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م�شروع  عن  االجتماعي  لل�شمان  العامة  امل�ؤ�ش�شة  �أع��ل��ن��ت 

قان�ن معدل جديد لل�شمان االجتماعي، ومن بني امل�اد املقلقة 

يف م�شروع التعديل ا�شتحداث مادة جديدة تن�ص: »على الرغم 

القان�ن يح�شب  امل���اد 62 و64 و66 و67 من هذا  ورد يف  مما 

وراتب  وال�فاة  املبكر  التقاعد  وراتب  ال�شيخ�خة  تقاعد  راتب 

الذي  عليه  للم�ؤمن  الطبيعي  العجز  ورات��ب  الطبيعية  ال�فاة 

اأ�شا�ص  تقل ا�شرتاكاته مع بداية 2023 عن 120 ا�شرتاكا على 

باأحكام  امل�شم�لة  ا�شرتاكه  ف��رتات  كامل  عن  اأج��ره  مت��شط 

عن  الت�شخم  ملعدل  وفقا  امل�شم�ل  ال�شن�ي  االأج��ر  زي��ادة  تتم  االأج��ر  مت��شط  احت�شاب  وعند  القان�ن، 

ال�شن�ات الالحقة لتحققه«.

مع  ا�شرتاكا   120 عن  ا�شرتاكاته  تقل  ملن  التقاعدي  الراتب  احت�شاب  طريقة  تغيري  ان  خرباء  ويرى 

بداية العام 2023، والذي �شيتم على اأ�شا�ص مت��شط اأجره عن كامل فرتات ا�شرتاكه، يف حال اقرار هذا 

التعديل �شيتم خف�ص الرواتب التقاعدية لهذه الفئات اإىل اأكرث من %40.

اأ�شا�شه احت�شاب الراتب التقاعدي �شيك�ن مبنيًا  اأن مت��شط االأجر الذي �شيتم على  وبينت امل�ؤ�ش�شة 

معدالت  ب�اقع  ال�شن�ية  االأج�ر  تعديل  مع  االجتماعي،  بال�شمان  امل�شم�لة  عليه  امل�ؤمن  اأج�ر  كافة  على 

الت�شخم امل�شجلة يف ال�شن�ات الالحقة لتحقق االأجر، فاالأج�ر ال�شابقة التي تدخل يف احت�شاب املت��شط 

�شيتم تعديلها على نح� يعك�ص ق�تها ال�شرائية عند التقاعد، وذلك ا�شتنادا ملعدالت الت�شخم يف كل �شنة 

من ال�شن�ات الالحقة ل�شم�لها.

ويرى خرباء ان هذا التعديل ه� االأكرث خط�رة، ك�نه يعني تخفي�ص الرواتب التقاعدية امل�شتقبلية بن�شبة 

ال تقل عن )40 %(، معتربين ان ذاك  ظلم بحق االأجيال القادمة وتخفي�ص لقيمة الراتب التقاعدي، 

ومدعاة للتهرب التاأميني، اذ اأن طريقة احت�شاب الراتب التقاعدي على اأ�شا�ص كامل خدمة العامل لن 

تك�ن عادلة اأبدا، و�شتت�شبب بانخفا�ص كبري على مقدار الراتب التقاعدي بعد �شن�ات ط�يلة من اخلدمة، 

اإىل 62 للذك�ر و59 لالإناث، وذلك نتيجة انخفا�ص  ال�شيخ�خة  الت�جه لرفع �شن تقاعد  خا�شة يف ظل 

معدالت االأج�ر يف ال�شن�ات االأوىل من خدمة العاملني اإىل اأقل من خط الفقر يف معظم احلاالت.

وتهدف امل�ؤ�ش�شة من هذا التعديل تخفيف كلف رواتب التقاعد وه� ما يتناق�ص مع الغاية من وج�د 

الرواتب  انخفا�ص  يف  �شيت�شبب  فالتعديل  للمتقاعد،  كرمية  حياة  ل�شمان  املكر�ص  االجتماعي  ال�شمان 

مت��شط  من  بكثري  اأقل  �شيك�ن  وحتما  احل��االت،  من  كثري  يف  الفقر  خط  من  يقرب  ما  اإىل  التقاعدية 

اأ�شا�شها  على  حتدد  والتي  خدمته  من  االأخ��رية  ال�شن�ات  يف  واأ�شرته  العامل  عليها  اعتاد  التي  الرواتب 

حاجته وحاجة اأ�شرته ومتطلباتها، وبذلك �شيعاين املتقاعد من التدين املفاجئ على دخله مبجرد و�ش�له 

ل�شن التقاعد، يف وقت لن ي�شتطيع احل�ش�ل على اأي اإمكانيات لتح�شني دخله من اأي اأب�اب اأخرى ب�شبب 

�شنه.

اننا يف نقابة الغزل والن�شيج نعتقد اأن هذا التعديل بالغ االأثر ال�شلبي يف اإ�شعاف االإقبال على اال�شرتاك 

االختياري وقد ي�شل احلال اإىل ان�شحاب وت�ّقف جزء كبري من م�شرتكني حاليني بال�شمان االختياري 

ب�شبب هذه التعديالت.

ان النقابة تدع� اىل التاأين والرتوي يف اإقرار اأي تعديالت جديدة على قان�ن ال�شمان ودرا�شة االثار 

اأي تعديل ممكن او مقرتح، وناأمل ان ياأخذ جمل�ص الن�اب ذاك بعني االعتبار  ال�شلبية وااليجابية على 

ف�شال عن وج�د م�اد جدلية اأخرى.

قانون الضمان االجتماعي بحاجة لنقاشات موسعة
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

للعاملني  العامة  النقابة  دعت 

والن�شيج  ال���غ���زل  ���ش��ن��اع��ة  يف 

واالل��ب�����ش��ة ال��ع��م��ال وا���ش��ح��اب 

العمل يف �شتى م�اقعهم االلتزام 

وال�شالمة  ال�شحة  با�شرتاطات 

امل��ه��ن��ي��ة اث���ن���اء م����ج���ات احل��ر 

اململكة،  على  ت�ؤثر  التي  وال��ربد 

�شركات  ق��ي��ام  النقابة  وثمنت 

وم�شانع خمتلفة بت�فري مكيفات 

العمل، وتدفئة  اأماكن  اله�اء يف 

يف اأماكن اأخرى، واحلر�ص على 

�شحة و�شالمة العمال .

لك اأن تعلم

التدريب  م�ؤ�ش�شة  �ضمن خطة 

العمال  لتدريب  الهادفة  املهني 

وخا�شة  العمل  �ش�ق  يف  وزجهم 

وااللب�شة  والن�شيج  الغزل  عمال 

ف��ق��د ان��ه��ى م���ا ي��ق��رب م���ن 96 

عامال �شابا يف حمافظة الطفيلة 

�ش�ق  تدريبهم، ومت احلاقهم يف 

م�شنعي  على  وت�زيعهم  العمل 

الطفيلة  يف  ال���اق��ع��ة  كال�شيك 

وردي��ات  يف  لت�شغيلهم  وب�شريا، 

ليلية.

تق�م  التي  تلك اخلط�ة  وتاأتي 

املهني  ال��ت��دري��ب  م�ؤ�ش�شة  ب��ه��ا 

كال�شيك  ���ش��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

بهدف اإنعا�ص ال��شع االقت�شادي 

يف االطراف واالرتقاء باأداء �ش�ق 

القطاعات  ان  باعتبار  العمل 

اإىل  متيل  وامل�ؤ�ش�شات  واملن�شاآت 

امل���ه���ارات االأك����رث ت��ط���را وال��ت��ي 

وتزيد  االإنتاجية،  العملية  تخدم 

ومعاجلة  واالإيرادات،  التناف�شية 

م�شكلة البطالة.

تعاون مع التدريب 
املهني لتدريب عمال



جدل وا�شع اوجدته وزارة العمل ب�شكل خا�ص 

وهذا  ر�شمية  عطلة  الأي  احلك�مة  اع��الن  عند 

ال�زارة  قبل  من  ت�جيهات  �شدور  �شببه  اجلدل 

ت�شري ان العطلة تعني القطاع العام االمر الذي 

العمل  على  عمالها  الإجبار  ال�شركات  بع�ص  دفع 

ن�ص  ال��ذي  حقهم  منحهم  دون  العطلة  ي�م  يف 

عليه القان�ن، وه� اجر ي�م ون�شف بدل العطلة.

قبل  من  النتقادات  العمل  وزارة  وتعر�شت 

ن��ق��اب��ات ب�����ش��اأن ال��غ��م������ص ال���ذي ب���ات يكتنف 

العطل  ب�شاأن  ت�شدر  التي  احلك�مية  التعاميم 

�شم�ل  على  �شابقًا  تن�ص  كانت  حيث  الر�شمية 

ب�شكل  اخلا�ص  والقطاع  احلك�مية  القطاعات 

على  التعميمات  ال��ي���م  ُتخت�شر  فيما  وا���ش��ح، 

العامة  والهيئات  احلك�مية  واملن�شاآت  ال���زارات 

يتناق�ص  ما  وه�  للحك�مة،  اململ�كة  وال�شركات 

مع القان�ن.

ان ا�شتخدام هذه ال�شيغة اجلديدة يف اإعالن 

يف  للعاملني  ا�شتثناًء  ي�شكل  الر�شمية  العطل 

بحقهم،  متييزيًا  اإج��راًء  وُيَعّد  اخلا�ص،  القطاع 

ومن �شاأنها اأن تعّمق اختالالت �ش�ق العمل، وهنا 

والن�شيج  الغزل  للعاملني يف  العامة  النقابة  فان 

هذا  يك�ن  اأن  من  تخ�فها  عن  تعرب  وااللب�شة 

طريقًا  الر�شمية  ال��ع��ط��ل  اإع����الن  يف  ال��ت���ج��ه 

حلرمان العاملني والعامالت يف القطاع اخلا�ص 

اأ�ش�ة  االإج���ازات  على  احل�ش�ل  يف  حقهم  من 

بالعاملني يف القطاع العام.

م�ؤخرا  اأ�شدرته  ت�شريح  يف  النقابة  وعربت 

العمل  وزارة  مل���ق��ف  وا�شتغرابها  ا�شفها  ع��ن 

يتم  التي  الر�شمية  بالعطل  يتعلق  فيما  الرمادي 

وابدت  ال���زراء،  رئا�شة  قبل  من  عنها  االع��الن 

يف  ح�شلت  التي  الف��شى  حلالة  ا�شفها  �شديد 

تف�شري العطلة الر�شمية والتي كان اخرها عطلة 

االعياد  من  تعترب  والتي  الهجرية  ال�شنة  راأ���ص 

الدينية التي يحتفل بها االردن �شن�يا.

خالل  العمل  وزارة  ان  ن��رى  النقابة  يف  اننا 

الفرتة املا�شية ادخلت العمال وا�شحاب العمل يف 

حالة ف��شى يف تف�شري بالغات العطل الر�شمية 

وهي بذلك تخالف منط�ق املادة 59 من قان�ن 

وتعديالته   1996 ل�شنة   8 رق��م  االردين  العمل 

يف  العمال  ت�شغيل  بيان  على  امل��ادة  جاءت  حيث 

ي�م عطلتهم اال�شب�عية  او ايام االعياد الدينية 

او العطل الر�شمية، وتذكر النقابة ال�زارة بكتاب 

والتجارة  ال�شناعة  ل�زير  امل�جه  ال�زراء  رئي�ص 

 2012/1/21 ت��اري��خ   1745/9/11/18 رق��م 

والذي جاء فيه ان البالغات التي ت�شدر لغايات 

القطاع  م�ؤ�ش�شات  على  وتطبق  ت�شمل  العطل 

اخلا�ص دون ذكرها تف�شيال يف تلك البالغات، 

 2007 ل�شنة   7 رقم  الر�شمي  البالغ  ان  وذكرت 

معروف  اال�شبق  ال����زراء  رئي�ص  ع��ن  ال�شادر 

التي  وال�طنية  الدينية  االع��ي��اد  ح��دد  البخيت 

تعطل فيها ال�زارات وهي را�ص ال�شنة الهجرية، 

الفطر  عيد  النب�ي،  امل�لد  ذكرى  العمال،  عيد 

امليالد  عيد  امل��ب��ارك،  االأ�شحى  عيد  ال�شعيد، 

املجيد، را�ص ال�شنة امليالدية وعيد اال�شتقالل.

اننا يف النقابة ن�ؤكد ان اأي بالغ تعطيل يعترب 

عطلة ر�شمية وان اي ت�شغيل للعمال فيه يت�جب 

ون�شف،  ي����م  اج���ر  ف��ي��ه  ال��ع��ام��ل  يتقا�شى  ان 

ون��ط��ال��ب ال�����زارة ال��ت���ق��ف ع��ن ح��ال��ة االرب���اك 

واالن��ح��ي��از ال��ت��ي مت��ار���ش��ه��ا م��ن��ذ ف���رتة ووق��ف 

التي  ومكت�شباتهم  العمال  حق�ق  على  التطاول 

ن�ص عليها قان�ن العمل ب�شكل وا�شح، ويف حال 

�شتلجاأ  النقابة  فان  ذلك  يف  الرمادية  ا�شتمرار 

عليها  ن�ص  التي  العمال  حق�ق  الإحقاق  للقان�ن 

الد�شت�ر والقان�ن.

راأينــــــــــا

العطل الر�سمية حق مكت�سب للعامل ووزارة العمل عليها تنفيذ القانون 

وفد من مدغشقر يزور النقابة
عن  ممثلني  ي�شم  ح��ك���م��ي  وف���د  ق����ام 

جمه�رية  يف  واخل��ارج��ي��ة  العمل  وزارت���ي 

مدغ�شقر، وممثل عن �شفارتها يف الريا�ص 

وممثل عن املنظمة الدولية للهجرة بزيارة 

ملقر النقابة يف عمان حيث التق�ا مع رئي�ص 

ونائب  العمراين  اهلل  فتح  الزميل  النقابة 

الرئي�ص الزميل خالد العمراين.

التعاون  اأوج���ه  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 

بني النقابة ومدغ�شقر فيما يتعلق بالعمالة 

ال�افدة املت�اجدة على ار�ص اململكة والذي 

عامل   260 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ع��دده��م  يبلغ 

عامل،  و128  عاملة   132 منهم  وعاملة 

يعمل�ن جميعهم يف م�شنع معجزة الع�شر، 

ويتمتع�ن بكل املزايا االإيجابية التي ن�شت 

عليها االتفاقيات اجلماعية والقطاعية.

ال�شيف  لل�فد  العمراين  الزميل  وق��دم 

النقابة  عمل  عن  وواف��ي��ا  مف�شال  �شرحا 

من  ال�افدين  العمال  مع  تعاملها  وطريقة 

جن�شيات خمتلفة والتعديالت التي اأدرجت 

على قان�ن العمل بحيث يتم تغطية العمال 

كما  ومزاياه،  القان�ن  بن�ش��ص  ال�افدين 

ال�افدين  العمال  برعاية  النقابة  تق�م 

ال�شركات  اإدارات  مع  اتفاقيات  خالل  من 

لتح�شني اأو�شاعهم.

اال�شتثماري  ال��شع  على  ال�فد  واطلع 

الت�شريعات  بيئة  مالئمة  ومدى  البالد  يف 

اأبدوا  حيث  بالعمال،  يتعلق  فيما  االأردنية 

ارتياحهم لطريقة تعامل النقابة واحلك�مة 

مع العمالة ال�افدة.
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ق������ام  رئ��ي�����ص ال��ن��ق��اب��ة ال��زم��ي��ل فتح 

ال�شركات  م��ن  ع��دد  ب��زي��ارة  ال��ع��م��راين 

الظليل  منطقة  يف  ال���اق��ع��ة  وامل�����ش��ان��ع 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة ح��ي��ث ���ش��م��ل��ت ال���زي���ارات 

م�شانع ق��ص قزح والتكن�ل�جيا املتقدمة 

والتقي  الفيل،  ون��اب  ل��الإب��داع  واملتحدة 

م��دراء  ال��زي��ارات  تلك  خ��الل  العمراين 

تلك ال�شركات والعمال فيها.

من  التعايف  بعد  الزيارة  تلك  وج��اءت 

وباء ك�رونا بهدف االطالع على ما يتعلق 

وكذلك  منه  يعان�ن  ما  واأب���رز  بالعمال 

ال�شركات  م���دراء  م��ع  واحل����ار  البحث 

ال�اقعة يف املنطقة يف �شبل تعزيز االإنتاج 

واال�شتثمار واحلفاظ عليه، واأجنع ال�شبل 

التي من �شاأنها تط�ير االإنتاج واال�شتماع 

منهم ملعيقات اال�شتثمار.

النقابة  ان  ال��ع��م��راين  ال��زم��ي��ل  وق���ال 

التي  ال��زي��ارات  تلك  خ��الل  م��ن  ت�شعى 

�ش�ف ت�شتمر لبحث امل�شاكل التي ظهرت 

بعد وباء ك�رونا واأثره على العمال وكذلك 

ال�شركات  على  ال�باء  اأثر  على  االط��الع 

اأطراف  بني  ت�شبيك  حالة  وخلق  اأنف�شها 

حلل  العمل(  واأ�شحاب  )العمال  االإنتاج 

اأي خالف قد ين�شا بالرتا�شي واحل�ار.

زيارات ولقاءات مع العمال يف منطقة الظليل الصناعية
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وم��شعة  معمقة  ح���ارات  النقابة  فتحت 

مع العمال يف كافة م�اقع العمل واالإنتاج ويف 

النقابة يف مدينة احل�شن ال�شناعية  مكاتب 

ومناطق  والتجمعات  ال�شناعية  والظليل 

ال�شاتاليت ومكتب النقابة الرئي�شي يف عمان، 

بهدف و�شعهم ب�ش�رة الرتتيبات التي تق�م 

التي  اجلديدة  القطاعية  االتفاقية  ح�ل  بها 

تعمل على ت�قيعها مع اأ�شحاب العمل.

وا���ش��ت��م��ع��ت ال��ن��ق��اب��ة خ����الل ع�����ش��رات 

الزيارات التي قام بها رئي�ص النقابة الزميل 

االداري��ة  العمراين واأع�شاء الهيئة  اهلل  فتح 

النقابية  وال��ل��ج��ان  ال��ن��ق��اب��ي��ني  وامل��ن��ظ��م��ني 

لكي  مطالبهم  واأب��رز  العمال  نظر  ل�جهات 

يتم ت�شمينها يف االتفاقية القطاعية املقبلة، 

والتقت النقابة يف هذا ال�شدد مع ما يقرب 

من 6 االف عامل وعاملة يف م�اقع االإنتاج.

االتفاقية  خ���الل  م��ن  ال��ن��ق��اب��ة  وت�شعى 

�شم�ال  اأك����رث  م���ا���ش��ي��ع  الإدراج  اجل���دي���دة 

وذلك  القطاع  يف  العمل  بعالقات  وتف�شياًل 

للبناء على ما مت حتقيقه لغاية االآن، وهنا ال 

ننكر دور �شركائنا خالل ال�شن�ات ال�شابقة، 

اإال اأننا يف النقابة نطمح ملزيد من االإجنازات 

مل�شلحة  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  ت�شب  وال��ت��ي 

القطاع ككل.

حوارات نقابية وم�ساورات مع العمال قبل توقيع التفاقية القطاعية



النقابة تلتقي عمال شركة كالسيك يف الطفيلة وبصريا والكرك
اهلل  فتح  ال��زم��ي��ل  النقابة  رئي�ص  ق���ام 

العمل  منظمة  مم��ث��ل  ي��راف��ق��ه  ال��ع��م��راين 

الدكت�ر عبد  اأف�شل  الدولية/ م�شروع عمل 

اجل�اد النت�شة والزميل نائب رئي�ص النقابة 

للعمالة  النقابي  واملنظم  العمراين  خالد 

النقابة  اأر�شد علي وممثلة  الزميل  ال�افدة 

الزميلة  وال��ك��رك  الطفيلة  حمافظتي  يف 

منال الروا�شدة بزيارة اىل امل�شانع التابعة 

ل�شركة كال�شيك لالأزياء التقليدية امل�ج�دة 

يف  وفرعها  الطفيلة  حمافظة  يف  بفرعيها 

حمافظة الكرك.

واط��ل��ع ال��ع��م��راين خ��الل ال��زي��ارة التي 

امل�شانع  يف  االردنيني  بالعمال  فيها  التقى 

العمال  واأو���ش��اع  العمل  �شري  على  الثالث 

هناك والق�شايا التي تهمهم، مقدما �شرحا 

عن  ال��دف��اع  يف  النقابة  دور  ع��ن  مف�شال 

معاجلة  وطرق  ومكت�شباتهم  العمال  حق�ق 

الق�شايا العالقة والدور الذي تلعبه النقابة 

يف احلفاظ على م�شالح العمال وحق�قهم، 

واالتفاقية القطاعية واملفاو�شات اجلماعية 

العمل  اأ�شحاب  م��ع  النقابة  وقعتها  التي 

واهميتها.

احل���ار  عن  النقابة  رئي�ص  حت��دث  كما 

العمل  اأط���راف  ب��ني  والعالقة  االجتماعي 

وحق�قهم،  العمال  على  ايجابا  ينعك�ص  مبا 

ويفتح الباب امام حل ق�شاياهم من خالل 

وتعزيز  العمل  ا�شحاب  مع  احل���ار  تعزيز 

العمال  حق�ق  على  احلفاظ  مقابل  االنتاج 

وعدم العبث بها.

ال��زم��ي��الت يف م�اقع  ال��ع��م��راين  ودع���ا 

النقابة  ن�����ش��اط��ات  ع��ل��ى  االط����الع  ال��ع��م��ل 

وتق�م  وتتابعها  تعاجلها  التي  والق�شايا 

بحلها، كما قام الزميل اأر�شد علي برتجمة 

يف  ال�افدين  للعاملني  النقابة  دور  و�شرح 

امل�شانع الثالث.

يف  كال�شيك  م�شنع  ال��زي��ارة  و�شملت 

يف  كال�شيك  وم�شنع  والطفيلة،  ب�شريا 

يعمل  حيث  الكرك  ملحافظة  التابعة  م���ؤاب 

اأردنية و69  الطفيلة 369 عاملة  يف م�شنع 

عاملة وافدة، ويفيِ م�شنع ب�شريا يبلغ عدد 

وع��دد  عاملة   539 االأردن���ي���ات  ال��ع��ام��الت 

العامالت  عدد  يبلغ  فيما   ،131 ال�افدات 

االأردنيات يف م�ؤاب 745 عاملة  وال�افدات 

125 عاملة.
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انتخاب لجان نقابية يف شركات مختلفة
نقابية  جل��ان  انتخاب  على  النقابة  �أ���ض��رف��ت 

عمال  فيها  �شارك  خمتلفة  وم�شانع  �شركات  يف 

حيث  خمتلفة،  جن�شيات  من  وعمال  اأردن��ي��ني، 

جرت االنتخابات والفرز ب�شفافية.

الفرع  كال�شيك  �شركة  يف  االنتخابات  وجرت 

الرابع والعا�شر و�شركة امل�شتمرة ومعجزة الع�شر 

احل�شن  مدينة  يف  واملهند�ص  وحيفا  و�شي�شبان 

وفرع  واجلنيد،  الزمالية  يف  كال�شيك  وفرعي 

�شركة جر�ص يف احل�شا، والتكن�ل�جيا املتقدمة، 

وال�شايف يف الظليل، وناب الفيل فرع الر�شيفة، 

والعبقري،  امل��شة  ومنحنى  اأتاتك�ص،  و�شركة 

ال�شناعية،  التجمعات  يف  واطلنطا  وا���ش��ي��ل، 

و�شركة كال�شيك يف الطفيلة.

اجتماعات  املنتخبة  النقابية  اللجان  وعقدت 

ال��ن��ق��اب��ة ح��ي��ث مت احل���دي���ث معهم  ب���اأ����ش���راف 

والعمال  النقابة  بني  و�شل  كحلقة  دوره��م  عن 

تعزيز  بهدف  الت�ازن  واهمية  العمل،  واأ�شحاب 

االإنتاج واحلفاظ على حق�ق العمال. 



ورشات عمل ألردنيني ووافدين يف مكاتب النقابة.. 
ولقاءات مع عمال يف مواقع عملهم

ال�اقعة يف مدينة  النقابة يف مكاتبها  �قامت 

ال�شناعية  واحل�شن  ال�شناعية،  التجمعات 

احلق�ق  ح���ل  خمتلفة  عمل  ور�شات  والظليل، 

وال���اج��ب��ات يف ق��ان���ن ال��ع��م��ل، واالت��ف��اق��ي��ات 

القطاعية، والتحر�ص يف بيئة العمل.

و�شارك يف ال�ر�شات عمال اأردنيني و�ش�ريني، 

وباك�شتانية  �شريالنكية  جن�شيات  من  وكذلك 

وهندية،  ونيبالية،  ومدغ�شقرية،  وبنغالية 

ت��دري��ب��ات خمتلفة  ت��ل��ق���ا خ��الل��ه��ا  وب���رم��ي��ة، 

اأب��رز  على  وتعرف�ا  املطروحة،  الق�شايا  ح���ل 

العمال  حق�ق  على  ت���ؤك��د  التي  ال��ق��ان���ن  م���اد 

وواجباتهم، كما قام الزمالء بتدريب العمال يف 

وال�اجبات  و�شركاتهم ح�ل احلق�ق  م�شانعهم 

وال�قاية من التحر�ص يف مكان العمل.

كما عقدت النقابة بالتعاون مع منظمة جايكا 

ذوي  ادم���اج  ح���ل  عمل  ور���ش��ة  العمل  ووزارة 

االإعاقة يف بيئة العمل، حيث �شارك يف ال�ر�شة 

م�ظفني يف م�شانع خمتلفة اطلع�ا على ن�ش��ص 

ق��ان���ن ال��ع��م��ل يف ه���ذا اجل��ان��ب واالت��ف��اق��ي��ات 

بحق�ق  تتعلق  التي  اململكة  وقعتها  التي  الدولية 

اال�شخا�ص ذوي االإعاقة.

اىل ذلك عقد الزمالء والزميالت يف مكاتب 

النقابة يف مدينة التجمعات ال�شناعية والظليل 

وممثالت  ال�شناعية  واحل�����ش��ن  ال�شناعية، 

ال��ن��ق��اب��ة يف اجل��ن���ب ع���دد م��ن االج��ت��م��اع��ات 

واللقاءات مع العاملني يف م�شانع خمتلفة.

ودار احل�ار خالل تلك اللقاءات التي �شارك 

اأب� نام��ص واأر�شد علي من  فيها الزمالء �شناء 

امي��ان  وال��زم��ي��الت  الظليل،  يف  النقابة  مكتب 

ن�شر اهلل، وا�شراء اب� نام��ص من مكتب النقابة 

اأح��الم  والزميالت  ال�شناعية،  التجمعات  يف 

من  ن�شار  و�شمر  ال��غ��زاوي،  وروان  ال��ط��رياوي، 

ال�شناعية،  احل�شن  مدينة  يف  النقابة  مكتب 

الرياطي  ورق��ي��ة  ال��روا���ش��دة  منال  وال��زم��ي��الت 

العمال  مع  اجلن�ب  اإقليم  يف  النقابة  ممثالت 

ومطالبهم،  منها،  يعان�ن  التي  الق�شايا  ح�ل 

عن  ال��دف��اع  يف  ودوره����ا  بالنقابة  وتعريفهم 

يف  علي  ار���ش��د  ال��زم��ي��ل  التقي  حق�قهم.كما 

مدينة العقبة مع العمال يف امل�شانع امل�ج�دة يف 

املحافظة، حيث قام بتعريفهم بالنقابة ودورها، 

وتعريفهم بقان�ين العمل وال�شمان االجتماعي، 

النقابة،  وقعتها  التي  القطاعية  واالتفاقيات 

واالتفاقية واالتفاقية القطاعية املقبلة.
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زيارات نقابية لشركات يف إقليم الشمال    
قام رئي�ص النقابة ونائبه، ترافقهم ممثلة النقابة 

من  جمم�عة  بزيارة  ن�شار  �شمر  الزميلة  االإقليم  يف 

فروع االنتاج يف اإقليم ال�شمال )م�شنع �شمد، م�شنع 

العاج، م�شنعي كال�شيك يف اجلنيد وعنجرة(.

امل�شانع  م��دراء  مع  اجتماعات  ال��زي��ارة  وتخللت 

من  بعدد  االلتقاء  مت  كما  العمالية،  النقابية  واللجان 

اأ�شحاب  ت�اجه  التي  التحديات  اأبرز  ومناق�شة  العمال 

بن�د  �شياغة  يف  ودوره��م  العمال،  ومتطلبات  العمل، 

النقابة  ت�شتعد  التي  اجل��دي��دة  اجلماعية  االتفاقية 

لت�قيعها.

و�شدد رئي�ص النقابة خالل اللقاءات التي عقدها 

على اأهمية اال�شتمرار يف بذل اجله�د من قبل اأطراف 

�شروط  لتح�شني  العمل(  واأ�شحاب  )العمال  االإن��ت��اج 

والن�شيج  ال��غ��زل  بقطاع  واالرت��ق��اء  العمل،  وظ���روف 

العمالية  احلق�ق  وتعزيز  باالإنتاج  والرقي  لالأف�شل 

وتط�يرها.
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Union consultations with workers before a new sectoral agreement signing
The Union initiated a series 

of meetings with national and 
migrant workers in all areas of 
production and offices in Irbid, 
Ad-Dulail, Tajamu’t, satellite sites, 
and Union’s offices in Amman. 
The purpose of the meetings was 
to inform them on issues related 
to clauses of the forthcoming 
sectoral agreement to be signed 
with employers.

During the visits and meetings 
conducted, Union President Mr. 
Fathalla Omrani, Board members 
and union committees’ members 
heard opinions, remarks and 
requests of workers to be included 
in the agreement. The Union 

officials met with more than six 
thousand workers at work sites.

The Union seeks to include 
more comprehensive and detailed 
topics related to labour relations 
in the agreement, and continue 

building on what had been 
achieved so far. The Union shall 
not neglect the role of its partners 
during the past years, and looks 
forward to achieve more for the 
benefit of the whole sector.

The Union holds workshops for national and migrant workers at the 
Union’s Offices, and meetings with workers at work sites 

The Union conducted at its 
offices in Tajamu’st, Irbid and 
Ad-Dulail industrial cities several 
workshops on workers’ rights and 
duties as stated in the Labour 
law, sectoral agreements, and 
harassment at work site.

Jordanian and Syrian workers 
as well as workers of Sri 
Lanka, Pakistan, Bangladesh, 
Madagascar, Nepal, India 
and Burma participated in the 
workshops and received different 
trainings on the proposed subjects. 
Workers were briefed on main 
articles of the Law that stress 
workers’ rights and duties. In 
addition, workers were trained at 
work sites how to prevent against 
harassment at work site.

In addition, the Union arranged 
with JICA and Ministry of Labour 
a workshop on integration of 
persons with disability at work 
environment. Workers from 
different factories were briefed on 
relevant articles of the valid Labour 
Law and international conventions 
ratified by the Kingdom that relate 
to persons with disability.

Similarly, colleagues at the 
Union’s offices in Tajamu’at, Ad-
Dulail and Irbid industrial cities 
and Union’s representatives in the 
South arranged several meetings 
with workers of different factories.

Meetings led by colleagues 
Sana Abu Namos and Arshad Ali 
of Ad-Dulail office, Iman Nasrallah 
and Isra Abu Namos of Tajamu’at 
office, Ahlam Altirawi, Rawan 
Alghzawi and Samar Nassar of 
Irbid industrial city office, and 
Manal Rawashdeh and Ruqayya 

Alriyati representatives of the 
Union in the South focused on 
subjects of concern for workers, 
and learn on the role of the Union 
in protecting workers’ rights.

Furthermore, colleague Arshad 
Ali met in Aqaba with workers of 
the factories in Aqaba governorate. 
He informed them on the Union 
and its role, specific clauses of the 
laws of Labour and Social Security, 
and sectoral agreements signed 
by the Union and the forthcoming 
sectoral agreement. 
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Official Holidays is an acquired right for workers, Labour 
Ministry is required to enforce the law.

The Union had supervised 
election process of union 
committees in many companies 
and factories in which Jordanian 
and migrant workers participated. 
Elections were conducted in a 
transparent method.

Elections were conducted in 
the following companies and 
factories: units 4 and 10 of Classic, 

Al-Mustamerra, Century Miracle, 
Sesyaban Textile, Haifa Apparel, 
the Engineer Factories in Irbid, 
Classic factories in Zamalia and 
Al-Juneid, Jarash factory branch 
in Al-Hassa, Hi-Tech Textile and 
Sterling in Ad-Dulail, Tusker 
Apparel in Ruseifa, Atateks, 
Fashion Line, the Genius, Aseel 
Universal and Atlanta Garment in 

Tajamu’at, and Classic Textile in 
Tafila.    

Elected union committees, under 
supervision of the Union, arranged 
meetings and were briefed on 
their role as liaison between the 
Union, workers and employers, as 
well as increase of production and 
maintain of workers’ rights.

Whenever there is an official 
public holiday, a huge debate starts 
immediately as a result of instructions 
of the Ministry of Labour indicating 
that the official holiday concerns public 
sector workers only. Consequently, 
companies tend to oblige workers to 
work on holidays without receiving the 
rights and benefits stated in the Law 
which is that one and half day wage 
per each official public holiday.

Ministry of Labour was criticized 
by Trade Unions regarding this topic. 
Previous government circulars on 
public holidays used to indicate clearly 
workers of public and private sectors. 
Whereas present circulars are directed 
to ministries, public institutions and 
government owned companies, which 
contradict with the Law.

The current drafting of public holiday 
circulars that excludes private sector 
workers is considered a discriminatory 
procedure. It deepens imbalances 
of labour market. Thus, the General 
Union for Textile and Garment Sector 
Workers (the Union) expresses its 
concern against such procedure that 
deprives private sector workers from 
their right to enjoy holidays similar to 
public sector workers.

In a statement issued recently, the 
Union expressed its regret and wonder 

of the unclear position of the Labour 
Ministry regarding official holidays 
announced by the Prime Ministry. 
The Union expressed its regret to the 
state of chaos created as result of 
interpretation of the announcement, as 
was the case in New Higri Year, which 
is considered an official public religious 
holiday celebrated annually.

We, at the Union, think that Ministry 
of Labour had recently put workers 
and employers in a case of chaos as 
result of interpretation of government 
circulars. The Ministry violates the text 
of article 59 of valid Labour Law no. 8 
for 1996 as amended regarding work on 
weekly, religious and official holidays. 
The Union would like to remind the 
Ministry of the Prime Minister’s letter 
addressed to Minister of Trade and 
Industry ref. no. 18/11/9/1745 dated 
21 Jan. 2012. The letter indicated that 
circulars of official holidays include 

private sector establishments without 
further details. It stated that Official 
Communiqué no. 7 for 2007 identified 
official and religious holidays are the 
following: New Higri Year Day, Labour 
Day, Prophet Mohammad’s Birthday, 
Month of Ramadan Eid, Adha Eid, 
Christmas Day, New Year Day and 
Independence Day.

We, at the Union, stress that any 
official communiqué to declare official 
holiday requires employers employing 
workers on such holidays to pay 
workers one and half day wage per 
each holiday. We would like to request 
the Ministry to refrain from such 
unclear status and avoid infringement 
of workers’ rights and benefits stated 
by the Law; otherwise the Union is 
obliged to refer to the Law to ensure 
enforcement of workers’ rights as 
stipulated by the Constitution and the 
Law.

Elections of Union Committees held in different companies 


