حكمة العدد

النقابة

قال علي بن �أبي طالب كرم
اهلل وجهه“ :ال غنى كالعقل
وال فقر كاجلهل وال مرياث
كالأدب وال ظهري كامل�شورة”.

ن�شرة داخلية ت�صدرها النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة يف الأردن /العدد ( )83كانون الأول 2019
ع�ضو االحتاد العام لعمال الأردن

ع�ضو االحتاد العربي للن�سيج  /القاهرة

ع�ضو االحت���اد ال���دويل  /جنيف

إتفاقي��ة قطاعي��ة تتضم��ن حق��وق ومزاي��ا للعم��ال وزي��ادات

النقاب��ة وجمعي��ة املصدري��ن يقرتح��ون وض��ع ضواب��ط للعمال��ة الواف��دة
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م���وازن���ة ت��ح��ت وع����د ال ض���رائ���ب وزي������ادة روات����ب
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ال�شتاء�،رك��ات
ف�صل���س ال �� �ض�
م ��ا ت � �بد�أ�زال ب �ع �
وهنا
والتنويه
وامل�ضانعبد من الت�
ال
ال�ضغريةأكيديف مناطق
انتهاكأن
يعانونلأه�منم�ي��ة �
�تؤهلةالنظر
ول�
�ضناعيةف�مو
لكل
لقانونالإح �ت �
يتم �أخ ��ذ
�اط��روط
العملي�و��ض
وا� �ض��ح
الناجتة
اجلوية امل�ه�ن�ي��ة،
الظروف�� �ض��الم��ة
ال �� �ض �ح��ة وال
أهمها
ال�شتاء ،و�
ف�ضال عن
ف�صلالعمال،
عن�ضكن
واماكن
العمل�ة
�ون��ا��س�ب�
ن�ضو�س�دفيف�ئ�ق��ة�ان�م�ن
�ود ��أم�ي�ن ت�
وج� ت�
أماكن
العمال�،ن و�خاللها
ل�سكناتع����س م�
ي�ضتطيع ال�ب�
النقابة
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�
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�
إ
�ل،
ال�ع�م�
مم��ار� �ض��ة ان�ت�ه��اك��ات�ه��م حل�ق��وق
ال�ع��ام��ة ل�صناعة ال�غ��زل
ال �ع �م��ال ،الم� ��ر ال� ��ذي يتطلب
وال �ن �� �س �ي��ج والأل �ب �� �س��ة يف
اع��ادة النظر يف بع�س امل��واد ،اذ
ال��وق��ت التي نلفت النظر
انه يوجد ع�ضرات العمال الذين
الهام،
فيه لهذا املو�ضوع
الظروف
انتهاك
يعانونفانناج��راء
ذاك التنبيه
نريد من
أ�ضكانيةأيالتي
يعي�ضونال
حم ��ذور
املعي�ضية�لواولق ��وع �
ق�ب�
فيها.ق��در اهلل ،ك�م��ا ن ��أم��ل �أن
والن�ضيج�ن
الغزليف �أم��اك�
نقابة�م��ال
يف�ذ ال�ع
اننا��أخ�
ي
احليطة
وال�سكنات ال�ضركات
العملط��ال��ب دوم��ا
ن �وؤك��د ون�
التدفئة
من�زامو�سائل
بالتفاقيات
واحلذرالل�ت�
وامل�ضانع
لها
بنيب��اه
وقعتاالن �ت �
التي�ت��م
القطاعيةي��ث ي
ب�ح�
النقابة
�سالمتها
واجل �واه�ل� �ت� �
�ات�أاكمل��ع��دن�ي�م ��ة�،نوق��د ج��اءت
�ذور،
امللك امل�ح�
جاللةوق��وع
خوفا م��ن
عبد اهلل
تاكيدات
وه �ن��ا ن���س�ت��ذك��ر امل ��أ� �س��اة
الثاين التي تت�ضمن اأهمية اإيالء
ال� �ت ��ي ح �� �ص �ل��ت ل�ل�ع��ائ�ل��ة
قطاع العمل والعمال يف الأردن
الباك�ستانية يف منطقة
الأول� ��وي� ��ة ال �ق �� �ض��وى و���ض��رورة
االغ��وار ج��راء حريق نتج
التعامل م��ع ه��ذا ال�ق�ط��اع املهم
عنه وفاة العائلة ب�أكملها.
بفاعلية وب�ضكل ي�ضهم برفع درجة

وه � ��ي امل � ��أ� � �س� ��اة ال �ت��ي
التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات املعنية
ي �ت��وج��ب ع �ل �ي �ن��ا ج�م�ي�ع� ًا
حفاظ ًا على مكانة و�ضورة الأردن
�أخ��ذه��ا ب��االع�ت�ب��ار خ��وف� ًا
املتميزة ،وهو المر الذي يدفعنا
من تكرارها ال ق��در اهلل،
دوما لالمل بان تلتقط احلكومة
املعنية
و�أن تقوم اجلهات
على
وتعمل
امللكيةج �ب��ات �ه��ا يف
�داته ��ا ووا
ال�ت��ا بك��ي��دور
تنفيذها�.ير ال���س�لام��ة املهنية
ت��وف
للعمال يف مواقع عملهم.

ر�أينــــــــــا

م���وازن���ة ت��ح��ت وع����د ال ض���رائ���ب وزي������ادة روات����ب
�أنهت احلكومة �إعداد موازنة الدولة التقديرية
ع��ن ال�سنة امل��ال�ي��ة  ،2020و�أر��س�ل�ت�ه��ا ملجل�س
النواب ،و�أ�ستبقت احلكومة رحلة مترير املوازنة
م��ن خ�لال فتح ح��وار م��ع جمل�س ال �ن��واب ،كما
�إ�ستبقت ذلك من خالل الت�أكيد �أن املوازنة ال
تت�ضمن �ضرائب جديدة �أو رفع لال�سعار ،وهو
توجه تثمنه النقابة وت�أمل �أن يتوا�صل يف �سنوات
الحقة� ،سيما و�أن �أي رفع �سواء للكهرباء �أو املاء
وال�ضرائب �سي�ؤثر بقوة على العمال وقدرتهم
ال�شرائية ،يف وقت يعاين منه العمال من �ضغط
متوا�صل على جيوبهم.
ووج �ه��ت «م��ال�ي��ة ال �ن��واب» ر��س��ائ��ل مبا�شرة
للحكومة بعدم مترير �أو املوافقة على موازنة

ال �ع��ام امل�ق�ب��ل� ،إذا مل ي�ت��م تخفي�ض �ضريبة
املبيعات ،والإل �ت��زام بعدم فر�ض �أي �ضرائب
جديدة خالل  2020وحت�سني الأح��وال املعي�شية
للمواطنني ،وهي ر�سائل هامة ،تعترب �إيجابية
ومب�شرة للمواطنني.
كما �أر��س��ل ال�ن��واب ر�سائل للحكومة ب�ش�أن
م��وازن��ة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل وع �ق��دت جلنته املالية
�إجتماعا م��ع وزي��ري املالية والتخطيط وع��دد
من امل�س�ؤولني للت�أكيد على رف�ض جمل�س النواب
فر�ض �أي �ضرائب جديدة والعمل على تخفي�ض
�ضريبة املبيعات ،وخا�صة على ال�سلع الغذائية
لتخفيف الأعباء عن كاهل املواطنني ،و�أبلغت
اللجنة �أنها لن توافق على املوازنة �إذا ت�ضمنت

�أي �أعباء مالية �إ�ضافية على املواطنني خالل
العام املقبل ،وندعو كنقابة للعاملني لإ�ستجابة
احل�ك��وم��ة مل�ط��ال��ب ال �ن��واب بتخفي�ض �ضريبة
املبيعات التي �أدت �إىل تفاقم الأو�ضاع املعي�شية
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية وكذلك �إرتفاع
معدل الت�ضخم ب�شكل كبري.
�إننا يف نقابة الغزل والن�سيج والألب�سة ن�أمل
ونحن نتابع مناق�شات امل��وازن��ة العامة للدولة
ع��ن ال�سنة املالية � 2020أن ت��أخ��ذ ال�سلطتني
(التنفيذية والت�شريعة) م�صالح املواطنني
بعني الإعتبار و�إق ��رار م��وازن��ة تراعي م�صالح
الطبقة الو�سطى والفقرية وتدفع عجلة الإنتاج
والأ�ستثمار وامل�ستثمرين ،وحتافظ على حقوقهم.

النقابة تشارك يف مؤتمرات إقليمية
�شارك رئي�س النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة الزميل فتح
اهلل العمراين والزميالت جميلة اليف� ،إميان
ن�صر اهلل ،روان ال�غ��زاوي ،وجمانة �أك�تر يف
ور�شة العمل التي عقدت م��ؤخ��را يف اململكة
املغربية وال�ت��ي حملت ع�ن��وان (التنظيم يف
�سال�سل التوريد نحو �أجور معي�شية).
وق ��دم رئ�ي����س ال�ن�ق��اب��ة ال��زم �ي��ل ف�ت��ح اهلل
العمراين ورق��ة عمل مف�صلة ح��ول املو�ضوع
�أ�ستعر�ض فيها التجربة االردنية ب�شكل عام
وال ��دور ال��ذي تلعبه النقابة ،و�أ� �ش��ار اىل ما
قامت به نقابة الغزل والن�سيج من حيث توقيع
�إتفاقيات قطاعية مع ممثلي �أ�صحاب العمل.
كما �شاركت الزميلة �إي�لاف �أب��و ذوي��ب يف
م��ؤمت��ر ال�شباب الإقليمي ل�ل�إحت��اد ال��دويل
لل�صناعات ،فيما ��ش��ارك��ت الزميلة نايفة
العزازمة يف م�ؤمتر الأحتاد الدويل لل�صناعات
العاملي ل�ل�م��ر�أة العاملة يف جنيف ،وقدمت
الزميلتان ر�ؤية النقابة يف كال امل�ؤمترين.

وخ�ص�ص امل�ؤمتر للت�صدى للو�ضع الراهن الن�سائية ح��ول امل �� �س��اواة ب�ين اجلن�سني يف
يف مواجهة التحديات ،و�إقرتاح �إ�سرتاتيجيات النقابات العمالية.
لتعجيل وت�ي�رة ال�ت�ق��دم م��ن خ�ل�ال معاجلة
العقبات �أمام حتقيق امل�ساواة للمر�أة ،و�إندماج و�شارك الزمالء خالد العمراين و�سناء �أبو
الن�ساء يف الهياكل النقابية ،و�سبل تغيري نامو�س و�إحالم الطرياوي و�إميان ن�صر اهلل يف
الطريقة التي تعمل بها نقابات العمال بحيث ور�شة عمل دولية بالتعاون مع الإحتاد الدويل
يت�سنى للمر�أة �أخد مكانها �إىل جانب الرجل .لل�صناعات �أقيمت يف عمان ح��ول الإع�لام
و�أ��س�ت�م��ع امل� ��ؤمت ��رون لأل �ي��ة ع�م��ل النقابة والتوا�صل يف العمل النقابي ،حيث �شارك يف
ملعاجلة م�شكلة اللأم�ساواة بني الرجل واملر�أة الور�شة ممثلني عن منطقتي �شمال �إفريقيا
ودرا�سة النجاحات والتحديات و�أراء القيادات وال�شرق االو�سط.
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النقابة تنظم أربع ورشات عمل حول بناء القدرات للعاملني يف اربد
نظمت النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج والإلب�سة
ب��ال��ت��ع��اون م ��ع الإحت � � ��اد ال� ��دويل
لل�صناعات  4ور�شات عمل بعنوان
ب�ن��اء ال �ق��درات النقابية لأع�ضاء
اللجان النقابية يف منطقة �إرب��د،
و�أ�ستمع احل�ضور لكلمة من رئي�س
النقابة الزميل فتح اهلل العمراين
حول القطاع و�آلية وطرق دعم العمل
النقابي.
ك�م��ا �أ��س�ت�م��ع ال�ع�م��ال ل�ن�ب��ذة عن
الإحتاد الدويل لل�صناعات ،وجرى
ح�صر امل�شاكل التي تواجه العمال
يف امل���ص��ان��ع وال���س�ك�ن��ات واحل �ل��ول
امل�ق�ترح��ة ،وال� ��دور ال ��ذي ت�ق��وم به
النقابة يف حماية العمال وحقوقهم،
ودور ال �ع �م��ال يف دع ��م ن���ش��اط��ات
النقابة ،كما تناول احل�ضور الإتفاقية
القطاعية اخلا�صة بقطاع الن�سيج
يف الأردن ،ح�ي��ث �أ���ش��ار ال��زم�ي��ل
العمراين لأهمية الإتفاق القطاعي،
م�شريا للمزايا التي ح�صل عليها
العمال ،وتفعيل دور اللجان النقابية
يف امل���ص��ان��ع وال���س�ك�ن��ات وحت��دي��د
�أدواره� ��م ،وال�ت��وا��ص��ل ب�ين اللجان
النقابية والعمال يف امل�صانع.

تهنئة ومباركة

تتقدم النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج والألب�سة

ب�أحر التهاين املباركات مبنا�سبة حلول عيد امليالد املجيد ،كما تتقدم بخال�ص التهنئة
مبنا�سبة عيد ر�أ�س ال�سنة امليالدية ،وتتقدم النقابة من جماهري �شعبنا وخا�صة قطاع العمال
والعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة ب�أحر التهاين واملباركات.
وكل عام واجلميع بالف خري.
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إتفاقية قطاعية تتضمن حقوق ومزايا للعمال وزيادات
َو َّقعَت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج والألب�سة واجلمعية الأردنية
مل�صدري الألب�سة واملن�سوجات ،والنقابة
العامة لأ�صحاب م�صانع املحيكات �إتفاق
قطاعي ي�ستمر ملدة ثالث �سنوات ت�ضمن
زيادة كافة العاملني بواقع  5دنانري �سنويا
لكل عامل.
وت�ضمنت الإتفاقية  19م��ادة وي�ستفيد
منها كافة العاملني يف القطاع دون متييز،
كما مينح احل��ق لأي ع��ام��ل يف القطاع
الأن�ضمام لع�ضوية النقابة ،وتعترب املبالغ
املوردة بالنيابة عن الأع�ضاء امل�شرتكني �أو
املنت�سبني ت�سديد ًا لإ�شرتاكاتهم ال�شهرية
مبوجب النظام الداخلي للنقابة ،ويلتزم
ك��ل م��ن �أ� �ص �ح��اب ال�ع�م��ل مب�ن��ح النقابة
حرية الو�صول ملراكز العمل ملقابلة العمال
و�إن �ت �خ��اب جل ��ان ن�ق��اب�ي��ة مم�ث�ل��ة جلميع
العمال ح�سب الأ�صول بالتن�سيق مع �إدارات
العمال.
كما ت�ضمنت تقدمي دعم من قبل العمال
للنقابة عن طريق �إ�شرتاكاتهم مقابل مزايا
ومنافع وخدمات تقدمها النقابة ،حيث
يقوم �أ�صحاب العمل ب��إي��داع مبلغ قيمته
ن�صف دينار �شهري من كل عامل �أب��دى
موافقته اخلطية على دعم النقابة ،ويقوم
�صاحب العمل ب�إيداع كافة امل�ستحقات يف
ح�ساب النقابة امل�صريف بحلول اخلام�س
ع�شر من كل �شهر.
وفيما يتعلق ب��الأج��ر والإ�ستحقاقات
الأخ��رى يتم دف��ع الأج��ور يف موقع العمل
بالطريقة املتفق عليها م��ا ب�ين �صاحب
العمل والعامل والتي تكون �إما عن طريق
الت�سليم النقدي للعامل مبا�شرة� ،أو الإيداع
النقدي البنكي يف ح�ساب العامل �أو ب�أية
و�سيلة دف��ع الكرتوين �أخ��رى يتم الأتفاق
عليها م��ا ب�ين ال�ع��ام��ل و��ص��اح��ب العمل،
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وي�ترت��ب على �صاحب العمل دف��ع الأج��ر
واملكاف�آت واحلوافز امل�ستحقة وبدل العمل
الإ� �ض��ايف و�أي ��ة م�ستحقات �أخ ��رى تدخل
يف مفهوم الأج��ر خ�لال م��دة ال تزيد عن
�سبعة �أي��ام من تاريخ اال�ستحقاق ،وفيما
يتعلق بال�سلم الوظيفي والزيادة ال�سنوية
للعمال ت�ضمنت االتفاقية القطاعية بندا
وا�ضحا حول العامل وهو كل �شخ�ص يعمل
يف القطاع ويتقا�ضى �أجرا �شهريا يقل عن
( )300دينار �أردين.
وحول الزيادة ال�سنوية ا�شارت االتفاقية
ان على �أ�صحاب العمل من امل�صدرين يف
القطاع (وجميع �أ�صحاب العمل الذين
يتعاقدون معهم من الباطن) منح العامل
(وبغ�ض النظر عن جن�سيته) زيادة �سنوية

يكون احل��د الأدن��ى
ل��ل��أج����ر ال��ن��ق��دي
للعمال ال��واف��دي��ن
()125دي��ن��ار ويقدر
الأج��������ر ال��ع��ي��ن��ي
ب����ـ ( )95دي���ن���ار
على النحو التايل:
منح كل عامل كان قد �أمت عام ًا واحد ًا �أو
�أكرث من تاريخ تعيينه لدى �صاحب العمل
زي��ادة مقدارها (خم�سة دنانري) ت�ضاف
مبا�شر ًة �إىل الأجر احلايل للعامل ومن ثم
ب�شكل �سنوي بعد ذلك خالل مدة �سريان
العقد.
منح كل عامل مل يتم عام ًا واح��د ًا من
تاريخ تعيينه لدى �صاحب العمل زيادة على
الأج��ر مقدارها (خم�سة دنانري) مبجرد
امتامه �سنة يف العمل من تاريخ تعيينه مع

ذات �صاحب العمل ومن ثم ب�شكل �سنوي
بعد ذلك خالل مدة �سريان العقد.
�إع��ت��ب��ار � �ص��اح��ب ال �ع �م��ل ال� ��ذي ق��ام
مبنح ال��زي��ادة ال�سنوية اب�ت��دا ًء من تاريخ
 2019/3/1معفى م��ن ت�ق��دمي ال��زي��ادة
ال�سنوية مرة �أخرى يف هذا العام ،2019
على �أن ي�ستمر يف منح الزيادة املن�صو�ص
عليها وفق ًا للأحكام ال�سابقة ب�شكل �سنوي
من تاريخ الزيادة الأوىل.
يكون احلد الأدنى للأجور جلميع العمال
يف القطاع ( )220دينار وبغ�ض النظر عن
جن�سيتهم ،ولغايات �أحت�ساب �أجر العمال
ال��واف��دي��ن يف ال �ق �ط��اع ،ف�ق��د مت االت�ف��اق
على تق�سيم الأج��ر اخلا�ص بهم �إىل �أجر
(نقدي) و (عيني) على النحو التايل:
يكون احلد الأدنى للأجر النقدي للعمال
ال��واف��دي��ن ( )125دي �ن��ار ،وي�ق��در الأج��ر
العيني بـ ( )95دينار ،ويتم احت�ساب الأجر
(العيني) و (النقدي) مع ًا لغايات �أحت�ساب
العمل الإ�ضايف وال�ضمان االجتماعي و�أية
م�ستحقات �أخرى تدخل يف مفهوم الأجر،
ويف حال �صدور قرار بزيادة احلد الأدنى
للأجور خالل �سريان العقد يتم احت�ساب
الزيادات التي مت منحها للعمال من �ضمن
الزيادة على احلد الأدنى للأجور اجلديد
على �أن يتم �إع ��ادة درا� �س��ة قيمة الأج��ر
العيني املقدم من �صاحب العمل للعمال.
وت�ضمنت الإت �ف��اق �ي��ة يف ب�ن��د اللجنة
النقابية العمالية بانه ت�شكل جلنة نقابية
عمالية لدى كل �صاحب عمل يف القطاع
تتكون م��ن �أع���ض��اء منتخبني م��ن �ضمن
العاملني لدى �صاحب العمل بن�سب ت�ضمن
التمثيل املنا�سب جلميع العاملني لدى
�صاحب العمل باختالف جن�سياتهم (ن�سبة
وت�ن��ا��س��ب ل �ع��دد ال�ع�م��ال واجل�ن���س�ي��ات)،
وتنظم النقابة جميع الأم��ور التي تتعلق

بت�شكيل و�آلية عمل اللجنة النقابية العمالية
وم�ن�ه��ا� � :ش��روط االن �ت �خ��اب ،ع��دد �أع�ضاء
اللجنة ،الت�صويت� ،شروط انعقاد اجتماعات
اللجنة و�آلية اتخاذ القرار من قبل اللجنة
و�آلية توثيق حما�ضر االجتماعات ،وجتتمع
اللجنة النقابية العمالية مع �صاحب العمل
ب�شكل دوري منتظم ليبحثوا الق�ضايا
وامل�سائل املطروحة واملثارة يف اجتماعات
اللجنة النقابية العمالية ويحتفظ كل من
اللجنة النقابية العمالية والإدارة بن�سخة
ع��ن حما�ضر االج �ت �م��اع ،وي�ل�ت��زم �صاحب
العمل مبنح العاملني يف اللجنة �ساعات
عمل مدفوعة خ�لال ممار�ستهم لأي عمل
مرتبط باللجنة (�أي لن يقوم �صاحب العمل
باخل�صم من �أج��ر العامل يف ح��ال �شارك
العامل يف اللجنة النقابية العمالية).
ويف بند الق�ضاء على جميع ا�شكال العمل

ال يجوز �أن تتجاوز
�����س����اع����ات ال��ع��م��ل
العادية يف الأ�سبوع
ال��واح��د ( )48ثمان
و�أربعني �ساعة عمل،
وال ي��ج��وز �أن يكون
ه��ن��اك عمل �إ���ض��ايف
�إج��ب��اري �أو ق�سري
اجلربي او االلزامي فقد ت�ضمنت االتفاقية
بانه ال يجوز �أن تتجاوز �ساعات العمل العادية
يف الأ��س�ب��وع ال��واح��د ( )48ثمان و�أرب�ع�ين
�ساعة عمل ،وال يجوز �أن يكون هناك عمل
�إ�ضايف �إجباري �أو ق�سري ،ويجب �أن يكون
كل العمل الإ��ض��ايف على �أ�سا�س اختياري،
ويتم احت�ساب العمل الإ�ضايف وفق ًا لأحكام
قانون العمل الأردين.
ويف بند عمالة االطفال ن�صت االتفاقية

انه يرتتب على �أ�صحاب العمل عدم ت�شغيل
الأطفال �أو الأحداث (�أي �شخ�ص دون �سن
� 18سنة) ب ��أي �شكل من الأ��ش�ك��ال ،وذلك
عن طريق :و�ضع �سيا�سات خا�صة للت�أكد
م��ن �أع�م��ار العمال قبل ت�شغيلهم ،مقابلة
العمال (ب�شكل �شخ�صي للعمال الأردنيني
وعن طريق و�سائل التوا�صل احلديثة للعمالة
ال��واف��دة) وال �ت ��أك��د م��ن ال��وث��ائ��ق اخلا�صة
بالعمالة ال��واف��دة ،وادراج �شروط وا�ضحة
و�صارمة متنع ا�ستقدام من هم دون ال18
�سنة يف االت �ف��اق �ي��ات امل�برم��ة م��ع وك��االت
اال�ستخدام اخلا�صة قبل ا�ستقدامهم للعمل
يف الأردن ،ويف ح��ال تبني وج��ود �أي��ة حالة
لعمالة الأط �ف��ال �أو الأح ��داث يف املن�ش�أة،
يرتتب على �صاحب العمل اتخاذ الإجراءات
التالية على الفور:
�إذا كان العامل �أردني ًا يرتتب على �صاحب
العمل �إيقاف ت�شغيله فوراً ،وتوفري احلماية
الفورية له عن طريق تبليغ وزارة العمل ليتم
التعامل مع احلالة وفق ًا لالجراءات اخلا�صة
بذلك.
�إذا ك��ان ال�ع��ام��ل م��ن العمالة ال��واف��دة
يرتتب على �صاحب العمل :وقفه مبا�شرة عن
العمل ،وتوفري احلماية الفورية له ،وترتيب
جتهيزات �سفره ونقله �إىل بلده الأ�صلي على
نفقة �صاحب العمل يف �أقرب وقت وبالتعاون
مع وزارة العمل ومتابعة و�صوله �إىل بلده،
وخم��اط �ب��ة وك��ال��ة ال�ت��وظ�ي��ف ال �ت��ي قامت
با�ستقدام هذا العامل خطي ًا التخاذ الأجراء
املنا�سب بهذا اخل�صو�ص.
وفيما يتعلق ببند الق�ضاء على العنف
وال�ت�ح��ر���ش والتمييز يف اال��س�ت�خ��دام فقد
ت�ضمنت االتفاقية بانه على جميع �أ�صحاب
العمل اتخاذ الإج��راءات وو�ضع ال�سيا�سات
التي ت�ضمن احلماية من العنف والتحر�ش
يف مكان العمل وع��دم التمييز بني العمال
كما تلتزم مبا يلي :تعزيز بيئة عمل للعمال
خ��ال�ي��ة م��ن ال�ع�ن��ف وال�ت�ح��ر���ش والتمييز،
ومنع العنف والتحر�ش والتمييز يف مكان
العمل بكل �أ�شكاله ،وي�شمل ذل��ك :العنف

اجل�سدي واملعنوي واالقت�صادي والتحر�ش
مثل االعتداء �أو الإ�ساءة اللفظية �أو التهديد
للعمال لأي �سبب ك��ان والإي��ذاء والتحر�ش
اجلن�سي بكافة �صوره و�أ�شكاله وذل��ك من
خ�لال تبني �سيا�سة داخ�ل�ي��ة ت�شمل �سُ بل
الوقاية من هذه الإ�ساءات اجل�سدية واملعنوية
واالقت�صادية و�آلية ال�شكاوى يف حال تعر�ض
�أي عامل لأي من هذه اال�ساءات و�إدراج هذه
ال�سيا�سة بالنظام الداخلي ل�صاحب العمل
املعتمد من قبل وزارة العمل خ�لال �أربعة
�أ�شهر من تاريخ �سريان االتفاقية ،وعدم
التحيز �ضد �أي عامل على �أ�سا�س العرق �أو
اللون �أو اجلن�س �أو الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي
�أو الأ�صول االجتماعية �أو العجز �أو الع�ضوية
يف النقابة �أو امل�شاركة يف الن�شاطات التابعة
لها ويكون من �ش�أنه �أن يحول دون تكاف�ؤ
ال�ف��ر���ص �أو املعاملة املتكافئة يف العمل،
وعلى العامل االلتزام ب�أوامر �صاحب العمل

على جميع �أ�صحاب
ال����ع����م����ل ات����خ����اذ
الإج�����راءات وو�ضع
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي
ت�ضمن احلماية من
ال��ع��ن��ف وال��ت��ح��ر���ش
يف م����ك����ان ال��ع��م��ل
املتعلقة بتنفيذ �أحكام عقد العمل الفردي
��ض�م��ن احل� ��دود ال �ت��ي ال ت�ع��ر��ض��ه للخطر
�أو تخالف �أح�ك��ام ه��ذا العقد �أو القوانني
املعمول بها او الآداب العامة ،وتعزيز دور
امل��ر�أة يف القطاع وذل��ك عن طريق :توفري
بيئة عمل داع�م��ة ل�ل�م��ر�أة ،و�ضمان احلق
يف التمتع بفر�ص العمل ذات�ه��ا واحل��ق يف
الرتقية والأمان الوظيفي وفى جميع مزايا
العمل ،ومنع �إجراء فح�ص احلمل بالن�سبة
للعامالت وخ�صو�ص ًا العامالت من العمالة
الوافدة قبل ا�ستقدامهن للعمل �إىل الأردن
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�إال �إذا كانت ت�شريعات تلك الدولة تتطلب
ذل ��ك ،وال�ع�م��ل على دع��م وت�ع��زي��ز ت�شغيل
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف القطاع.
ويف ب �ن��د ت��وظ �ي��ف ال �ع �م��ال ال��واف��دي��ن
والالجئني ن�صت االتفاقية بانه ينبغي على
�أ�صحاب العمل ب��ذل العناية الواجبة فيما
يتعلق بالتوظيف وا�ستقدام الأيدي العاملة،
بحيث يتوجب مراعاة ما يلي:
ينبغي على �أ�صحاب العمل التعاقد مع
وك��االت اال�ستخدام اخلا�صة يف بلد العامل
وال �ت��ي حت�ت�رم ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح وع�ق��ود
اال�ستخدام الوطنية ال�سارية مبا يتوافق مع
عقود العمل املوحدة وه��ذا العقد ومواثيق
حقوق االن�سان املعرتف بها دوليا مبا يف ذلك
املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل ومعايري
العمل الدولية ذات ال�صلة ،و�أن ال تفر�ض
ر�سوم اال�ستخدام (Recruitment
 )Feesع �ل��ى ال��ع��م��ال خ �ل�ال عملية
اال�ستخدام �أو اال�ستقدام للعمل ،وينبغي �أن
ال يتحملها العامل ب�أي �شكل من الأ�شكال.
�أن ت �ك��ون � �ش��روط وظ� ��روف ا��س�ت�خ��دام
وا�ستقدام العمالة ال��واف��دة حم��ددة ب�شكل
وا�ضح ومنا�سب بلغتهم وميكن التحقق منها
وي�سهل فهمها من قبل العاملني خالل عملية
ا�ستقدامهم من قبل الوكالة.
ال يجوز ت�شغيل العمالة الوافدة او الالجئني
�أو جتديد عقودهم �إال من خالل عقد العمل
املوحد املتفق عليه من قبل الطرفني وبغ�ض
النظر عن جن�سية العامل ،و�أن يتوفر بجميع
لغات العمال ،ويكون �صاحب العمل م�س�ؤو ًال
عن توزيع العقد على العمال بلغتهم وهو
الذي ميثل احلد االدنى حلقوق العمل.
ويف بند ال�سالمة وال�صحة املهنية يف مكان
العمل فانه يقوم كل �صاحب عمل يف القطاع
بتوفري بيئة عمل �آم�ن��ة ع��ن ط��ري��ق اتخاذ
االح�ت�ي��اط��ات وال �ت��داب�ير ال�لازم��ة حلماية
العمال م��ن الأخ �ط��ار والأم��را���ض التي قد
تنجم عن العمل وعن الآالت امل�ستعملة فيه
وتوفري و�سائل احلماية ال�شخ�صية والوقاية
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للعاملني من اخطار العمل و�أمرا�ض املهنة
كاملالب�س والنظارات والقفازات والكمامات
والأح��ذي��ة وغ�يره��ا ،وي�ك��ون �صاحب العمل
م�س�ؤو ًال ب�شكل كامل عن االلتزام يف مكان
العمل ب�أحكام الت�شريعات اخلا�صة بال�صحة
وال�سالمة املهنية و�سالمة املعدات والأبنية.
ويف ب�ن��د ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة وال�ب��دن�ي��ة
والنف�سية ت�ضمنت االت�ف��اق�ي��ة ب��ان يلتزم
�صاحب العمل مبا يلي:
توفري عيادة �صحية يف موقع العمل تكون
جمهزة بالكادر الطبي املعتمد من قبل وزارة
العمل من �ضمنهم طبيب عام واحد متفرغ
على الأق��ل م��ع ممر�ض واح��د �أو ممر�ضة
على الأق ��ل معتمدين م��ن وزارة ال�صحة
لتوفري الرعاية ال�صحية املالئمة والعالجات
املنا�سبة ،ويجب �أن تكون العيادة مفتوحة
ط��وال �ساعات العمل ،واالحتفاظ بنتائـج
الك�شوفات والفحو�صات الطبية التي يتم
اجرا�ؤها للعمال وتدوينها يف امللف الطبي
اخلا�ص بكل عامل للرجوع اليها عند �إجراء
الفحو�صات الدورية له للت�أكد من �سالمة
و�ضعه ال�صحي ب�شكل م�ستمر ،ويف احلاالت
الطارئة يتوجب على الكادر الطبي حتويل
العامل �إىل طبيب خمت�ص �أو �إىل امل�ست�شفى
على وجه ال�سرعة دون ت�أخري ليح�صل العامل
على الرعاية ال�صحية املطلوبة والعالجات
املنا�سبة ع�ل��ى نفقة ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل ،ويف
بند ال�صحة النف�سية يلتزم �صاحب العمل
االه �ت �م��ام ب��ال��رع��اي��ة بال�صحية النف�سية
للعاملني لديه من خالل احالتهم �إىل املراكز
املتخ�ص�صة يف الأردن.
وح��ول التثقيف العمايل ن�صت االتفاقية
انه على �صاحب العمل التعاون مع النقابة
يف تثقيف وتوعية العمال من خالل دورات
وحم��ا� �ض��رات وور�� ��ش ع�م��ل تعقد ب�صورة
م �ن �ت �ظ �م��ة ،وع� ��دم خ �� �ص��م �أي م �ب �ل��غ من
م�ستحقات العامل مقابل الوقت الذي يق�ضيه
يف ح�ضور ال ��دورات التثقيفيّة والتوعوية،
وي�ت��م اخ�ت�ي��ار ال�ع�م��ال ال��ذي��ن �سيح�ضرون

تلك ال��دورات من قبل النقابة بالتعاون مع
�إداراة �صاحب العمل ،وعلى النقابة العمل
على ت��دري��ب العمال وتثقيفهم ع��ن طريق
تنظيم ور�ش تدريبية بالتعاون مع �أ�صحاب
العمل مبوا�ضيع مثل :ال ��دوران الوظيفي،
ال �غ �ي��اب ع��ن ال�ع�م��ل و�أخ�ل�اق �ي��ات ال�ع�م��ل،
والعنف والتحر�ش وغريها من الأم��ور التي
تتعلق بالعمل ،ويقوم �صاحب العمل بتوفري
موا�صالت جمانية و�آمنة جلميع العمال (�إذا
كانت �أماكن التجمع تبعد �أكرث من كيلومرت
واحد عن حميط موقع �صاحب العمل) وذلك
لنقلهم من �أماكن التجمع القريبة ل�سكناهم
�إىل م��واق��ع العمل وال �ع��ودة اليها (ذه��اب� ًا
و�إياباً) ،ويكون للعامل حُ رية مغادرة مكان
العمل با�ستخدام هذه املوا�صالت بعد انتهاء
�ساعات العمل العادية (� )8ساعات ،ويتوجب
على �صاحب العمل توفري موا�صالت جلميع
العمال الذين يقومون باداء عمل ا�ضايف بعد
انتهاء �ساعات الدوام.
ويف بند خلق فر�ص عمل جديدة للعمال
االردن �ي�ين فقد ات�ف��ق �أط���راف العقد على
�إقرار منوذج ل�صيغة عقد عمل موحد للعمال
الأردنيني يف القطاع خالل ثالثة �أ�شهر من
تاريخ اب��رام العقد ،ويرتتب على �أ�صحاب
العمل يف القطاع وامل�شمولني يف هذا العقد
خلق فر�ص عمل جديدة للعمال الأردنيني
وت��دري�ب�ه��م ،وت�شجيع عمل حملة الدبلوم
وال�شهادات اجلامعية وانخراطهم يف القطاع
بهدف تخفيف ن�سب البطالة ،وذل��ك من
خالل :التعاون مع كافّة اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكوميّة واجلمعيّات اخلرييّة ،وم�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين من خ�لال الأي��ام الوظيفية
�أو �أية طريقة �أخرى لأجل جذب وا�ستقطاب
العمال الأردن �ي�ين يف املحافظات والقرى
وت��وف�ير ف��ر���ص عمل لأه ��ايل تلك املناطق
املحيطة باملدن ال�صناعية �سواء القريبة �أو
البعيدة عن تلك امل�صانع ،والتعاون مع وزارة
العمل لت�شغيل الأردنيني من خالل البحث
يف �إمكانية فتح فروع �إنتاجية لها يف املناطق
الأقل حظّ ًا وجيوب الفقر والبطالة.

harassment and discrimination at work
site to include physical, moral and
economic violence, and harassment
such as attack, verbal abuse, or
intimidation and threatening against
workers for any reason, in addition to
all types of sexual harassment through
adoption of an internal policy that
includes ways of protection from all
those abuses, a complaint mechanism
for reporting of such abuses. Such
policy shall be listed in the Employer’s
Internal Regulations approved by
Ministry of Labor within 4 months as of
date of the Agreement. In addition, the
employer shall not be biased against
any employee on the basis of ethnicity,
color, sex, political opinion, social
roots, disability, union membership,
or participation in any union activity
that may affect equal opportunity or
treatment at work. The worker shall
comply with orders of the employer
concerning the implementation of the
provisions of the individual’s work
contract without violating provisions of
this contract or valid laws or the public
morale. In addition, role of woman in
the sector shall be enhanced through
availing of woman-support work
environment, and ensuring the right to
enjoy equal work opportunities, right
of job promotion and security, refrain
from conducting pregnancy test for
female workers in particular foreign
migrant workers prior their recruitment
to Jordan unless there are national
legislations oblige them to conduct
such test, and support employment
of persons with disability in the sector.
Regarding employment of migrant
and refugees workers, the Agreement
stated that the employers shall do
all due diligence for recruitment and
employment of foreign workers. The
employer shall consider the following:
Employers need to contract private
recruitment agencies at workers’
original country that respect valid laws
and regulations, and national work
contracts shall be in line with standard,
the internationally acknowledged
human rights conventions, basic
rights and principles at work, and
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international labor standards.
Recruitment fees shall not be imposed
on workers during recruitment and
employment process. The fees shall
never be borne by the worker.
Recruitment and employment
conditions of migrant workers shall
be specific, simple, in the worker’s
language, easy to verify and to be
understood by the Agency’s staff
during the process.
It is not allowed to employ migrant
or refugee workers or renew their
contracts other than using the standard
work contract approved by both parties
no matter the worker’s nationality
is. The standard work contract shall
be available in all languages of the
workers. The employer is responsible
for distributing the contract to the
workers in their languages, which
represent minimum work rights.
Regarding Occupational Safety and
Health at work site, each employer
shall provide safe working environment
through taking appropriate measures
and precautions to protect workers
against hazards and diseases that may
arise as a result of machines used,
provide personal protection equipment
for workers such as protecting clothes,
goggles, gloves, masks, etc. the
employer shall be responsible to
comply with all regulations of OSH and
equipment and buildings safety.
Regarding the physical and
psychological health care, the
Agreement stated that the employer
shall comply with:
Avail a clinic at work site provided
with medical staff approved by MOL
to include one full-time GP doctor
and one nurse minimum approved by
MOH to provide appropriate medical
care and medications. The clinic shall
remain open during all working hours,
and maintain medical records and
results conducted to workers and be
available in the worker’s personal file
for reference whenever periodic tests
are made. In emergency cases, the
medical staff shall refer the worker to
specialized doctor or hospital without

delay to help worker receive required
medical care and medicines on the
cost of the employer. Regarding the
psychological health, the employer
shall take care of the psychological
health of workers through referring
them to specialized centers in Jordan.
Regarding labor education, the
Agreement stated that the employer,
in cooperation with the Union shall
cooperate to educate and teach
workers through regular workshops
and lectures. No fees shall be deducted
from the workers’ entitlements for
the time of attendance. Workers are
selected to attend such workshops
by the Union in cooperation with
employers. The training workshops
shall cover work-related topics such
as job rotation, absence from work,
work ethics, violence, harassment,
etc. The employer shall provide free
and safe transportation for all workers,
if assembly sites are one kilometer
distance far from the work site, to
transport them to housing areas back
and forth. The worker is free to leave
work site using such means after end
of daily working hours. The employer
shall provide transportation means for
all workers working overtime after end
of working hours.
Regarding creation of new job
opportunities for local workers, the
Agreement parties agree to have a
standard work contract for Jordanian
workers of the Sector within three
months as of date of signature.
Employers of the Sector who are
included in the Agreement shall create
new job opportunities for Jordanian
workers, train them, encourage
holders of university degrees and
diplomas to join the sector to reduce
unemployment rate, in cooperation
with government, civil and charity
entities through organization of career
days or any other way to recruit
workers in remote and rural areas
to work at industrial zones, and
cooperate with Ministry of Labor
to employ locals through opening
satellite branches in less privileged
and poor areas.

behalf of members are payments of
workers’ monthly dues according to the
Union Internal Regulations. Employers
shall commit to allow the Union free
accessibility to work site to meet with
employees and supervise election
of union committees representing all
workers properly in coordination with
Companies’ Management.
The Agreement stipulated support
provision by workers to the Union
through payment of monthly fees.
Workers will benefit from Union
services in return. Employers shall
deposit half dinar on a monthly basis
for each worker agreed in writing to
join Union membership. All dues shall
be deposited by the employer at the
Union bank account by the fifteenth of
each month.
Regarding the salary and other
benefits, salaries shall be paid at work
sites as agreed by the employer and
worker which is either cash direct
to the worker, at the worker’s bank
account, or any electronic payment
method mutually agreed by them. The
employer shall pay wage and other
entitlements, incentives, overtime
and any other item that is considered
part of the wage within a period of
seven days maximum as of due date.
A separate article is included in the
Agreement regarding the job salary
scale and annual increase which is
for any sector worker and receives a
monthly salary less than JDs 300.
Regarding the annual increase, the
Agreement stated that sector exporter
employers and subcontractors shall
grant workers irrespective of their
nationalities an annual salary increase
as follows:
Each worker who completes one year
or more as of date of employment shall
get JDs 5 increase by the employer to
be added directly to current wage,
and shall be added annually during
contract validity.
Any worker who has not completed
one year as of date of employment
shall get JDs 5 increase immediately

upon completion of one year at the
employer, and shall be added annually
during contract validity.
The employer who paid the annual
salary increase as of 1 March 2019
shall be exempted from payment for
the second time this year, but shall
resume payment according to the
previous provisions annually as of
date of the first increase.
The minimum wage of all sector
workers shall be JDs 220 no matter
their nationality. For the purpose of
wage calculation of migrant workers,
it has been agreed to divide the wage
into two types: cash and in-kind as
follows:
Minimum cash wage for migrant
workers shall be JDs 125, and the
in-kind wage is estimated for JDs
95. Both cash and in-kind minimum
wages are calculated for the purpose
of calculation of overtime, social
insurance and other wage components.
In the event that a decision is issued
to increase minimum wage during
contract validity, the salary increases
granted to workers are considered
part of the new minimum wage. The
in-kind wage offered by the employer
to workers shall be reconsidered.
Regarding workers’ union committee,
the Agreement stated creation of a
union committee at each employer
consisting of elected members from
within workers with proportional
representation of workers’ number
and nationalities. The Union organizes
work-related matters of the committee
to include election conditions, number
of members, meetings conditions,
decision-taking process, memos
documentation and others. The
committee meets with the employer
regularly to discuss matters raised in
union committee meetings. A copy
of the meeting memo is kept by both
the employer and the Committee.
The employer commits to grant union
committee members paid working
hours while practicing any committeerelated work (i.e. the employer does
not deduct from worker’s wage due

to participation in workers’ union
committee).
Regarding elimination of all types of
forced labor, the Agreement stipulated
that ordinary working hours shall not
exceed 48 hours per week, and no
obligatory or additional overtime is
imposed. Overtime is optional and
shall be calculated in accordance with
provisions of valid Labor Law.
Regarding Child Labor, the Agreement
stated that employers shall never
employ children or juveniles (under 18
years old). Special policies shall be set
to verify age prior to employment. For
workers interviews, local workers are
interviewed in person, while migrant
workers can be interviewed through
modern techniques to verify personal
documents. Clear and strict conditions
shall be set in Recruitment Contracts
to prevent recruitment of under 18
years old workers. If any case of child
labor is detected at the enterprise,
the employer shall take the following
immediate measures:
If the worker is Jordanian, the
employer shall suspend him/her
immediately and provide protection
through informing Ministry of Labor to
take appropriate measures.
If the worker is foreigner, the employer
shall suspend him/her immediately,
provide protection and arrange travel
back to original country as soon as
possible on the cost of the employer
in cooperation with Ministry of Labor
and address the Recruitment Agency
in writing to take the appropriate
measure.
Regarding elimination of violence,
harassment and discrimination in
employment, the Agreement stated
that employers shall take measures
and set policies to ensure protection
against violence and harassment
at work site and non discrimination
between workers. The Agreement
ensures the following: Enhance a
work environment free of violence,
harassment and discrimination,
Eliminate all types of violence,
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