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حتدث جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني خالل 

املرحلة املا�سية عن اآليات تطوير الدولة �سواء من الناحية 

يف  دوره��ا  وتعزيز  الأح��زاب  رعاية  خالل  من  ال�سيا�سية 

روؤية  وال�سعبية، وحتدث عن  والربملانية  ال�سيا�سية  احلياة 

التي  امل�ساكل  من  الكثري  ت�ساهم يف حل  مهمة  اقت�سادية 

تعاين منها املوازنة العامة من خالل اتباع �سيا�سة العتماد 

كما  اأو�سع،  ب�سكل  الزراعية  الرقعة  وا�ستثمار  الذات  على 

ا�سر جاللته يف كثري من املنا�سبات لأهمية تطوير القطاع العام وجعله اكرث ديناميكية وحيوية 

وا�ستمرارية.

الدولة وتعزيز منعتها، وذلك من  القواعد لتحديث  اإر�ساء  الأردن فعال قطع �سوطا مهما يف 

لقيا�س  باعتبارها معيار  للحكومات  واعتبارها ملزمة  القت�سادي  للتحديث  روؤية  اإطالق  خالل 

اأدائها والتزامها اأمام جمل�س الأمة.

م�سروعا  جوانبه  بكل  ي�سكل  والإداري��ة  والقت�سادية  ال�سيا�سية  مب�ساراته  ال�سامل  فالتحديث 

لتحقيقه،  وامل��وارد  اجلهود  وت�سخر  الوطنية  الأه��داف  كل  حوله  ت��دور  اأن  يجب  كبريا،  وطنيا 

وموؤ�س�سات الدولة عليها تبني مفهوم جديد لالإجناز الوطني يلم�س نتائجه املواطنون، واي تراجع 

اأو تردد يف تنفيذ هذه الأهداف �سيكون لها انعكا�سات �سلبية.

فر�س  وتوفري  املواطنني  معي�سة  م�ستوى  حت�سني  هو  القت�سادي  التحديث  م�سار  هدف  اأن 

القطاعات  كل  اإىل  تعود احليوية  ال�سرتاتيجي، حتى  العمل  اإىل  بال�ستناد  وال�ستثمار  الت�سغيل 

ان  كما  قوة،  بكل  معه  التعامل  يتوجب  مفهوم  وهذا  جديد،  من  القت�ساد  ويتعافى  الإنتاجية 

اخلدمات  اأف�سل  توفر  كفوؤة،  عامة  اإدارة  دون  يكتمالن  ل  والقت�سادي  ال�سيا�سي  التحديث 

للمواطنني وتعتمد التكنولوجيا احلديثة و�سيلة لت�سريع الإجناز ورفع م�ستوى الإنتاجية.

املوؤمل ان يخدم هذا التحديث اأهداف التنمية ويعمل لتمكني ال�سباب واملراأة وي�سهم يف اإيجاد 

قيادات جديدة تبعث احليوية يف موؤ�س�سات الدولة ويكون لها احل�سور الفاعل يف جمل�س النواب 

ويف حكومات امل�ستقبل.

العدالة  مبادئ  ان  توؤمن  واللب�سة  والن�سيج  الغزل  �سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  ان 

هما  اجلميع،  على  يطبق  اأن  يجب  الذي  القانون،  �سيادة  حتت  والتحديث  الوطنية،  والكرامة 

الأ�سا�س يف تنفيذ الروؤية امللكية املتطورة، فالروؤية وا�سحة ول خيار �سوى العمل والإجناز لبناء 

كل  وتكري�س  القانون  و�سيادة  الفاعلة  واملواطنة  امل�ساركة  اأ�سا�سها  دولة حديثة  الأردن اجلديد، 

الإمكانيات للتنمية.

اإن روؤية التحديث القت�سادي، واعدة وطموحة، وقد تكون طوق جناة لالأردن، واأبرز واأهم ما 

التي  التنمية  اأنها تتحدث عن الرتقاء بنوعية احلياة جلميع املواطنني، فم�ساريع وبرامج  فيها 

اعُتمدت يف العقود املا�سية مل ترتك اأثرها على حياة النا�س، ومل جتلب لهم الزدهار، واخت�سرها 

التعليم، وننه�س فيه باقت�سادنا،  جاللة امللك بقوله »نريده م�ستقبال ن�ستعيد فيه �سدارتنا يف 

وتزداد فيه قدرة قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر قطاعنا اخلا�س، فتزداد الفر�س على م�ستوى 

متكافئ، ونواجه الفقر والِبطالة بكل عزم، وينطلق �سبابنا يف اآفاق الريادة والبتكار«.

من اجل إصالح إداري واقتصادي شامل
كلمة رئيس النقابة
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اأيار املا�ضي هو رمز يعرب عن  عيد العمال العاملي الذي احتفل به الأردن والعامل يف الأول من 

تقدير العامل للعمال، كما ان موؤ�ض�ضاتهم حتتفل بعيد العمال تقديرا لولئك الذين يت�ضببون عرقا 

يف �ضبيل القيام بواجباتهم، يرفعون �ضعار يد تعمل ويد حتمل ال�ضالح، كما ان يوم العمال يعترب 

املجتمعات  نه�ضة  يف  رائ��د  طليعي  دور  من  الفئة  لهذه  ملا  ال��دول  حياة  يف  هامة  مف�ضلية  حمطة 

وتطويرها.

والبناء  القوة  نا�ضية  العامل عمود فقري فاعل ميتلك  باأن  اآمنا  الدوام  الردن وعلى  ونحن يف 

م�ضوؤول  العامل-  اي   - اي�ضا  وهو  مكت�ضباته،  وحماية  الوطن  مقدرات  على  واملحافظة  والتعمري 

الذهاب حلياة جديدة  اأردين حديث هدفه  وكفاءة عقلة على �ضياغة جمتمع  وايجابيته  ب�ضدقة 

عنوانها ال�ضالح والدولة احلديثة.

وقد جاء احتفال الردن بعيد العمال حتت رعاية ملكية، اذ �ضهد الأردن يف عهد جاللته، حزمة 

ن�ضتذكر جميعا عمال  ال�ضدد  والعامل، ويف هذا  املواطن  الرئي�س م�ضلحة  اإجراءات كان هدفها 

وحكومة ونقابات الدعوات امللكية املتكررة لتح�ضني الظروف املعي�ضية للعمال التي ت�ضمنت زيادة 

احلد الأدنى لالأجور، وتوفري برامج تدريبية متطورة من خالل التدريب املهني، واإحالل العمالة 

الأردنية املدربة مكان العمالة الوافدة، وو�ضع خطط وبرامج تدريبية يف قطاع الإن�ضاءات، وكذلك 

زيادة حجم مظلة العمال امل�ضتفيدين من التاأمني ال�ضحي هم وعائالتهم، كما ا�ضتملت اهتمامات 

و�ضمولهم  للعمال،  الجتماعي  وال�ضمان  الجتماعية  واحلماية  الرعاية  اأ�ضباب  توفري  جاللته 

مببادرة �ضكن كرمي لعي�س كرمي، وكذلك التوجه نحو اإعداد برامج وطنية تدر�س احتياجات الأردن 

العامل  وت�ضلح  العمل،  �ضوق  متطلبات  مع  تتوافق  التي  العمل  فر�س  العديد من  اإتاحة  اإىل  وتوؤدي 

الأردين بلغة ع�ضرية حديثة وتك�ضبه مهارات وعنا�ضر نوعية ذات قدرة على التكيف مع التطورات 

التكنولوجية احلديثة.

كما ن�ضتذكر ان جاللة امللك يكرم كل عام كوكبة من العمال، ويوؤكد على �ضرورة ايالء احلركة 

املرحلة  مع  ليتالءم  العمل  قانون  بتعديل  امللكية  التوجيهات  فكانت  والرعاية،  الهتمام  العمالية 

القت�ضادية املقبلة حمافظا على اأركان العملية الإنتاجية )العامل و�ضاحب العمل(، وخلق توازن 

فيما بينهما.

ولعبت املراأة الردنية العاملة دورا مهما يف عملية التنمية املجتمعية وتركت ب�ضمات وا�ضحة يف 

م�ضرية الإ�ضالح والتحديث، ووقفت اإىل جانب الرجل دون اأي تفريق بينهما وتال�ضت املفاهيم التي 

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

وارتقت يف ال�ضلم الوظيفي بكل ثقة والتزام، و�ضاركت يف القوى العاملة وحققت لأ�ضرتها م�ضتوى 

معي�ضي اأف�ضل، وقد حتققت الكثري من الجنازات، ونحن كعمال ما زلنا نطمح دوما للمزيد، اعادة 

النظر يف بع�س القوانني املقيدة للحريات النقابية.

رعاية ملكية
 مستمرة  للعمال

لك اأن تعلم

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

مناطق  يف  ال�ضغرية  وامل�ضانع 

�ضناعية موؤهلة يعانون من انتهاك 

و���ض��روط  العمل  لقانون  وا���ض��ح  

ال�����ض��ح��ة وال�����ض��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة، 

واماكن �ضكن العمال، ف�ضال عن 

العمل  ق��ان��ون  يف  ن�ضو�س  وج��ود 

خاللها  م��ن  ال��ب��ع�����س  ي�ضتطيع 

مم��ار���ض��ة ان��ت��ه��اك��ات��ه��م حل��ق��وق 

يتطلب  ال����ذي  الم����ر  ال���ع���م���ال، 

اع��ادة النظر يف بع�س امل��واد، اذ 

الذين  العمال  ع�ضرات  يوجد  انه 

الظروف  انتهاك  ج��راء  يعانون 

املعي�ضية والأ�ضكانية التي يعي�ضون 

فيها.

والن�ضيج  الغزل  نقابة  يف  اننا 

ال�ضركات  دوم���ا  ون��ط��ال��ب  ن��وؤك��د 

بالتفاقيات  الل��ت��زام  وامل�ضانع 

القطاعية التي وقعت بني النقابة 

واجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وق���د ج��اءت 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  تاكيدات 

اإيالء  اأهمية  تت�ضمن  التي  الثاين 

الأردن  يف  والعمال  العمل  قطاع 

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

املهم  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  م��ع  التعامل 

بفاعلية وب�ضكل ي�ضهم برفع درجة 

املعنية  املوؤ�ض�ضات  بني  التن�ضيق 

حفاظًا على مكانة و�ضورة الأردن 

املتميزة، وهو المر الذي يدفعنا 

احلكومة  تلتقط  بان  لالمل  دوما 

على  وتعمل  امللكية  ال��ت��اك��ي��دات 

تنفيذها.
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الت��ف��اق��ي��ة  ان  ت��ع��ل��م  ان  ل���ك 

النقابة  وقعتها  التي  القطاعية 

م���ع ا���س��ح��اب ال��ع��م��ل ا���س��ارت 

التي  جل��م��ل��ة م��ن الم���ت���ي���ازات 

���س��ت��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��ام��الت 

الأردنيات ابرزها زيادة �سنوية، 

وتوفري املوا�سالت ووجبة غذاء 

كما  العمال،  لأطفال  وح�سانة 

ان املادة ال�ساد�سة من التفاقية 

الوظيفي  )ال�سلم  عنوان  وحتت 

وال����زي����ادة ال�����س��ن��وي��ة ل��ل��ع��م��ال 

يق�سد  ان��ه  قالت  وامل�سرفني( 

�سخ�س  ك��ل  العامل  مب�سطلح 

يعمل يف القطاع ويتقا�سى اأجرا 

دينار   )400( عن  يقل  �سهريا 

نقدا  الج��ر  اأك��ان  �سواء  اأردين 

وبغ�س  العامل  ومينح  عينا،  اأو 

النظر عن جن�سيته زيادة �سنوية 

مينح  التايل:  النحو  على  نقدية 

ك��ل ع��ام��ل ج��دي��د ك���ان ق��د اأمت 

تاريخ  اأك��رث من  اأو  واح��دا  عاما 

تعيينه لدى �ساحب العمل زيادة 

ت�ساف  دنانري  خم�سة  مقدارها 

احل���ايل  الج����ر  اإىل  م��ب��ا���س��رة 

عامل جديد  كل  للعامل، ومينح 

تاريخ  من  واح��دا  عاما  يتم  مل 

تعيينه لدى �ساحب العمل زيادة 

م��ق��داره��ا خم�سة  الج���ر  ع��ل��ى 

يف  �سنة  اإمتامه  مبجرد  دنانري 

ومن  تعيينه،  تاريخ  من  العمل 

ثم ب�سكل �سنوي بعد ذلك خالل 

مدة �سريان هذا العقد.

لك اأن تعلم



تعتمد  مل  عندما  خ��ريا  احلكومة  فعلت 

ال��ت��ي  ال��ت��ع��دي��الت  م���ن  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة 

اأر�سلتها موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي على 

لحقا  املوؤ�س�سة  واكتفت  ال�سمان  قانون 

بنود  مبوجبها  الغت  حم��دودة  بتعديالت  

يف  النظر  املبكر واإعادة  بالتقاعد  خا�سة 

يف  ارتياحًا  اأث��ار  ما  التقاعدية،  احل�سبة 

اأو�ساط العمال.

الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  واأك���دت 

التاأمني  على  املقرتحة  التعديالت  اإل��غ��اء 

املبكر  التقاعد  ب�سن  املتعلقة  ال�سحي 

التقاعد  �سن  ورف���ع  ال�سيخوخة  وتقاعد 

وح�سبة  اخلطرة  املهن  يف  للعاملني  املبكر 

اإ�سقاط  ج��رى  حيث  التقاعدي،  ال��رات��ب 

التعديالت غري املدّعمة بدرا�سات اإكتوارية 

مف�سلة ووا�سحة.

ومت الغاء امل�سودة الوىل لقانون ال�سمان 

املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ب��ني  م��ا  بالتوافق 

حيث  الوزارية  القت�سادية  التنمية  وجلنة 

ال�سحي،  التاأمني  اإلغاء  على  التوافق  مت 

وذل����ك لإف�����س��اح امل��ج��ال لإج�����راء امل��زي��د 

مع  بال�سراكة  الك��ت��واري��ة  ال��درا���س��ات  من 

الأطراف املعنية الأخرى وكذلك اإلغاء رفع 

عند  �ستبقى  حيث  ال�سيخوخة  تقاعد  �سن 

)60 عامًا( للذكر و)55( لالأنثى.

النظر  اإع��ادة  قبل  املعدل  القانون  وكان 

ال�سيخوخة  تقاعد  �سن  رف��ع  ت�سمن  فيه 

للذكور من 60 اإىل 62 عامًا والإناث من 55 

اإىل 59 عامًا ملن تقل ا�سرتاكاتهم عن 36 

املبكر  التقاعد  واإلغاء  �سنوات(   3( �سهرًا 

�سهرًا   84 ع��ن  ا���س��رتاك��ات��ه  ت��ق��ّل  م��ن  لكل 

جرى  ال��ث��اين  التعديل  ويف  ���س��ن��وات(،   7(

�سروط  على  ال���واردة  التعديالت  اإ�سقاط 

بالن�سو�س  والح��ت��ف��اظ  املبكر  التقاعد 

اأي  دون  ال��ق��ان��ون  يف  ال��ق��ائ��م��ة  احل��ال��ي��ة 

معادلة  على  تعديالت  اأي��ة  واإلغاء  تعديل، 

كامل  باإدخال  التقاعدي  الراتب  احت�ساب 

التقاعدية  احل�سبة  يف  ال�سرتاك  �سنوات 

والحتفاظ بالن�سو�س القائمة يف القانون 

دون تعديل واإلغاء رفع �سن التقاعد املبكر 

للمهن اخلطرة.

�سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  ان 

طالبت  ال��ت��ي  واللب�سة  والن�سيج  ال��غ��زل 

�سابقا ب�سحب التعديالت ترحب با�ستجابة 

ال�سمان  موؤ�س�سة  اإدارة  وجمل�س  احلكومة 

العمالية  ال��ن��ق��اب��ات  ملطالب  الج��ت��م��اع��ي 

باإلغاء  امل���دين  واملجتمع  نقابتنا  ومنها 

قانون  على  امل��ق��رتح��ة  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س 

ال�ستماع  ان  حيث  الجتماعي،  ال�سمان 

واإدراك  ل��وع��ي  ي��وؤ���س��ر  ال��ن��ظ��ر  ل��وج��ه��ات 

لأهمية الت�ساركية يف اأي تعديالت حالية او 

تلك  كانت  �سواء  العمال  تخ�س  م�ستقبلية 

التعديالت تتعلق بقانون ال�سمان او قانون 

العمل.

اإن  للجميع  ن��وؤك��د  امل��ق��ام  ه��ذا  يف  ان��ن��ا 

اأمر  الجتماعية  احلماية  منظومة  تعزيز 

العاملني  اأو�ساع  الأهمية لتح�سني  يف غاية 

يف خمتلف القطاعات، �سيما وان م�ستقبل 

ال�سمان  مبوؤ�س�سة  مرتبط  الآلف  مئات 

الجتماعي، وبالتايل يجب اأن تكون هنالك 

درا�سات اإكتوارية با�ستمرار بهدف الوقوف 

لل�سمان  احلقيقي  امل���ايل  ال��و���س��ع  ع��ل��ى 

قدرته  لتعزيز  الالزمة  املتطلبات  ومعرفة 

وذراعها  املوؤ�س�سة  حلث  والذهاب  املالية، 

اجلوانب  على  الرتكيز  جلهة  ال�ستثماري 

املوؤ�س�سة  م��وج��ودات  لتنمية  ال�ستثمارية 

الل��ت��زام��ات  تغطية  على  قدرتها  وزي���ادة 

التاأمينية وتطويرها.

تامني  اإيجاد  �سد  ل�سنا  النقابة  يف  اننا 

ولكننا  املوؤ�س�سة  خالل  من  للعمال  �سحي 

يف الوقت عينه نعتقد جازمني ان ت�سميم 

تاأمني �سحي لئق جلميع م�سرتكي ال�سمان 

يتوجب  ومنتفعيه  ومتقاعديه  الجتماعي 

كلفها  يتحمل  ع��ادل��ة  لأ���س�����س  ي�ستند  ان 

خمتلف الأطراف ذات العالقة من حكومة 

واأ�سحاب عمل.

النقابة نحث  فاأننا يف  ال�سدد  ويف هذا 

واأجهزتها  الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة 

التفتي�سية لتعزيز جولتها التفتي�سية ووقف 

اية انتهاكات لأجور العمال وظروف عملهم 

وحقوقهم، كما اننا يف النقابة نتحفظ على 

بتخفي�س  تتعلق  ال��ت��ي  التعديالت  بع�س 

ال�30  �سن  دون  عليهم  املوؤمن  ا�سرتاكات 

ب�سكل  �سيوؤثر  ذلك  ان  نرى  اننا  اذ  عاما، 

ونرى  ال�سمان،  موؤ�س�سة  مالئة  على  كبري 

ان يف تلك املادة جتاوز للد�ستور الذي يقول 

ان الأردنيني امام القانون �سواء وبالتايل ل 

يجوز ان يكون ن�سبة ا�سرتاكات من هم دون 

30 عام خمتلفة عن امل�سرتكني الخرين.

راأينــــــــــا

ال�سمان االجتماعي ماذ العمال وحمايته واجبة
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تتقدم النقابة العامة للعاملني يف �سناعة الغزل والن�سيج واللب�سة 

بخال�س التهاين والتربيكات جلميع العمال عامة وعمال القطاع 

خا�سة مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك وندعو اهلل ان يكون 

العام القادم عام خري وعافية على اجلميع وعلى الوطن و�سعبه.

وكل عام واأنتم والأردن باألف خري 
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منذ اأكرث من قرن، والنا�س يف كل اأنحاء 

مار�س/  من  الثامن  بيوم  يحتفلون  العامل 

وانبثق  باملراأة،  خا�سا  يوما  باعتباره  اآذار 

عمايل،  ح��راك  عن  للمراأة  العاملي  اليوم 

الأمم  به  اعرتفت  �سنويا  حدثا  اأ�سبح  ثم 

للمراأة  العاملي  باليوم  واحتفل  امل��ت��ح��دة، 

النم�سا  من  كل  يف   ،1911 ع��ام  م��رة  لأول 

واأ�سبح  و�سوي�سرا،  واأمل��ان��ي��ا  وال��دمن��ارك 

الأمر ر�سميا عام 1975 عندما بداأت الأمم 

املتحدة بالحتفال بهذا اليوم.

موعدا  ل��ل��م��راأة  العاملي  ال��ي��وم  واأ���س��ب��ح 

املجتمع  يف  امل����راأة  ب���اإجن���ازات  لالحتفال 

يف  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  املجالت  ويف 

فكرة  على  تقوم  ال�سيا�سية  جذوره  اأن  حني 

لن�سر  املنظمة  والحتجاجات  الإ�سرابات 

بني  امل�ساواة  عدم  ا�ستمرارية  حول  الوعي 

الرجال والن�ساء.

مل يكن تخ�سي�س يوم بعينه ليكون يوم 

املراأة العاملي، ومل يتم حتديد ذلك اإىل اأن 

جاء اإ�سراب يف زمن احلرب العاملية الأوىل 

وكان ذلك عام 1917، وحينها طالبت ن�ساء 

دخول  ومع  وال�سالم”،  “باخلبز  رو�سيات 

القي�سر  اأج���رب  ال��راب��ع،  ي��وم��ه  الإ���س��راب 

التخلي عن احلكم، ومنحت احلكومة  على 

املوؤقتة الن�ساء حق الت�سويت.

اليوم  ب��ه��ذا  حتتفل  وه��ي  النقابة   ان 

متّيز  التي  القوانني  تطالب بتعديل  فاأنها 

املراأة  مع  والتعامل  والفتيات،  الن�ساء  �سد 

امل�ساواة  و�سمان  الأهلية  كاملة  باعتبارها 

ال�سيا�سية  امليادين  كل  يف  الفر�س  وتكافوؤ 

ح�سول  و�سمان  والثقافية،  والقت�سادية 

احلّيز  يف  امل�سري  تقرير  ح��ق  على  امل���راأة 

القوانني  وتنقية  العام،  احلّيز  ويف  اخلا�س 

الأردنية، ومواءمتها مع التفاقيات الدولية 

التي وقع عليها الأردن، وعلى راأ�سها اتفاقية 

 ، امل���راأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  كافة  اإزال���ة 

امل��راأة  مل�ساهمة  الجتماعية  البيئة  وتهيئة 

يف ���س��وق ال��ع��م��ل، ب����دًءا م��ن ت��وف��ري �سبكة 

موا�سالت ت�ستجيب لحتياجات الن�ساء اإىل 

توفري دور احل�سانة يف كل املواقع مبا يكفل 

عمل املراأة يف كل الظروف واملهن.

يف  الن�ساء  ك��ل  نحيي  ال��ي��وم  ه��ذا  ويف 

خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل وال���ع���امل ال��ع��رب��ي 

قطاع  يف  والعامالت  الأردن��ي��ات،  والن�ساء 

الغزل والن�سيج على وجه اخل�سو�س.

يف اليوم العاملي للمراأة .. النقابة تطالب بتعديل القوانني لتحقيق امل�ساواة   



)ARDD النقابة جتدد مذكرة التفاهم مع جمعية )اأر�ض

النقابة تدعو اأ�سحاب العمل لتنفيذ خطة طوارئ تتعلق بالعوامل الطبيعية

�سعياً من النقابة العامة للعاملني يف الغزل 

والن�سيج واللب�سة بتزويد العاملني والعامالت 

ملواجهة  الالزمة  الدعم  بخدمات  القطاع  يف 

بالعمل  املرتبطة  والتحر�س  العنف  �سكاوى 

اخلدمات  ذل��ك  يف  مبا  الأخ��رى  والنتهاكات 

اإحالة  القانونية والجتماعية من خالل نظام 

قامت  فقد  الرئي�سيني،  اخلدمات  مقدمي  مع 

املوقعة  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  بتجديد  ال��ن��ق��اب��ة 

للدميقراطية  العربية  النه�سة  جمعية  م��ع 

من  اعتبارا  �سنة  مل��دة   ARDD والتنمية 

من  كجزء  املذكرة  هذه  وتاأتي   ،2023/2/1

يف  للعاملني  النقابة  تقدمها  التي  اخلدمات 

للعمال خالية  بيئة عمل  تعزيز  القطاع بهدف 

والهتمام  والتمييز  والتحر�س  العنف  م��ن 

لديهم  للعاملني  النف�سية  بال�سحية  بالرعاية 

املتخ�س�سة  املراكز  اإىل  احالتهم  خالل  من 

يف الأردن، وكان ذلك من خالل التن�سيق بني 

النقابة وم�سروع عمل اف�سل/ الأردن.

للعاملني يف �سناعة  العاملة  النقابة  تدعو 

العمل  اأ���س��ح��اب  والل��ب�����س��ة  والن�سيج  ال��غ��زل 

ا�ستجابة  خطة  لتنفيذ  وامل�سانع  وال�سركات 

وتنفيذ  ال���زلزل،  وخا�سة  الطبيعية  للعوامل 

العمل  م��واق��ع  ال��ع��م��ال يف  ل��ت��دري��ب  مت��اري��ن 

الخ��الء  ب��ط��رق  ال��ع��م��ال  وت��وع��ي��ة  وال�سكنات 

حال  يف  تنفيذها  عليهم  يتوجب  التي  المنة، 

والعا�سري  ال��زلزل  مثل  طبيعية  عوامل  وقوع 

واحلريق وغريهما.

اإن اأهمية وجود برامج �سحة و�سالمة مهنية 

يف مكان العمل ل ميكن جتاهلها، فهناك العديد 

الربامج،  تتاأتى من مثل هذة  التي  املنافع  من 

ممار�سات  وحت�سني  النتاجية  زي���ادة  ومنها 

وكذلك  والغياب  المرا�س  وقوع  وتقليل  العمل 

للعاملني  �ستدفع  التي  التعوي�سات  تخفي�س 

معايري  عدة  فهناك  احل��وادث،  وقوع  حالة  يف 

من  تتطلب  املهنية  وال�سحة  لل�سالمة  عاملية 

اأ�سحاب العمل اأن يكون لديهم خطة طوارئ يف 

اأماكن العمل، فالتح�سري واجلهوزية للطوارئ 

مبداأ متعارف عليه حلماية العاملني و�سحتهم.

ن�ساطات  من  حاليا  املنطقة  ت�سهده  ما  ان 

خطة  تنفيذ  ف��ان  ارت��دادي��ة،  وه��زات  زلزالية 

املدين  ال��دف��اع  مع  بالتعاون  للعاملني  تدريب 

واجراء جتارب الخالء �سواء اكان يف ال�سكنات 

العمالية او يف امل�سانع ا�ستعدادا لأي طارئ ل 

�سمح اهلل، بات امرا �سروريا، ويف الوقت عينه 

تدعو النقابة جميع العاملني اللتزام باإجراءات 

الخالء وعدم الهلع واخلوف، الرحمة جلميع 

�سحايا الزلزال يف �سوريا وتركيا.
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ورشات عمل حول العمال ذوي اإلعاقة
عقدت النقابة العامة للعاملني يف �سناعة الغزل 

الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  واللب�سة  والن�سيج 

عمل  م�سروع  قبل  م��ن  وبتن�سيق  الإع��اق��ة  ل���ذوي 

اأف�سل/ الأردن التابع ملنظمة العمل الدولية �سل�سلة 

ور�سات عمل خا�سة بالعمال ذوي الإعاقة؟

مكاتب  يف  عقدت  التي  الور�سات  خالل  وج��رى 

واملكاتب  ال�سناعية  التجمعات  مدينة  يف  النقابة 

الأ�سخا�س  حقوق  ق��ان��ون  ع��ن  احل��دي��ث  الأخ���رى 

قانون  عن  وكذلك  الت�سغيل،  ونظام  الإعاقة  ذوي 

منحها  التي  والم��ت��ي��ازات  الجتماعي  ال�سمان 

للعمال.

وج���رى خ���الل ال��ور���س��ات ال��ت��ط��رق اىل ق��ان��ون 

العمل واملواد املتعلقة بالعمال وخا�سة العمال ذوي 

الإ�سارة  ال�سمان الجتماعي، ومت  الإعاقة وقانون 

والنظام  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  مهام  اىل  اأي�سا 

العمل ك��ل من  الل��ك��رتوين، وحت���دث يف ور���س��ات 

رزان الكردي ولرا يا�سني و�سامان املجايل ومالك 

املعايطة وفادي اأبو احلج وبثينة فريحات.



النقابة ترحب بالرتاجع عن الغاء وزارة العمل 
ت����رح����ب ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني 

واللب�سة  والن�سيج  ال��غ��زل  �سناعة  يف 

بت�سريحات احلكومة الخرية التي جاءت 

الدولة  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  بل�سان 

لل�سوؤون القت�سادية ووزير الدولة لتطوير 

اأعلن  التي  ال�سريدة  نا�سر  العام  القطاع 

فيها تراجع احلكومة عن خطة الغاء وزارة 

العمل. وتثمن النقابة ا�ستجابت احلكومة 

بكل  رف�س  الذي  العمايل  القطاع  ملطالب 

نقاباته ومنها نقابة الغزل والن�سيج توجه 

وتدعو  ال���وزارة،  الغاء  ال�سابق  احلكومة 

لتفعيل دورها باعتبارها وزارة �سيادية.
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تعليمات حكومية حول الحضانات العمالية واإللتزام باالتفاقيات العمالية
بدائل  تعليمات  العمل  وزارة  �أ����س���درت 

و�سدرت   2023 لعام  املوؤ�س�سية  احل�سانات 

قانون  من  املادة )72ب(  التعليمات مبقت�سى 

ومت  وتعديالته،   1996 ل�سنة  الأردين  العمل 

ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية يف ال�ساد�س ع�سر 

اأحكام  وت�سري   ،2023 ع��ام  م��ن  �سباط  م��ن 

القطاع  على  القانون،  يف  ال��واردة  التعليمات 

يتمكن  ل  التي  املوؤ�س�سة  على  وتنفيذ  اخلا�س 

�ساحب العمل من تهيئة مكان منا�سب لرعاية 

التعليمات،  املادة )4( من  الأطفال. وجاء يف 

التي  املوؤ�س�سية  احل�سانات  ب��دائ��ل  تكون  اأن 

يحق للعامل اختيار البديل املنا�سب منها على 

اأن يتعاقد �ساحب العمل مع دار  النحو الآتي: 

متعددة  جغرافية  مناطق  يف  اأكرث  اأو  ح�سانة 

املنا�سبة  احل�سانة  اختيار  حق  للعامل  ويكون 

له من دور احل�سانة التي تعاقد معها �ساحب 

ح�سانة  دار  م��ع  العامل  يتعاقد  واأن  العمل، 

يختارها على اأن ي�ساهم �ساحب العمل بتغطية 

التكلفة املالية عن كل طفل. وقد ا�ستثنت املادة 

اخلام�سة من التعليمات التفاقيات اجلماعية 

اخلا�سة  القطاعية  والت��ف��اق��ي��ة  القطاعية 

اأطراف  مع  النقابة  وقعتها  والتي  باحل�سانات 

العمل يف الأول من ت�سرين ثاين من عام 2021 

�سابق  وقت  يف  الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سرت 

العمل  بعقد  اللتزام  على  امل��ادة  ن�ست  حيث 

املربم بني الأطراف املعنية.

النقابة تواصل شرح االتفاقية القطاعية للعمال
ق����ال رئ��ي�����س ال��ن��ق��اب��ة ال��زم��ي��ل ف��ت��ح اهلل 

وم�ستمر  متوا�سل  النقابة  عمل  اأن  العمراين 

وعقد  العمل،  ظ��روف  حت�سني  بهدف  ودائ��م 

امل�ساواة  ت�سمن  قطاعية،  عمالية  اتفاقيات 

يف الأجور بني اجلن�سني، والإقرار بنظام عقد 

موحد للعمال والعامالت وحت�ّسني الأجور.

الدائم  توا�سله  ظل  يف  العمراين  واأ�سار 

الدولية  واملنظمات  وامل�سانع  ال�سركات  مع 

وقعتها  التي  القطاعية  التفاقية  �سرح  بهدف 

النقابة موؤخرا مع اجلمعية الأردنية مل�سدري 

الألب�سة واملن�سوجات والنقابة العامة لأ�سحاب 

األ��ف   75 ت�سمل  وال��ت��ي  امل��ح��ي��ك��ات،  م�سانع 

ت�ستمر  التفاقية  ان  القطاع  وعاملة يف  عامل 

للعمال  �سنوية  زيادة  وتت�سمن  �سنوات   3 ملدة 

نقابتنا  ان  ال�سارة  دنانري.جتدر   5 مقدارها 

على  ت��وق��ع  ال��ت��ي  املنطقة  يف  ال��وح��ي��دة  ه��ي 

ومن�سورة يف  ومتفق عليها  عقود عمل م�سبقة 

الوافدين  العمال  حلماية  الر�سمية  اجلريدة 

التفاقية  ان  واأ�سار  والالجئني.  واملهاجرين 

م�سلحة  يف  ت�سب  ج��دي��دة  ب��ن��ودا  ت�سمنت 

العمال وتعزز العمل الالئق، واإ�سافة تعريفات 

الدولية  العمل  معايري  مع  يتوافق  مبا  جديدة 

والعنف  والتحر�س  النقابية،  اللجان  كتعريف 

الزميل  واأو���س��ح  العمل.  مكان  يف  والتمييز 

الإداري��ة  الهيئة  اأع�ساء  والزمالء  العمراين 

يف  العمال  مع  ال��دائ��م  توا�سلهم  معر�س  يف 

مواقع العمل ويف مكاتب النقابة اآلية ال�سكاوى 

العمل،  مكان  يف  والتحر�س  بالعنف  املتعلقة 

 حيث ن�ست التفاقية على اأنه يف حال تقدمي 

�سكوى من قبل اأحد العمال الذين تعر�سوا اىل 

اإ�ساءة نتجت عن عنف اأو حتر�س، فيتم اتباع 

اإجراءات الإحالة الواردة يف املبادئ التوجيهية 

العنف  حلالت  لال�ستجابة  املوحدة  واملعايري 

والتحر�س الواقع على العامالت والعاملني يف 

قطاع الغزل والن�سيج والألب�سة، وال�سادر عن 

برنامج عمل اأف�سل.

تعزيز  اليات  عن  اأي�سا  الزمالء  وحتدث 

دور املراأة يف قطاع الغزل والن�سيج وتوفري بيئة 

عمل داعمة للعامالت و�سمان احلق يف التمتع 

بفر�س العمل ذاتها واحلق يف الرتقية والأمان 

الوظيفي، واللتزام بعدم التمييز بالأجر بني 

العامالت والعمال الذين يوؤدون العمل نف�سه.
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On the International Women’s Day,
 the Union calls for amendment of laws to achieve equality

Union welcomes retreat of MoL cancelation     

Official Instructions on work nurseries in compliance with Labour Agreements     

For more than a century, people 
started celebrating the 8th of 
March of every year being the 
International Women’s Day. 
This event resulted from a work 
movement and was acknowledged 
by UN. The International Women’s 
Day was first celebrated in 1911 in 
Austria, Denmark, Germany and 
Switzerland. In 1975, UN started 
officially celebrating this day.

It is a day to celebrate women’s 
achievements in society and all 
political and economic areas. 
Originally, it was based on the 
notion of organized strikes and 
protests to raise awareness on 
issues of gender inequality.

Whereas the Union celebrates 
this International Women’s Day, 
we call for amendment of all 
laws that discriminate against 
women and girls. Women shall 
be treated equally. Equality and 
equal opportunities in all political, 

economic and cultural fields need 
to be maintained. Legislations 
need to be updated to become 
compatible with international 
conventions and agreements 
ratified by Jordan; on top of which 
Convention of Elimination of all 
forms of discrimination against 
women. In addition, it is necessary 
to create social environment to 
help women participate in labour 
market, provide appropriate 
transportation network to meet 

women’s needs, and establish 
children nurseries to guarantee 
women’s work in all situations 
and professions and ensure their 
advancement.

We, on this UN International 
Women’s day, salute all women 
of all countries and Jordan in 
general, and those working in 
textile sector in particular, and 
wish them all the best.

Happy Women’s Day.

The General Union for Textile and 
Garment Sector Workers welcomes 
official statements recently made 
by Excellency Nasser Alshrayedeh 
Deputy Prime Minister / Minister 
of State for Economic Affairs and 
Minister of Public Sector Development 
which he announced the step back of 
the Government to cancel Ministry of 
Labour (MoL).

The Union appreciates the 
Government’s response to claims 
of workers, whose unions, including 
Trade Union of Textile Workers, 
rejected the previous intention of the 
Government to cancel MoL. Unions 
stressed the need to reactivate role 
of MOL being a sovereign ministry 
responsible for employment. 

The Trade Union for Textile Sector 
Workers calls for the Government 
to create a comprehensive plan to 
develop and activate role of Ministry 
of Labour. At the same time, the 
Union hopes that the Government 
takes steps to restructure MoL in 
compatible with the Royal Vision of 
Administrative Development and 
Modernization, and expand 

Ministry of Labour issued recently 
Instructions of Alternatives of 
Institutional Nurseries for year 2023. 
Instructions were issued pursuant to 
Article 72/b of Jordanian Labour Law 
for 1996 and amendments. They were 
published at the Official Gazette on 16 
Feb. 2023. Instructions are enforced 
on the private sector establishments if 
the employer is unable to provide an 

appropriate place for children care.

Article 4 of the instructions states 
that alternatives of the institutional 
nurseries which the worker may opt to 
select a proper one shall be as follows: 
the employer shall outsource a nursery 
or more at various geographic places 
where the worker may select any of 
them to send kids to. The employer 

shall pay cost per each kid.

Article 5 of the instructions excludes 
sectoral collective agreements and 
special sector agreement of nurseries 
that were signed by the Union and 
Employers on 1 Nov. 2021 and 
published at the Official Gazette then. 
The Article states that parties shall 
comply with signed work contract.



النقابة
رئي�س التحرير 

فتح اهلل العمراني

جميع املرا�سالت تر�سل با�سم الهيئة الدارية للنقابة

تلفون: 4649962 - فاك�س:4632469 

عمان - الردن -  املوقع اللكرتوين

WWW.JTGCU.ORG

هذا العدد بدعم من 

منظمة فريدير�س 

اإيربت الأملانية

Safeguard of social security; workers’ haven is mandatory

The Sectoral Collective 
Agreement that was recently signed 
by both the Trade Union of Textile 
Workers and Employers Association 
referred to several benefits for 
Jordanian female workers; on top 
of which are offering annual salary 
increase, transportation, lunch meal 
and kids’ nursery.

Under a title of “Job security 

and annual salary increase for 
employees and supervisors”, Article 
6 of the Agreement defines the 
worker who works at the textile 
sector and receives a monthly 
salary of less than JDs 400 whether 
cash or in-kind.

The worker, regardless of 
nationality, shall receive annual 
cash salary increase as follows: 

Each new employee who completed 
one year or more of service shall 
receive JDs 5 to be added to the 
current wage, each new employee 
who has not completed one year of 
service yet shall receive JDs 5 upon 
completion of one year as of date 
of work start, and shall become 
effective on an annual basis during 
validity of work contract.

The Government acted well upon 
rejection of the proposed draft 
amendments of the Social Security 
Law submitted by Social Security 
Corporation (SSC). Later, SSC sufficed 
with minor amendments concerning 
early retirement, and re-calculation of 
pension formula which brought relief to 
workers.

SSC stressed that the reason for 
cancellation of proposed amendments 
of health insurance provision of early 
retirees, old age retirement, increase 
of early retirement age for workers 
of hazardous jobs, and calculation 
of pension salary was due to lack of 
detailed and clear actuarial evaluation 
scheme.

The first draft of amendments of the 
social security law was cancelled in 
agreement between SSC Board and 
the Ministerial Economic Development 
Committee. Health insurance was 
dropped out to allow time to conduct 
actuary evaluation in partnership with 
stakeholders. In addition, old age shall 
stay as is: 60 years for males and 55 
for females.

The General Trade Union of 
Workers in Textile, Garment and 
Clothing Industries (the Union), which 
had requested withdrawal of the 
proposed amendments, welcomes 
response of the Government and 
SSC Board to the requests of trade 
unions and civil society organizations. 
Hearing different viewpoints indicates 
importance of partnership in any 

process of amendments of either social 
security or labour laws presently or in 
the future for the benefit of workers.

In this regard, the Union would like 
to stress that enhancement of social 
protection scheme is of top importance 
to improve workers’ situations in 
all sectors. Future of hundreds of 
thousands of workers is connected 
to SSC. Therefore, it is mandatory to 
conduct periodic actuary evaluations 
to check SSC actual financial situation 
and learn necessary requirements 
to enhance its financial capability. 
Furthermore, we urge SSC and its 
Investment Fund to focus on investment 
of SSC assets to help remain able to 
meet insurance obligations.

We, at the Union, are not against 
having a health insurance scheme 
provided by SSC to the workers, but we 
believe we are in need of well-prepared 

health insurance that is properly 
designed to all SSC subscribers, 
retirees and beneficiaries. It needs to 
rely on fair and just basis as well as 
cost is borne by all parties to include 
the Government and employers.

In this regard, the Union would like 
to urge SSC and its inspectorates to 
enhance inspection visits to stop any 
violation or infringements of workers’ 
wages, work conditions and benefits. 
Further, the Union would like to reserve 
proposed amendments related to 
decrease of subscription fees of 
workers under 30 years of age. Such 
amendment shall affect SSC financial 
solvency, and is considered a violation 
of Article 6 of the Constitution which 
states that Jordanians are equal before 
the Law. Thus, contributions of workers 
under 30 years of age shall not differ 
from others.

Do you know?


