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�أما وقد وًقعت �لنقابة �لعامة للعاملني يف �سناعة �لغزل و�لن�سيج و�لألب�سة �إتفاقية قطاعية 

بينها وبني �جلمعية �لأردنية مل�سدري �لألب�سة و�ملن�سوجات و�لنقابة �لعامة لأ�سحاب م�سانع 

�ملحيكات، فاأننا نر�ها منا�سبة لن�سيد باجلهود �لتي �أثمرت توقيع �لإتفاقية و�لدور �لإيجابي 

�لذي لعبته جميع �لأطر�ف للو�سول للإتفاقية �لتي تخدم �لقطاع بكل �أركانه.

ولأن من �أهد�ف �لنقابة وفق قانون �لعمل هو حت�سني علقات وظروف �لعمل و�سروطه مبا 

يف ذلك �إجر�ء �ملفاو�سات �جلماعية و�إبر�م �لإتفاقيات �جلماعية، ومن منطلق �لنظر قدما 

ظروف  وحت�سني  �لأردين  �لإقت�ساد  دعم  يف  و�لألب�سة  �ملن�سوجات  قطاع  �إ�ستمر�رية  ل�سمان 

و�سروط عمل �لعمال يف هذ� �لقطاع و�لبناء على عقود �لعمل �جلماعية �ل�سابقة �لتي �سبق �أن 

ُوقعت بني جميع �لأطر�ف، لكل ذلك جاء توقيع �لإتفاقية.

�إن �لأتفاقية �لتي ناأمل �أن جتد حر�سا على تنفيذ بنودها من جميع �لأطر�ف �أخذت بعني 

�لأعتبار �مل�سالح �مل�سرتكة للجميع، وجاءت ثمرة علقات �إيجابية بني �أ�سحاب �لعمل من جهة 

و�لعمال من جهة ثانية، ونعتقد جازمني �أن �لعلقات �لإيجابية و�لنموذجية و�لثقة �ملتبادلة 

بني �لنقابة و�لأطر�ف �لأخرى �أدت لإ�ستقر�ر �أيجابي يف �لعمل وتطور يف مفاهيم �لإنتاج، مبا 

ي�سمن حل كل �خللفات �لتي قد تظهر بني فينة و�أخرى ب�سكل ودي.

�إن هذه �لإتفاقية جاءت كنموذج يحتذى به من قبل قطاعات �أخرى، وهي عنو�ن لطريقة 

�أو  �لعمل  �أ�سحاب  �سعيد  على  �سو�ء  و�سليمة  متينة  �سناعية  لعلقات  �إجتماعي  حو�ر  �أد�رة 

على م�ستوى �لقطاع ب�سكل عام، وهي ت�سجيع للممار�سات �ملتو�فقة مع معايري �لعمل �لأ�سا�سية 

�ملتعارف عليها دوليًا.

لتعزيز  د�ئما  ن�سعى  و�لألب�سة  و�لن�سيج  �لغزل  �سناعة  يف  للعاملني  �لعامة  �لنقابة  يف  �إننا 

وتنظيم علقات متو�زنة بني �مل�ستثمرين و�لعمال على حد �سو�ء، ومبا يوؤ�س�س مل�ساركة �إيجابية 

تخلق بيئة عمل جاذبة توؤدي �إىل �لرفاه �لفكري و�جل�سدي و�لنف�سي للعمال من ناحية، وفائدة 

للم�ستثمرين من ناحية �أخرى.

�لعمال  �لإتفاقية، فاإننا ندعو  لتنفيذ  �لعمل  �أ�سحاب  �لوقت �لذي تدعو فيه  �لنقابة يف  �إن 

�إن  يقني  ونحن على  �لإنتاجية،  تعزيز  ب�سكل جاد جلهة  و�لعمل  �لإنتاج  لتعظيم  وبقوة  للعمل 

�لعمال �لذين تعودو� دوما على �لعطاء �سيعملون بقوة جلهة تعزيز �لإنتاج وتطويره مبا يوؤمن 

�حلفاظ على �لإ�ستثمار ويعززه ويطوره.

ختاما.. ونحن نبارك لكل �ملعنيني بتوقيع �لإتفاقية �لقطاعية �لتي بد�أ �لعمل بها يف �لأول 

من ت�سرين ثاين �ملا�سي وتنتهي يف �لأول من ت�سرين ثاين من عام 2022 فاإننا نثمن �لتفاهم 

�أف�سل يف  لعبه برنامج عمل  �لدور �لذي  �أظهرته جميع �لأطر�ف، كما نثمن  �لإيجابي �لذي 

تقريب وجهات �لنظر، وكل من �سعى و�ساهم يف �لو�سول للإتفاق.

اتفاقية جماعية قطاعية 
بجهود جميع االطراف

لك اأن تعلم

وهنا  �ل�ستاء،  ف�سل  بد�أ 

و�لتنويه  �لتاأكيد  من  بد  ل 

�أن  لأه��م��ي��ة  �لنظر  ول��ف��ت 

لكل  �لإح��ت��ي��اط  �أخ���ذ  يتم 

�لناجتة  �جلوية  �لظروف 

عن ف�سل �ل�ستاء، و�أهمها 

ت���اأم���ني ت��دف��ئ��ة م��ن��ا���س��ب��ة 

و�أماكن  �لعمال،  ل�سكنات 

�لنقابة  يف  �إن��ن��ا  �ل��ع��م��ل، 

�ل��غ��زل  ل�سناعة  �ل��ع��ام��ة 

و�ل��ن�����س��ي��ج و�لأل��ب�����س��ة يف 

�لنظر  نلفت  �لتي  �ل��وق��ت 

�لهام،  �ملو�سوع  لهذ�  فيه 

فاننا نريد من ذ�ك �لتنبيه 

ق��ب��ل وق���وع �أي حم���ذور ل 

�أن  ن��اأم��ل  ك��م��ا  �هلل،  ق���در 

ي��اأخ��ذ �ل��ع��م��ال يف �أم��اك��ن 

�حليطة  و�ل�سكنات  �لعمل 

و�حلذر من و�سائل �لتدفئة 

ب��ح��ي��ث ي��ت��م �لن��ت��ب��اه لها 

�سلمتها  م���ن  و�ل���ت���اأك���د 

�مل��ح��ذور،  خوفا م��ن وق��وع 

وه��ن��ا ن�����س��ت��ذك��ر �مل��اأ���س��اة 

�ل���ت���ي ح�����س��ل��ت ل��ل��ع��ائ��ل��ة 

منطقة  يف  �لباك�ستانية 

نتج  ج��ر�ء حريق  �لغ���و�ر 

عنه وفاة �لعائلة باأكملها. 

وه�����ي �مل����اأ�����س����اة �ل��ت��ي 

ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ًا 

�أخ��ذه��ا ب��الع��ت��ب��ار خ��وف��ًا 

�هلل،  ق��در  ل  تكر�رها  من 

�ملعنية  �جلهات  تقوم  و�أن 

ب���دوره���ا  وو�ج��ب��ات��ه��ا يف 

�ملهنية  �ل�����س��لم��ة  ت��وف��ري 

للعمال يف مو�قع عملهم.

كلمة رئيس النقابة

٭ فتح اهلل العمراين
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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.

كلمة رئيس النقابة

٭ فتح اهلل العمراين
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�أنهت �حلكومة �إعد�د مو�زنة �لدولة �لتقديرية 

ملجل�س  و�أر���س��ل��ت��ه��ا   ،2020 �مل��ال��ي��ة  �ل�سنة  ع��ن 

�لنو�ب، و�أ�ستبقت �حلكومة رحلة مترير �ملو�زنة 

�ل��ن��و�ب، كما  م��ن خ��لل فتح ح��و�ر م��ع جمل�س 

ل  �ملو�زنة  �أن  �لتاأكيد  خلل  من  ذلك  �إ�ستبقت 

وهو  لل�سعار،  رفع  �أو  جديدة  �سر�ئب  تت�سمن 

توجه تثمنه �لنقابة وتاأمل �أن يتو��سل يف �سنو�ت 

لحقة، �سيما و�أن �أي رفع �سو�ء للكهرباء �أو �ملاء 

وقدرتهم  �لعمال  على  بقوة  �سيوؤثر  و�ل�سر�ئب 

�ل�سر�ئية، يف وقت يعاين منه �لعمال من �سغط 

متو��سل على جيوبهم.

مبا�سرة  ر���س��ائ��ل  �ل���ن���و�ب«  »م��ال��ي��ة  ووج��ه��ت 

مو�زنة  على  �ملو�فقة  �أو  مترير  بعدم  للحكومة 

�سريبة  تخفي�س  ي��ت��م  مل  �إذ�  �مل��ق��ب��ل،  �ل��ع��ام 

�سر�ئب  �أي  فر�س  بعدم  و�لإل��ت��ز�م  �ملبيعات، 

�ملعي�سية  �لأح��و�ل  جديدة خلل 2020 وحت�سني 

�إيجابية  تعترب  هامة،  ر�سائل  وهي  للمو�طنني، 

ومب�سرة للمو�طنني.

ب�ساأن  للحكومة  ر�سائل  �ل��ن��و�ب  �أر���س��ل  كما 

�ملالية  جلنته  وع��ق��دت  �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ام  م��و�زن��ة 

وع��دد  و�لتخطيط  �ملالية  وزي���ري  م��ع  �إجتماعا 

من �مل�سوؤولني للتاأكيد على رف�س جمل�س �لنو�ب 

�أي �سر�ئب جديدة و�لعمل على تخفي�س  فر�س 

�لغذ�ئية  �ل�سلع  على  وخا�سة  �ملبيعات،  �سريبة 

و�أبلغت  �ملو�طنني،  كاهل  عن  �لأعباء  لتخفيف 

ت�سمنت  �إذ�  �ملو�زنة  تو�فق على  لن  �أنها  �للجنة 

خلل  �ملو�طنني  على  �إ�سافية  مالية  �أعباء  �أي 

لإ�ستجابة  للعاملني  كنقابة  وندعو  �ملقبل،  �لعام 

�سريبة  بتخفي�س  �ل��ن��و�ب  مل��ط��ال��ب  �حل��ك��وم��ة 

�ملعي�سية  �لأو�ساع  تفاقم  �إىل  �أدت  �لتي  �ملبيعات 

�إرتفاع  وكذلك  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  خلل 

معدل �لت�سخم ب�سكل كبري.

ناأمل  و�لألب�سة  و�لن�سيج  �لغزل  نقابة  يف  �إننا 

للدولة  �لعامة  �مل��و�زن��ة  مناق�سات  نتابع  ونحن 

�ل�سلطتني  ت��اأخ��ذ  �أن   2020 �ملالية  �ل�سنة  ع��ن 

�ملو�طنني  م�سالح  و�لت�سريعة(  )�لتنفيذية 

م�سالح  تر�عي  م��و�زن��ة  و�إق���ر�ر  �لإعتبار  بعني 

�لإنتاج  عجلة  وتدفع  و�لفقرية  �لو�سطى  �لطبقة 

و�لأ�ستثمار و�مل�ستثمرين، وحتافظ على حقوقهم.

راأينــــــــــا

م���وازن���ة ت��ح��ت وع����د ال ض���رائ���ب وزي������ادة روات����ب

النقابة تشارك يف مؤتمرات إقليمية
يف  للعاملني  �لعامة  �لنقابة  رئي�س  �سارك 

فتح  �لزميل  و�للب�سة  و�لن�سيج  �لغزل  �سناعة 

�إميان  ليف،  جميلة  و�لزميلت  �لعمر�ين  �هلل 

يف  �أك��رت  وجمانة  �ل��غ��ز�وي،  رو�ن  �هلل،  ن�سر 

�ململكة  يف  م��وؤخ��ر�  عقدت  �لتي  �لعمل  ور�سة 

يف  )�لتنظيم  ع��ن��و�ن  حملت  و�ل��ت��ي  �ملغربية 

�سل�سل �لتوريد نحو �أجور معي�سية(.

وق����دم رئ��ي�����س �ل��ن��ق��اب��ة �ل��زم��ي��ل ف��ت��ح �هلل 

�ملو�سوع  ح��ول  مف�سلة  عمل  ورق��ة  �لعمر�ين 

عام  ب�سكل  �لردنية  �لتجربة  فيها  �أ�ستعر�س 

ما  �ىل  و�أ���س��ار  �لنقابة،  تلعبه  �ل��ذي  و�ل���دور 

قامت به نقابة �لغزل و�لن�سيج  من حيث توقيع 

�إتفاقيات قطاعية مع ممثلي �أ�سحاب �لعمل.

ذوي��ب يف  �أب��و  �إي��لف  �لزميلة  �ساركت  كما 

�ل��دويل  ل��لإحت��اد  �لإقليمي  �ل�سباب  م��وؤمت��ر 

نايفة  �لزميلة  ���س��ارك��ت  فيما  لل�سناعات، 

�لعز�زمة يف موؤمتر �لأحتاد �لدويل لل�سناعات 

وقدمت  جنيف،  يف  �لعاملة  ل��ل��م��ر�أة  �لعاملي 

�لزميلتان روؤية �لنقابة يف كل �ملوؤمترين.

�لر�هن  للو�سع  للت�سدى  �ملوؤمتر  وخ�س�س 

يف مو�جهة �لتحديات، و�إقرت�ح �إ�سرت�تيجيات 

معاجلة  خ���لل  م��ن  �ل��ت��ق��دم  وت���رية  لتعجيل 

�لعقبات �أمام حتقيق �مل�ساو�ة للمر�أة، و�إندماج 

تغيري  و�سبل  �لنقابية،  �لهياكل  يف  �لن�ساء 

�لطريقة �لتي تعمل بها نقابات �لعمال بحيث 

يت�سنى للمر�أة �أخد مكانها �إىل جانب �لرجل.

�لنقابة  ع��م��ل  لأل��ي��ة  �مل���وؤمت���رون  و�أ���س��ت��م��ع 

ملعاجلة م�سكلة �للأم�ساو�ة بني �لرجل و�ملر�أة 

ودر��سة �لنجاحات و�لتحديات و�أر�ء �لقياد�ت 

يف  �جلن�سني  ب��ني  �مل�����س��او�ة  ح���ول  �لن�سائية 

�لنقابات �لعمالية.

�أبو  و�سارك �لزملء خالد �لعمر�ين و�سناء 

نامو�س و�إحلم �لطري�وي و�إميان ن�سر �هلل يف 

ور�سة عمل دولية بالتعاون مع �لإحتاد �لدويل 

�لإع��لم  ح��ول  عمان  يف  �أقيمت  لل�سناعات 

يف  �سارك  حيث  �لنقابي،  �لعمل  يف  و�لتو��سل 

�إفريقيا  �سمال  منطقتي  عن  ممثلني  �لور�سة 

و�ل�سرق �لو�سط. 
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تهنئة ومباركة  

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

 باأحر التهاين املباركات مبنا�سبة حلول عيد امليالد املجيد، كما تتقدم بخال�ص التهنئة 

مبنا�سبة عيد راأ�ص ال�سنة امليالدية، وتتقدم النقابة من جماهري �سعبنا وخا�سة قطاع العمال 

والعاملني يف �سناعة الغزل والن�سيج واللب�سة باأحر التهاين واملباركات.

وكل عام واجلميع بالف خري.

النقابة تنظم أربع ورشات عمل حول بناء القدرات للعاملني يف اربد
نظمت �لنقابة �لعامة للعاملني يف 

و�لإلب�سة  و�لن�سيج  �لغزل  �سناعة 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع �لإحت�������اد �ل����دويل 

بعنو�ن  عمل  ور�سات   4 لل�سناعات 

لأع�ساء  �لنقابية  �ل��ق��در�ت  ب��ن��اء 

�إرب��د،  منطقة  يف  �لنقابية  �للجان 

رئي�س  من  لكلمة  �حل�سور  و�أ�ستمع 

�لعمر�ين  �هلل  فتح  �لزميل  �لنقابة 

حول �لقطاع و�آلية وطرق دعم �لعمل 

�لنقابي.

ك��م��ا �أ���س��ت��م��ع �ل��ع��م��ال ل��ن��ب��ذة عن 

وجرى  لل�سناعات،  �لدويل  �لإحتاد 

�لعمال  تو�جه  �لتي  �مل�ساكل  ح�سر 

يف �مل�����س��ان��ع و�ل�����س��ك��ن��ات و�حل��ل��ول 

�مل��ق��رتح��ة، و�ل����دور �ل���ذي ت��ق��وم به 

�لنقابة يف حماية �لعمال وحقوقهم، 

ن�����س��اط��ات  دع���م  يف  �ل��ع��م��ال  ودور 

�لنقابة، كما تناول �حل�سور �لإتفاقية 

�لن�سيج  بقطاع  �خلا�سة  �لقطاعية 

�ل��زم��ي��ل  �أ����س���ار  ح��ي��ث  �لأردن،  يف 

�لعمر�ين لأهمية �لإتفاق �لقطاعي، 

عليها  ح�سل  �لتي  للمز�يا  م�سري� 

�لعمال، وتفعيل دور �للجان �لنقابية 

يف �مل�����س��ان��ع و�ل�����س��ك��ن��ات وحت��دي��د 

�للجان  ب��ني  و�ل��ت��و����س��ل  �أدو�ره�����م، 

�لنقابية و�لعمال يف �مل�سانع.
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إتفاقية قطاعية تتضمن حقوق ومزايا للعمال وزيادات 
َعت �لنقابة �لعامة للعاملني يف �سناعة  َوقَّ

�لغزل و�لن�سيج و�لألب�سة و�جلمعية �لأردنية 

و�لنقابة  و�ملن�سوجات،  �لألب�سة  مل�سدري 

�إتفاق  �ملحيكات  م�سانع  لأ�سحاب  �لعامة 

ت�سمن  �سنو�ت  ثلث  ملدة  ي�ستمر  قطاعي 

زيادة كافة �لعاملني بو�قع 5 دنانري �سنويا 

لكل عامل.

وي�ستفيد  م��ادة   19 �لإتفاقية  وت�سمنت 

منها كافة �لعاملني يف �لقطاع دون متييز، 

�لقطاع  يف  ع��ام��ل  لأي  �حل���ق   مينح  كما 

�ملبالغ  وتعترب  �لنقابة،  لع�سوية  �لأن�سمام 

�ملوردة بالنيابة عن �لأع�ساء �مل�سرتكني �أو 

�ل�سهرية  لإ�سرت�كاتهم  ت�سديدً�  �ملنت�سبني 

ويلتزم  للنقابة،  �لد�خلي  �لنظام  مبوجب 

�لنقابة  �ل��ع��م��ل مب��ن��ح  �أ���س��ح��اب  م��ن  ك��ل 

حرية �لو�سول ملر�كز �لعمل ملقابلة �لعمال 

و�إن��ت��خ��اب جل���ان ن��ق��اب��ي��ة مم��ث��ل��ة جلميع 

�لعمال ح�سب �لأ�سول بالتن�سيق مع �إد�ر�ت 

�لعمال. 

كما ت�سمنت تقدمي دعم من قبل �لعمال 

للنقابة عن طريق �إ�سرت�كاتهم مقابل مز�يا 

حيث  �لنقابة،  تقدمها  وخدمات  ومنافع 

قيمته  مبلغ  ب��اإي��د�ع  �لعمل  �أ�سحاب  يقوم 

�أب��دى  عامل  كل  من  �سهري  دينار  ن�سف 

مو�فقته �خلطية على دعم �لنقابة، ويقوم 

�مل�ستحقات يف  باإيد�ع كافة  �لعمل  �ساحب 

�خلام�س  بحلول  �مل�سريف  �لنقابة  ح�ساب 

ع�سر من كل �سهر.

و�لإ�ستحقاقات  ب��الأج��ر  يتعلق  وفيما 

�لعمل  �لأج��ور يف موقع  دف��ع  يتم  �لأخ��رى 

�ساحب  ب��ني  م��ا  عليها  �ملتفق  بالطريقة 

�إما عن طريق  تكون  و�لتي  و�لعامل  �لعمل 

�لت�سليم �لنقدي للعامل مبا�سرة، �أو �لإيد�ع 

باأية  �أو  �لعامل  ح�ساب  يف  �لبنكي  �لنقدي 

�لأتفاق  يتم  �أخ��رى  �لكرتوين  دف��ع  و�سيلة 

�لعمل،  و���س��اح��ب  �ل��ع��ام��ل  ب��ني  م��ا  عليها 

�لأج��ر  دف��ع  �لعمل  �ساحب  على  وي��رتت��ب 

و�ملكافاآت و�حلو�فز �مل�ستحقة وبدل �لعمل 

تدخل  �أخ���رى  م�ستحقات  و�أي���ة  �لإ���س��ايف 

�لأج��ر خ��لل م��دة ل تزيد عن  يف مفهوم 

وفيما  �ل�ستحقاق،  تاريخ  من  �أي��ام  �سبعة 

�ل�سنوية  و�لزيادة  �لوظيفي  بال�سلم  يتعلق 

بند�  �لقطاعية  �لتفاقية  ت�سمنت  للعمال 

و��سحا حول �لعامل وهو كل �سخ�س يعمل 

يف �لقطاع ويتقا�سى �أجر� �سهريا يقل عن 

)300( دينار �أردين.

وحول �لزيادة �ل�سنوية ��سارت �لتفاقية 

�لعمل من �مل�سدرين يف  �أ�سحاب  �ن على 

�لذين  �لعمل  �أ�سحاب  )وجميع  �لقطاع 

يتعاقدون معهم من �لباطن( منح �لعامل 

)وبغ�س �لنظر عن جن�سيته( زيادة �سنوية 

على �لنحو �لتايل:

منح كل عامل كان قد �أمت عامًا و�حدً� �أو 

�لعمل  تاريخ تعيينه لدى �ساحب  �أكرث من 

ت�ساف  دنانري(  )خم�سة  مقد�رها  زي��ادة 

مبا�سرًة �إىل �لأجر �حلايل للعامل ومن ثم 

ب�سكل �سنوي بعد ذلك خلل مدة �سريان 

�لعقد.

من  و�ح��دً�  عامًا  يتم  مل  عامل  كل  منح 

تاريخ تعيينه لدى �ساحب �لعمل زيادة على 

مبجرد  دنانري(  )خم�سة  مقد�رها  �لأج��ر 

�متامه �سنة يف �لعمل من تاريخ تعيينه مع 

�سنوي  ب�سكل  ثم  ومن  �لعمل  �ساحب  ذ�ت 

بعد ذلك خلل مدة �سريان �لعقد.

�إع���ت���ب���ار ���س��اح��ب �ل��ع��م��ل �ل�����ذي ق��ام 

تاريخ  من  �ب��ت��د�ًء  �ل�سنوية  �ل��زي��ادة  مبنح 

�ل��زي��ادة  ت��ق��دمي  م��ن  معفى   2019/3/1

 ،2019 �لعام  هذ�  �أخرى يف  مرة  �ل�سنوية 

على �أن ي�ستمر يف منح �لزيادة �ملن�سو�س 

عليها وفقًا للأحكام �ل�سابقة ب�سكل �سنوي 

من تاريخ �لزيادة �لأوىل.  

يكون �حلد �لأدنى للأجور جلميع �لعمال 

يف �لقطاع )220( دينار وبغ�س �لنظر عن 

�لعمال  �أجر  �أحت�ساب  ولغايات  جن�سيتهم، 

�ل��و�ف��دي��ن يف �ل��ق��ط��اع، ف��ق��د مت �لت��ف��اق 

�أجر  �إىل  بهم  �خلا�س  �لأج��ر  تق�سيم  على 

)نقدي( و )عيني( على �لنحو �لتايل: 

يكون �حلد �لأدنى للأجر �لنقدي للعمال 

�ل��و�ف��دي��ن )125( دي��ن��ار، وي��ق��در �لأج��ر 

�لعيني ب� )95( دينار، ويتم �حت�ساب �لأجر 

)�لعيني( و )�لنقدي( معًا لغايات �أحت�ساب 

و�أية  �لجتماعي  و�ل�سمان  �لإ�سايف  �لعمل 

م�ستحقات �أخرى تدخل يف مفهوم �لأجر، 

ويف حال �سدور قر�ر بزيادة �حلد �لأدنى 

يتم �حت�ساب  �لعقد  �سريان  للأجور خلل 

�لزياد�ت �لتي مت منحها للعمال من �سمن 

�لزيادة على �حلد �لأدنى للأجور �جلديد 

�لأج��ر  قيمة  در����س��ة  �إع���ادة  يتم  �أن  على 

�لعيني �ملقدم من �ساحب �لعمل للعمال.

�للجنة  ب��ن��د  يف  �لإت��ف��اق��ي��ة  وت�سمنت 

نقابية  جلنة  ت�سكل  بانه  �لعمالية  �لنقابية 

�لقطاع  يف  عمل  �ساحب  كل  لدى  عمالية 

�سمن  م��ن  منتخبني  �أع�����س��اء  م��ن  تتكون 

�لعاملني لدى �ساحب �لعمل بن�سب ت�سمن 

لدى  �لعاملني  جلميع  �ملنا�سب  �لتمثيل 

�ساحب �لعمل باختلف جن�سياتهم )ن�سبة 

وت��ن��ا���س��ب ل��ع��دد �ل��ع��م��ال و�جل��ن�����س��ي��ات(، 

تتعلق  �لتي  �لأم��ور  جميع  �لنقابة  وتنظم 

االأدن��ى  احل��د  يكون 

ل�����أج����ر ال��ن��ق��دي 

ال��واف��دي��ن  للعمال 

ويقدر  )125(دي��ن��ار 

االأج��������ر ال��ع��ي��ن��ي 

دي���ن���ار  )95( ب����� 
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بت�سكيل و�آلية عمل �للجنة �لنقابية �لعمالية 

�أع�ساء  ع��دد  �لن��ت��خ��اب،  ���س��روط  وم��ن��ه��ا: 

�للجنة، �لت�سويت، �سروط �نعقاد �جتماعات 

�للجنة  قبل  من  �لقر�ر  �تخاذ  و�آلية  �للجنة 

وجتتمع  �لجتماعات،  حما�سر  توثيق  و�آلية 

�لعمل  �ساحب  مع  �لعمالية  �لنقابية  �للجنة 

�لق�سايا  ليبحثو�  منتظم  دوري  ب�سكل 

�جتماعات  يف  و�ملثارة  �ملطروحة  و�مل�سائل 

من  كل  ويحتفظ  �لعمالية  �لنقابية  �للجنة 

بن�سخة  و�لإد�رة  �لعمالية  �لنقابية  �للجنة 

�ساحب   وي��ل��ت��زم  �لج��ت��م��اع،  حما�سر  ع��ن 

�ساعات  �للجنة  يف  �لعاملني  مبنح  �لعمل 

عمل  لأي  ممار�ستهم  خ��لل  مدفوعة  عمل 

مرتبط باللجنة )�أي لن يقوم �ساحب �لعمل 

�سارك  ح��ال  يف  �لعامل  �أج��ر  من  باخل�سم 

�لعامل يف �للجنة �لنقابية �لعمالية(. 

ويف بند �لق�ساء على جميع ��سكال �لعمل 

�جلربي �و �للز�مي  فقد ت�سمنت �لتفاقية 

بانه ل يجوز �أن تتجاوز �ساعات �لعمل �لعادية 

و�أرب��ع��ني  ثمان   )48( �ل��و�ح��د  �لأ���س��ب��وع  يف 

هناك عمل  يكون  �أن  يجوز  ول  عمل،  �ساعة 

يكون  �أن  ويجب  ق�سري،  �أو  �إجباري  �إ�سايف 

�ختياري،  �أ�سا�س  على  �لإ���س��ايف  �لعمل  كل 

لأحكام  وفقًا  �لإ�سايف  �لعمل  �حت�ساب  ويتم 

قانون �لعمل �لأردين.

�لتفاقية  ن�ست  �لطفال  عمالة  بند  ويف 

�نه يرتتب على �أ�سحاب �لعمل عدم ت�سغيل 

�أو �لأحد�ث )�أي �سخ�س دون �سن  �لأطفال 

وذلك  �لأ���س��ك��ال،  من  �سكل  ب��اأي  �سنة(   18

للتاأكد  خا�سة  �سيا�سات  و�سع  طريق:  عن 

مقابلة  ت�سغيلهم،  قبل  �لعمال  �أع��م��ار  م��ن 

�لأردنيني  للعمال  �سخ�سي  )ب�سكل  �لعمال 

وعن طريق و�سائل �لتو��سل �حلديثة للعمالة 

�ل��وث��ائ��ق �خلا�سة  �ل���و�ف���دة( و�ل��ت��اأك��د م��ن 

و��سحة  �سروط  و�در�ج  �ل��و�ف��دة،  بالعمالة 

�ل18  دون  هم  من  ��ستقد�م  متنع  و�سارمة 

وك���الت  م��ع  �مل��ربم��ة  �لت��ف��اق��ي��ات  �سنة يف 

�ل�ستخد�م �خلا�سة قبل ��ستقد�مهم للعمل 

حالة  �أي��ة  وج��ود  تبني  ح��ال  ويف  �لأردن،  يف 

�ملن�ساأة،  يف  �لأح���د�ث  �أو  �لأط��ف��ال  لعمالة 

يرتتب على �ساحب �لعمل �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لتالية على �لفور: 

�إذ� كان �لعامل �أردنيًا يرتتب على �ساحب 

ت�سغيله فورً�، وتوفري �حلماية  �إيقاف  �لعمل 

�لفورية له عن طريق تبليغ وز�رة �لعمل ليتم 

�لتعامل مع �حلالة وفقًا للجر�ء�ت �خلا�سة 

بذلك.

�ل��و�ف��دة  �لعمالة  م��ن  �ل��ع��ام��ل  ك��ان  �إذ�   

يرتتب على �ساحب �لعمل: وقفه مبا�سرة عن 

�لفورية له، وترتيب  �لعمل، وتوفري �حلماية 

جتهيز�ت �سفره ونقله �إىل بلده �لأ�سلي على 

نفقة �ساحب �لعمل يف �أقرب وقت وبالتعاون 

بلده،  �إىل  و�سوله  ومتابعة  �لعمل  وز�رة  مع 

وخم��اط��ب��ة وك��ال��ة �ل��ت��وظ��ي��ف �ل��ت��ي قامت 

با�ستقد�م هذ� �لعامل خطيًا لتخاذ �لأجر�ء 

�ملنا�سب بهذ� �خل�سو�س.

�لعنف  على  �لق�ساء  ببند  يتعلق  وفيما 

فقد  �ل���س��ت��خ��د�م  يف  و�لتمييز  و�ل��ت��ح��ر���س 

�أ�سحاب  على جميع  بانه  �لتفاقية  ت�سمنت 

�ل�سيا�سات  وو�سع  �لإج��ر�ء�ت  �تخاذ  �لعمل 

و�لتحر�س  �لعنف  من  �حلماية  ت�سمن  �لتي 

�لعمال  بني  �لتمييز  وع��دم  �لعمل  مكان  يف 

للعمال  تلتزم مبا يلي: تعزيز بيئة عمل  كما 

و�لتمييز،  و�ل��ت��ح��ر���س  �ل��ع��ن��ف  م��ن  خ��ال��ي��ة 

مكان  يف  و�لتمييز  و�لتحر�س  �لعنف  ومنع 

�لعنف  ذل��ك:  وي�سمل  �أ�سكاله،  بكل  �لعمل 

و�لتحر�س  و�لقت�سادي  و�ملعنوي  �جل�سدي 

مثل �لعتد�ء �أو �لإ�ساءة �للفظية �أو �لتهديد 

و�لتحر�س  و�لإي���ذ�ء  ك��ان  �سبب  لأي  للعمال 

من  وذل��ك  و�أ�سكاله  �سوره  بكافة  �جلن�سي 

�ُسبل  ت�سمل  د�خ��ل��ي��ة  �سيا�سة  تبني  خ��لل 

�لوقاية من هذه �لإ�ساء�ت �جل�سدية و�ملعنوية 

و�لقت�سادية و�آلية �ل�سكاوى يف حال تعر�س 

�أي عامل لأي من هذه �ل�ساء�ت و�إدر�ج هذه 

�لعمل  ل�ساحب  �لد�خلي  بالنظام  �ل�سيا�سة 

�أربعة  خ��لل  �لعمل  وز�رة  قبل  من  �ملعتمد 

وعدم  �لتفاقية،  �سريان  تاريخ  من  �أ�سهر 

�أو  �أ�سا�س �لعرق  �أي عامل على  �لتحيز �سد 

�للون �أو �جلن�س �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�سيا�سي 

�أو �لأ�سول �لجتماعية �أو �لعجز �أو �لع�سوية 

يف �لنقابة �أو �مل�ساركة يف �لن�ساطات �لتابعة 

تكافوؤ  دون  يحول  �أن  �ساأنه  من  ويكون  لها 

�لعمل،  يف  �ملتكافئة  �ملعاملة  �أو  �ل��ف��ر���س 

وعلى �لعامل �للتز�م باأو�مر �ساحب �لعمل 

�لفردي  �لعمل  عقد  �أحكام  بتنفيذ  �ملتعلقة 

للخطر  ت��ع��ر���س��ه  ل  �ل��ت��ي  �حل����دود  ���س��م��ن 

�لقو�نني  �أو  �لعقد  ه��ذ�  �أح��ك��ام  تخالف  �أو 

دور  وتعزيز  �لعامة،  �لآد�ب  �و  بها  �ملعمول 

توفري  طريق:  عن  وذل��ك  �لقطاع  يف  �مل��ر�أة 

�حلق  و�سمان  ل��ل��م��ر�أة،  د�ع��م��ة  عمل  بيئة 

يف  و�حل��ق  ذ�ت��ه��ا  �لعمل  بفر�س  �لتمتع  يف 

مز�يا  جميع  وفى  �لوظيفي  و�لأمان  �لرتقية 

بالن�سبة  �إجر�ء فح�س �حلمل  ومنع  �لعمل، 

�لعمالة  من  �لعاملت  وخ�سو�سًا  للعاملت 

�لأردن  �إىل  للعمل  ��ستقد�مهن  قبل  �لو�فدة 

تتجاوز  اأن  يجوز  ال   

�����ش����اع����ات ال��ع��م��ل 

االأ�شبوع  يف  العادية 

ثمان   )48( ال��واح��د 

واأربعني �شاعة عمل، 

يكون  اأن  ي��ج��وز  وال 

اإ���ش��ايف  عمل  ه��ن��اك 

ق�شري اأو  اإج��ب��اري 

اأ�شحاب  جميع  على 

ال����ع����م����ل ات����خ����اذ 

وو�شع  االإج�����راءات 

ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��ت��ي 

من  احلماية  ت�شمن 

ال��ع��ن��ف وال��ت��ح��ر���ش 

ال��ع��م��ل م����ك����ان  يف 
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تتطلب  �لدولة  تلك  ت�سريعات  كانت  �إذ�  �إل 

ت�سغيل  وت��ع��زي��ز  دع��م  على  و�ل��ع��م��ل  ذل���ك، 

�لأ�سخا�س ذوي �لإعاقة يف �لقطاع.

�ل���و�ف���دي���ن  �ل���ع���م���ال  ت��وظ��ي��ف  ب��ن��د  ويف 

على  ينبغي  بانه  �لتفاقية  ن�ست  و�للجئني 

فيما  �لو�جبة  �لعناية  ب��ذل  �لعمل  �أ�سحاب 

�لعاملة،  �لأيدي  و��ستقد�م  بالتوظيف  يتعلق 

بحيث يتوجب مر�عاة ما يلي:

مع  �لتعاقد  �لعمل  �أ�سحاب  على  ينبغي 

�لعامل  بلد  يف  �خلا�سة  �ل�ستخد�م  وك��الت 

و�ل��ت��ي حت���رتم �ل��ق��و�ن��ني و�ل��ل��و�ئ��ح وع��ق��ود 

مع  يتو�فق  �ل�سارية مبا  �لوطنية  �ل�ستخد�م 

ومو�ثيق  �لعقد  وه��ذ�  �ملوحدة  �لعمل  عقود 

حقوق �لن�سان �ملعرتف بها دوليا مبا يف ذلك 

�ملبادئ و�حلقوق �لأ�سا�سية يف �لعمل ومعايري 

تفر�س  ل  و�أن  �ل�سلة،  ذ�ت  �لدولية  �لعمل 

 Recruitment( �ل�ستخد�م  ر�سوم 

عملية  خ����لل  �ل���ع���م���ال  ع��ل��ى   )Fees
�أن  وينبغي  للعمل،  �ل�ستقد�م  �أو  �ل�ستخد�م 

ل يتحملها �لعامل باأي �سكل من �لأ�سكال.

����س��ت��خ��د�م  ���س��روط وظ����روف  ت��ك��ون  �أن   

ب�سكل  حم��ددة  �ل��و�ف��دة  �لعمالة  و��ستقد�م 

و��سح ومنا�سب بلغتهم وميكن �لتحقق منها 

وي�سهل فهمها من قبل �لعاملني خلل عملية 

��ستقد�مهم من قبل �لوكالة.

 ل يجوز ت�سغيل �لعمالة �لو�فدة �و �للجئني 

�أو جتديد عقودهم �إل من خلل عقد �لعمل 

�ملوحد �ملتفق عليه من قبل �لطرفني وبغ�س 

�لنظر عن جن�سية �لعامل، و�أن يتوفر بجميع 

م�سوؤوًل  �لعمل  �ساحب  ويكون  �لعمال،  لغات 

وهو  بلغتهم  �لعمال  على  �لعقد  توزيع  عن 

�لذي ميثل �حلد �لدنى حلقوق �لعمل.

ويف بند �ل�سلمة و�ل�سحة �ملهنية يف مكان 

�لعمل فانه يقوم كل �ساحب عمل يف �لقطاع  

�تخاذ  ط��ري��ق  ع��ن  �آم��ن��ة  عمل  بيئة  بتوفري 

�ل��لزم��ة حلماية  و�ل��ت��د�ب��ري  �لح��ت��ي��اط��ات 

قد  �لتي  و�لأم��ر����س  �لأخ��ط��ار  م��ن  �لعمال 

فيه  �مل�ستعملة  �لآلت  وعن  �لعمل  عن  تنجم 

و�لوقاية  �ل�سخ�سية  �حلماية  و�سائل  وتوفري 

�ملهنة  و�أمر��س  �لعمل  �خطار  من  للعاملني 

و�لكمامات  و�لقفاز�ت  و�لنظار�ت  كامللب�س 

�لعمل  �ساحب  وي��ك��ون  وغ��ريه��ا،  و�لأح��ذي��ة 

مكان  يف  �للتز�م  عن  كامل  ب�سكل  م�سوؤوًل 

�لعمل باأحكام �لت�سريعات �خلا�سة بال�سحة 

و�ل�سلمة �ملهنية و�سلمة �ملعد�ت و�لأبنية.

ويف ب��ن��د �ل��رع��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة و�ل��ب��دن��ي��ة 

يلتزم  ب��ان  �لت��ف��اق��ي��ة  ت�سمنت  و�لنف�سية 

�ساحب �لعمل مبا يلي:

تكون  �لعمل  موقع  توفري عيادة �سحية يف 

جمهزة بالكادر �لطبي �ملعتمد من قبل وز�رة 

و�حد متفرغ  �لعمل من �سمنهم طبيب عام 

ممر�سة  �أو  و�ح��د  ممر�س  م��ع  �لأق���ل  على 

�ل�سحة  وز�رة  م��ن  معتمدين  �لأق���ل  على 

لتوفري �لرعاية �ل�سحية �مللئمة و�لعلجات 

مفتوحة  �لعيادة  تكون  �أن  ويجب  �ملنا�سبة، 

بنتائ�ج  و�لحتفاظ  �لعمل،  �ساعات  ط��و�ل 

يتم  �لتي  �لطبية  و�لفحو�سات  �لك�سوفات 

�لطبي  �مللف  يف  وتدوينها  للعمال  �جر�وؤها 

�خلا�س بكل عامل للرجوع �ليها عند �إجر�ء 

�سلمة  من  للتاأكد  له  �لدورية  �لفحو�سات 

و�سعه �ل�سحي ب�سكل م�ستمر، ويف �حلالت 

حتويل  �لطبي  �لكادر  على  يتوجب  �لطارئة 

�لعامل �إىل طبيب خمت�س �أو �إىل �مل�ست�سفى 

على وجه �ل�سرعة دون تاأخري ليح�سل �لعامل 

و�لعلجات  �ملطلوبة  �ل�سحية  �لرعاية  على 

ويف  �ل��ع��م��ل،  ���س��اح��ب  نفقة  ع��ل��ى  �ملنا�سبة 

�لعمل  �ساحب  يلتزم  �لنف�سية  �ل�سحة  بند 

�لنف�سية  بال�سحية  ب��ال��رع��اي��ة  �له��ت��م��ام 

للعاملني لديه من خلل �حالتهم �إىل �ملر�كز 

�ملتخ�س�سة يف �لأردن.

�لتفاقية  ن�ست  �لعمايل  �لتثقيف  وح��ول 

�لنقابة  مع  �لتعاون  �لعمل  �ساحب  على  �نه 

دور�ت  خلل  من  �لعمال  وتوعية  تثقيف  يف 

ب�سورة  تعقد  ع��م��ل  وور�����س  وحم��ا���س��ر�ت 

من  م��ب��ل��غ  �أي  خ�����س��م  وع�����دم  م��ن��ت��ظ��م��ة، 

م�ستحقات �لعامل مقابل �لوقت �لذي يق�سيه 

و�لتوعوية،  �لتثقيفّية  �ل���دور�ت  ح�سور  يف 

�سيح�سرون  �ل��ذي��ن  �ل��ع��م��ال  �خ��ت��ي��ار  وي��ت��م 

مع  بالتعاون  �لنقابة  قبل  من  �ل��دور�ت  تلك 

�لعمل  �لنقابة  وعلى  �لعمل،  �ساحب  �إد�ر�ة 

طريق  ع��ن  وتثقيفهم  �لعمال  ت��دري��ب  على 

�أ�سحاب  مع  بالتعاون  تدريبية  ور�س  تنظيم 

�لوظيفي،  �ل���دور�ن  مثل:  مبو��سيع  �لعمل 

�ل��غ��ي��اب ع��ن �ل��ع��م��ل و�أخ���لق���ي���ات �ل��ع��م��ل، 

�لتي  �لأم��ور  من  وغريها  و�لتحر�س  و�لعنف 

بتوفري  �لعمل  �ساحب  ويقوم  بالعمل،  تتعلق 

مو��سلت جمانية و�آمنة جلميع �لعمال )�إذ� 

�أكرث من كيلومرت  �لتجمع تبعد  �أماكن  كانت 

و�حد عن حميط موقع �ساحب �لعمل( وذلك 

لنقلهم من �أماكن �لتجمع �لقريبة ل�سكناهم 

)ذه��اب��ًا  �ليها  و�ل��ع��ودة  �لعمل  م��و�ق��ع  �إىل 

مكان  مغادرة  ُحرية  للعامل  ويكون  و�إيابًا(، 

�لعمل با�ستخد�م هذه �ملو��سلت بعد �نتهاء 

�ساعات �لعمل �لعادية )8( �ساعات، ويتوجب 

�لعمل توفري مو��سلت جلميع  على �ساحب 

�لعمال �لذين يقومون باد�ء عمل ��سايف بعد 

�نتهاء �ساعات �لدو�م.

للعمال  جديدة  عمل  فر�س  خلق  بند  ويف 

على  �لعقد  �أط����ر�ف  �ت��ف��ق  فقد  �لردن��ي��ني 

�إقر�ر منوذج ل�سيغة عقد عمل موحد للعمال 

�أ�سهر من  �لقطاع خلل ثلثة  �لأردنيني يف 

�أ�سحاب  على  ويرتتب  �لعقد،  �ب��ر�م   تاريخ 

�لعقد  هذ�  يف  و�مل�سمولني  �لقطاع  يف  �لعمل 

�لأردنيني  للعمال  جديدة  عمل  فر�س  خلق 

�لدبلوم  حملة  عمل  وت�سجيع  وت��دري��ب��ه��م، 

و�ل�سهاد�ت �جلامعية و�نخر�طهم يف �لقطاع 

من  وذل��ك  �لبطالة،  ن�سب  تخفيف  بهدف 

خلل: �لتعاون مع كاّفة �جلهات و�ملوؤ�س�سات 

وموؤ�س�سات  �خلريّية،  و�جلمعّيات  �حلكومّية 

�لوظيفية  �لأي��ام  خ��لل  من  �مل��دين  �ملجتمع 

�أو �أية طريقة �أخرى لأجل جذب و��ستقطاب 

و�لقرى  �ملحافظات  يف  �لأردن��ي��ني  �لعمال 

�ملناطق  تلك  لأه���ايل  عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري 

�أو  �لقريبة  �سو�ء  �ل�سناعية  باملدن  �ملحيطة 

�لبعيدة عن تلك �مل�سانع، و�لتعاون مع وز�رة 

�لبحث  خلل  من  �لأردنيني  لت�سغيل  �لعمل 

يف �إمكانية فتح فروع �إنتاجية لها يف �ملناطق 

�لأقل حّظًا وجيوب �لفقر و�لبطالة.
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harassment and discrimination at work 
site to include physical, moral and 
economic violence, and harassment 
such as attack, verbal abuse, or 
intimidation and threatening against 
workers for any reason, in addition to 
all types of sexual harassment through 
adoption of an internal policy that 
includes ways of protection from all 
those abuses, a complaint mechanism 
for reporting of such abuses. Such 
policy shall be listed in the Employer’s 
Internal Regulations approved by 
Ministry of Labor within 4 months as of 
date of the Agreement. In addition, the 
employer shall not be biased against 
any employee on the basis of ethnicity, 
color, sex, political opinion, social 
roots, disability, union membership, 
or participation in any union activity 
that may affect equal opportunity or 
treatment at work. The worker shall 
comply with orders of the employer 
concerning the implementation of the 
provisions of the individual’s work 
contract without violating provisions of 
this contract or valid laws or the public 
morale. In addition, role of woman in 
the sector shall be enhanced through 
availing of woman-support work 
environment, and ensuring the right to 
enjoy equal work opportunities, right 
of job promotion and security, refrain 
from conducting pregnancy test for 
female workers in particular foreign 
migrant workers prior their recruitment 
to Jordan unless there are national 
legislations oblige them to conduct 
such test, and support employment 
of persons with disability in the sector.

Regarding employment of migrant 
and refugees workers, the Agreement 
stated that the employers shall do 
all due diligence for recruitment and 
employment of foreign workers. The 
employer shall consider the following:

Employers need to contract private 
recruitment agencies at workers’ 
original country that respect valid laws 
and regulations, and national work 
contracts shall be in line with standard, 
the internationally acknowledged 
human rights conventions, basic 
rights and principles at work, and 

international labor standards. 
Recruitment fees shall not be imposed 
on workers during recruitment and 
employment process. The fees shall 
never be borne by the worker.

Recruitment and employment 
conditions of migrant workers shall 
be specific, simple, in the worker’s 
language, easy to verify and to be 
understood by the Agency’s staff 
during the process.

It is not allowed to employ migrant 
or refugee workers or renew their 
contracts other than using the standard 
work contract approved by both parties 
no matter the worker’s nationality 
is. The standard work contract shall 
be available in all languages of the 
workers. The employer is responsible 
for distributing the contract to the 
workers in their languages, which 
represent minimum work rights.

Regarding Occupational Safety and 
Health at work site, each employer 
shall provide safe working environment 
through taking appropriate measures 
and precautions to protect workers 
against hazards and diseases that may 
arise as a result of machines used, 
provide personal protection equipment 
for workers such as protecting clothes, 
goggles, gloves, masks, etc. the 
employer shall be responsible to 
comply with all regulations of OSH and 
equipment and buildings safety.

Regarding the physical and 
psychological health care, the 
Agreement stated that the employer 
shall comply with:

Avail a clinic at work site provided 
with medical staff approved by MOL 
to include one full-time GP doctor 
and one nurse minimum approved by 
MOH to provide appropriate medical 
care and medications. The clinic shall 
remain open during all working hours, 
and maintain medical records and 
results conducted to workers and be 
available in the worker’s personal file 
for reference whenever periodic tests 
are made. In emergency cases, the 
medical staff shall refer the worker to 
specialized doctor or hospital without 

delay to help worker receive required 
medical care and medicines on the 
cost of the employer. Regarding the 
psychological health, the employer 
shall take care of the psychological 
health of workers through referring 
them to specialized centers in Jordan.

Regarding labor education, the 
Agreement stated that the employer, 
in cooperation with the Union shall 
cooperate to educate and teach 
workers through regular workshops 
and lectures. No fees shall be deducted 
from the workers’ entitlements for 
the time of attendance. Workers are 
selected to attend such workshops 
by the Union in cooperation with 
employers. The training workshops 
shall cover work-related topics such 
as job rotation, absence from work, 
work ethics, violence, harassment, 
etc. The employer shall provide free 
and safe transportation for all workers, 
if assembly sites are one kilometer 
distance far from the work site, to 
transport them to housing areas back 
and forth. The worker is free to leave 
work site using such means after end 
of daily working hours. The employer 
shall provide transportation means for 
all workers working overtime after end 
of working hours.

Regarding creation of new job 
opportunities for local workers, the 
Agreement parties agree to have a 
standard work contract for Jordanian 
workers of the Sector within three 
months as of date of signature. 
Employers of the Sector who are 
included in the Agreement shall create 
new job opportunities for Jordanian 
workers, train them, encourage 
holders of university degrees and 
diplomas to join the sector to reduce 
unemployment rate, in cooperation 
with government, civil and charity 
entities through organization of career 
days or any other way to recruit 
workers in remote and rural areas 
to work at industrial zones, and 
cooperate with Ministry of Labor 
to employ locals through opening 
satellite branches in less privileged 
and poor areas.
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behalf of members are payments of 
workers’ monthly dues according to the 
Union Internal Regulations. Employers 
shall commit to allow the Union free 
accessibility to work site to meet with 
employees and supervise election 
of union committees representing all 
workers properly in coordination with 
Companies’ Management.

The Agreement stipulated support 
provision by workers to the Union 
through payment of monthly fees. 
Workers will benefit from Union 
services in return. Employers shall 
deposit half dinar on a monthly basis 
for each worker agreed in writing to 
join Union membership. All dues shall 
be deposited by the employer at the 
Union bank account by the fifteenth of 
each month.  

Regarding the salary and other 
benefits, salaries shall be paid at work 
sites as agreed by the employer and 
worker which is either cash direct 
to the worker, at the worker’s bank 
account, or any electronic payment 
method mutually agreed by them. The 
employer shall pay wage and other 
entitlements, incentives, overtime 
and any other item that is considered 
part of the wage within a period of 
seven days maximum as of due date. 
A separate article is included in the 
Agreement regarding the job salary 
scale and annual increase which is 
for any sector worker and receives a 
monthly salary less than JDs 300.

Regarding the annual increase, the 
Agreement stated that sector exporter 
employers and subcontractors shall 
grant workers irrespective of their 
nationalities an annual salary increase 
as follows:

Each worker who completes one year 
or more as of date of employment shall 
get JDs 5 increase by the employer to 
be added directly to current wage, 
and shall be added annually during 
contract validity.

Any worker who has not completed 
one year as of date of employment 
shall get JDs 5 increase immediately 

upon completion of one year at the 
employer, and shall be added annually 
during contract validity.

The employer who paid the annual 
salary increase as of 1 March 2019 
shall be exempted from payment for 
the second time this year, but shall 
resume payment according to the 
previous provisions annually as of 
date of the first increase. 

The minimum wage of all sector 
workers shall be JDs 220 no matter 
their nationality. For the purpose of 
wage calculation of migrant workers, 
it has been agreed to divide the wage 
into two types: cash and in-kind as 
follows:

Minimum cash wage for migrant 
workers shall be JDs 125, and the 
in-kind wage is estimated for JDs 
95. Both cash and in-kind minimum 
wages are calculated for the purpose 
of calculation of overtime, social 
insurance and other wage components. 
In the event that a decision is issued 
to increase minimum wage during 
contract validity, the salary increases 
granted to workers are considered 
part of the new minimum wage. The 
in-kind wage offered by the employer 
to workers shall be reconsidered.

Regarding workers’ union committee, 
the Agreement stated creation of a 
union committee at each employer 
consisting of elected members from 
within workers with proportional 
representation of workers’ number 
and nationalities. The Union organizes 
work-related matters of the committee 
to include election conditions, number 
of members, meetings conditions, 
decision-taking process, memos 
documentation and others. The 
committee meets with the employer 
regularly to discuss matters raised in 
union committee meetings. A copy 
of the meeting memo is kept by both 
the employer and the Committee. 
The employer commits to grant union 
committee members paid working 
hours while practicing any committee-
related work (i.e. the employer does 
not deduct from worker’s wage due 

to participation in workers’ union 
committee).

Regarding elimination of all types of 
forced labor, the Agreement stipulated 
that ordinary working hours shall not 
exceed 48 hours per week, and no 
obligatory or additional overtime is 
imposed. Overtime is optional and 
shall be calculated in accordance with 
provisions of valid Labor Law.

Regarding Child Labor, the Agreement 
stated that employers shall never 
employ children or juveniles (under 18 
years old). Special policies shall be set 
to verify age prior to employment. For 
workers interviews, local workers are 
interviewed in person, while migrant 
workers can be interviewed through 
modern techniques to verify personal 
documents. Clear and strict conditions 
shall be set in Recruitment Contracts 
to prevent recruitment of under 18 
years old workers. If any case of child 
labor is detected at the enterprise, 
the employer shall take the following 
immediate measures:

If the worker is Jordanian, the 
employer shall suspend him/her 
immediately and provide protection 
through informing Ministry of Labor to 
take appropriate measures.

If the worker is foreigner, the employer 
shall suspend him/her immediately, 
provide protection and arrange travel 
back to original country as soon as 
possible on the cost of the employer 
in cooperation with Ministry of Labor 
and address the Recruitment Agency 
in writing to take the appropriate 
measure.

Regarding elimination of violence, 
harassment and discrimination in 
employment, the Agreement stated 
that employers shall take measures 
and set policies to ensure protection 
against violence and harassment 
at work site and non discrimination 
between workers. The Agreement 
ensures the following: Enhance a 
work environment free of violence, 
harassment and discrimination, 
Eliminate all types of violence, 






