حكمة العدد

النقابة

قالوا “ ...اذا �أعطيت فقرياً
�سمكة تكون قد �سددت جوعه
ليوم واحد فقط� ،أما �إذا علمته
كيف ي�صطاد ال�سمك تكون قد
�سددت جوعه طوال العمر».

ن�شرة داخلية ت�صدرها النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة يف الأردن /العدد ( )84مت��وز 2020
ع�ضو االحتاد العام لعمال الأردن

ع�ضو االحتاد العربي للن�سيج  /القاهرة

ع�ضو االحت���اد ال���دويل  /جنيف

توقيع عق��ود موح��دة للعمال األردني�ين والوافدي��ن والالجئني

كورونا  ...أوضاع صعبة ومسؤولية مجتمعية والعمال أبرز الضحايا

 7ورش�������ات ع���م���ل يف
ع��م��ان وارب����د والظليل
ب��م��ش��ارك��ة أك���ث���ر من
 150ع���ام���ل���ة وع���ام���ل
اجتماع ثالثي لدفع أجور العمال يف الغزل والنسيج أثناء جائحة كورونا

لك ا�أن تعلم

كلمة رئيس النقابة

رعاية ملكية
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تقدير
يعتربأ�صعب
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القيامبها كورونا
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يوم العمال
ال�ضالح،علىكما ان
العمل،ويد حتمل
قطاعات تعمل
خمتلف�ضعار يد
علىيرفعون
بواجباتهم،
يف
ا�ستحداث
على
الوطني
االقت�صاد
قدرة
يف
ملمو�س
انح�سار
�سبقها
العمل،
�سوق
يواجهها
وعاملية
حملية
أزمة
�حمطة مف�ضلية هامة يف حياة ال��دول ملا لهذه الفئة من دور طليعي رائ��د يف نه�ضة املجتمعات
فر�ص العمل.

وتطويرها.

كان من املهم وقت االزمة بناء منظومة قواعد تدعم ب�شكل �أف�ضل الفئات الأكرث �ضعفا وحتقق احلماية
ونحن يف الردن وعلى الدوام اآمنا باأن العامل عمود فقري فاعل ميتلك نا�ضية القوة والبناء
الالزمة لهم� ،سواء من حيث �شمولهم بالت�أمينات االجتماعية �أو باحلمايات القانونية الأخرى ،وو�ضع �سيا�سات
إىلوؤول
منظم �م�ض
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كخطوة �أوىل
بغريهم
لذلك �أ�سوة
فعالة
ب�ضدقة وايجابيته وكفاءة عقلة على �ضياغة جمتمع اأردين حديث هدفه الذهاب حلياة جديدة
منظم.

عنوانها ال�ضالح والدولة احلديثة.

تو�ضح امل�ؤ�شرات االقت�صادية ات�ساع فئة القطاع غري املنظم يف الفرتة املقبلة على ح�ساب القطاع املنظم
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الأردنية املدربة مكان العمالة الوافدة ،وو�ضع خطط وبرامج تدريبية يف قطاع الإن�ضاءات ،وكذلك

ولهذا فانه بات من ال�ضروري ان تقوم ال�شركات وامل�صانع مبراجعة �شاملة لطريقة تعاطيها مع االزمة وعدم
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بلغةالعالقة.
أردينذات
الدولية

التكنولوجية
احلديثة.مالحظة انه يف ظل جائحة كورونا �أعلنت احلكومة �سل�سلة من القرارات لتقدمي �إعانات
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القت�ضادية
عملها يجري ت�سجيلها يف مظلة ال�ضمان االجتماعي ولهم ر�صيد كما لغريهم من الأردنيني� ،إىل جانب ذلك �إن
فيما بينهما.
هذه الفئة مت�ضررة �أي�ضا كما الأردنيني.
ولعبت املراأة الردنية العاملة دورا مهما يف عملية التنمية املجتمعية وتركت ب�ضمات وا�ضحة يف

ومن هنا فاننا يف النقابة نعتقد انه يتوجب زيادة اجلوالت التفتي�شية والت�أكد من تطبيق معايري ال�سالمة
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فيها.
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الدوري
قطاع العمل والعمال يف الأردن
الأدنى من احلماية االجتماعية.

الأول� ��وي� ��ة ال �ق �� �ض��وى و���ض��رورة

ومن هذا املنطلق تدعو النقابة
�ذال ا��ذل�يق���نط��اع
جميع م��ع ه�
التعامل
املهم��س
على ر�أ�
العاملني ا
وااللتزام
التقيد
�ضرورة
عملهم �إىل
برفع درجة
ي�ضهم
وب�ضكل
بفاعلية
بكافة املعايري والتعليمات التي ن�ص
التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات املعنية
عليها قانون العمل ودليل ال�سالمة
بال�سالمة الأردن
مكانة و�ضورة
حفاظ ًا
املهنية
العامةعلىاملتعلقة
تف�شي
خا�صة يف
مبواقع
الذيظليدفعنا
العمل المر
املتميزة ،وهو
ف�يرو���س ك��ورون��ا ،ومتكني العمال
تلتقط����اتاحلكومة
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وا
ال�ت��اك�ي��دات امللكية وتعمل على
وتطبيق معايري الوقاية ،بخا�صة �أن
تنفيذها.
العمل قد تكون ناقلة للعدوى.
بيئة

ر�أينــــــــــا

كورونا  ...أوضاع صعبة ومسؤولية مجتمعية والعمال أبرز الضحايا
االمر امل�ؤكد �إن خطورة جائحة فريو�س كورونا
يف العامل �ستكون كارثية يف كثري من املجاالت
ب�سبب الأزم����ات ال��ت��ي �ستخلفها ول��ن تنعك�س
فقط على امل�ستوى االق��ت�����ص��ادي وال�صناعي
وال�سياحي بقدر ت�أثريها على امل�ستوى االجتماعي
واال�ستقرار والأمن ،وارتفاع البطالة بني �صفوف
العمال وتدين فر�ص العمل ،وارتفاع عدد العمال
املحرومني من العمل والذين �أ�صبحت حياتهم
وح��ي��اة ذوي��ه��م يف خ��ط��ر م��ن ال��ف��ق��ر واحل��اج��ة
ولذلك �أقدمت دول يف العامل ومنها الأردن على
توفري بع�ض امل�ساعدات للأ�سر الفقرية والعمال
الفقراء.
وف��ق�� ًا لذلك فانه م��ن امل���ؤك��د ان��ه م��ن املبكر
معرفة حجم املعاناة الإن�سانية واالجتماعية
واالقت�صادية الذي �سيُخلفها فريو�س كورونا يف
العامل حيث تتهاوى القو ُة االقت�صادية العظمى
ب�ين جنباته ولكنه ي��رم��ي ب�شره على الفقرا ِء
وامل��ح��ت��اج�ين وال��ع��م��ال حم����دودي ال���دخ���ل ،وال
يختلف العمال يف �أي مكان يف العامل من حيث
ُ
احتياجاتهم الأ�سا�سية من ت�أمني لقمة العي�ش
لذويهم وبناء حياة كرمية و�سد رمقِ اجلوع.
وات��خ��ذت احلكومات يف العامل ودول عربية
اجراءات وقائية للحد من انت�شار فريو�س كورونا
وم��ن ه��ذه الإج�����راءات �إع�ل�ان ح��ال��ة ال��ط��وارئ
و�إعالن منع التجوال واغالق املحالت وامل�صانع
واملتاجر واملعامل ال�سياحية والفنادق وكل هذا
�سبب �أزمات كبرية وخطرية عند العمال ومنهم
االردنيني.
وبني تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية
�أن العمال حم���دودي ال��دخ��ل يعانون م��ن القلة
والبطالة ما قبل فريو�س كورونا فكيف �سيكون
م�صريهم يف ظل فريو�س يغلق احلياة ب�أكملها
يف الكثري م��ن ال���دول ال�صناعية وال��ت��ي تعتمد
باقت�صادها على الإنتاج وال�صناعات والن�شاطات
التجارية والتنقل بني القارات �أو ما ت�سمى يف
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عدم ح�صولهم على �أي �أجر.

وه��ي ظاهرة عامليّة ت�سعى �إىل تعزيز التكامل
ب�ين جمموعة م��ن امل��ج��االت امل��ال�� ّي��ة والتجارية
واالقت�صاديّة وغ�يره��ا كما ت�ساهم العوملة يف
الربط بني القطاعات املحليّة والعامليّة من خالل
تعزيز انتقال للخدمات وال�سلع ور�ؤو�س الأموال.

وخال�صة ال��ق��ول �أن املتابع للم�شهد ال��دويل
والإج�����راءات ال��ت��ي يتخذها للحد م��ن انت�شار
فريو�س كورونا ال ي�ستطيع التنب�ؤ مبا �ستخلفه
اجلائحة ول��رمب��ا بع�ض املحللني ينظرون �إىل
الو�ضع ح�سب الأهمية والأول��وي��ة ومنها الو�ضع
االقت�صادي الدويل �أو بع�ضهم ينظر �إىل الو�ضع
ال�صحي والآخ���ر ينظر �إىل العالقات الدولية
وال�سيا�سية و�أي من هذه الدول �ستخرج من هذه
الأزم��ة ب�أقل الأ���ض��رار .لأن هذه احل��رب لي�ست
ب��ح��رب ب�شرية ت��ق��وم على املك�سب واخل�����س��ارة
ولكنها حرب من نوع فريد وخا�ص.

"الدول الغنية والفقرية
واملنظمات الدولية عليها
أن تبدأ من اآلن بالدراسات
واألبحاث ملواجهة خطر
كورونا على العمال
ومل يكن العمال والعامالت يف قطاع الغزل
والن�سيج مبن�آى عن الت�أثر باجلائحة مثل غريهم
وذاك ل�سببني االول توقف الطلبات لدى العاملني
من منازلهم (�سواء من الأفراد �أو من امل�صانع
الكربى) ،وعدم مقدرة العمال على الو�صول �إىل
�أماكن عملهم ،بذلك ت�أثرت �أو�ضاع العمال �إما
بانعدام الدخل� ،أو باحلرمان من الأجر يف ظل
�أن العمال يف امل�صانع ملتزمني ب�إنتاج عدد معني
من الألب�سة وعدم ت�سليمها يف الوقت املحدد يعني

املجمل فان اجلميع �سيكون خ�سران فيها دون
مك�سب ولكننا �سنواجه خ�سارة �أعظم �إذا ما
انت�شرت الفو�ضى يف العامل ،فعلى دول العامل
الغنية والفقرية منها واملنظمات الدولية حلقوق
الإن�سان �أن تبد�أ من الآن عمل درا�سات ال�ستيعاب
الفرتة القادمة وو�ضع �أ�س�س للتعامل مع الأزمات
التي �ستخلفها جائحة فريو�س كورونا و�أن ي�صبوا
جل اهتمامهم ب�إعادة �إنعا�ش االقت�صاد العاملي
ب��دل من �سباق الت�سلح والرتكيز على �صناعة
امل��وت فالأف�ضل هو البحث عن �صناعة احلياة
واالهتمام ب�شريحة العمال وتوفري البديل لهم
حتي تبدء عملية انعا�ش االقت�صاد يف البالد.

3

إجتماع ثالثي لدفع أجور العمال يف الغزل والنسيج أثناء جائحة كورونا
عقدت اللجنة امل�شرتكة م��ن ممثلي
�أ�صحاب العمل ونقابة الغزل والن�سيج
واالل��ب�����س��ة اجتماعا مت فيه �إ�ستعرا�ض
ودرا�سة القرارات ال�صادرة عن احلكومة
واوام����ر ال��دف��اع وخ��ا���ص��ة ت��ل��ك املتعلقة
بالعمالة ب�شكل ع��ام وب��الأخ�����ص عمالة
قطاع الألب�سة �سيما وان الظروف التي
تواجه القطاع من �أ�صحاب عمل وعمال
باتت �صعبة للجميع.
وخ��ل�ال االج��ت��م��اع مت ال��ت���أك��ي��د من
اجلميع على الإلتزام بجميع �أوامر الدفاع
وتطبيقها وال��ت��ي ُت��ع��ن��ى ب��ح��ي��اة العمال
وحمايتهم من �أي مكروه للحفاظ عليهم
وب��ال��ت��ايل احل��ف��اظ ع��ل��ى ق��ط��اع �صناعة
الألب�سة يف الأردن.
ومت يف االج��ت��م��اع ا���س��ت��ع��را���ض ام��ر
ال��دف��اع رق���م  6وال����ذي ي��ق��ول ل�صاحب
العمل يف امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت امل�صرح لها
بالعمل ب�صورة جزئية بالن�سبة للعاملني
غري املكلفني بعمل �أو تلك امل�شمولة بقرار
التعطيل ومل ي�صرح لها بالعمل،التقدم
بطلب لوزير العمل لل�سماح لهم بدفع ما ال
يقل عن ٪٥٠من قيمة الأجراملعتاد له�ؤالء
العمال،على �أن ال يقل ما يتقا�ضاه العمال
من االجر عن احلد الأدنى للأجور.
وتوافق احل�ضور على االخذ باالعتبار
م�صلحة العاملني يف قطاع الألب�سة يف
املناطق التنموية وامل��ن��اط��ق ال�صناعية
امل���ؤه��ل��ة وق��وت��ه��م ال��ي��وم��ي ومت��ا���ش��ي��ا مع
امل�صلحة ال��ع��ام��ة للقطاع وح�سا�سيته
وح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال���ق���درة ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة له
حيث مت االت��ف��اق على ان جميع م�صانع
الألب�سة التي توقفت عن العمل منذ تاريخ
 2020/3/18ح�سب ام��ر ال��دف��اع ،قد
با�شرت بع�ض امل�صانع يف املناطق التنموية
وامل��ن��اط��ق ال�صناعية امل���ؤه��ل��ة بالعمل
اب��ت��داءا من  2020/4/4بعد ق��رار رقم
و 5127/1/1/ال�صادر من وزارة العمل
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ال�سماح للمقيمني يف املناطق ال�صناعية
بالعمل مع احلفاظ على ال�سالمة العامة،
وتفاوتت �أوقات البداية لكل م�صنع ح�سب
املوافقات والتح�ضريات الالزمة بجميع او
كل العاملني �أردنيني او �أجانب كانوا.
و�شددواعلى انه مبا ان معظم العاملني
يف قطاع الألب�سة يبد�آوون حياتهم املهنية
يف ق��ط��اع الأل��ب�����س��ة �ضمن احل��د الأدن���ى
للأجور وهو  220دينار ،وبالتايل فان الأثر
عليهم حم��دود حيث انهم �سيتقا�ضون
احلد الأدنى للأجور بكل الأحوال بح�سب
�أوامر الدفاع.
وح�سب االتفاقية اجلماعية وقانون
ال��ع��م��ل ف���ان ت��ع��ري��ف االج����ر ه���و ك���ل ما
يتقا�ضاه العامل ن��ق��دا وعينا وعليه مت
االتفاق على اعتبار قيمة ما يتم تقدميه
عينا هو  95دينار للعمالة الوافدة .وعليه
مت الت�آكيد على جميع امل�صانع باال�ستمرار
ب��ت��ق��دمي اخل��دم��ات للعمال م��ن م�سكن
وم�آكل وم�شرب خالل فرتة احلظر.
وب��الإ���ش��ارة اىل االتفاقية اجلماعية
التي مت توقيعها بتاريخ 2019/11/21
مت تعريف العاملني امل�شمولني بتطبيق
�إج�����راءات االت��ف��اق��ي��ة اجلماعية الذين
ي�ستحقون رواتب دون  300دينار �شهريا،

وعليه مت التوافق يف هذا االجتماع على
بع�ض االليات لدفع الرواتب تفاديا ل�سوء
الفهم يف التف�سريات
وج���رى ال��ت��واف��ق ان��ه بالن�سبة ل�شهر
اذار  ، 2020ي��دف��ع ال��ق��ط��اع اج��ر �شهر
 2020/3دون �أي اقتطاع جلميع العاملني
�أردنيني او �أجانب ح�سب امر الدفاع رقم
 ،6وبالن�سبة ل�شهر ني�سان  ، 2020وذلك
عن الفرتة التي عملوا بها اما يف املواقع
او عن بعد  ،ي�ستحق العاملني االجر دون
�أي اقتطاع لالردنيني والأجانب ح�سب امر
الدفاع رقم  ،6اما بالن�سبة ل�شهر ني�سان
 ، 2020وذلك عن الفرتة التي مل يعملوا
بها ،ي�ستحق العاملني  ٪70من االجر بحد
ادن��ى  300دي��ن��ار لالردنيني والأج��ان��ب،
وبالن�سبة ل�شهر �أيار  ، 2020ي�ستمر العمل
بااللية تلك حلني عودة جميع العاملني اىل
العمل ب�شكل كلي.
ووقع على هذا التفاهم كل من فرحان
اف��رام رئي�س اجلمعية الأردنية مل�صدري
الألب�سة واملن�سوجات ،و�إي��ه��اب القادري
ممثل قطاع الألب�سة واملحيكات يف غرفة
�صناعة االردن،وفتح اهلل العمراين رئي�س
النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل
والن�سيج والألب�سة.

النقابة توقع اتفاقيتن مع الشركة الهندية عمالية وصحية
وقعت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج والألب�سة وال�شركة الهندية
االردنية للمالب�س اتفاق عمل جماعي واخر
�صحي  ،فقد ت�ضمن االتفاق اجلماعي ومبا
ان��ه مت اي��ق��اف العمل ب�شكل كلي يف امل�صنع
فرع  2من تاريخ  2020/3/18ب�سبب جائحة
كورونا واعالن �شركة نيفارد �إفال�سها وتوقف
العمل فقد مت ت�سليم رواتب �شهر �آذار كام ًال
جلميع العمال ،ومت التوافق على ت�سليم �آخر
دفعة من م�ستحقات الرواتب  %70من القيمة
النقدية لراتب ني�سان بواقع  60دينار نقدا و95
دينار مواد عينية وبذلك تكون ال�شركة بريئة
الذمة عن �شهر ني�سان ،وان يتم اال�ستمرار
بدفع القيمة العينية  95دينار لتزويد العمال
بخدمات ال�سكن واملياه والكهرباء والطعام
والرعاية ال�صحية طيلة فرتة مكوثهم باالردن
ولغاية ترتيب �إج��راءات �سفرهم ومغادرتهم
ال���ب�ل�اد ،وان ي��ت��م ���ص��رف م�ستحقات ب��دل

االجازات وال�ضمان االجتماعي ا�صوال وح�سب
القوانني ،وان تلتزم ال�شركة بتامني تذكرة
�سفر للموظف.
اما االتفاق ال�صحي فقد ت�ضمن ان تتوىل
العيادات الطبية العامة لنقابة عمال الغزل
والن�سيج تقدمي اخلدمات الطبية للعاملني لدى
ال�شركة ،و ذلك كما يلي�:إجراء الفح�ص الدوري
للعاملني وفق �أحكام نظام العناية الطبية رقم
 /42ل�سنة 1998والتعليمات ال�صادرة مبوجبه
وذلك ح�سب احلد الأدنى لأ�سعار و�أجور وزارة
ال�صحة� ،إع�ل�ام ال��ف��ري��ق الأول خطي ًا ب���أي
�أمرا�ض مهنية �أو م�شتبه بها ،وتقدمي اخلدمة
الطبية الأولية والفح�ص ال�سريري للعاملني
وفق مناذج طبية معتمدةلهذه الغاية ويف موقع
العيادة يف امل�صنع ،و�إ�صدار التقارير الطبية
اخلا�صة مبنح العامل الإج��ازة املر�ضية وفق
�أحكام املادة ( )65من قانون العمل باعتبارها
اجلهة املعتمدة لهذه الغاية.

ك��م��ا مت ال��ت��واف��ق ع��ل��ى ان ت��ت��وىل ال�شركة
ت�أمني املكان املنا�سب ،والأج��ه��زة والأدوات
وامل�ستلزمات الطبية والأدوي���ة الالزمة لأداء
م��ه��ام الطبيب املعتمد م��ن ال��ن��ق��اب��ة داخ��ل
مقرال�شركة.
وجاء توقيع االتفاقية التي وقعها عن النقابة
رئي�سها فتح اهلل العمراين وعن ال�شركة ال�سيد
�أني�ش بوري نظر ًا الهتمام الفريقني يف توفري
بيئة عمل منا�سبة واملحافظة على �سالمة
و�صحة العاملني ،وت���أم�ين الرعاية والعناية
ال�صحية والوقائية لهم ،وتنفيذ ًا لاللتزامات
املن�صو�ص عليها يف �أحكــــام القـــــوانني
والأنظمة املعمول بها ،وخا�صة قانون العمل
والأنظمة والتعليمات وال��ق��رارات ال�صادرة
مبوجبه.

لقاء بني اللجنة الوطنية لشؤون املراة والنقابة
عقدت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة اجتماعا
مو�سعا مع اللجنة الوطنية االردنية ل�ش�ؤون املراة مت فيه ا�ستعرا�ض حماور عمل
النقابة واللجنة ودرا�سة اليات العمل والتوا�صل بني الطرفني جلهة الدعم الالزم
للجنة املراة يف النقابة� ،سيما وان �أغلبية العاملني يف القطاع هم من ال�سيدات.
ومت يف االجتماع ا�ستعرا�ض اتفاقية الق�ضاء على العنف والتحر�ش يف بيئة
العمل ،واي�ضا تثمني ما قامت به النقابة من خالل ادراج بند يف االتفاقية
القطاعية لتعزيز بيئة عمل للعمال خالية من العنف والتحر�ش والتمييز ،ومنع
العنف والتحر�ش والتمييز يف مكان العمل بكل �أ�شكاله.

وك��ان برنامج عمل �أف�ضل (الأردن) اطلق م�شروع ًا جديد ًا بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية والأطراف املعنية الوطنية ملكافحة العنف القائم على
النوع االجتماعي ،ويهدف امل�شروع ال��ذي ي�ستمر � 18شهراً ،ملكافحة العنف
القائم على النوع االجتماعي يف العمل عرب توعية العمال ،وبناء قدرات الإدارة
الو�سطى للمعامل ،وحت�سني و�صول العمال ،ال �سيما املهاجرين منهم� ،إىل �آليات
التظلم وم�ؤ�س�سات الدعم ،و�إحداث تغيري �إيجابي يف حياة �آالف العمال يف قطاع
املالب�س يف الأردن ،و�صوال لتقدمي �أمثلة رائدة يف مكافحة العنف القائم على
النوع االجتماعي يف امل�صانع ،و�إحداث �أثر قوي يف هذا القطاع.

دعوة مفتوحة
تدعو النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة
العاملني يف القطاع اىل عدم الرتدد يف التوا�صل مع النقابة �سواء من خالل مكتبها الرئي�سي يف
العا�صمة عمان او يف مكاتبها يف املحافظات اخرى �سواء يف مدينة احل�سن ال�صناعية وحمافظة
اربد ومنطقة ال�ضليل ال�صناعية يف حمافظة الزرقاء او يف منطقة التجمعات ال�صناعية يف
منطقة �سحاب ،وجميع العاملني والعامالت يف مناطق عملهم املختلفة
وت�ؤكد النقابة ان ابوابها دائما مفتوحة للعاملني للتوا�صل معهم واال�ستماع ل�شكواهم وحلها ،وخماطبة
اجلهات املعنية والتوا�صل مع ا�صحاب العمل يف كل الق�ضايا امللحة التي تتعلق بالقطاع.
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بمشاركة أكثر من  150عاملة وعامل
 7ورشات عمل يف عمان واربد والظليل
بمشاركة أكثر من  150عاملة وعامل
نظمت النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة �سبعة
ور�شات عمل توزعت  3منها يف مدنية
اربد و 3يف عمان وور�شة عمل يف الظليل،
حيث �شارك يف الور�شات عمال وافدين
من جن�سيات خمتلفة وعمال �أردنيني من
كافة املناطق.
وت��رك��زت ور���ش��ات العمل ح��ول بناء
ال���ق���درات وت��ع��ري��ف ال��ع��م��ال بحقوقهم
وواجباتهم ودور النقابة يف الدفاع عن
تلك احلقوق ،واي�ضا �شرح مف�صل عن
عقد العمل اجلماعي الذي مت توقيعه بني
جميع االطراف.
وق���ال رئ��ي�����س ال��ن��ق��اب��ة ال��زم��ي��ل فتح
اهلل العمراين يف افتتاح ور�شات العمل
ان النقابة ت�سعى على ال��دوام للحفاظ
على حقوق العمال ،كما �أكد على �أهمية
الإتفاقيات القطاعية ،م�شريا للمزايا
ال��ت��ي ح�صل عليها جميع ال��ع��م��ال يف
القطاع ،وتفعيل دور اللجان النقابية يف
امل�صانع وال�سكنات وحتديد �أدواره��م،
والتوا�صل بينهم و�آل��ي��ات التوا�صل مع
النقابة.
و�أجاب رئي�س النقابة خالل ور�شات
العمل على الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي
تقدم بها امل�شاركني يف الور�شات والتي
�أن�صبت حول احلقوق والواحبات والتي
من املفرت�ض �أن يعرفها العمال وخا�صة
فيما يتعلق ب��ق��ان��ون ال��ع��م��ل وال�ضمان
الأجتماعي والعقد املوحد.
وثمن امل�شاركون الدور التي تقوم به
النقابة يف الدفاع عن م�صاحلهم وتوقيع
اتفاقيات م��ن �ش�أنها تعزيز حقوقهم
وتعظيم مكت�سابتهم.
6

توقيع عقود موحدة
للعمال األردنيني والوافدين والالجئني
�أث��م��ر ح��وار فتحته النقابة م��ع �أط��راف
الإنتاج (�أ�صحاب العمل) من خالل املجل�س
امل�����ش�ترك ال����ذي ي��ت��ك��ون م���ن مم��ث��ل�ين عن
النقابة و�أ�صحاب العمل عن �أدخال تعديالت
على العقود امل��وح��دة للوافدين والالجئني
و�إ�ستحداث عقد موحد للعمال االردنيني.
وق���ال رئ��ي�����س ال��ن��ق��اب��ة ال��زم��ي��ل ف��ت��ح اهلل
العمراين ان احل��وار ال��ذي اجرته النقابة
جاء يف ظل ما متر به البالد من ازمة غري
م�سبوقة قد ت�ؤثر على العمال واالقت�صاد
ب�شكل كامل.
وج��اء يف عقد العمل امل��وح��د لالردنيني
ال��ذي وقعته النقابة مع اجلمعية االردنية
مل�������ص���دري االل���ب�������س���ة واالك�������س�������س���وارات
واملن�سوجات ،والنقابة العامة ال�صحاب
م�صانع املحيكات �أن��ه على �صاحب العمل
توفري بيئة عمل �آمنة للعامل عن طريق اتخاذ
االحتياطات والتدابري الالزمة حلمايته من
الأخطار والأمرا�ض التي قد تنجم عن العمل
وع��ن الآالت امل�ستعملة فيه وتوفري و�سائل
احلماية ال�شخ�صية والوقاية من �أخطار
العمل و�أمرا�ض املهنة كاملالب�س والنظارات
والقفازات والكمامات والأحذية وغريها،
وفق ًا لطبيعة العمل ،وتوفري الرعاية ال�صحية
من خالل عمل الرتتيبات الالزمة لإجراء
الفح�ص الطبي الأوّيل وكذلك الفحو�ص
الطبية الروتينية وفقا لتعليمات الفحو�ص

الطبية للعمال ال�صادرة طبقا لقانون العمل
الأردين وكذلك النموذج الر�سمي ال�صادر
عن وزارة العمل بخ�صو�ص هذه الفحو�صات،
ويف احل��االت الطارئة يتوجب على الكادر
الطبي لدى �صاحب العمل حتويل العامل �إىل
طبيب خمت�ص�أ و�إىل امل�ست�شفى على وجه
ال�سرعة ودون �أي ت�أخري ليح�صل العامل
على الرعاية ال�صحية املطلوبة والعالجات
املنا�سبة على نفقة �صاحب العمل،وتوفري
موا�صالت جمانية و�آمنة (ذهاب ًا و�إياباً)
للعامل ،ويكون للعامل حُ رية مغادرة مكان
العمل با�ستخدام هذه املوا�صالت بعد انتهاء
�ساعات العمل ال��ع��ادي��ة ،كما يتوجب على
�صاحب العمل توفري موا�صالت للعامل �إذا

ا�شتغل عم ًال �إ�ضافي ًا بعد انتهاء �ساعات
ال��دوام ،توفري بيئة عمل خالية من العنف
والتحر�ش والتمييز ،ومنع العنف والتحر�ش
والتمييز يف م��ك��ان ال��ع��م��ل ب��ك��ل �أ���ش��ك��ال��ه،
وي�شمل ذل���ك :العنف اجل�سدي واملعنوي
واالقت�صادي والتحر�ش مثل االع��ت��داء �أو
الإ�ساءة اللفظية �أو التهديد للعمال لأي �سبب
كان والإيذاء والتحر�ش اجلن�سي بكافة �صوره
و�أ�شكاله ،وع��دم التمييز �ضد العامل 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.

مشروع عمل أفضل يثمن دور النقابة يف تثقيف وتوعية العمال
تعددت االجتماعات التي عقدتها النقابة
خ�لال جائحة ك��ورون��ا م��ع �أط���راف خمتلفة
ح��ي��ث ع��ق��دت ع���دة اج��ت��م��اع��ات ع�بر تقنية
الفيديو مع ممثلني خمتلفني مت فيها مناق�شة
تاثري اجلائحة و�سبل التعامل معها واال�ستماع

لوجهات النظر املختلفة ،حيث عقد اجتماع على حقوق العمال مبا يكفل موا�صلة عملهم،
مع م�شروع عمل اف�ضل ملناق�شة املو�ضوع نف�سه ويعمل برنامج عمل �أف�ضل/الأردن مع النقابة
وفيه ا�شار ممثلني عن امل�شروع ان النقابة
كان لها دور مبا�شر وا�سا�سي يف ترتيب اجواء على تعزيز قدراتها لتنظيم ومتثيل العاملني
ا�ستجابة وتقريب وجهات النظر للحفاظ يف قطاع الألب�سة على نحو فعّال.
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النقابة تشارك يف مؤتمرات افرتاضية ملناقشة اليات التعامل مع كورونا والحفاظ
على حصة االردن من األنتاج العاملي
�شددت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل
والن�سيج وااللب�سة من خالل م�ؤمترات �أجرتها عرب
الأنرتنت والتوا�صل االجتماعي مب�شاركة ممثلني
ع��ن منظمة العمل الدولية واملنتجني الدوليني
وم�شروع عمل اف�ضل وممثلني عن ا�صحاب العمل
يف اململكة ،ملناق�شة تداعيات ازم��ة كورونا على
العمال وا�صحاب العمل ،وطريقة اخل���روج من
االزم��ة باقل اخل�سائر ،و�شددت خالل االجتماع
على كيفية حت�صيل حقوق العمال وتامينهم بامل�أكل
وامل�شرب وعدم تخفي�ض ح�صة االردن من العمل
من قبل �أ�صحاب العالمات التجارية العاملية.
وقال رئي�س النقابة فتح اهلل العمراين انه من
املهم االلتفات لهذا املو�ضوع ملا له من اهمية
كربى يف تعزيز تواجد االردن على خارطة االنتاج
العاملي ،واي�ضا احلفاظ على ح�صة االردن من
االنتاج.

يف ال�شهورالقادمة ،والآث���ار املرتتبة على �سبل
معي�شتهم نتيجة للتغريات يف و�ضعهم الوظيفي
و�أزم��ة جائحة فريو�س كورونا ب�شكل عام؛ ف�ضال
عن �آليات التكيف التي يتخذها الأفراد و�أ�سرهم
للتعامل مع الأزمة.

وج�����اء ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا امل�����ؤمت����ر االف�ت�را����ض���ي
ال�ستك�شاف بع�ض الآثار املبا�شرة جلائحة كورونا
على الو�ضع الوظيفي للعمال يف الأردن ،وتوفري
درا�سة تكون الأ�سا�س لتقييم الآث��ار طويلة املدى
على ه���ؤالء العمال من خ�لال م�سوحات املتابعة

كما جرى بحث طريقة اال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل
للت�أثري ال�سلبي لـجائحة فريو�س كورونا على �سوق
العمل ،وه��ذا ي�شمل معاجلة التحديات وب�شكل
رئي�سي تلك التي تت�سم بطابع غري منظم ،من

اعتماد ملحق لعقد عمل موحد للعمال غري االردنيني
مت ال��ت��واف��ق ب�ين اجلمعيةا لأردن��ي��ة
مل�صدري الألب�سة واملن�سوجات والنقابة
ال��ع��ام��ة لأ���ص��ح��اب م�صانع املحيكات
والنقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج والألب�سة ،حيث ن�صت
التوافق على ان��ه يف ح��ال انتهاء عقد
العمل املحدد املدة للعامل الوافد وعدم
رغبة ط��ريف العقد بتجديده ،فيرتتب
ع��ل��ى ���ص��اح��ب ال��ع��م��ل ت����أم�ي�ن ال��ع��ام��ل
بال�سكن ووجبات الطعام حلني االنتهاء
من �إج���راءات �سفره ،مع ع��دم ت�شغيله
ب�أي �صوره من ال�صور ،ويف حال انتهاء
عقد العمل املحدد املدة للعامل الوافد
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ورغب الطرفان بتجديده ،فيرتتب على
�صاحب العمل جت��دي��ده وف��ق�� ًا لنموذج
عقد العمل املوحد واملتفق عليه م�سبق ًا
ل��دى ال��ط��رف��ان ،ويف ح��ال انتهاء عقد
العمل املحدد املدة للعامل الوافد ورغبة
طريف العقد باال�ستمرار بالعمل لفرتة
م�ؤقتة حلني االنتهاء من �إجراءات �سفر
ال��ع��ام��ل ،فيرتتب على �صاحب العمل
والعامل متديد مدة عقد العمل املوحد
واملحدد املدة واملوقع م�سبق ًا فيما بينهم
وبنف�س ال�شروط ال�سابقة وفق ًا للنموذج
املرفق.

خالل االنتقال ال�شامل والتدريجي من االقت�صاد
غري املنظم �إىل االقت�صاد املنظم ،الذي ي�أخذ يف
االعتبار م�صالح العمال و�أ�صحاب العمل على حد
�سواء.
كما �شاركت النقابة يف امل�ؤمتر االفرتا�ضي الذي
عقد بوا�سطة تقنية الفيديو مع االحت��اد الدويل
لل�صناعات والتي �شارك فيها اكرث من  100نقابة
عمالية وعاملية يف قطاع الغزل والن�سيج والألب�سة
لبحث تداعيات ازمة كورونا على القطاع.

�سفرية بنغالد�ش تزور النقاية
وتلتقي عمال و�أ�صحاب عمل
اجتمعت �سفرية بنغالد�ش يف االْردن ال�سيدة ناهدة �سبحان
برئي�����س النقاب����ة بح�ض����ور ع����دد من �أع�ض����اء الهيئ����ة االدارية
والعام����ة ،وعق����د االجتم����اع يف فرع النقاب����ة الكائ����ن يف مدينة
الظليل ال�صناعية.
وبحث����ت ال�سفرية مع النقابة اليات التوا�صل الدائم و�أطلعت
على الإجراءات التي تقوم بها النقابة ودورها يف خدمة العمال
والدف����اع عن م�صاحله����م والبحث عن حتقيق مزاي����ا �إ�ضافية
لهم.
وثمن����ت ال�سي����دة �سبح����ان الدور ال����ذي تقوم ب����ه النقابة يف
الدف����اع عن حقوق العم����ال دون متيز ،م�شري ًة اىل �أن مبا تقوم
به النقابة ال مثيل لها يف دول متقدمة.
والتقت ال�سفرية على هام�ش اللقاء بعدد من العمال البنغال
العامل��ي�ن يف االْردن وخا�ص����ة يف منطق����ة الظلي����ل ال�صناعية ،
وا�ستمعت منهم البرز املوا�ضيع التي تقلقهم  ،كما التقت ناهدة
�سبحان بعدد من ا�صحاب ال�شركات وامل�صانع يف املنطقة .

Bangladesh Ambassador visits union office,
meets workers, employers
Bangladesh’s Ambassador to
Jordan Her Excellency Nihad
Subhan visited the General Trade
Union of Workers in Textile
Garment & Clothing Industries’
office in Al Dulail City and met
with Union President Fathallah Al
Omrani.
The meeting, attended by
members of the General and
the Administrative boards of the
Union, discussed the union’s
permanent communication
mechanisms and reviewed the
union’s procedures in serving the
workers and achieving additional
benefits for them.
The Ambassador expressed her
appreciation of the great role the

union plays in defending the rights
of workers of all nationalities.

workers in Al Dulail and listened to
their major concerns.

On the sidelines of the meeting,
the Ambassador met with a
number of Bangladeshi factory

The envoy also met with a
number of company owners in the
region.

Capacity building workshops organized
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment &
Clothing Industries organized
seven awareness and capacity
building workshops; three in
Irbid, three in Amman and one
in Ad-Dulail qualified industrial
zones attended by more than 150
Jordanian and foreign workers.
The workshops focused on
workers’ capacity building and
provision of knowledge of their
rights and duties, in addition to the
role of the Union in defending such
rights. Detailed clarification was
given on Collective Agreements
signed by representatives of
employers and employees.
In opening of workshops, the
Union President, Mr. Fathalla
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Omrani stated that the Union
seeks to protect rights of workers
and defend their interests.
In addition, he referred to
benefits which workers gain
from conclusion of collective

agreements, and stressed the role
of union committees in factories
and dorms, and the need for
continuous communication with
the Union.

Our Opinion

Tough Situations, community responsibility and Workers who are most victims

For sure the danger of
Coronavirus COVID 19 pandemic
in the world would be greater and
more catastrophic in all fields due
to crisis happen. They will affect
all sectors; economy, industry,
and tourism, in addition to social
level, stability and security.
Unemployment and poverty shall
increase while job opportunities
shall decrease. That is why
countries offer assistance to poor
families and workers.

curfew, closure of many activities
and others. This led to many
severe crises on workers.

It is still early to determine
size of the human and socioeconomic suffering as a result of
Coronavirus crisis. In all places,
people need to meet their basic
needs and seek to live decent life.

Textile and apparel workers
are not far from this crisis.
Orders have stopped for people
working at home (whether from
individuals or big factories).
Workers become unable to reach
work sites. Therefore, they lost
income and factories could not
fulfill their promises and orders
and deliver goods on time.

Governments in the world and
the Arab World as well, took
measures to combat this deadly
pandemic, such as lockdown,

ILO Director General report
indicates that limited-income
workers shall suffer more and
the impact of COVID 19 shall be
greater on them. Many economic
activities shall be affected. The
whole globalization phenomenon
shall be affected in all countries
as production and supply chain
extends among countries.

Looking around us and following
what’s happening in different
regions, it is difficult to predict the
results of the pandemic. Analysts
look for impact on sectors and their
priority being health, economic or
even political and international
situations and consider it a war,
but it is a different type of war.
It is a unique one. There will be
no winner or loser. As all will be
losers, countries need to unite
and work together to defeat such
enemy. We need to start research
and studies to learn from this
terrible experience to overcome
consequences and re-build world
economy, focus on revival of life
rather than race of armament.
We need to care for people and
their lives, workers in particular,
and offer them alternatives for
better and decent life, so that
economy recovers soon.

Approval of a new annex of the Standard
Work Contract for Migrant Workers

Jordan Garments, Accessories
& Textiles Exporters’ Association
(JGATE), the Association of
Owners of Factories, Workshops
and Garments (AOFWG) and
the General Trade Union of
Workers in Textile, Garment &
Clothing Industries agreed on a
new annex of the Standard Work
Contract for Migrant Workers.
The annex states that if the
definite period work contract
of the migrant worker expires
and both contract parties do
not wish contract renewal, the
employer shall continue provide
accommodation and food to
worker until travel arrangements
are completed without forcing

the worker to work during such
period.
If the definite period work
contract expires and both parties
wish to renew the contract,
employer shall renew the contract
using the approved standard
work contract. In addition, if

the contract expires and both
parties wish to continue work for
a short period of time until travel
arrangements are completed,
the employer and worker shall
renew the approved and signed
standard work contract with
similar previous conditions as
stated in the attached form.
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Workers and Coronavirus
Law, the Union is tasked with
improvement of labor conditions
and relations, including conduct
of collective bargaining and
agreements. This Agreement is
a way to continue progress of
textile and clothes sector which
aims to support Jordan economy
and improve work conditions.
٭ فتح اهلل العمراين
The Agreement is also a step
forward building on previous
sectoral bargain agreement.

as a whole. It is a reflection of

النقابة
رئيسthat
كلمة
best practices
are in line with

رعاية ملكية
مستمرة للعمال

The Agreement is a result

internationally acknowledged
labor standards.

We, at the Union, seek always to
establish, enhance and organize
balanced relationships between
investors and employees. It is
our aim to create attractive work
environment that leads to the
welfare of workers and benefit of
investors.

at theعيد
time the Union
By Fathalla
Omrani
يعرب عن
املا�ضي هو رمز
أول من اأيارofالoutstanding
أردن والعامل يفcooperation
الذي احتفل به الTherefore,
العمال العاملي
calls the employers to implement
all parties;
employers
Withيت�ضببون
the help الذين
of all لولئك
concerned
عرقا
تقديراbetween
بعيد العمال
ؤ�ض�ضاتهم حتتفل
كما ان مو
تقدير العامل
the ،للعمال
Agreement,
it urges
and
employees,
and
reflects
parties, the General Trade
employees
work يف
sincerely
 كما ان يوم العمال يعترب، يرفعون �ضعار يد تعمل ويد حتمل ال�ضالح،بواجباتهم
القيامto �ضبيل
Union of Workers in Textile, the positive atmosphere of the to maximize production and
Sector.
led toلهذه
positive
stability
of يف
املجتمعاتand
نه�ضة
��د يفIndustries
دور طليعي رائ
 منItالفئة
�دول ملا
�حياة ال
مف�ضلية هامة
حمطة
Garment
Clothing
improve
productivity
to maintain
(the Union) had successfully the relationship between parties and sustain investments.
.وتطويرها
concluded a new sectoral and improvement of production
Finally, as we congratulate all

concepts which will resolve
فقري فاعل ميتلك نا�ضية القوة والبناء
ونحن يف الردن وعلى الدوام اآمنا باأن العامل عمود
amicably all disputes that may those concerned on the signing
of theواملحافظة
sectoral agreement
arise from وحماية
time to time.
hope على
 م�ضوؤول- اي العامل-  وهو اي�ضا،مكت�ضباته
الوطنWeمقدرات
 والتعمريwhich
its
enforcement
started on 1
all Agreement's provisions
حديث هدفه الذهاب حلياة جديدةthat
أردين
ا
جمتمع
�ضياغة
على
عقلة
وكفاءة
وايجابيته
ب�ضدقة
will be fully implemented taking Nov. 2019 and will remain valid
till 1 Nov.
2022,عنوانها
we commend
into consideration the mutual
.والدولة احلديثة
ال�ضالح

Collective Bargain Agreement
(the Agreement) along with
Jordan Garments, Accessories
& Textiles Exporters’ Association
(JGATE), and the Association of
Owners of Factories, Workshops
and Garments (AOFWG). It is a
good opportunity to commend
all efforts that had resulted with
signature of the Agreement that
will serve entire Sector.

interests of all parties.

the positive understanding by all
parties as well as the role played
by BWJ in bringing together the
different viewpoints. We also
thank all those who sought and
contributed to achieve these
results.

Jordan’s presence in global
production map, and maintain its
share of production.

were discussed.

 حزمة،اذ �ضهد الأردن يف عهد جاللتهThe
،ملكية
حتت رعايةshall
العمالbeبعيد
Agreement
a وقد جاء احتفال الردن
model
for other
sectors.
is
ويف هذا ال�ضدد ن�ضتذكر جميعا عمال
،والعامل
املواطن
م�ضلحةIt الرئي�س
اإجراءات كان هدفها
way to manage any social
 املعي�ضية للعمال التي ت�ضمنت زيادةadialogue
الظروف
لتح�ضني
وحكومة ونقابات الدعوات امللكية املتكررة
process for solid
industrial
relationships
العمالة
 واإحاللto
،املهني
متطورة من
 تدريبيةwhether
 وتوفري برامج،احلد الأدنى لالأجور
According
theالتدريب
Laborخالل
on employers' level or the Sector
 وكذلك، وو�ضع خطط وبرامج تدريبية يف قطاع الإن�ضاءات،الأردنية املدربة مكان العمالة الوافدة
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Workers in Textile, Garment and
Clothing Industries discussed
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of Coronavirus pandemic on
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employers. The Union stressed on
how to protect rights of workers,
maintain their livelihood, and not
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A tripartite agreement for salary payment of textile
workers during Pandemic period
The joint committee of
representatives of textile sector
employers and employees met
to discuss several government
decisions and Defense orders issued
during the last period in particular
those that affect workers in general
and textile workers in particular as
situation is becoming very hard on all.
During the meeting, it was stressed
by all to comply with and implement
all defense orders which aim to
care for and protect workers’ life
and maintain their livelihood which
will lead to protection of textile and
garment sector in Jordan.
In the meeting, Defense Order
no. 6 of 2020 was reviewed. The
Order stipulates that establishment
authorized to perform partially or not
included in non-work or unauthorized
to work decision may apply to Minister
of Labor to pay 50% of regular salary
on condition it is not below minimum
wage.
Pursuant to the Collective
Agreement, employers pay minimum
wage, so they will continue salary
payment as well as in-kind items.
This does not contradict with Defense
Order requirements.

It was agreed to pay full wage of
March 2020 without any deduction
from both local and migrant workers
as stated in Defence Order 6. As for
workers who were not authorized to
work during April 2020 whether at site
or remotely, they will receive 70% of
monthly salary, for JDs 300 minimum
for Jordanian and foreign workers.
Similarly, same process continued
to apply during May 2020 until all
workers return to work normally. It
was also agreed during the meeting
on specific means to pay salaries
and avoid all misinterpretations. It
was stressed also that during the
lockdown, factories shall continue
provide accommodation and meals
to workers who were unauthorized to

perform work.
The participants agreed on the QIZ
textile workers’ interests and their
daily livelihood. It is a sensitive and
important sector for all parties and
needs to be taken care of in order to
maintain its competitiveness. They
agreed to implement and comply with
health and public safety and work
SOPs approved by Ministry of Labor.
The minutes of the meeting was
signed by JGATE President, Mr.
Farhan Ifram, Jordan Chamber of
Industry representative, Mr. Ihab
Qadri, and the President of the
General Union of Textile and Garment
Sector Workers, Mr. Fathalla Omrani.

An Open Invitation
The General Trade Union of Workers in Textile, Garment, and Apparel
Industries calls for members to communicate with the Union whether through
its main offices in Amman or its regional offices in the governorates and
qualified industrial zones in Irbid, Ad-Dulail and Sahab.
The Union stresses that its doors are open to receive opinions and complaints
of workers and to offer solutions for all sector-related issues and challenges.
هذا العدد بدعم من
منظمة فريدير�ش
�إيربت الأملانية
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