حكمة العدد

النقابة

قالوا «�إن �أف�ضل طريقة
لتقديرعملك ،هي
�أن تتخيل حياتك من
دونه».

ن�شرة داخلية ت�صدرها النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة يف الأردن /العدد ( )81مت��وز 2019
ع�ضو االحتاد العام لعمال الأردن

ع�ضو االحتاد العربي للن�سيج  /القاهرة

ع�ضو االحت���اد ال���دويل  /جنيف

ان���ت���خ���اب ال���ل���ج���ان ال���ق���ي���ادي���ة يف ال��ظ��ل��ي��ل ال��ص��ن��اع��ي��ة

العمال يعانون جراء انكماش اقتصادي وتدني القوى الشرائية واجر ثابت

النقابة توقع اتفاقية
ع��م��ال��ي��ة وص��ح��ي��ة
وثالثة حول الحاضنات
رع�������اي�������ة م����ل����ك����ي����ة م�����س�����ت�����م�����رة ل���ل���ع���م���ال

لك �أن تعلم

كلمة رئيس النقابة

رعاية ملكية
مستمرة للعمال
٭ فتح اهلل العمراين

عيد العمال العاملي الذي احتفل به الأردن والعامل يف الأول من �أيار املا�ضي هو رمز يعرب عن
تقدير العامل للعمال ،كما ان م�ؤ�س�ساتهم حتتفل بعيد العمال تقديرا الولئك الذين يت�صببون عرقا
يف �سبيل القيام بواجباتهم ،يرفعون �شعار يد تعمل ويد حتمل ال�سالح ،كما ان يوم العمال يعترب
حمطة مف�صلية هامة يف حياة ال��دول ملا لهذه الفئة من دور طليعي رائ��د يف نه�ضة املجتمعات
وتطويرها.
ونحن يف االردن وعلى الدوام �آمنا ب�أن العامل عمود فقري فاعل ميتلك نا�صية القوة والبناء
والتعمري واملحافظة على مقدرات الوطن وحماية مكت�سباته ،وهو اي�ضا  -اي العامل -م�س�ؤول
ب�صدقة وايجابيته وكفاءة عقلة على �صياغة جمتمع �أردين حديث هدفه الذهاب حلياة جديدة
عنوانها اال�صالح والدولة احلديثة.
وقد جاء احتفال االردن بعيد العمال حتت رعاية ملكية ،اذ �شهد الأردن يف عهد جاللته ،حزمة
�إجراءات كان هدفها الرئي�س م�صلحة املواطن والعامل ،ويف هذا ال�صدد ن�ستذكر جميعا عمال
وحكومة ونقابات الدعوات امللكية املتكررة لتح�سني الظروف املعي�شية للعمال التي ت�ضمنت زيادة
احلد الأدنى للأجور ،وتوفري برامج تدريبية متطورة من خالل التدريب املهني ،و�إحالل العمالة
الأردنية املدربة مكان العمالة الوافدة ،وو�ضع خطط وبرامج تدريبية يف قطاع الإن�شاءات ،وكذلك
زيادة حجم مظلة العمال امل�ستفيدين من الت�أمني ال�صحي هم وعائالتهم ،كما ا�شتملت اهتمامات
جاللته توفري �أ�سباب الرعاية واحلماية االجتماعية وال�ضمان االجتماعي للعمال ،و�شمولهم
مببادرة �سكن كرمي لعي�ش كرمي ،وكذلك التوجه نحو �إعداد برامج وطنية تدر�س احتياجات الأردن
وت�ؤدي �إىل �إتاحة العديد من فر�ص العمل التي تتوافق مع متطلبات �سوق العمل ،وت�سلح العامل
الأردين بلغة ع�صرية حديثة وتك�سبه مهارات وعنا�صر نوعية ذات قدرة على التكيف مع التطورات
التكنولوجية احلديثة.
كما ن�ستذكر ان جاللة امللك يكرم كل عام كوكبة من العمال ،وي�ؤكد على �ضرورة ايالء احلركة
العمالية االهتمام والرعاية ،فكانت التوجيهات امللكية بتعديل قانون العمل ليتالءم مع املرحلة
االقت�صادية املقبلة حمافظا على �أركان العملية الإنتاجية (العامل و�صاحب العمل) ،وخلق توازن
فيما بينهما.
ولعبت املر�أة االردنية العاملة دورا مهما يف عملية التنمية املجتمعية وتركت ب�صمات وا�ضحة يف
م�سرية الإ�صالح والتحديث ،ووقفت �إىل جانب الرجل دون �أي تفريق بينهما وتال�شت املفاهيم التي
�سادت �سابقا ،وقالت ب�أن املر�أة جزء معطل يف املجتمع فباتت 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�شي �أف�ضل ،وقد حتققت الكثري من االجنازات ،ونحن كعمال ما زلنا نطمح دوما للمزيد ،اعادة
النظر يف بع�ض القوانني املقيدة للحريات النقابية.
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م ��ا ت � ��زال ب �ع ����ض ال �� �ش��رك��ات
وامل�صانع ال�صغرية يف مناطق
�صناعية م�ؤهلة يعانون من انتهاك
وا� �ض��ح لقانون العمل و��ش��روط
ال �� �ص �ح��ة وال �� �س�لام��ة امل�ه�ن�ي��ة،
واماكن �سكن العمال ،ف�ضال عن
وج��ود ن�صو�ص يف ق��ان��ون العمل
ي�ستطيع ال�ب�ع����ض م��ن خاللها
مم��ار� �س��ة ان�ت�ه��اك��ات�ه��م حل�ق��وق
ال �ع �م��ال ،االم� ��ر ال� ��ذي يتطلب
اع��ادة النظر يف بع�ض امل��واد ،اذ
انه يوجد ع�شرات العمال الذين
يعانون ج��راء انتهاك الظروف
املعي�شية والأ�سكانية التي يعي�شون
فيها.
اننا يف نقابة الغزل والن�سيج
ن ��ؤك��د ون�ط��ال��ب دوم��ا ال�شركات
وامل�صانع االل�ت��زام باالتفاقيات
القطاعية التي وقعت بني النقابة
واجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،وق��د ج��اءت
تاكيدات جاللة امللك عبد اهلل
الثاين التي تت�ضمن �أهمية �إيالء
قطاع العمل والعمال يف الأردن
الأول� ��وي� ��ة ال �ق �� �ص��وى و���ض��رورة
التعامل م��ع ه��ذا ال�ق�ط��اع املهم
بفاعلية وب�شكل ي�سهم برفع درجة
التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املعنية
حفاظ ًا على مكانة و�صورة الأردن
املتميزة ،وهو االمر الذي يدفعنا
دوما لالمل بان تلتقط احلكومة
ال�ت��اك�ي��دات امللكية وتعمل على
تنفيذها.

ر�أينــــــــــا

ال���ع���م���ال ي���ع���ان���ون ج�������راء ان���ك���م���اش اق���ت���ص���ادي
وت�����دن�����ي ال�����ق�����وى ال����ش����رائ����ي����ة واج��������ر ث���اب���ت
يف ظل حتديات اقت�صادية يواجهها الأردن
وارتفاع تكاليف املعي�شة وعدم كفاءة وكفاية
اخل��دم��ات العامة وت��راج��ع الطلب الكلي يف
ال�سوق الأردين وارتفاع معدالت البطالة؛ بات
يظهر ب�شكل ي��وم��ي ت���س��ا�ؤالت ح��ول الأج ��ور،
و�سبب تدين االج��ر ،ملا ملو�ضوع اج��ور العمال
ب�شكل ع��ام من اث��ر يف تخفيف الأع�ب��اء التي
يواجهها املواطنني ،وامل�ساهمة يف دفع عجلة
النمو االقت�صادي من جهة �أخرى.
وب �ع �ي��دا ع��ن ت��اث�ير اي رف ��ع ل�لاج��ر على
امل�ستثمرين يف املناطق امل�ؤهلة ،وبعيدا عن
م��ن �سيقول ان ذاك �سيجعل البع�ض منهم
يغادر البالد ،ويقفل ا�ستثماراته ،اال اننا قبل
ذاك ن�ؤكد انه ميكن التو�صل حللول تعالج تلك
االم��ور ،وان اخلوف من تاثري رفع االجر على
امل�ستثمرين يف املناطق امل�ؤهلة ال يجعلنا نغ�ض
النظر عن املطالبة برفع االج��ر يف قطاعات
خمتلفة ،حيث �أن رفع االجر قد يكون له �آثار
جوهرية وهامة على :العمالة ،الوظائف يف
االقت�صاد الر�سمي ،توزيع ال��روات��ب ،الفقر،
�إنتاجية العمال ،الت�ضخم.
�أن احلكومة �إذا �أرادت �إعادة النظر يف احلد
الأدن��ى للأجور ف�إن عليها بالدرجة الأوىل �أن
ت�أخذ ثالث م�سائل رئي�سية بعني االعتبار وهي:
حجم �أو مدى الزيادة يف احلد الأدنى للأجور،
والبيئة االقت�صادية ،وظروف �سوق العمل ،وهو
االمر الذي او�ضحته الكثري من اوراق العمل
يف هذا ال�صدد ،اذ �أو�ضحت ورقة �صادرة عن
منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين ب�أن ن�سبة احلد
الأدن��ى للأجور ال�شهرية �إىل متو�سط الأج��ور
ال�شهرية يف الأردن ت �ع��ادل %، 4.44وه��ذه
الن�سبة قريبة من املعدل العاملي والذي يعادل
 %، 8.40وهي يف الأردن �أعلى من دول مثل
كندا وهولندا وال��والي��ات املتحدة الأمريكية،
ويف �سياق مت�صل ،قال منتدى اال�سرتاتيجيات
الأردين ب ��أن��ه وب �ن��ا ًء على التقرير ال�سنوي
مل�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي للعام  ،2017ف�إن

متو�سط ال��رات��ب ال�شهري جلميع امل�شرتكني
يف م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي يعادل 545
دينار ًا �شهرياً ،ومتو�سط الراتب ال�شهري يعادل
 450دي �ن��ار ًا �شهرياً ،ك��ذل��ك ،فقد �أو�ضحت
الورقة ال�صادرة عن املنتدى �أن هنالك نحو
 60الف موظف وعامل يف الأردن م�سجلني يف
م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي يتقا�ضون رواتب
�أق��ل من احلد الأدن��ى للأجور ،وي�شري منتدى
اال�سرتاتيجيات �إىل �أن��ه �إذا ما متت زي��ادة
احلد الأدنى للأجور من � 220إىل  250دينار ًا
ف�إن عدد املوظفني العاملني يف الأردن الذين
�سوف يت�أثرون بهذا القرار �سوف يكون نحو
 84700موظف ،بالإ�ضافة لذلك ف ��إن زي��ادة
احلد الأدن��ى للأجور من � 220إىل  250دينار
من املتوقع �أن ي ��ؤدي �إىل زي��ادة “ن�سبية” يف
�أج��ور �أولئك الذين يتقا�ضون �أعلى من احلد
الأدنى للأجور ،والذين يتقا�ضون �أقل منه.
وي���رى م �ن �ت��دى اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات �أن���ه من
الطبيعي �أن يتم تعديل احلد الأدن��ى للأجور
م��ن ف�ت�رة �إىل �أخ���رى مل��راع��اة ال �ت �غ�يرات يف
تكلفة املعي�شة ،مع ذلك ،ف�إن هذه التعديالت
على احل��د الأدن ��ى ل�ل�أج��ور يجب �أن ال تكون

متكررة ب�شكل �سريع ويجب �أن يكون م�ستوى
التعديل عليها �ضمن املعقول واملعتدل ،منوها
ان املعايري التي يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار
عند تعديل احلد الأدنى للأجور هي :تكاليف
املعي�شة� ،سلم الرواتب وم�ستواها املعمول به
حالياً ،الو�ضع االقت�صادي� ،إنتاجية املوظفني،
م�ستوى التوظيف وم�ستويات البطالة ،تناف�سية
االق�ت���ص��اد ،امل�ل�اءة املالية لل�شركات �ضمن
االقت�صاد.
وتعتقد جهات ر�صد خمتلفة ب��أن��ه �إذا مت
زيادة احلد الأدنى للأجور (والزيادة الن�سبية
التي �سترتتب عليها يف �سلم ال��روات��ب)؛ ف�أن
ذاك ��س�ي��ؤدي لت�شجيع امل��زي��د م��ن ال�شباب
العاطلني عن العمل لاللتحاق ب�سوق العمل
وذلك نظر ًا لل�صعوبات التي يواجهونها ب�سبب
ع��دم كفاية دخولهم لتغطية التكاليف التي
ترتتب عليهم بالعادة عند التحاقهم ب�سوق
العمل (مثل :تكاليف املوا�صالت) .ويف ذات
ال�سياق ،تظهر التجارب العاملية ب�أن الزيادة يف
احلد الأدن��ى للأجور ت�ساهم يف زيادة الطلب
الكلي يف ال�سوق املحلي نتيج ًة لزيادة امللتحقني
يف �سوق العمل.

3

العمراني يشارك يف مؤتمر حول الالجئني يف مصر
�شارك رئي�س النقابة العامة للعامنلني
يف �صناعة ال��غ��زل والن�سيج وااللب�سة
الزميل فتح اهلل ال��ع��م��راين يف امل��ؤمت��ر
اخل��ت��ام��ي مل�����ش��روع «م���ن ال�لاج��ئ�ين اىل
الالجئني ،نحو مزيد من االعتماد على
ال���ذات وتكيف جمتمعات الالجئني”،
الذي عقد يف القاهرة.
وق��دم العمراين يف امل�ؤمتر ورق��ة عمل
ح��ول الالجئني يف االردن وال���دور الذي
ل��ع��ب��ت��ه احل��ك��وم��ة وم��ن��ظ��م��ات املجتمع
املدين جلهة ا�ستيعابهم ،وا�ستعر�ض كل
الطرق التي اتبعتها احلكومة �سواء من

خالل تامني فر�ص عمل لهم ،ودجمهم
باملجتمع ،ورعايتهم �صحيا وان�سانيا
واجتماعيا.
وعر�ض رئي�س النقابة خالل ور�شة العمل
اليات متكني الالجئني ال�سوريني الذي بلغ
عددهم ما يقرب من مليون و 300الف
الجئ �سوري ،كما مت عر�ض الطرق التي
مت التعامل معها لتمكني الالجئني ،فيما
عر�ض اجلانب امل�صري اجلانب الذي
اتبعته منظمات املجتمع املحلي لذلك
وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مت��ت لتمكينهم ،وق��ام
فريق العمل بتنظيم اثنني من احللقات

النقا�شية يف يونيو  2018و يناير 2019
ملناق�شة التحديات التي تواجه الالجئني
لدخول �سوق العمل امل�صري ،التزامات
م�����ص��ر مب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة
واالقليميه ب�شان توظيف الالجئني  ،قانون
النقابات العمالية اجلديد ()2017/113
وتداعياته علي تعزيز الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي للعمالة االجنبيه يف م�صر ،
ودور املجتمع املدين يف حت�سني �سبل عي�ش
الالجئني ،كما مت مناق�شة ال��دور الذي
لعبته اململكة يف التعامل م��ع الالجئني
ال�سوريني.

النقابة تلتقي عمال سوريني يف الحسن الصناعية
عقدت النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة ال �غ��زل والن�سيج وااللب�سة
اجتماع للعمال ال�سوريني يف مدينة
احل�سن ال�صناعية ،حيث ج��رى يف
االجتماع الرتكيز على حقوق العمال
اث �ن��اء ال�ع�م��ل واه�م�ي��ة ال�ت��وا��ص��ل مع
النقابة يف ح��ال ح�صول اي تطاول
على تلك احلقوق.
و�شددت النقابة خالل االجتماع على
�ضرورة ان يعرف العمال الواجبات وال���ص�ح��ة وال���س�لام��ة امل�ه�ن�ي��ة التي بيتهم الثاين ويتوجب اطالع النقابة
امللقاة على كاهلهم وط��رق الوقاية يتوجب التعامل معها يف ال�شركات على اي تطور يف العمل.
التي يعملون بها ،منوهني ان النقابة

تتقدم النقابة العاملة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة

بخال�ص التهنئة والتربيك
جلميع العمال يف مواقعهم مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد ،وكذلك يوم العمال
العاملي الذي �صادف يف االول من ايار املا�ضي ،ويتمنون للجميع ايام �سعيدة
مفعمة باالفراح.
وكل عام واجلميع بالف خري.
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النقابة توقع اتفاقية عمالية وصحية وثالثة حول الحاضنات
وق�ع��ت النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة ال�غ��زل والن�سيج وااللب�سة 3
ات�ف��اق�ي��ات م��ع ��ش��رك��ة ال�ب�ع��د الثالثي
ومعجزة الع�صر ،االوىل �صحية والثانية
عادية ،واخرى ت�شمل تامني حا�ضنات
لالمهات العامالت.
وت�ضمنت االت�ف��اق�ي��ة ب�ن��ود تت�ضمن
تعزيز احل�ق��وق العمالية مب��ا ي�ضمن
م��واك�ب��ة ال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة التي
ميرون بها ومبا يخدم م�صلحة العمل
واالن �ت��اج ،وج��اءت وف��ق اح�ك��ام قانون
العمل االردين رقم  8ل�سنة .1996
وقال رئي�س النقابة الزميل فتح اهلل
العمراين ان توقيع االتفاقيات جاءت
نتيجة احل ��وار ال�ق��ائ��م ب�ين اجلانبني
بف�ضل اجل�ه��ود امل�شرتكة التي قامت
بها النقابة ويف اطار توطيد وتكري�س
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ن�ق��اب��ة وادارة تلك
ال�شركات.
ون�صت على االلتزام بدفع الأج��ور،
ا�ستناد ًا اىل االتفاقيات املوقعة بني
النقابة وممثلي �أ�صحاب العمل ووزارة
العمل وال�صادرة باجلريدة الر�سمية،
وتوفري الرعاية ال�صحيه لكافة العمال
وف��ق اخل�ط��وات التالية :توفري عيادة
طبية يعمل بها طبيب عام متفرّغ مع
(مم��ر���ض/مم��ر��ض��ة) معتمدين من
قبل وزارة العمل ،وان يقوم الطبيب
بتحويل املراجع �إىل طبيب خا�ص يف
احل���االت ال �ط��ارئ��ة و�إع �ط��ائ��ه ال�ع�لاج
املنا�سب وذلك على نفقة ال�شركة ،وان
توفر ال�شركة الطعام واملياه وال�سكن
ب�شكل منا�سب للعمال الوافدين بحيث
تكون مطابقة ملعايري وزارة ال�صحة
ال�صادرة باجلريدة الر�سمية بتاريخ
 ،2013/7/1وان ال حت�سم ال�شركة
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اي ��ة ق�ي�م��ة م��ن ال��رات��ب خ ��ارج الئحة
اجل � ��زاءات ،وان �ت �خ��اب جل��ان نقابية
متثل كافة العاملني يف امل�صنع ا�ستنادا
اىل امل��ادة  11من االتفاقية القطاعية
ال�صادرة باجلريدة الر�سمية بتاريخ
 ،2017/2/5والتعاون مع النقابة يف
تثقيف العمال عن طريق عقد الدورات
وامل �ح��ا� �ض��رات وور�� ��ش ال�ع�م��ل ب�شكل
م�ستمر ،وتفعيل الن�شاطات ال�سنوية
واالحتفال بالأعياد الدينية والر�سمية
لكافة اجلن�سيات واح�ت�رام الأدي ��ان
والعادات والتقاليد.
ووق��ع��ت ال �ن �ق��اب��ة ات �ف��اق �ي��ة �صحية
مت مبوجبها االت �ف��اق ع�ل��ى ان تتوىل
العيادات الطبية العامة لنقابة عمال

الغزل والن�سيج تقدمي اخلدمات الطبية
للعاملني لدى الفريق الأول ،و ذلك كما
يلي� :إجراء الفح�ص الدوري للعاملني
وف ��ق �أح��ك��ام ن �ظ��ام ال�ع�ن��اي��ة الطبية
رقم  /42ل�ســــــــنة 1998والتعليمات
ال�صادرة مبوجبه وذل��ك ح�سب احلد
الأدن��ى لأ�سعار و�أج��ور وزارة ال�صحة،
و�إعالم الفريق الأول خطي ًا ب�أي �أمرا�ض
مهنية �أو م�شتبه بها ،وتقدمي اخلدمة
الطبية الأول �ي��ة والفح�ص ال�سريري
للعاملني وفق مناذج طبية معتمدة لهذه
الغاية ويف موقع العيادة يف امل�صنع،
و�إ�صدار التقارير الطبية اخلا�صة مبنح
العامل الإج��ازة املر�ضية وف��ق �أحكام
املادة ( )65من قانون العمل باعتبارها
اجلهة املعتمدة لهذه الغاية.

النقابة تشارك يف اعمال مؤتمر اقليمي للصناعات..
وشبكة املراة تلتقي يف بريوت بمشاركة النقابة
�شاركت النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة ال��غ��زل والن�سيج واالل��ب�����س��ة يف
امل�ؤمتر االقليمي لل�شرق االو�سط و�شمال
اف��ري��ق��ي��ا ،ال���ذي نظمة االحت���اد ال��دويل
لل�صناعات يف بريوت بعنوان (فلنوا�صل
الن�ضال).
وقد جرى يف امل�ؤمتر اال�ستماع للتطورات
التي جرت بني م�ؤمترين وابرز التحديات
ال��ت��ي تع�صف ب��ال��ق��ط��اع��ات االن��ت��اج��ي��ة
املختلفة والتي ت�ؤثر على العاملني وعلى
�سري العمل ،كما جرى و�ضع خطوط عامة
والبحث يف اليات اخل��روج من اي مازق
متر به ال�صناعات املختلفة.
وا�ستعر�ض احل�����ض��ور ال��ذي��ن ميثلون
خمتلف دول ال�����ش��رق االو���س��ط و�شمال
اف��ري��ق��ي��ا احل���ري���ات ال��ن��ق��اب��ي��ة واب����رز
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ق��ف ام���ام النقابات
يف ه��ذا املجال ،و�سبل النهو�ض بالعمل
النقابي لتمكينه من تقدمي االف�ضل.
اىل ذل���ك ���ش��ارك��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة
للعاملني يف الغزل والن�سيج وااللب�سة يف
اجتماع �شبكة املراة الذي عقد يف بريوت

بتنظيم من االحتاد الدويل لل�صناعات،
وقد مت يف االجتماع ال��ذي مثلت النقابة
فيه الزميلة نايفة �سليمان اال�ستماع لكل
وجهات النظر التي اث�يرت يف االجتماع
ومقاربة التجارب العربية بع�ضها ببع�ض،
ومقارنتها بتجارب دولية ،وو�ضع خطوط
عامة وعري�ضة حلل اي ا�شكالية قد تظهر
وت�ؤثر على عمل املر�أة يف املنطقة.

وا�ستعر�ض احل�ضور يف ور�شة العمل
املعيقات التي تقف يف طريق عمل املراة
و�سبل النهو�ض بها يف كل اجلوانب وو�ضع
النقاط التي يتوجب التعامل معها وحلها
يف امل�ستقبل واال�ستماع لكل املقرتحات
التي من �شانها ان تعمل على النهو�ض
بعمل املراة.

جانب من احتفاالت النقابة بعيد العمال
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ر�سالة النقابة

تعرف على نقابتك
النقاب��ة العام��ة للعاملني ف��ي صناعة
الغزل والنس��يج وااللبسة ،هي منظمة
دائم��ة يؤسس��ها العم��ال للدف��اع
ع��ن مصاحله��م ،وه��ي جه��ة تطوعية
دميقراطية مس��تقلة ،تعمل على تطوير
املزاي��ا وحماي��ة حق��وق أعضائه��ا ،وقد
تأسست عام .1954

تعمل النقابة من أجل حتقيق حياة أفضل للعمال عن
طريق رفع مستوى معيشتهم ،ورفع كفاءتهم اإلنتاجية،
وحماية احلقوق املشروعة لألعضاء ،والدفاع عن مصاحلهم،
ونشر الوعي النقابي بينهم ،وتثقيفهم ،وحتسني املستوى
الصحي واالقتصادي لألعضاء بشكل عام .إلى جانب ذلك،
تدعم النقابة النهج الدميقراطي ،وحتمي احلقوق واحلريات
والعامة ،من أجل أرد ّن أفضل.
النقابية
ّ
قانون الضمان االجتماعي.

مجلس الصناعات القطاعية
مت ت�شكيل جمل�س املهارات القطاعية واجلمعيات القطاعية باال�ضافة اىل
لل�صناعات اجللدية واملحيكات حتت ممثلني حكوميني على امل�ستوى الوطني.
ق��ان��ون جم�ل����س الت�شغيل وال �ت��دري��ب ويت�ألف هذا القطاع ب�شكل �أ�سا�سي
والتعليم املهني والتقني (قانون رقم م��ن � �ص �ن��اع��ات االل �ب �� �س��ة وامل�ح�ي�ك��ات
 46ل�سنة  )2008وب�إ�شراف �أمانة �سر واملنتجات اجللدية وت�أتي �أهمية هذا
املجل�س وبالتعاون م��ع غرفة �صناعة ال�ق�ط��اع ن�ظ��را مل�ساهمته ال�ك�ب�يرة يف
الأردن .حيث ق��ام��ت منظمة العمل �إج �م��ايل ال �� �ص��ادرات ال��وط�ن�ي��ة حيث
ال��دول �ي��ة م��ن خ�ل�ال «م �� �ش��روع تطبيق ي�شكل  %39من اج�م��ايل ال�صادرات
ا�سرتاتيجية ال��دول الع�شرين� :شراكة ال �� �ص �ن��اع �ي��ة .ي���ويل الأردن �أه �م �ي��ة
بني الأردن واحلكومة الرو�سية» على خا�صة لهذا القطاع ك�أحد القطاعات
دعم ت�شكيل هذا املجل�س.
ال�صناعية الواعدة التي ميكن ان تعزز
وجم� �ل� �� ��س امل� � �ه � ��ارات ال �ق �ط��اع �ي��ة
لل�صناعات اجل�ل��دي��ة وامل�ح�ي�ك��ات هو
ع �ب��ارة ع��ن هيئة م�ت�ع��ددة الأط���راف
هدفها حت�سني الربط بني احتياجات
امل� �ه���ارات يف ق �ط��اع م �ع�ين وب�ي�ن ما
يتم تقدمية من قبل م��زودي التعليم
والتدريب يف القطاعني العام واخلا�ص.
ح �ي��ث ي �� �س��اه��م امل �ج �ل ����س يف ت�شكيل
ال�سيا�سات اخلا�صة بالتدريب وتطوير
املعايري املهنية ملطابقتها مع امل�ؤهالت
املطلوبة يف �سوق العمل .وي�ضم املجل�س
ممثلني ع��ن �أ�صحاب العمل والعمال

��ص��ادرات االردن ك��ون القطاع مركزا
للعديد من اال�ستثمارات الأجنبية ،حيث
�أظهر القطاع منوا ملحوظا يف ال�سنوات
الأخرية م�ستفيدا من املزايا التي وفرتها
اتفاقيات التجارة احلرة واحلوافز التي
ت�ضمنتها هذه االتفاقيات والتي مكنت
امل�ستثمرين من الو�صول للعديد من
الأ� �س��واق العاملية حيث بلغت اجماىل
ال���ص��ادرات لعام  2017ح��واىل 1.5
مليون دينار مقارنة مع �صادرات 2016
والتى بلغت حواىل  1.37مليون دينار.
وي�ضم القطاع ال�صناعات الفرعية

التاليه :الغزل واخل �ي��وط ،الأن�سجة
والأقم�شة ،الأقم�شة غ�ير املن�سوجة،
ال�سجاد واملوكيت و�أغطية الأر�ضيات
الن�سيجية ،املطرزات والأن�سجة يدوية
ال�صنع ,الأقم�شة املحاكة �أو الكرو�شية
ومنتجات الرتيكو ،املالب�س اجلاهزة
واك�س�سوارات املالب�س ،املن�سوجات غري
الألب�سة :املنا�شف ،م�لاءات الأ�سرة،
ال�ستائر ،احلقائب املن�سوجة ،اخليم،
منتجات اجل �ل��ود ،الأح��ذي��ة و�أج ��زاء
الأحذية ،احلقائب اجللدية.
ي �ع��د ق �ط��اع ال �� �ص �ن��اع��ات اجل�ل��دي��ة
واملحيكات من القطاعات كثيفة العمالة
حيث ي�ساعد على ت��وف�ير الكثري من
فر�ص العمل حمليا الأمر الذي يتطلب
التعاون بني جميع الأطراف املعنية لرفد
هذه ال�صناعة بالأيدي العاملة املدربة
املحلية و�إحاللها مكان العمالة الوافدة
لال�ستفادة من امكانيات هذا القطاع
يف دع��م وت�ط��وي��ر البيئة االجتماعية
واالقت�صادية ملا يوفره من فر�ص العمل
اىل ج��ان��ب دوره ك�ع��ام��ل رئ�ي���س��ي يف
حتريك االن�شطة االقت�صادية املحلية.
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Ongoing Royal Support to Workers
The occasion of the International
Labor Day, which Jordan marks
on the first of May every year is a
symbol of the world’s recognition
and appreciation to the role of
workers worldwide and for their
efforts and achievements. Workers
play important role in building and
modernizing their societies and
countries.
We, in Jordan believe that the
worker is the backbone who builds
and protects the country and shall
continue to work for the benefit of
the country moving ahead towards
a new era of Reform and Modern
State.
Jordan
witnessed
many
achievements during the reign of
HM King Abdulla II aimed mainly
the interest of the citizen and
the worker. In this context, we,
workers and union leaders and
members all recall various royal

requests to improve the living
standards of workers through
increase of minimum monthly
wage, provision of advanced
training programs by Vocational
Training Corporation, substitution
of local workforce instead of
foreign workers, implementation
of training plans and programs for
construction sector, increase health
insurance coverage to workers
and their family members, many
other initiatives. Furthermore, HM
the King called the government
to increase social care and social
security benefits to the workers,
provide them with housing units,
and develop strategies and action
plans which lead to creation of
job opportunities in labor markets.
The worker has acquired quality
training and modern technological
experiences which enable become
more effective, efficient and

productive. We further recall the
honoring by HM the King of workers
every year. The King instructed the
government to amend the Labor
Law to be compatible with the
updates which the country face,
and maintain balance between
production process pillars; the
worker and employer.
The Jordanian woman plays an
important role in the development
of the society and country. She
has become a key part of the
reform process. She works in all
professions and has assumed
all responsibilities. She has
achieved better living conditions
to her family along side of her
partner. We, the workers still
look for more achievements and
accomplishments and aspire that
some union freedoms restricting
laws are reconsidered.

The Union participates in regional conference
The General Trade Union
of
Workers in Textile,
Garment, and clothing
Industries participated in
the regional conference for
MENA countries organized
in Beirut by the International
Industries Federation.
In the conference, many
topics and challenges of
different production sectors
were presented and
discussed to look for ways
and methods to help workers
of different industries.
Country representatives in
the conference presented
updates on country

situations.
Along with the conference
sessions, the Union
representative, Mrs. Naifeh
Suleiman participated in the

Women Network meeting.
The participants reviewed
challenges for women low
contribution in labor market
and ways to overcome those
challenges.
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Need to Know
Number of QIZ small
businesses and factories still
violate articles of the Labor
Law regarding occupational
health and safety conditions
and workers' dorms. Few
articles of the law need to
be reviewed to help prevent
wrong application of their
provisions. Tens of workers
do suffer violation of their
living and accommodation
rights.

We, at the General Trade
Union of Workers in Textile,
Garment, and clothing
Industries (the Union),
emphasize and call the
businesses and factories
to comply with the sectoral
agreements signed between
the Union and concerned
agencies. The assurances
of HM King Abdullah II had
referred to the importance of
Jordanian labor sector which

The King honors laborers on the Labor Day
HM King Abdulla II patronized the event organized by GAM
on the Labor Day. All Jordanian workers had marked the
day at all their worksites. The event was attended by more
than three thousand workers. HM the King said «Brothers
and sisters, I am very proud of you and your achievements.
You are the symbol of giving, achievement and excellence.
God bless you all. Jordanians are well known of their
dedication and commitment at work. You are the title of
giving and benevolentness. With your efforts, our Country
shall continue to prosper. Happy labor day.»
On this occasion, HM the King had honored a group of
workers of the private and public sectors from all over the
kingdom to include textile and garment workers.
Our colleague Rabia’ Obaidat of the Union was honored.
Various musical performances were presented during the
event.

needs to be given utmost
priority and deal with the
sector effectively to improve
level of coordination between
institutions and preserve
the bright and distinguished
image of the country. Thus,
we hope that the Government
catches this gesture and
initiates its implementation.

Know Your Union
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment, and
clothing Industries is a permanent
independent voluntary democratic
organization established in 1954 to
defend and protect the workers>
rights and develop the benefits of
the members.
The Union seeks to achieve better
life for workers through improving
their living conditions, increasing
productivity and efficiency and
protecting legitimate rights of
members. It raises union awareness
and knowledge for workers, and
improves economic and health
levels of all members in general.
In addition, the Union supports the
democratic path and protects public
and union freedoms and rights for
better Jordan.

Congratulations
The General Trade Union of Workers in Textile, Garment, and
Apparel Industries congratulates all workers on the occasion of Fitr
Eid and the Labor Day which was marked on 1st of May, and wishes
all workers happiness and joy.
Happy Eid.
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