حكمة العدد

النقابة

قالوا «عندما مي�شي
الك�سل يف الطريق ،فال
بد �أن يلحق به الفقر»

ن�شرة داخلية ت�صدرها النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة يف الأردن /العدد (� )91آذار 2022
ع�ضو االحتاد العام لعمال الأردن

ع�ضو االحتاد العربي للن�سيج  /القاهرة

ع�ضو االحت���اد ال���دويل  /جنيف

مذكرة تفاهم بني النقابة وم�شروع عمل �أف�ضل لتح�سني ظروف عمال الغزل والن�سيج

مرحلة جديدة ور�ؤية ملكية وا�ضحة عمادها �إ�صالح �إداري و�سيا�سي
 15ات��ف��اق��ي��ة ع��ادي��ة
و�صحية وواحدة قطاعية
وقعتها النقابة عام 2021

النقابة ت�شارك يف جل�سة
حـوارية حـــول جمل�س
املـهــــــارات القطـاعية
ال��ن��ق��اب��ة تشغل م��ا ي��ق��رب م��ن أل���ف ع��ام��ل أردن����ي خ�ل�ال ال��ع��ام امل��اض��ي

لك اأن تعلم

كلمة رئيس النقابة

رعاية ملكية
وهمةللعمال
مستمرة
متجددة
عام جديد
٭ فتح اهلل العمراين

يبد�أيعرب عن
كورونا ،وهو�أنرمز
أيار املا�ضي
عنالأول
ننف�ضيف ا
أردنأنوالعامل
من به ال
احتفل
عامالعاملي
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االقت�صاد
�شبحمن اوباء
خالله �
الذيأمل
جديد ،ن�
دخلنا
تقدير العامل للعمال ،كما ان موؤ�ض�ضاتهم حتتفل بعيد العمال تقديرا لولئك الذين يت�ضببون عرقا
العاملي والوطني بالتعايف ،وتعود عجلة احلياة للدوران ب�أمل �أن نعود من جديد ل�سابق عهدنا
يف �ضبيل القيام بواجباتهم ،يرفعون �ضعار يد تعمل ويد حتمل ال�ضالح ،كما ان يوم العمال يعترب
العامل.
اجتاح
الوباءيفالذي
حمطةظهور
قبل
لهذه الفئة من دور طليعي رائ��د يف نه�ضة املجتمعات
�دول ملا
حياة ال�
هذا هامة
مف�ضلية

وتطويرها.أزمة كورونا رفعت من معدالت البطالة ب�شكل كبري ،حيث فقد الكثري من العاملني
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ب�ضدقةأردين
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احلديثة.
والدولة
ال�ضالح
عنوانها
عن الأرقام العربية وحتى عن االرقام العاملية ،ولذلك ن�أمل �أن يكون العام اجلديد نقطة
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وقد
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االعتبار
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م�ضلحة املواطن والعامل ،ويف هذا ال�ضدد ن�ضتذكر جميعا عمال
الرئي�س
إجراءات
العمال.
هدفها على
كان�إيجابي
ب�شكل
ايعود
وحكومة ونقابات الدعوات امللكية املتكررة لتح�ضني الظروف املعي�ضية للعمال التي ت�ضمنت زيادة
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اليدو�ضمولهم
للعمال،
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النقابة
ونحن
وتوؤدي اإىل اإتاحة العديد من فر�س العمل التي تتوافق مع متطلبات �ضوق العمل ،وت�ضلح العامل
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�ستعملوتك�ضبه
النقابة حديثة
بلغة ع�ضرية
العمل على الدوام حيث واجه العمال مبا يف ذلك العمّال الأردنيني خالل
التكنولوجيةظروف
وحت�سني
احلديثة.
احلركةنظرًا
ال�صعوبة،
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حيث
اجلائحة،
ّفتها
ل
خ
التي
االقت�صادية
للتبعات
العمالية الهتمام والرعاية ،فكانت التوجيهات امللكية بتعديل قانون العمل ليتالءم مع املرحلة
توازنلطاملا
النقابة
و�ضاحبونحن
(العاملالدفع،
إنتاجية �شروط
العمليةّهاالعدّ لت
أركانحتّى �أن
طلباتها ،ا�أو
املقبلةأجيل
القت�ضادية �أو ت�
على �إلغاء
يف وخلق
العمل)،
حمافظا على
رفعنابينهما.
فيما
ال�صوت مطالبني احلكومة بدعم اال�ستثمار من خالل تخفي�ض كلف االنتاج ،وذلك
الدوام
�سنعمل على
العمل،
التنمية على
عملية بالنفع
امل�صانع تعود
العاملةتلك
الردنيةدميومة
الدائم �أن
وا�ضحة يف
ولذاب�ضمات
وتركت
املجتمعية
دورا مهما يف
إمياننا املراأة
ل ولعبت
ووقفت اإىل جانب الرجل دون اأي تفريق بينهما وتال�ضت املفاهيم التي
والتحديث،
م�ضرية ا
إنتاج.
إ�ضالحطريف ال
للموائمةل بني

�ضادت �ضابقا ،وقالت باأن املراأة جزء معطل يف املجتمع فباتت املراأة الأردنية تعمل يف خمتلف املهن

�إن النقابة �ستوا�صل العمل هذا العام كما يف �أعوام �سابقة لرفع من�سوب حماية العمال
وارتقت يف ال�ضلم الوظيفي بكل ثقة والتزام ،و�ضاركت يف القوى العاملة وحققت لأ�ضرتها م�ضتوى
و�ستعمل
وال�سالمة
ال�صحة
منظومة
من �أو تعزيز
رواتبهم
وقد حماية
خالل
معي�ضي امن
�سواء
املهنية ،اعادة
دوما للمزيد،
زلنا نطمح
كعمال ما
الجنازات ،ونحن
حتققت الكثري
أف�ضل،
بالعمال االردنيني والالجئني والوافدين ا�سا�س يف
اخلا�صة
املوحدة
على
النقابية.
للحريات
العملاملقيدة
عقودالقوانني
جعلبع�س
النظر يف
التعاقد.
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لك �أن تعلم

م ��ا ت � ��زال ب �ع ����س ال �� �ض��رك��ات

ل��ك �أن تعلم �أن ع�ق��ود العمل
وامل�ضانع ال�ضغرية يف مناطق
امل ��وح ��دة ال �ت��ي وق �ع �ت �ه��ا ال�ن�ق��اب��ة
�ضناعية موؤهلة يعانون من انتهاك
ل�صالح العمال االردنيني والوافدين
وا� �ض��ح لقانون العمل و��ض��روط
وال�لاج�ئ�ين م��ع اجلمعية االردن�ي��ة
ال �� �ض �ح��ة وال �� �ض��الم��ة امل�ه�ن�ي��ة،
عن�ات
ف�ضالس��وج�
العمال،وامل�ن���
�ضكنلأل�ب���س��ة
واماكن�دري ا
مل���ص�
م�صانع
والنقابة
أ�صحاب العمل
العامةيفلق��ان��ون
ن�ضو�س
وج��ود
خاللهاعلى
ب�شكل�ن وا�ضح
ن�صت�س م�
املحيكاتال�ب�ع���
ي�ضتطيع
�ر��،ات�اذه�ج�م��اءحل�ق�يف�وقن�ص
مم��و�
م�
�ار��ض��ض��وع�ة اانلأ�ت�ج��ه��اك
العمل،
العقد ان
�صاحبيتطلب
�ال��،هالي�م �ق��ر�ومال� ��ذي
ال �ع �م�
العامل
بع�سيا�مل�ؤديها
اخلدمات التي
�واد ،اذ
مقابلالنظر يف
اع��ادة
واملنافعالذين
االلتزاماتالعمال
يوجد ع�ضرات
التالية:
انهبتقدمي
الظروف
انتهاك
يعانون ج�
مراعاة
�شهري ًا مع
�راءأجر ًا
للعامل �
يُدفع
يعي�ضون
أ�ضكانية التي
املعي�ضية وال
لقطاع
اجلماعية
االتفاقيات
�شروط
فيها.
�صناعة الغزل والن�سيج والألب�سة
والن�ضيج�ص��ة
الغزل�ام اخل��ا�
نقابة�الأح� �ك �
انناي�ت�يفع�ل��ق ب �
مب ��ا
ن �بوؤ�ك�ا�ل��د�زيو�ن�ط��ال
ال�ضركاتف��ز
دون�م��و�اي��ة واحل��وا
�ادات� ا�بل���س�
�ازات�ت��زام
وامل�ضانع� الل
بالتفاقيات يف
املن�صو�ص عليها
واالم�ت�ي
النقابةج��ر
وقعت وي �بنيك��ون الأ
التيق �ي��ات،
القطاعيةت �ف��ا
ه��ذه اال
�اتا امل�العق��نت��ي�ط��ة�،ا وع�ق��ات�د ج��اءت
ال�ضريبة
جل �� �ه�ض �ع � ً
واخ��ا
االجتماعية عبد
جاللة امللك
تاكيدات
اهلل�أية
املقررة و
أمينات
والت�
الثاين التي تت�ضمن اأهمية اإيالء
اقتطاعات �أخرى يتم االتفاق عليها
قطاع العمل والعمال يف الأردن
وفق ًا للقانون ،وتكون �ساعات العمل
الأول� ��وي� ��ة ال �ق �� �ض��وى و���ض��رورة
العادية بواقع � 8ساعات يومي ًا �أو 48
التعامل م��ع ه��ذا ال�ق�ط��اع املهم
�ساعة عمل �أ�سبوعياً ،وال يح�سب
بفاعلية وب�ضكل ي�ضهم برفع درجة
املعنية�اول
املخ�ص�ص ل�ت�ن�
م�ن�ه��ا ال��وق��ت
التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات
اال�سرتاحة،
مكانةوفرتات
الطعام
و�ضورة الأردن
وجباتعلى
حفاظ ًا
إ�ضايف
العمل ال
ويدفع
يدفعنا
وبدل الذي
أجر المر
املتميزة،الوهو
احلكومة�أول
تلتقط خ�لال
ب�شكلبان �شهري
للعامللالمل
دوما
على�إما
اال�ستحقاق
من تاريخ
امللكية وتعمل
ال�7ت��ا�أيك��ي��ام�دات
تنفيذها .نقدية �أو بالتحويل البنكي
ب�صورة
االلكرتوين.

ر�أينــــــــــا

مرحلة جديدة ور�ؤية ملكية وا�ضحة عمادها �إ�صالح �إداري و�سيا�سي
مما ال �شك فيه ان جاللة امللك عبد اهلل
الثاين و�ضع يده على اجل��رح ال��ذي يعاين منه
�أغلب امل�س�ؤولني لدينا وهو االرجتاف قبل اتخاذ
�أي قرار ،وهو ما �أ�شر اليه امللك يف الكلمة التي
القاها للأردنيني مبنا�سبة العيد ال�ستني مليالد
جاللته ،والتي طالب فيها مبوا�صلة البناء على
ما �أجنزه الآباء والأجداد ،بعزم ال يلني ،و�إرادة
�صلبة ،وتخطيط م�ؤ�س�سي �سليم ،ور�ؤية وا�ضحة،
لإكمال م�سرية التطوير ،وجتاوز ما نواجه من
حتديات.
هذا الكالم امللكي ي�ؤكد �أن جاللته يعرف
يقين ًا �أن ال�صعاب ا�شتدت يف ال�سنوات الأخرية،
ف�أ�شتعل حميطنا ب�أزمات �ألقت بظاللها على
البالد والعباد ،وعلى �أثرها ا�ستقبل االردن مئات
الألوف من الالجئني ،وتعامل مع حتديات �أمنية
على حدوده ،وانقطعت عن البالد طرق حيوية
للتجارة ،وتراجع الدعم اخلارجي ،مما �أدى
�ضعف
لتباط�ؤ م�سريتنا ،التي عانت �أي�ضا من ِ
يف العمل امل�ؤ�س�سي ،وتلك�ؤ يف تنفيذ الربامج
واخل�ط��ط ،ومترت�س ب�يروق��راط��ي ،وان�غ�لاق يف
وجه التغيري ،وتغول للإ�شاعة ،وتغييب للحوار
العقالين املو�ضوعي �إ�ضافة �إىل ما خلّفته �أزمة
كورونا من �أعباء اقت�صادية واجتماعية اثقلت
كاهل االردنيني.
نعم لقد ك��ان امل�ل��ك يف كلمته ل�ل�أردن�ي�ين
وا�ضحاً ،وجاللته حت��دث بو�ضوح ب��ان م�سرية
اال�صالح تباط�أت ،و�أن واقعنا ال يرتقي مل�ستوى
طموح جاللته ،الذي يريد ل�ل�أردن وللأردنيني
م�ستقب ًال م���ش��رق� ًا من�ضي خ�لال��ه يف م�سرية
البناء لأفاق �أو�سع من التميز والإجناز والإبداع،
م�ستقب ًال ن�ستعيد فيه �صدارتنا يف التعليم،
وننه�ض فيه باقت�صادنا ،وت��زداد فيه ق��درات
قطاعنا العام وفاعليته ،ويزدهر فيه قطاعنا
اخلا�ص ،فتزداد الفر�ص على م�ستوى متكافئ،
ون��واج��ه الفقر والبطالة بكل ع��زم ،ونحد من
عدم امل�ساواة ،وينطلق �شبابنا يف �آفاق الريادة
واالبتكار.
نعم بو�ضوح نريد م�ستقب ًال عنوانه التميز،
جوهره الإب��داع ،م�ستقب ًال منفتح على التغيري

والتطور ،ي�ستوعب الأفكار اجلديدة ،ويحت�ضن
التنوع ،ويو�سع قاعدة القوا�سم امل�شرتكة ،لنبقى
رمز ًا للت�سامح والإيثار ،ومن �أجل الو�صول لهذا
ال بد من بذل جهود ًا مكثفة تبني على مواطن
قوتنا ،وتعالج كل نقاط ال�ضعف يف التخطيط
وال �ت �ن �ف �ي��ذ ،ورف� ��ع � �س��وي��ة الأداء يف خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات ،وتنفيذ خ �ط��وات ف��اع�ل��ة جل��ذب
اال�ستثمارات اخلارجية ،وحتفيز اال�ستثمارات
الوطنية ،وو�ضع خارطة طريق وا�ضحة ب�سقوف
زمنية للتغلب على العقبات ال�ت��ي تعيق منو
القطاع اخلا�ص ،ومعاجلة ال�سلبيات التي ت�شوب
العمل امل�ؤ�س�سي يف القطاع الإداري يف الدولة.
ول��ذل��ك ف��ان املطلوب جت�سري فجوة الثقة
ب�ين ال�شعب واحل �ك��وم��ات ،وه ��ذا ي �ب��د�أ بتبني
احل�ك��وم��ات خطط ًا وب��رام��ج �شاملة متكاملة،
ب ��أه��داف وا�ضحة وخم��رج��ات قابلة للقيا�س،

و�أن تعمل احلكومات ب�شفافية وتو�ضح �آليات
عملها ب�صراحة وم�س�ؤولية ،وتبدد الإ�شاعات
الهدامة باحلقائق املقنعة ،ليحل احلوار املرتكز
للمعلومات حمل ال�سجاالت املحبطة التي يغذيها
غياب تلك املعلومات ،وتكري�س نهج امل�سائلة
للمق�صرين يف واجباتهم جتاه املواطن والوطن،
ورف�ض كل ما من �ش�أنه االنتقا�ص من الإجنازات
التي حتققت وال�ت��ي يغذيها غ��رب��ان ا�ستفادوا
من الف�ضاء االلكرتوين وباتوا يخططون يومي ًا
لإعادة البالد للخلف واال�ساءة للبلد وقيادته.
علينا �أن نرتجم ر�ؤيتنا للم�ستقبل ال��ذي
ن��ري��د ،واق�ع��ا يعي�شه ك��ل �أب�ن��اء ال�شعب ،وه��ذا
يتطلب منا �أن نر�سم م�ستقبلنا الذي نطمح �إليه،
ومن�ضي نحوه بتطوير �أدوات عملنا وحتديثها
لتواكب �شروط النجاح يف عامل �سمته التغيري
امل�ستمر.

تهنئة وتربيك

تنتهز ال�ن�ق��اب��ة ال�ع��ام��ة للعاملني يف �صناعة ال�غ��زل
والن�سيج وااللب�سة قرب حلول �شهر رم�ضان املبارك
للتقدم من جميع عمال االردن عامة وعمال الغزل
وال�ن���س�ي��ج ع�ل��ى وج ��ه اخل���ص��و���ص ب ��أ� �ص��دق م�شاعر
التهاين والتربيكات حللول �شهر رم�ضان الف�ضيل
وكل عام و�أنتم ب�ألف خري.
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مذكرة تفاهم بني النقابة وم�شروع عمل �أف�ضل لتح�سني ظروف عمال الغزل والن�سيج
و ّق�ع��ت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج وااللب�سة ومنظمة العمل الدولية/
م�شروع عمل �أف�ضل-االْردن مذكرة تفاهم لتطبيق
�أه ��داف النقابة وفقا خلطتها اال�سرتاتيجية
للأعوام  ،٢٠٢٦-٢٠٢١ووقع االتفاقية نيابة عن
النقابة رئي�سها فتح اهلل العمراين وعن م�شروع
عمل �أف�ضل مدير امل�شروع يف االْردن ال�سيد طارق
ابو قاعود.
وت�ه��دف م��ذك��رة التفاهم للتعاون وت�ب��ادل
اخلربات يف جماالت حت�سني التوا�صل والتفاعل
مع عمال الألب�سة من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية
�شاملة للنقابة وتنمية قدرات النقابة على تقدمي
اخل��دم��ات العمالية يف ه��ذا امل�ج��ال ،والنهو�ض
بالعالقات ال�صناعية يف قطاع الألب�سة يف االْردن
وتعزيز م�شاركة العمال يف عمليات املفاو�ضة
اجلماعية ،وتنفيذ �إج��راءات اال�ستماع ل�شكاوى
العمال ،وحت�سني ق��درات النقابة على حتديد
ق�ضايا العمل بالقطاع ،وتعزيز حوكمة النقابة
وقدراتها التنظيمية لتطوير ا�سرتاتيجية �شاملة
لتعزيز الدميقراطية النقابية ،وتعزيز دور الهيئة
العامة للنقابة وتنظيم عمل اللجان النقابية
واللجان الفرعية وتفعيل جلان العمال املهاجرين
على م�ستوى املنطقة ال�صناعية ،بالإ�ضافة لتنفيذ
ا�سرتاتيجية �شاملة لر�سوم الع�ضوية يف النقابة
وتطوير وتنفيذ �إط��ار املتابعة والتقييم ب�شكل
عام ،وتعزيز امل�صالح امل�شرتكة بني طريف اتفاق
التعاون ،وو�ضع خطة عمل يتم االتفاق عليها.

وفيِ جمال ال�صحة النف�سية فقد مت االتفاق
م��ن خ�ل�ال م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ه��ذا
اجلانب من خالل �إن�شاء عيادة خا�صة بال�صحة
النف�سية للعاملني يف القطاع ،ودعم النقابة من
خالل م�شروع عمل اف�ضل ،وفق خطة عمل يتم
االتفاق عليها ،وبناء قدرات العاملني يف النقابة
فيما يتعلق مبو�ضوع ال�صحة النف�سية وذلك من
خالل دورات (تدريب مدربني) متخ�ص�صة على
ان تقوم النقابة بنقل املعرفة للعمال يف هذا
القطاع ،وفقا خلطة تدريب يُتفق عليها ،ورفع
التوعية يف موا�ضيع ال�صحة النف�سية للعمال
و�أ� �ص �ح��اب ال�ع�م��ل وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق حمالت
�إعالمية ومواد مطبوعة ،وتكثيف جل�سات التوعية
يف هذا اخل�صو�ص.

وت�ضمنت م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ال �ت��ي �شملت
 ١٥مادة بند يتعلق بالعنف القائم على النوع
االجتماعي �إذ اتفق الطرفان على تقدمي الدعم
للنقابة لعقد ور�شات تدريبية تتعلق ب�إدارة احلالة
للعنف القائم على النوع االجتماعي لأع�ضاء
النقابة وف��ق خطة تدريبية وا�ضحة م�سبقا،
و�إن�شاء الية ملتابعة ح��االت العنف املبني على
النوع االجتماعي ،مبا يف ذلك ت�سجيل احلاالت
ومتابعتها وتقدمي الدعم الأويل للعمال ،وفق
الية تدريب وا�ضحة ،وتفعيل جلنة ادارة العقد
وفق ما ن�صت عليه االتفاقية القطاعية االخرية
التي وقعتها النقابة مع اطراف العمل ،بحيث يتم
ت�ضمني الية ملعاجلة التظلمات املتعلقة بالعنف
القائم على النوع االجتماعي.

بحضور وزير العمل ..العمراني يشارك يف حوارية حول الصحة والسالمة املهنية
دع ��ا رئي�س النقابة ال��زم�ي��ل فتح اهلل
العمراين لتوفري بيئة عمل �آمنة للعاملني
خالية من املخاطر وذلك من خالل االلتزام
مبعايري وا� �ش�تراط��ات ال�سالمة وال�صحة
املهنية ال��واردة يف قانون العمل وتعديالته،
م�شيدا بالدور الرقابي للوزارة والت�شاركية
م��ع النقابة وم��دي��ري��ة ال�سالمة وال�صحة
املهنية يف ن�شر ثقافة ال�سالمة وال�صحة
املهنية ورف��ع الوعي ل��دى العاملني يف هذا
املجال.
ج��اء ذل��ك خ�لال حوارية ح��ول ال�صحة
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وال�سالمة املهنية �شارك فيها وزي��ر العمل
ن��اي��ف ا�ستيتية ال���ذي ق ��ال �إن ال�سالمة
وال�صحة املهنية تعد �أبرز �أولويات الوزارة
ل�ضمان ت��وف�ير بيئة ع�م��ل �صحية و�آم �ن��ة
ل�ل�ع��ام�ل�ين يف ج�م�ي��ع ال �ق �ط��اع��ات وامل �ه��ن،
وال��وق��اي��ة م��ن احل���وادث و�إ� �ص��اب��ات العمل
واال��ض��رار ال�صحية الناجمة عن املخاطر
املهنية ،مبين ًا �أن ال��وزارة تعمل على تطوير
الت�شريعات اخلا�صة بال�سالمة وال�صحة
املهنية مبا يتنا�سب مع التطورات ال�صناعية
امل�ستمرة وال �ت �غ�يرات يف ��س��وق العمل مبا

يتما�شى مع التغريات االقت�صادية ،مب�شاركة
�أط��راف العمل بالتعاون مع اجلهات ذات
العالقة.
فيما ق��ال��ت م��دي��رة م��دي��ري��ة ال�سالمة
وال�صحة املهنية املهند�سة جناح �أبو طاف�ش
�إن املديرية تنفذ على نحو م�ستمر جوالت
تفتي�شية متخ�ص�صة للت�أكد من مدى مالئمة
ظ ��روف ال�ع�م��ل للعاملني وح ��ل ال���ش�ك��اوى
العمالية املتعلقة ب�ظ��روف العمل وتقدمي
امل�شورة لأ�صحاب العمل والعمال فيما يخ�ص
ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية.

النقابة تشارك يف جلسة حوارية حول مجلس املهارات القطاعية
� �ش��ارك رئي�س النقابة ال��زم�ي��ل فتح اهلل
العمراين يف جل�سة حوارية اقامتها وزارة العمل
بالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية
والتقنية وممثلني من القطاع اخلا�ص ،بح�ضور
�أع�ضاء جمال�س امل�ه��ارات القطاعية امل�شكلة
غالبية �أع�ضائها من القطاع اخلا�ص والنقابة.
ون��وه العمراين انه قد �أن�شئت هيئة تنمية
وتطوير املهارات املهنية والتقنية يف عام 2019
بتوجيهات من جاللة امللك عبد اهلل الثاين،
و�سمو ويل العهد احل�سني ب��ن عبد اهلل ،مبا
يتوافق مع تو�صيات اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية

امل��وارد الب�شرية ،ومت منح الأغلبية يف ع�ضوية
جمال�س املهارات القطاعية للقطاع اخلا�ص،
بهدف حتديد متطلبات ال�سوق احلقيقية ب�أعلى
درجات الدقة واملو�ضوعية ،وحتديد احتياجات
ال�سوق من برامج التدريب والت�أهيل الالزمة لكل
مهنة ،خ�صو�ص ًا يف املجاالت املهنية والتقنية،
باعتبار القطاع اخلا�ص �أك�ثر خربة وق��درة يف
هذا املجال.
بدوره قال وزير العمل ،نايف ا�ستيتية �إن هذه
احلوارية ت�أتي من منطلق تعزيز الت�شاركية بني
القطاعني العام واخلا�ص لتحديد احتياجات

�سوق العمل واحتياجات ك��ل قطاع م��ن املهن
املطلوبة ،وبناء عليه يجري حتديد املهارات
واالحتياجات التدريبية املهنية ذات الأولوية
بنا ًء على متطلبات �سوق العمل.
وقال ممثل قطاع املالب�س يف غرفة �صناعة
الأردن املهند�س �إيهاب القادري �إن ت�أ�سي�س هيئة
تنمية املهارات وجمال�س املهارات القطاعية جاء
لتحقيق متطلبات القطاع اخلا�ص ،والذي متت
املطالبة به ل�سنوات عديدة م�ضت ،وجاء ل�سد
الفجوة بني خمرجات التدريب املهني والتقني،
وبني متطلبات �سوق العمل احلقيقية والفعلية.

يوم املر�أة العاملي
ي�شكل يوم املر�أة العاملي الذي يُحتفل
به �سنويا ،يف  8م��ار���س�/آذار ،منذ �أكرث
من قرن ،رمزا للكفاح الن�سوي واملطالبات
من �أج��ل تعزيز حقوق الن�ساء مبواجهة
التمييز وان �ع��دام امل �� �س��اواة ،وت�ع��ود �أول
مبادرة لتخ�صي�ص يوم من �أجل ق�ضايا
الن�ساء �إىل عام  1909وكان يقف وراءها
احلزب اال�شرتاكي الأمريكي.
غري �أن مبد�أ �إقرار يوم عاملي للمر�أة
�أقره امل�ؤمتر الدويل للن�ساء اال�شرتاكيات،
يف �أغ�سط�س� /آب  ،1910يف كوبنهاغن
بدفع من الأملانية كالرا زتكني ،لكن من
دون حتديد تاريخ ،ويف تلك الفرتة ،كانت
�أ�صوات الن�ساء الراف�ضة للتمييز يف العمل
واملطالبة بحق الت�صويت ت�أخذ بعدً ا �أو�سع
يف البلدان املتقدمة ،وق��د ن�ش�أت حركة
الن�ساء املطالبات بحق االق�تراع للن�ساء
عام  1903يف بريطانيا حيث نالت الن�سوة
هذا احلق (ب��دءًا من �سن الثالثني) يف
.1918
وتعود الن�سخة الأوىل من يوم املر�أة
العاملي �إىل  19مار�س  ،1911يومها تظاهر
�أك�ثر من مليون �شخ�ص من �أج��ل حقوق
الن�ساء يف النم�سا وال��دمن��ارك و�أملانيا
و�سوي�سرا ،ويف ال�سنوات الأوىل ،كانت
ه��ذه الأي��ام مرتبطة ب�شدة بالتحركات
ال�ع�م��ال�ي��ة واال���ش�ت�راك��ي��ة ،ويف ،1914
جتمّعت ن�ساء ا�شرتاكيات يف الثامن من

مار�س للمطالبة خ�صو�صا بحق االقرتاع
للن�ساء ،و�شهد هذا التاريخ �أول مظاهرة
فعلية ليوم  8مار�س ،وبعد تنا�سي املنا�سبة
لفرتة �إثر انطالق احلرب العاملية الأوىل
ع��ام � ،1914شهد ي��وم امل� ��ر�أة العاملي
بداية جديدة يف رو�سيا ،ففي الثامن من
مار�س � ،1917سارت يف �سان بطر�سربغ
(برتوغراد حينها) تظاهرات لعامالت
كنّ يطالنب باخلبز وبعودة الرجال من
جبهات القتال.
وبعد احلرب العاملية الثانية� ،أ�صبح
ت��اري��خ الثامن م��ن م��ار���س يف ك��ل بلدان
الكتلة ال�شرقية يوما لالحتفاء بالن�ساء،

ومنذ مطلع �سبعينات القرن الع�شرين،
مت�سكت احلركات الن�سوية الغربية بهذا
التاريخ الرمزي وجعلته حمطة رئي�سية
يف م�سرية الن�ضال م��ن �أج��ل امل���س��اواة
واحلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية ،ومن
�أجل امل�ساواة يف العمل ،ويف � 1977أعلنت
الأمم املتحدة ومنظمات دول�ي��ة �أخ��رى
الثامن من مار�س «اليوم الدويل للمر�أة».
وتنتهز نقابة ال�غ��زل والن�سيج هذه
املنا�سبة لتقدمي �أ�سمى �آي ��ات التهاين
والتربيكات للزميالت
وكل عام واجلميع ب�ألف خري.
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 15اتفاقية عادية وصحية وواحدة قطاعية وقعتها النقابة عام 2021
وقعت نقابة الغزل والن�سيج وااللب�سة خالل
العام املا�ضي  15اتفاقية جماعية عادية و�صحية
ا�ضافة التفاقية قطاعية تتعلق باحل�ضانات،
وجاء توقيع تلك االتفاقيات �إثر جهود متوا�صلة
بذلتها النقابة مع ادارات تلك ال�شركات.
فقد وقعت النقابة اتفاقيات عادية مع �شركة
حرفة االبرة بكلفة مالية �سنوية بلغت � 141ألف
دينار ا�ستفاد منها  2300عامل وعاملة ،ومع
�شركة ناب الفيل بكلفة مالية �سنوية بلغت 174
�ألف دينار ا�ستفاد منها  2900عامل وعاملة،
ومع �شركة امللبو�سات الناعمة بكلفة مالية 84
�أل��ف دينار �سنويا ا�ستفاد منها  1400عامل
وعاملة.
كما وقعت النقابة اتفاقيات عادية اي�ضا
مع �شركة املتحدة للأبداع بكلفة مالية �سنوية
بلغت  141الف دينار ا�ستفاد منها  2400عامل
وعاملة ،ومع �شركة االزياء العملية بكلفة مالية
�سنوية بلغت  171الف دينار ا�ستفاد منها 1850
عامل وعاملة ،وم��ع �شركة التكنولوجيا بكلفة
مالية �سنوية بلغت  72الف دينار ا�ستفاد منها

 1200عامل وعاملة ،ومع �شركة منحنى املو�ضة
بكلفة مالية بلغت  20الف دينار �سنويا ا�ستفاد
منها  170عامل وعاملة ،وم��ع �شركة معجزة
الع�صر بكلفة مالية بلغت  159360دينار ا�ستفاد
منها  2656عامل وعاملة ،و�شركة ا�سيل بكلفة
مالية بلغت  75الف دينار ا�ستفاد منها 1250
عامل وعاملة ،و�شركة حي بكلفة مالية 32220
دينار ا�ستفاد منها  537عامل وعاملة ،ومع
�شركة �آرك بكلفة مالية بلغت  30ال��ف دينار
ا�ستفاد منها  500عامل وعاملة.

ووقعت النقابة اتفاقيات �صحية مع �شركة
امللبو�سات الناعمة بكلفة مالية �سنوية بلغت
 33600دينار ا�ستفاد منها  1400عامل وعاملة،
ومع �شركة املتحدة للإبداع بكلفة مالية بلغت
 57600دينار ا�ستفاد منها  2400عامل وعاملة،
ومع �شركة االزياء العملية بكلفة مالية 44400
دينار �سنويا ا�ستفاد منها  1950عامل وعاملة،
واخ ��رى م��ع �شركة التكنولوجيا بكلفة مالية
�سنوية بلغت  28800دينار ا�ستفاد منها 1200
عامل وعاملة.

النقابة تشغل ما يقرب من ألف عامل أردني خالل العام املاضي
�أظهرت ح�صيلة الن�شاطات التي قامت بها
النقابة خالل الفرتة املمتدة من �أول كانون ثاين
من عام  2021وحتى نهاية �شهر كانون اول من
العام ذاته �أن جمموع العمال الأردنيني الذين
�شغلتهم النقابة خالل العام املا�ضي بلغ 981
عامل وعاملة ،منهم  265يف مدينة احل�سن
ال�صناعية و 144يف منطقة الظليل ال�صناعية
و 572يف منطقة التجمعات ال�صناعية.
وح �ل��ت ال �ن �ق��اب��ة خ�ل�ال ع���ام  2021ما
جمموعه  17ق�ضية جماعية منها ق�ضيتني يف
مدينة احل�سن ال�صناعية ومثلهما يف منطقة
الظليل ال�صناعية ،و 13يف منطقة التجمعات
ال�صناعية ،وقد ا�ستفاد من تلك الق�ضايا التي
حلت  1430عامل وعاملة.
وخ�لال العام املا�ضي ح�صل توقف واحد
يف مدينة احل�سن ال�صناعية ملدة يومان �شارك
فيه  178عامل وعاملة ،فيما ح�صلت  4توقفات
يف منطقة الظليل �شارك فيها  2052عامل
وعاملة ملدة يوم واح��د ،كما جرت  4توقفات
يف منطقة التجمعات ال�صناعية ملدة  13يوم
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�شارك فيهما  2736عامل وعاملة.
واظهر التقرير ال�سنوي ان عدد العاملني
االردن�ي�ين يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة بلغ
 18646عامل وعاملة ،منهم  3942من الذكور
و  14704من االن��اث ،فيما بلغ ع��دد العمال
الوافدين  51750عامل وعاملة ،منهم 15904
من الذكور و  35846من االن��اث ،وبلغ العدد
الكلي من االردنيني والوافدين  70396عامل
وعاملة.

وبح�سب احل�صيلة ال�سنوية التي اعدتها
النقابة فان عدد العمال اردنيني ووافدين يف
مدينة احل�سن ال�صناعية بلغ  31711وبلغ
عددهم يف منطقة الظليل ال�صناعية 18514
ويف منطقة التجمعات ال�صناعية  17346عامل
وعاملة ويف منطقة الكرك  1113ويف �شركة
ال��زي  751عامل وعاملة ويف �شركة العرين
 478عامل وعاملة ويف �شركة �سناء  307عامل
وعاملة ويف �شركة احلنان  176عامل وعاملة.

The Union signed 15 collective, health and sectoral agreements in 2021
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment and
Clothing Industries (The Union)
signed fifteen collective agreements,
one health agreement and a sectoral
agreement for establishment of
nurseries in 2021. Continuous
negotiation efforts with companies’
management resulted in agreements’
signing.
The Union signed agreements
with Needle Craft for Clothing
Industry Company for an annual
cost of JDs 141,000 benefitting 2,300
workers, Tusker Apparel Company
for an annual cost of JDs 174,000
benefitting 2,900 workers, and Fine
Apparel Company Ltd. for an annual

cost of JDs 84,000 benefitting 1,400
workers.
In addition, the Union signed
ordinary agreements with United
Creations Company L.L.C. for
an annual cost of JDs 141,000
benefitting 2,400 workers, Casual
Wear Apparel Company for
an annual cost of JDs 171,000
benefitting 1,850 workers, Hi-Tech
Textile company for an annual cost
of JDs 72,000 benefitting 1,200
workers, Fashion Curve Company
for an annual cost of JDs 20,000
benefitting 170 workers, Century
Miracle Company for an annual cost
of JDs 159,360 benefitting 2,656
workers, Aseel Universal Garments

Company for an annual cost of JDs
75,000 benefitting 1,250 workers, Hai
Company for an annual cost of JDs
32,220 benefitting 537 workers, and
Ark Company for an annual cost of
JDs 30,000 benefitting 500 workers.
Furthermore, the Union signed
health agreements with Soft Apparel
Company for an annual cost of JDs
33,600 benefitting 1,400 workers,
United Creations Company L.L.C.
for an annual cost of JDs 57,600
benefitting 2,400 workers, Casual
Wear Apparel Company for an
annual cost of JDs 44,400 benefitting
1,950 workers, and Hi-Tech Textile
company for an annual cost of JDs
28,800 benefitting 1,200 workers.

International Women's Day

The eighth of March of each year
marks the occasion of the Global
Woman Day. It has been considered
for more than a century as a symbol
of women struggle for their rights
against discrimination and inequality.
The first initiative to dedicate a global
day for women issues returned back
to 1909 led then by the US Socialist
Party.

In spite of that, the Global
Woman Day was determined by the
International Conference of Socialist
Women in August 1910 in Copenhagen
led by the German advocate Clara
Zetkin, without determining a specific
date. During that period, women, in
particular in industrialized countries,
started to raise their voices rejecting
discrimination at work and requesting
right to vote. A woman movement
started in 1903 in England requesting
right to vote, which women above
thirty years of age enjoyed in 1918.
The first edition of the Global
Woman Day dated back to 19 March
1911, when more than million persons
demonstrated in Austria, Denmark,
Germany and Switzerland. In early
days, this occasion was connected with
workers and socialists’ movements.
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On the eighth of March 1914, socialist
women gathered requesting right
to vote. This date witnessed the 1st
actual demonstration of the occasion.
But, due to the start of 1st World War
in 1914, the occasion was forgotten.
A new launch happened in Russia
on 8 March 1917. Women workers
demonstrated in Saint Petersburg
requesting for bread and return of
soldiers from war fronts.
After the end of the 2nd World War,
the eighth of March of every year
became a day in all eastern bloc
countries to celebrate of woman.
Starting early seventies of the
twentieth century, western feminist

movements remained faithful to this
symbolic date and considered it a
landmark in its struggle movement
for equal political and social rights,
approve legislation for abortion and
equality at work. In 1977, UN and
other international organizations
announced the Eighth of March as a
Global Woman Day.
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment and
Clothing Industries takes this occasion
to extend best wishes to all female
colleagues.
Happy International Woman Day.

MOU signing between The Union and BWJ

The General Union for Textile
and Garment Sector Workers (the
Union) and ILO / Better Work Jordan
Program (BWJ) signed a Memo of
Understanding (MOU) to implement
Union’s goals per its 2021-2026
strategic plan. Union President
Mr. Fathalla Al-Omrani and BWJ
Program Manager Mr. Tareq Abu
Qao’od signed the MOU.
The MOU aims to increase
cooperation, exchange of expertise,
and improve communication and
interaction with textile sector workers
through preparing a comprehensive
strategy, building capacity of Union
members to offer better services
to workers, upgrade industrial
relations of textile sector in Jordan,
enhance workers’ participation in
collective bargaining, implement

hearing processes of workers’
complaints, improve Union capacity
to identify labor sector issues,
reinforce Union governance and
organizational capacities to develop
a comprehensive strategy, enhance
union democracy, increase role of
Union general assembly to organize
work of Union committees and
activate work of migrant workers
committees at the QIZ level. In
addition, an action plan shall be
prepared to implement membership
fees collection, develop M&E
processes and enhance mutual
interests of both parties.
In the field of mental health, it was
agreed in the MOU to establish a
specialized clinic to provide care to
sector workers, with support of BWJ.
An action plan shall be developed

to build Union’s capacity, conduct
specialized TOT workshops, raise
awareness of employers and
workers of mental health issues
through media campaigns and
printed materials distribution, and
increase awareness sessions.
Consisting of 15 articles, the MOU
stated a specific article on genderbased violence (GBV). Both parties
agreed to offer support to the Union
to organize training workshops on
GBV to Union members. In addition,
cases of GBV shall be monitored
and addressed using a specific
follow-up mechanism to record and
offer help to workers. Furthermore,
such mechanism shall deal with
grievances and complaints received
related to gender based violence
cases.

Need to know
Did you know that standard
work contract signed between the
General Trade Union of Workers
in Textile, Garment & Clothing
Industries (the Union), Jordan
Garments, Accessories & Textiles
Exporters’ Association (J-GATE)
and The Association of Owners
of Factories, Workshops and
Garments (AOFWG) includes
clauses for the benefit of sector

هذا العدد بدعم من
منظمة فريدير�ش
�إيربت الأملانية

national and migrant workers?
The contract format stipulates
clearly the topic of wage. It
states that the employer pays
the employee a monthly salary
for services provided. In addition,
terms and conditions included
in Collective Agreements shall
be considered regarding annual
increase, incentives, benefits,
etc. Wage is subject to valid social
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insurance and tax deductions, as
well as other agreed upon topics
per law. Regular work hours are
8 hours daily or 48 hours weekly.
Time dedicated for meals and
breaks is excluded. Overtime is
paid on a monthly basis during the
following week of due date either
cash or through an electronic
bank transfer.

رئي�س التحرير
فتح اهلل العمراني
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