الأردن حيث مل يعد امل�ستثمرون ق��ادري��ن على
حتديد موقفهم وبع�ضهم اختار وجهات �أخرى.
وم��ن هنا ف��ان كافة املعنيني �سواء يف غرف
التجارة وال�صناعة واالقت�صاديني ع�بروا عن
قلقهم جراء ارتفاع ن�سب ال�ضرائب املفرو�ضة
على القطاعات املختلفة وحذروا من مغبة تاثري
تلك ال�ضرائب على العمالة من جهة وعلى االنتاج
من جهة ثانية وخا�صة ان املنطقة تعاين من
حتديات كبرية ب�سبب ا�ضطراباتها ال�سيا�سية
وانح�سار ال�صادرات �إىل بع�ض الأ�سواق.
وقبل ان نتحدث عن عدد امل�صانع وال�شركات
ال �ت��ي مت اغ�لاق �ه��ا خ�ل�ال ال �ف�ترة املن�صرمة
م��ن العامني املا�ضيني فانه ال ب��د م��ن التاكيد

والت�شديد �أن بيئة اال�ستثمار على النحو املوجود
حاليا رغم �إ�صدار قانون جديد لال�ستثمار غري
ج��اذب��ة للم�ستثمرين ،ول��ذا ك��ان م��ن ال��واج��ب
الرتكيز على طريقة ا�ستقطاب م�ستثمرين من
دول اجل��وار هاربني من الأو� �ض��اع ال�صعبة يف
بالدهم وحتفيزهم على �إقامة م�شاريعهم يف
الأردن ،بيد ان ال�ضرائب املرتفعة وعوامل �أخرى
�أدت �إىل تغيري وجهاتهم لبلدان �أخرى.
اننا يف النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج وااللب�سة يف الوقت الذي نعيد فيه
قرع جر�س القلق ،والتنبيه ملكامن اخلطر جراء
عدم االلتفات ملا تعانيه ال�شركات وامل�صانع من

,,

الحكومة عليها اتخاذ

اج��راءات كفيلة باستقرار
االس���ت���ث���م���ار وخ���اص���ة
يف امل��ن��اط��ق امل��ؤه��ل��ة,,
خطر االغ�لاق وم��ا يعانيه العمال من مق�صلة
ارتفاع اال�سعار ،فاننا نعيد من جديد القول ان
موا�صلة غ�ض النظر عما يجري �سريفع من اعداد
امل�ستثمرين الذين �سيختارون مكان ا�ستثمار
عرب اململكة ،وعلى اجلميع ان يعرف ويعي �أن
زيادة ال�ضرائب ت�ضعف قدرة اململكة على جذب
اال�ستثمار وجعل البيئة اال�ستثمارية غري مناف�سة
وال حتقق عائدا جديدا على اال�ستثمارات التي
تقام على ارا�ضي البالد.
اننا يف النقابة جندد تخوفنا من تراجع العائد

على اال�ستثمار ،ون�شدد على اهمية النظر للبعد
االقت�صادي لال�ستثمارات املختلفة ،ول��ذا فان
بقاء ن�سب ال�ضريبة كما هي عليه اليوم يحول
دون جذب ا�ستثمارات جديدة اىل اململكة.
اما فيما يتعلق باملناطق ال�صناعية امل�ؤهلة
فاننا يف هذا ال�صدد ندعو احلكومة لال�سراع
يف حل العقبات التي تقف يف وجه امل�ستثمرين
فيها وحلها بال�سرعة املمكنة ،والتعاطي مع تلك
العقبات على �أ�سا�س �أن يتوىل تنفيذ الإجراءات
واجناز املعامالت جهة حمددة تعتمد كمرجعية
واح ��دة الت �خ��اذ ك��اف��ة الإج � ��راءات وال �ق��رارات
ال�لازم��ة اخلا�صة باملعامالت والطلبات التي
يتقدم بها امل�ستثمرون لتوفري الوقت واجلهد
على امل�ستثمرين ولتوفري اخلدمة بكفاءة وفاعلية
والتخل�ص من الأعمال الروتينية التي قد ت�ؤخر
�أو تعيق اتخاذ القرارات والإج��راءات املنا�سبة
بالوقت والزمان املنا�سبني.
كما ان الظرف احل��ايل ال��ذي ي�شهد انكفاء
وا�ضح لال�ستثمار يتطلب ت�شجيع وت�سريع عجلة
اال�ستثمار و�أن يتلقى امل�ستثمرين معاملة متميزة
والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف يف
وجه زي��ادة معدالت اال�ستثمار ،وت�سهيل اجناز
املعامالت على ال�شركات التي تتقدم بها ودون
�إب �ط��اء وحت��ت ط��ائ�ل��ة امل�سائلة ل�ك��ل م��ن يعيق
�أو يت�أخر يف تقدمي اخلدمة املنا�سبة بالوقت
امل �ح��دد ،وم�ن��ح جميع العاملني يف ال�شركات
العاملة يف املناطق ال�صناعية حقوقهم وح�سب
ما حددها قانون العمل ال�ساري املفعول وعدم
جتاهل �أخ�لاق�ي��ات العمل الأ�سا�سية التي من
�ش�أنها �أن ت�صب يف �صالح اال�ستثمار ودفع عجلة
التنمية والإنتاج.

اجتماع برعاية النقابة ملدراء الشركات يف الظليل والحسن والتجمعات
عقد يف مكتب النقابة يف منطقة الظليل ال�صناعية اجتماع
مو�سع مل��دراء ال�شركات العاملة يف مناطق احل�سن ال�صناعية
والتجمعات باال�ضافة اىل مدراء ال�شركات يف منطقة الظليل.
ومت يف االجتماع بحث العوائق التي تقف يف وجه ال�شركات

القائمة يف املناطق ال�صناعية الثالث و�سبل التعامل معها واحلد
منها مبا ي�ضمن دميومة العمل وتطويره واالرتقاء به لالمام ،كما
تطرق احل�ضور لل�صعوبات التي تواجه �صناعة الغزل والن�سيج
واهمية جتاوزها مبا ي�ضمن ا�ستمرار االنتاج.
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بمشاركة النقابة ...إنعقاد املنتدى السنوي الصحاب العالمات التجارية
عقد يف عمان با�شراف م�شروع عمل
اف�ضل ومب�شاركة فاعلة من قبل النقابة
العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج
وااللب�سة املنتدى ال�سنوي احلادي ع�شر
لأ�صحاب امل�صلحة املتعددين ،وال��ذي
جاء يف اطار ادراك م�شروع عمل اف�ضل
الهمية جلو�س كل االط��راف على طاولة
احلوار مبا ي�ضمن تبادل وجهات النظر
وح����ل امل��ع�����ض�لات ال��ت��ي ت��ق��ف يف وج��ه
العمال والنقابات وامل�ستثمرين وا�صحاب
العالمات التجارية ،وجاء عقد املنتدى
ادراك���ا الهمية اال���س��ت��دام��ة وامللكية يف
قطاع الألب�سة.
وناق�ش املنتدى الرفاه وال�صحة النف�سية
للعاملني يف قطاع الألب�سة حيث ب��رزت
هذه الق�ضية يف الأع��وام املا�ضية كنتيجة
لكل م��ن التغيريات الهيكلية يف تنظيم
العمل ،وزيادة االنتاج ،وفيها مت مناق�شة
اهمية منح العاملني يف القطاع الرفاهية
املطلوبة مبا ي�ضمن احلفاظ على �صحتهم
وموا�صلة متابعتهم �صحيا ب�شكل اح�سن.
ويف جل�سة ثانية مت مناق�شة �ضمان

التح�سني يف بيئة العمل يف قطاع الألب�سة
الأردين باعتبار ان ال�شراكة هي املفتاح
ال�ستمرارية التغيري الإيجابي ،ويف تلك
اجلل�سة مت التنويه ان قطاع الألب�سة ي�شكل
�أك�ثر من  ٪ 25من ���ص��ادرات البلد ،ويف
هذا االطار ناق�ش احل�ضور كيفية تعزيز
التعاون بني احلكومات و�أ�صحاب العمل
والنقابات العمالية والعالمات التجارية
مب��ا ميكن �أن ي����ؤدي لت�أثري �أك�ب�ر و�أك�ثر
ا�ستدامة للجميع .

كما مت مناق�شة يف جل�سة خا�صة مع�ضلة
الت�شغيل يف الأردن باعبتار ان �سوق العمل
ب���ات ي��واج��ه حت��دي��ات ك��ب�يرة م��ع ق��درة
حمدودة على ا�ستيعاب امللتحقني اجلدد
بال�سوق ،وقد �شدد احل�ضور على ان هناك
امكانية كبرية لنمو ال�سوق ،وفيها �شدد
احل�ضور على ان هناك فر�ص ما زالت
قائمة لنمو �سوق العمل وان تلك الفر�ص
ي��ت��وج��ب ال��ت��ع��ام��ل معها ب�شكل عقالين
لال�ستفادة منها وتطويرها.

النقابة تعمل على إيجاد نظام داخلي موحد للشركات
بات ال بد منه ان تفكر جميع ال�شركات العاملة امل�ؤ�س�سات ،وهو ال يت�ضمن �أحكاما �أخرى غري �أحكام
يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة باعتماد نظام داخلي تنظيم العمل.
موحد لكل ال�شركات العاملة يف القطاع ،وهو امر كما انه ال يجوز ان يت�ضمن النظام �أي �أحكام فيها
من �شانه امل�ساهمة يف الت�أ�سي�س لر�ؤية وا�ضحة لعمل انقا�ص حلقوق او امتيازات اعطيت للعاملني مبوجب
اف�ضل وايجابي.
قانون العمل � ،أو �أي قانون �آخر  ،او عقد او اتفاق
والن قانون العمل �شدد على اهمية ايجاد نظام فردي او جماعي ،او نظام  ،او قرار  ،او ترتيب �أو
داخلي لل�شركات العاملة يف خمتلف املجاالت ،فان عرف يتعلق �أي منها بامل�ؤ�س�سة او بالعاملني فيها.
تعميم الفكرة بحيث ت�شمل اجلميع �سي�ضع اجلميع وعليه فانه يف ظل ال�شروط التي حددها القانون،
امام و�ضوح الر�ؤية والفكرة ،مبا ي�ضن معرفة العمال ويف ظل ان الكثري من ال�شركات او اغلبها ي�شرتط
يف كل امل�صانع وال�شركات.
عليها ال�شروط نف�سها فان الذهاب باجتاه التوافق
من املعلوم ان كل م�ؤ�س�سة ت�ستخدم ع�شرة عمال
ف�أكرث مطلوب منها ايجاد نظام داخلي لها ،وذلك
مبوجب �أحكام امل��ادة ( )55من قانون العمل  ،وال
يجوز العمل بالنظام اجلديد ،اال بعد ت�صديقه من
قبل وزارة العمل ،وخا�صة �أوق��ات ومواعيد العمل ،
وف�ترات الراحة  ،واالج��ازات  ،وخمالفات العمل ،
والعقوبات ،وما يتعلق بذلك  ،وهذا النظام يختلف
عما ي�سمى بنظام �ش�ؤون املوظفني الذي تعده بع�ض
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على نظام داخلي موحد لل�شركات العاملة يف املناطق
ال�صناعية امل�ؤهلة من �شانه وقف اي جت��اوزات من
قبل بع�ض ال�شركات ال�صغرية ،وتعريف العمال
وا�صحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم مبا ي�ضمن
عدم جتاوز مواد قانون العمل� ،سيما وان اي نظام
داخلي وفق القانون يت�ضمن احلد االدنى القانوين
للحقوق العمالية املعطاه للعامل يف املجاالت التي
يعاجلها النظام الداخلي.

إجتماع تأسيسي لالتحاد
الدولي للنسيج واملالبس
عقد يف القاهرة مب�شاركة رئي�س
النقابة الزميل فتح اهلل العمراين
االجتماع التا�سي�سي لالحتاد الدويل
لعمال الن�سيج وامل�لاب����س واجل�ل��ود
املن�ضم ل�لاحت��اد العاملي للنقابات
العمالية.
وح �� �ض��ر االج��ت��م��اع ال�ن��ا��س�ي���س��ي
باال�ضافة ل�لاردن وم�صر مثلني عن
بنجالد�ش ورو�سيا واليونان وتون�س
والعراق ولبنان وفل�سطني حيث اتفق
احل�ضور على ان يكون مقر االحتاد
ال��دويل للن�سيج واملالب�س اجلاهزة
واجللود يف م�صر وان يتم عقد امل�ؤمتر
التا�سي�سي لالحتاد يف القاهرة يف
ال�شهر االول من عام .2020

ثالثة ورش عمل يف إربد حول بناء القدرات
ع�ق��دت النقابة ال�ع��ام��ة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة بالتعاون
م��ع االحت� ��اد ال� ��دويل ل�ل���ص�ن��اع��ات3 ،
ور�شات عمل حول بناء القدرات النقابية
لأع�ضاء اللجان النقابية يف منطقة �إربد
ال�صناعية.
والقى رئي�س النقابة الزميل فتح اهلل
العمراين كلمة يف ور�شة العمل اكد فيها
اهمية عقد مثل تلك الور�شات التي من
�شانها رفع الثقافة العمالية مبا ي�ضمن
تعريف امل�شاركني بكل اجلوانب املتعلقة
بالعمل والعمال واالتفاقيات اجلماعية
وبناء القدرات.
ومن خالل الور�شة اطلع امل�شاركني على
امل�شاكل التي تواجه العمال يف امل�صانع
وال�سكنات واحل�ل��ول املقرتحة ،كما مت
مناق�شة دور النقابة يف حماية العمال
وحقوقهم  ،ودور العمال جتاه النقابة،
كما مت اطالع احل�ضور خالل الور�شات بقطاع الن�سيج يف الأردن ،والية تفعيل وحتديد �أدوارهم ،والتوا�صل بني اللجان
الثالث على الإتفاقية القطاعية اخلا�صة اللجان النقابية يف امل�صانع وال�سكنات النقابية والعمال يف امل�صانع وال�سكنات.

النقابة تطالب بإعادة النظر بأجور الفحص الطبي
وقد متت خماطبتنا من قبل امل�صانع
وامل�ستثمرين كون هذه الزيادة ت�شكل
عبئا على امل�صانع وتزيد من الكلف
الت�شغيلية التي هي بالأ�صل مرتفعة
مقارنة بالدول املجاورة واملناف�سة.

ط��ال�ب��ت ال�ن�ق��اب��ة ال �ع��ام��ة للعاملني
يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة
وزير ال�صحة باعادة النظر يف ر�سوم
الفح�ص ال�ط�ب��ي وق��ال��ت ال�ن�ق��اب��ة يف
مذكرة بعثتها للوزير م�ؤخرا ان وزارة
ال�صحة ق��ام��ت م ��ؤخ��را ب��رف��ع ر��س��وم
الفح�ص الطبي للعمالة الوافدة من  30واملت النقابة الإبقاء على الر�سوم
دينار �إىل  85دينار للفحو�صات اخلا�صة كما ه��ي �سابقا دون تغيري لتفادي
ب �ـ (م��ر���ض الإي� � ��دز ،م��ر���ض ال �ت��درن الرفع على الكلف الت�شغيلية للم�صانع،
الرئوي ،التهاب الكبد الوبائي ا و ب) ،ونوهت انه يف حالة الإبقاء على قرار

رفع الر�سوم ،نقرتح �أن يقوم العامل
ب�إجراء الفح�ص الطبي بحيث يكون
الفح�ص �صاحلا ط��وال م��دة عقده
بحيث ال تتجاوز املدة � 3سنوات طاملا
ه��و على را���س عمله ،وبعدها يقوم
العامل ب�إجراء فح�ص جديد ،واملت
النقابة من الوزير االخذ بهذا املطلب
بعني االعتبار ملا له من نتائج �إيجابية
على القطاع.
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إنتخاب  7لجان نقابية يف عدد من الشركات
�أ�شرفت النقابة على انتخاب  7جلان نقابية جديدة يف
كل من �شركات معجزة الع�صر� ،سناء ،ال�شركة الهندية
االردنية ،البعد الثالثي ،قو�س قزح ،ا�سيل ،اطلنطا ،وقد
�سارت عملية االنتخاب بكل �شفافية ودميقراطية وو�ضوح.
كما عقدت عدد من اللجان النقابية بح�ضور النقابة
اجتماعات ناق�شت فيها اج�ن��دة عملها و�سبل النهو�ض
ب�ش�ؤون العمال ،حيث عقدت اللجان يف �شركات حرفة
االبرة ،الهندية االردنية ،معجزة الع�صر ،جر�ش ،اطلنطا،
العاج ،دبليو ،املتحدة لالبداع ،وكال�سيك.

ورشة عمل تناقش التحرش الجنسي ومقاومتها
ع�ق��د يف م�ق��ر ال�ن�ق��اب��ة يف منطقة الظليل
ال�صناعية ور�شة عمل مب�شاركة  100عاملة
حول التحر�ش اجلن�سي يف مناطق العمل وذلك
مب�شاركة فاعلة من قبل منظمة العمل الدولية،
وح�ضور ممثلني عن النقابة.

عدائية �أو عندما يعترب الطرف ال��ذي يتلقى
هذه الإيحاءات اجلن�سية �أنها منافية للأخالق
�أو �أن رف�ضها �سينعك�س �سلب ًا �أو قد يُعترب �أنه
�سينعك�س �سلب ًا على ظروف العمل احلالية �أو
املحتملة».

ويف ور�شة العمل مت مناق�شة ظاهرة التحر�ش
م��ن ك��ل جوانبها مب��ا ي�ضمن الق�ضاء عليها
واالب�ل�اغ ع��ن مرتكبيها ووقفها عند حدها،
وجاء عقد ور�شة العمل يف اطار اميان النقابة
باهمية امل�ساواة بني اجلن�سني يف �أماكن العمل،
ووق��ف اي مظاهر التحر�ش ��س��واء لفظي او
ايحائي او ج�سدي.

ون��وه املحا�ضرين ان قانون العمل الأردين
لعام  1996وتعديالته جاء يف ن�ص امل��ادة 29
الفقرة (�أ )6/من القانون على �أن��ه «:يحق
للعامل �أن يرتك العمل دون �إ�شعار مع �إحتفاظه
بحقوقه القانونية عن �إنتهاء اخلدمة وما يرتتب
له من تعوي�ضات عطل و�ضرر وذلك �إذا �إعتدى
�صاحب العمل �أو من ميثله عليه يف �أثناء العمل
�أو ب�سببه وذل��ك بال�ضرب �أو التحقري �أو ب�أي
�شكل من �أ�شكال الإعتداء اجلن�سي املعاقب عليه
مبوجب �أحكام الت�شريعات النافذة املفعول».

وناق�ش احل�ضور مفهوم التحر�ش اجلن�سي
يف مكان العمل وال��ذي هو «القيام ب�إيحاءات
جن�سية غري مرحب بها ت ��ؤدي �إىل بيئة عمل
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مشاركات نقابية

���ش��ارك  7زم �ل�اء م��ن اع���ض��اء
النقابة يف ور�شة عمل حول ال�شراكة
االج�ت�م��اع�ي��ة ودوره � ��ا يف نهو�ض
التعليم والتدريب املهني و�سبلها،
و�سبل النهو�ض يف ه��ذا اجلانب
املهم مبا ي�ضمن تعزيز االنتاجية.
كما �شارك  8زمالء يف ور�شة عمل
ح��ول اتفاقيات العمل اجلماعية
والتي اقيمت بالتعاون مع الوكالة
ال��دمن��ارك �ي��ة ل�ل�ن�ق��اب��ات العمالية
للتنمية ،وفيها مت ا�ستعرا�ض �سبل
ال�ق�ي��ام مب�ف��او��ض��ات جماعية مع
اط��راف االن�ت��اج وطريقة الو�صول
اىل اتفاقيات جماعية تعزز من
حقوق العمال.

The Union Promotes for a Standard Internal Regulations for the Companies
It is becoming necessary that
all textile sector companies and
factories operating at the qualified
industrial zones to adopt and use a
standard internal regulations. It will
provide a clear vision for better and
positive work.
The valid Labor Law requires each
company of various fields to adopt
an internal bylaw to clarify duties
and responsibilities of both the
employer and the employees.
Pursuant to article 55 of the
Labor Law, each establishment,
employing ten or more employees
is required to develop an internal
bylaw. It shall be endorsed by the

Ministry in order to become valid
and legally binding. The internal
bylaw includes specific provisions
on work organization, work hours,
break periods, leaves, violations,
sanctions, etc. it is different from the
Personnel Guide developed by few
establishments that include work
organization-related provisions.

employees.
Therefore, as stipulated in the
Law, and as many companies
require similar conditions, it is
evident that having a standard
internal regulations or bylaw for
QIZ companies and factories shall
help prevent any encroachment by
small enterprises. Thus, by knowing
their duties and responsibilities,
employers and employees will not
violate articles of the Law, and will
maintain protection of minimum
labor rights stated by the Law.

Furthermore, the internal bylaw
shall not include any provision that
decreases rights or benefits given
to employees in the Labor Law,
other laws, individual or collective
contract or agreement, any other
bylaw, decision, or previously
acknowledged arrangement
at the establishment or for the

Request to Reconsider Medical Check Fees
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment, and
Clothing Industries had requested
Minister of Health to reconsider
fees of the medical check. In
a memo sent to the Minister
recently, the Union stated that
Ministry of Health had increased
fees of medical check for migrant
workers which increased from
JDs 30 up to JDs 85 for special

tests of HIV/AIDS, tuberculosis,
hepatitis A and B. Factories and
investors stated that the increase
is huge and adds to the burdens
on factories. It increases the
operational cost which is originally
high compared to neighboring and
competing countries.
The Union hopes that old fees
remain unchanged to avoid further
increase of operational costs of

factories. The Union suggests
that if new fees are applied, the
medical check be valid for the
whole contract period; i.e. three
years as long as the employee
continues work, but shall undergo
a new medical check after that
period expires. The Union hopes
that the Minister approves such
suggestion as it shall have positive
impact on the sector.

Capacity Building Training
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment, and
Clothing Industries had requested
Minister of Health to reconsider fees
of the medical check. In a memo
sent to the Minister recently, the
Union stated that Ministry of Health
had increased fees of medical
check for migrant workers which
increased from JDs 30 up to JDs
85 for special tests of HIV/AIDS,
tuberculosis, hepatitis A and B.
Factories and investors stated that
the increase is huge and adds to the
burdens on factories. It increases the
operational cost which is originally
high compared to neighboring and
competing countries.
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The Union hopes that old fees
remain unchanged to avoid further
increase of operational costs of
factories. The Union suggests that
if new fees are applied, the medical
check be valid for the whole contract
period; i.e. three years as long as

the employee continues work, but
shall undergo a new medical check
after that period expires. The Union
hopes that the Minister approves
such suggestion as it shall have
positive impact on the sector.

The Union Participates In the Annual Brands Buyers’ Forum
Under the supervision of Better
Work Jordan Program (BWJ)
and with active participation of
the Union Board, the Eleventh
Annual Brands Buyers and
Stakeholders Forum held in
Amman. BWJ is keen and fully
aware of bringing together all
stakeholders to meet, share
ideas and opinions and find
solutions for the challenges
which employees, the Union,
investors and brands’ owners
face. The Forum plays a major
role in sustainability of textile
sector.
The Forum discussed issues of
welfare and psychiatric health
of textile employees. This issue
had appeared during the past
years as a result of change
of work organization, request
for production increase. At the
meeting, the Forum discussed
offering employees required
welfare which will reflect

positively on their health.
In another meeting session,
work environment at the
Jordanian textile sector was
discussed. The partnership
between stakeholders is the
key for continuity of positive
change. It was noted that
the textile sector constitutes
25% of total national exports.
Further, the attendees discussed
enhancing cooperation between
governments, employers, trade
unions and brands owners

to have more impact and
sustainability for all.
In a special session, the
employment challenge in Jordan
was discussed, as the labor
market started facing many
complex challenges. The market
became unable to absorb new
entrants and find jobs for them.
The participants stressed that
there is potential growth of the
market and opportunities still
exist and need to be properly
approached and utilized.

Companies’ General Managers Meet to Discuss Work Affairs

General Managers of textile and
garment companies and factories of
El-Hasan QIZ, Tajamu’at QIZ and AdDulail QIZ met at the Union’s offices in
Ad-Dulail industrial zone.
At the meeting, obstacles that
companies face were discussed as
well as ways to sustain continuity
of work and improve progress. In
addition, meeting attendees explained
challenges which textile and garment
factories face and the importance of
overcoming them to ensure continuity
of production.

هذا العدد بدعم من
منظمة فريدير�ش
�إيربت الأملانية
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