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التا�شع ع�شر،  النواب  اإنتخاب جمل�س  املقبل  ثاين  ت�شرين  �شهر  العا�شر من  اأن جتري يف  املفرت�س  من 

اإجراء  باإجرائها، ويبقى موعد  اأمر ملكي  الهيئة امل�شتقلة للإنتخابات عن املوعد بعد �شدور  اأعلنت  حيث 

االإنتخابات قائما مامل يتم تاأجيلها او ارجائها حتت وطاأة ارتفاع اال�شابات بفريو�س كورونا امل�شتجد الذي 

ي�شرب العامل بقوة.

ويف الوقت الذي يقع على كاهل االأجهزة املعنية يف تنظيم االإنتخابات و�شمان �شري العملية االنتخابية 

على اأكمل وجه وبكل �شل�شة وي�شر حفاظا على �شلمة و�شحة املواطن، حيث اأكد رئي�س جمل�س مفو�شي 

الهيئة امل�شتقلة للنتخابات انه قد مت اتخاذ جميع االإجراءات واالحتياطات التي ت�شمن �شلمة املواطنني، 

االر�شادات  اتباع  خلل  من  االنتخابية  العملية  اجناح  م�شوؤولية  املواطن  كاهل  على  تقع  الوقت  نف�س  ويف 

ون عما يدور يف خلده ومن يرى فيهم  والتقيد بها، كما تقع على كاهله م�شوؤولية اختيار النواب الذين يعبرّ

اهل للجلو�س حتت قبة البملان، فاملواطن م�شوؤول وم�شارك يف هذا اال�شتحقاق الد�شتوري، واختيار املر�شح 

الو�شول  الرحى يف  ال�شحيح وحجر  الطريق  بداية  البملان، هي  قبة  لتمثيلهم حتت  منا�شبا  يرونه  الذي 

حلياة برملانية حقيقية، لهذا كله فان امل�شاركة يف العملية االنتخابية هي ال�شبيل الوحيد للتغيري، واالختيار 

وفق اأ�ش�س وطنية وبرنامج انتخابي يلبي طموحات املواطنني.

ان االإنتخابات مبعناها الدميقراطي، تعني م�شاركة جميع املكونات ال�شعبية، وتعني عدم انغلق املجال 

ال�شيا�شي العام، وتعني فتح فر�س امام وجوه جديدة، واالبتعاد عن لغز التكرار بوجوه نيابية مكررة، اذ ان 

االختيار بهذا ال�شكل ال�شحيح ي�شع الدولة واملجتمع اأمام رهان اأرادة اال�شلح واحلكم الر�شيد، والعزوف 

ال�شعبي عن امل�شاركة بالعملية االنتخابية قرار غري ملئم الأنه ال ي�شنع التغيري الذي يتوجب التعامل معه.

اأن  يف  يكمن  التحدي  وهذا  للدولة،  وفر�شة  كتحِد  نف�شها  تبز  القادمة  النيابية  االإنتخابات  فاإن  لهذا 

الغالبية من املواطنني فقدت الثقة مبجل�س النواب على مر ال�شنني فتدنت الثقة باملجل�س النيابي لدرجات 

غري م�شبوقة وذلك الأ�شباب عديدة اأهمها الدور املبالغ به يف ا�شتخدام املال اال�شود لتطويع اإرادة الناخبني 

من قبل مرت�شحني لي�س لهم خبة اأو ح�شور باحلياة العامة اأو احلياة ال�شيا�شية ما انعك�س �شلًبا على اأداء 

النقطة ب�شكل الفت، فاأحكمت �شيطرتها على املجل�س  ا�شتغلت هذه  املتعاقبة  النواب، واحلكومات  جمل�س 

مما �شاهم بتاآكل �شعبية احلكومات واملجال�س املتعاقبة معا.

الت�شريعية،  باملوؤ�ش�شة  الثقة  الإ�شتعادة  الطريق  بداية  تكون  وقد  فر�شة،  القادمة  االإنتخابات  فان  ولهذا 

ف�شمان نزاهة االإنتخابات البملانية، والتعديلت التي اأدخلت على قانون النزاهة ومكافحة الف�شاد فيما 

يتعلق با�شتخدام املال اال�شود يف االإنتخابات مهمة جًدا، لي�س فقط الأنها متكن الهيئة من متابعة هذا الف�شاد 

لهذه  حد  و�شع  يف  جادة  الدولة  باأن  للمجتمع  ر�شالة  متثل  الأنها  ا  اأي�شً واإمنا  التعبري،  جاز  اإذا  االإنتخابي 

الظاهرة اخلطرية، فاجلدية يف مكافحة املال اال�شود �شتوؤدي لزيادة الثقة يف العملية االنتخابية وبالتايل 

يف جمل�س النواب القادم، و�شتكون مبثابة بداية الطريق النتخابات نزيهة خالية من اي تاأثريات م�شبوهة اأو 

حماوالت ل�شراء الذمم من خلل االأموال.

ولهذا فاإنه من املهم وال�شروري اأن تكون االإنتخابات القادمة خمتلفة عن �شابقاتها من حيث من�شوب 

اجلانب  يف  ال�شيا�شية  النخبة  لتجديد  فر�شة  ت�شكل  وهي  اال�شود،  امل��ال  با�شتخدام  املرتبطة  النزاهة 

الت�شريعي، والذي �شيكون له اأثر كبري يف اإ�شتعادة الثقة باإحدى موؤ�ش�شات الدولة املهمة، وبالتايل ناأمل ان 

يكون التعامل مع جمل�س النواب التا�شع ع�شر خمتلف عن �شابقه من حيث ت�شكيل احلكومات والتاأثري يف 

جممل احلياة العامة.

اإلنتخابات قادمة ..
 دعونا نكتب التغيري

لك اأن تعلم

و�شعت  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف 

الإ���ش��ت��ق��ب��ال  من�شة  ال��ع��م��ل  وزارة 

هذه  اإ�شتقبلت  العمال حيث  �شكاوى 

املن�شة ما يقارب ال� 10 االف �شكوى 

عمالية.

اإال اأن العديد من العمال يوؤكدون 

�شكوى  تقدمي  على  مقدرتهم  ع��دم 

مقت�شرة  الأن��ه��ا  املن�شة  ه��ذه  ع��ب 

على اللغة العربية.

عدد  منها  يعاين  التي  وامل�شكلة 

الغزل  قطاع  يف  العاملني  من   كبري 

والن�شيج يف املدن ال�شناعية املوؤهلة 

اأن م�شاكنهم ال تتنا�شب مع التعامل 

الواجب مع جائحة كورونا، اإذ يعي�س 

البع�س  بع�شهم  مع  عامل  من  اأكرث 

على  وينامون  ال��واح��دة  الغرفة  يف 

الغرف  تفتقد  كما  طابقية،  ة  اأ���ش��ررّ

كما  وق��اي��ة،  واأدوات  معقمات  اإىل 

ان بع�س العاملني يعانون من وجود 

التي  ال�شحي  ال�����ش��رف  �شبكات 

العمال  وي��ط��ال��ب  بغرفهم،  حتيط 

اأي�����ش��ا ب���اأن ت��ق��وم وزارة  وال��ن��ق��اب��ة 

لغرف  مكثفة  ب���زي���ارات  ال�����ش��ح��ة 

ال�شكن للعمال يف املناطق التنموية، 

ا�شحاب  التزام  مدى  عن  والك�شف 

عملية  اأو  معقمات  بتقدمي  العمل 

تنظيف احلمامات واملغا�شل.

واي�����ش��ا ف����اإن ب��ع�����س ال�����ش��رك��ات 

ال�����ش��غ��رية ت��ق��وم ب��ف�����ش��ل ال��ع��م��ال 

ت��ع�����ش��ف��ي��ًا، خم��ال��ف��ة بذلك  ف�����ش��ًل 

ف�شل  رف�س  ال��ذي  ال��دف��اع  لقانون 

العمال يف ظل اجلائحة، ويف الوقت 

العمل  وزارة  تنتبه  ان  يتوجب  عينه 

التي  ال�شغرية  امل�شانع  بع�س  ان 

تعمل يف القطاع تقوم بتوقيع العمال 

ثلثة  ك��ل  م��وؤق��ت��ة  عمل  ع��ق��ود  على 

يف  العقود  تلك  تدوير  ويتم  اأ�شهر، 

ق��ان��ون  ع��ل��ى  وا���ش��ح  عملية حت��اي��ل 

رغم حمدوديته  االمر  وهذا  العمل، 

فانه يفقد العمال املوقعني  حقهم يف 

كما  ال�شنوية،  والعلوات  االج��ازات 

ملحظة  العمل  وزارة  على  يتعني 

ان م�شانع �شغرية تعمل يف القطاع 

اأزم��ة  ال��ع��م��ال بحجة  اأج���ور  ت��وؤخ��ر 

كورونا.

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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ردت النقابة العامة للعاملني يف �شناعة الغزل 

والن�شيج وااللب�شة على مغالطات وردت يف تقرير 

مرتجم ب�شكل خمتلف ن�شر يف �شحيفة الغارديان 

و�شعت  حيث  االألب�شة،  قطاع  ح��ول  البيطانية 

النقابة وزير العمل ب�شورة املغالطات التي ظهرت 

يف التقرير املرتجم.

وقالت النقابة يف كتابها لوزير العمل انه تعقيبًا 

الغارديان  �شحيفة  يف  ن�شر  ال��ذي  التقرير  على 

واملغالطات التي ن�شرت يف مواقع اإلكرتونية عربية 

ترجمت التقرير ب�شكل خاطئ واأ�شافت معلومات 

املقالة  يف  اأ�شا�شا  م��وج��ودة  غ��ري  �شحيحة  غ��ري 

التالية  احلقائق  تو�شح  النقابة  فان  االإجنليزية� 

اأخ��ذ  ب��ل  حياديًا  التقرير  يكن  مل  ان��ه  واأب��رزه��ا 

امللب�س  قطاع  واىل  االأردن  اىل  االإ�شاءة  باجتاه 

وامل��ارك��ات  ال��ع��امل  اأم���ام  االأردن  ���ش��ورة  وت�شويه 

العاملية املزودة لهذا القطاع.

القطاع  باأن  ي�شري  التقرير  ان  النقابة  ونوهت 

هذه  ب��اأن  علمًا  حقوقهم  وينتهك  العمال  ي�شتغل 

امل��م��ار���ش��ات يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة غ��ري م��وج��ودة 

 National Labor( تقرير  �شدور  منذ 

عام 2006، حيث   )Committee NLC
فتح  ب�شكل م�شرتك على  والنقابة  ال��وزارة  عملت 

مكاتب للوزارة يف املدن ال�شناعية وكذلك قامت 

الوزارة بدعم النقابة ماديا لفتح مكاتب للنقابة 

مع  والنقابة  ال��وزارة  عملت  كما  املواقع،  تلك  يف 

عمل  م�شروع  ال�شتقدام  الدولية  العمل  منظمة 

اأف�شل اىل االأردن عام 2008.

قامت  االأط���راف  ه��ذه  ك��ل  اأن  النقابة  وق��ال��ت 

مبراقبة ال�شركات التي كانت تعمل يف االأردن من 

اأجل تطبيق القوانني واالأنظمة واحلقوق العمالية، 

مما دفع العديد من ال�شركات التي تنتهك حقوق 

اىل  الفرتة  تلك  يف  بالقوانني  تلتزم  ومل  العمال 

�شركة   117 االأردن  يف  كان  حيث  االأردن  مغادرة 

ومل يتبق منها �شوى 61 �شركة والباقي نقل اأعماله 

وكمبوديا  وفيتنام  وهاييتي  وم�شر  اثيوبيا  اىل 

وغريها، ومن �شمن ال�شركات التي كانت تنتهك 

حقوق العمال على �شبيل املثال �شركة اأبواب اخلري 

الغارديان  يف  ن�شر  ال��ذي  التقرير  ذكرها  التي 

لها  ان��ذار  بتوجيه  العمل  وزي��ر  معايل  قام  والتي 

باالإغلق يف 2018 وبع�س ال�شركات االأخرى مثل 

قمة اخلياطة التي اأغلقت �شابقًا ملخالفتها اأحكام 

قانون العمل.

وا���ش��اف��ت  ان��ه م��ن االأ���ش��ب��اب التي دع��ت تلك 

ال  مكان  عن  بحثها  هو  االأردن  ملغادرة  ال�شركات 

باأن  يعني  ال  هذا  لكن  العمال،  حلقوق  بااًل  يلقي 

بع�س  من  ال��ت��ج��اوزات  بع�س  من  يخلوا  القطاع 

العمل  وزارة  تتوانى  ال  ولكن  ال�شغرية،  امل�شانع 

ملمار�شاتها  ح��د  وو���ش��ع  متابعتها  ع��ن  والنقابة 

عامل   77193 ي�شغل  ال��ق��ط��اع  ف��ه��ذا  اخل��اط��ئ��ة 

وعاملة منهم 58887 وافدين و18306 اأردنيني. 

االأردن  يف  امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع  اإن  وقالت 

القطاع  يف  ال��ت��وازن  لتحقيق  جاهدين  يعملون 

و�شعيه  العمال  حقوق  على  مبحافظته  ال�شناعي 

للحوار  نتيجة  وانه  وتو�شعه،  اال�شتثمار  ال�شتقرار 

و�شع  يف  النقابة   جنحت  االإن��ت��اج  اأط���راف  ب��ني 

كبرية  وامتيازات  العمال  حلقوق  اأ�شا�شية  قواعد 

القطاعية  االتفاقيات  من  العديد  متثلت يف عقد 

االأع��وام  يف  الر�شمية  اجلريدة  يف  �شدرت  والتي 

2013 / 2015 / 2017 / 2019 وت�شمنت هذه 

االتفاقيات الق�شاء على العنف والتحر�س والتمييز 

يف اال�شتخدام واملهنة وكذلك الق�شاء على العمل 

اجلبي وااللزامي كما ت�شمنت االتفاقيات زيادة 

يف االأجور ورعاية �شحية ونف�شية و�شروط خا�شة 

نظام �شدر يف عام 2013(  العمال )وهو  ب�شكن 

واالهتمام بنوعية طعام العمال وح�شب جن�شيتهم 

والكثري من امليزات واملنافع ال ي�شعنا ذكرها هنا.

ان���ه م��ن خ���لل احل����وار ب��ني النقابة  وق��ال��ت 

موحدة  عمل  عقود  اعتماد  مت  العمل  واأ�شحاب 

وبلغاتهم  اجلن�شيات  خمتلف  من  العمال  جلميع 

ت�شمنت هذه العقود جميع املزايا واملكا�شب التي 

ذكرت يف االتفاقيات القطاعية بحيث بداأ العمل 

اأ�شحاب  اليه  واإن ما تو�شل  بها يف 2016/1/1، 

تفاهم  من  اأف�شل  عمل  وم�شروع  والنقابة  العمل 

وعمل جماعي لتحقيق املزايا واملكت�شبات العمالية 

والعمل  احل��وار  خ��لل  من  القطاع  يف  وال��ت��وازن 

اجلماعي امل�شرتك يعتب منوذجا يحتذى به ويتم 

تدري�شه يف جامعات عمالية ومنظمات دولية.

�شنوات  م��دار  على  يتعر�س  االأردن  ان  وقالت 

غري  تقارير  خ��لل  من  معادية  لهجمات  طويلة 

االإن�شانية  االأردن  �شورة  لت�شويه  تهدف  �شحيحة 

من قبل اأجندات خا�شة، وهذه التقارير ال تتحدث 

تركز فقط على  بل  وااليجابيات  االإجن��ازات  عن 

حاالت نادرة احلدوث.

راأينــــــــــا

ألب�سة  � م�سانع  حول  مرتجَم  تقرير  يف  وردت  مغالطات  ب�سورة  �لعمل  وز�رة  ت�سع  �لنقابة 
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يف  للعاملني  العامة  النقابة  تو�شلت   

�شناعة الغزل والن�شيج وااللب�شة اىل اتفاق 

االألب�شة  مل�شدري  االأردن��ي��ة  اجلمعية  مع 

الأ�شحاب  العامة  والنقابة  واملن�شوجات 

كورونا  فح�س  ح��ول  املحيكات،  م�شانع 

وتكلفته على العمال، وجاء االتفاق اميانا 

قطاع  ا�شتمرارية  ل�شمان  النقابة  م��ن 

االقت�شاد  دعم  يف  واالألب�شة  املن�شوجات 

عمل  و���ش��روط  ظ��روف  وحت�شني  االأردين 

ظل  يف  �شيما  ال  القطاع  ه��ذا  يف  العمال 

الغزل  تبعات جائحة كورونا على م�شانع 

والن�شيج والعاملني فيها على حد �شواء.

املطارات  فتح  اإث��ر  االت��ف��اق  ج��اء  كما 

دخ��ول  على  الت�شهيل  بهدف  ج��اء  ال��ذي 

ومنهم  ال�ُشبل  بهم  تقطعت  من  وخ��روج 

بال�شفر  يرغبون  الذين  الوافدين  العمال 

�شاحب  مع  التعاقدية  علقتهم  انتهت  اأو 

العمل.

ال���ذي وق��ع��ه نيابة  وج���اء يف االت��ف��اق 

العمراين  اهلل  فتح  رئي�شها  النقابة  عن 

رئي�س  نائب  املحيكات  قطاع  عن  ونيابة 

النقابة العامة الأ�شحاب م�شانع املحكيات 

ال�شيد اإيهاب القادري ونيابة عن اجلمعية 

واملن�شوجات  االألب�شة  مل�شدري  االأردن��ي��ة 

اأوام��ر  ظل  يف  ان��ه  اف��رام  فرحان  ال�شيد 

الدفاع، وبهدف االلتزام بقرارات اللجنة 

اإج��راءات  يخ�س  فيما  للأوبئة  الوطنية 

مغادرة  يف  والرغبة  ال�شفر  عند  ال�شلمة 

امل�شالح  ب��االع��ت��ب��ار  وب���االأخ���ذ  ال���ب���لد، 

اأع���له،  امل��ذك��وري��ن  للطرفني  امل�شرتكة 

ووف��ق��ا ل��ل��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة ال��ن��اف��ذة يف 

االأردن، ونتيجة للحوار بني الطرفني الذي 

فقد  امل�شرتكة؛  جلهودهما  نتيجة  تي�شر 

اتفق الطرفان على ما يلي:

بني  امل���بم  امل��وح��د  للعقد  ا���ش��ت��ن��ادًا 

�شاحب العمل والعامل، وحيث اأن م�شوؤولية 

اإر�شال العمال الوافدين اإىل بلدانهم بعد 

�شاحب  على  تقع  العقدية  العلقة  انتهاء 

ملزمًا  العمل  �شاحب  يكون  ل��ذا،  العمل. 

العامل  لت�شفري  ال�شفر  اإج��راءات  برتتيب 

الوافد اإىل بلده، ومن �شمنها كلفة فح�س 

الوافد  العامل  عن   )PCR( الكورونا 

املطلوب منه اإجراء هذا الفح�س لغايات 

ال�شفر، باالإ�شافة اإىل اأية م�شاريف اأخرى 

لغاية و�شول العامل اإىل بلده وذلك يف حالة 

الطرفني  بني  ما  العقدية  العلقة  انتهاء 

الأي �شبب كان وعدم رغبة �شاحب العمل 

بتجديد العقد للعامل الوافد وبغ�س النظر 

عن مدة العقد وعدد مرات جتديده.

النقابة توقع إتفاقية لتسهيل إجراءات سفر العمال الوافدين  

النقابة تستقبل مدراء شركة ماس الجدد    
امل���دراء  ع��م��ان  يف  النقابة  مقر  زار 

العام  املدير  برفقة  ما�س  ل�شركة  اجلدد 

ال�شابق ال�شيد فرحان افرام، حيث التقوا 

برئي�س النقابة الزميل فتح اهلل العمراين 

الذي ثمن الدور الذي لعبة ال�شيد افرام 

يف متتني العلقات ال�شناعية بني ال�شركة 

والنقابة، كما اأ�شاد املدراء اجلدد واملدير 

واأكد  للنقابة،  الت�شاركي  بالدور  ال�شابق 

ملتزمة  ال�����ش��رك��ة  اأن  اجل����دد  امل�����دراء 

بالقوانني الوطنية واالنظمة املرعية
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النقابة توقع أتفاقية مع شركة آرك - العقبة
مع  جماعي  عمل  ات��ف��اق  النقابة  وق��ع��ت 

العقبة  يف  االألب�شة  ل�شناعة  اآرك  �شركة 

كري�شنا  رام��ا  ال�شيد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ومثلها 

بدفع  ال�شركة  مبوجبه  اإلتزمت  �شي�شادري، 

املوقعة بني  ا�شتنادًا اىل االتفاقيات  االأجور، 

النقابة وممثلي اأ�شحاب العمل ووزارة العمل 

وال�شادرة باجلريدة الر�شمية.

الرعاية  بتوفري  ال�شركة  ال��ت��زم��ت  كما 

اخل��ط��وات  وف���ق  ال��ع��م��ال  ل��ك��اف��ة  ال�شحية 

طبيب  بها  يعمل  طبية  عيادة  توفري  التالية: 

غ م���ع )مم��ر���س/مم��ر���ش��ة(  ع�����امرّ م��ت��ف��ررّ

وي��ق��وم  ال��ع��م��ل،  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  معتمدين 

الطبيب بتحويل املراجع اإىل طبيب خا�س يف 

املنا�شب  العلج  واإعطائه  الطارئة  احلاالت 

وذلك على نفقة ال�شركة.

كما التزمت بتوفري الطعام واملياه وال�شكن 

تكون  بحيث  االأجانب  للعمال  منا�شب  ب�شكل 

ال�شادرة  ال�شحة  وزارة  ملعايري  مطابقة 

 ،2013/7/1 بتاريخ  الر�شمية  باجلريدة 

الراتب  من  قيمة  اية  ال�شركة  حت�شم  ال  وان 

اإ�شرتاتيجية  خارج الئحة اجلزاءات، وو�شع 

االردنيني  العاملني  عدد  لزيادة  وخطة عمل 

وتاأهيلهم من حيث االداء واال�شراف والعمل، 

لتو�شيل  نقل  و���ش��ائ��ط  ال�شركة  ت��وف��ر  وان 

وعلى  وبالعك�س  عملهم  اىل  العمال  جميع 

مع  متطابقة  منا�شبة  عمل  وبيئة  نفقتها، 

املرافق  الدولية من حيث )التهوية،  املعايري 

يف  العامة  ال�شلمة  الكافترييا،  ال�شحية، 

امل�شنع، اجلو االأ�شري، وغريها(.

كما جرى التوافق على انتخاب جلنة نقابية 

ا�شتنادا اىل  امل�شنع  العاملني يف  كافة  متثل 

ال�شادرة  القطاعية  االتفاقية  من   11 املادة 

 2017/2/5 ب��ت��اري��خ  الر�شمية  ب��اجل��ري��دة 

ال�شادرة  القطاعية  االتفاقية  من   8 واملادة 

 ،2020/1/16 بتاريخ  الر�شمية  باجلريدة 

عن  العمال  تثقيف  يف  النقابة  مع  والتعاون 

وور���س  واملحا�شرات  ال���دورات  عقد  طريق 

االط���ار  نف�س  ويف  م�شتمر،  ب�شكل  ال��ع��م��ل 

العمال والأول مرة جلنة نقابية متثل  اإنتخب 

كافة اجلن�شيات.

النقابة تستفتي وزارة العمل حول البالغ رقم 7  
العمل  ل��وازرة  ا�شت�شارة  النقابة  وجهت 

ال�شادر   )7( رق��م  البلغ  اإىل  باالإ�شارة 

مبوجب اأمر الدفاع رقم )6( لبيان الراأي 

القانوين حول ان كان يجوز ل�شاحب العمل 

يف قطاع الغزل والن�شيج اقتطاع 30% من 

القطاع  هذا  اأن  من  بالرغم  العامل  اأجر 

مبا  املت�شررة؟  القطاعات  م��ن  يعتب  ال 

ودون  العامل  مبوافقة  التخفي�س  هذا  اأن 

ممار�شة اأي �شغط اأو اأي �شكل من اأ�شكال 

ل�شاحب  يحق  وه��ل  االإك���راه،  اأو  التهديد 

االإج��ازات  ر�شيد  من   %50 خ�شم  العمل 

خ�شم  مبعنى  2020؟  �شنة  ع��ن  كاملة 

)7( اأيام من ر�شيد اإجازات العامل ل�شنة 

2020 يف حال ما اإذا كانت اإجازاته )14( 

يوم؟ اأم انه يتم خ�شم )50%( من ر�شيد 

عامل  مثال:  فقط،  امل�شتحقة  االإج���ازات 

�شهر  ولغاية  ث��اين  كانون  �شهر  من  يعمل 

حزيران من عام 2020، ا�شتحق )7( اأيام 

من   %50 خ�شم  يتم  فهل  �شنوية  اإج���ازة 

هذه االإجازات مبعني 3.5 يوم؟

كما �شالت النقابة ان كان يحق ل�شاحب 

العمل اإيقاف املنافع التي اعتاد على دفعها 

للعمال قبل جائحة كورونا )والتي ال تدخل 

االإن��ت��اج،  حافز  مثل  االأج���ر(؟  مفهوم  يف 

منفعة  اأو  حافز  اأي  اأو  احل�شور،  حافز 

اأخ����رى وذل���ك خ���لل ف���رتة ���ش��ري��ان اأم��ر 

الدفاع؟، و�شالت عن الو�شع القانوين فيما 

ال�شوريني  اللجئني  العمال  باأجور  يتعلق 

امل��خ��ي��م��ات؟ حيث  ي��ق��ط��ن��ون يف  وال���ذي���ن 

العمل  اإىل  الرجوع  من  يتمكنوا  مل  انهم 

ب�شبب عدم متكنهم من اخلروج من هذه 

عملهم،  اأماكن  اإىل  والو�شول  املخيمات 

اأجور  هل يبقى �شاحب العمل ملزم بدفع 

عملهم؟،  عدم  من  بالرغم  العمال  هوؤالء 

)ذو  االأج��ان��ب  للعمال  القانوين  والو�شع 

اجلن�شية املقيدة( والذين اخذوا اإجازات 

وعادوا اإىل بلدهم قبل اجلائحة وانتهت 

ف��رتة اإج��ازت��ه��م وه��م خ���ارج ال��ب��لد ومل 

اجل��ائ��ح��ة  ب�شبب  ال���ع���ودة  م��ن  ي��ت��م��ك��ن��وا 

واإغلق املطارات؟ هل يلزم �شاحب العمل 

االإجازة؟  انتهاء  تاريخ  اأجورهم من  بدفع 

وما هو الو�شع القانوين لعقود عملهم؟ 

77193 ألف عامل وعاملة  
يف املناطق املؤهلة  

ان عدد  الرقمية  البيانات  اخر  اأظهرت 

بلغ  املوؤهلة  ال�شناعية  املناطق  يف  العاملني 

77193 منهم 58887 من العمال الوافدين 

و18306 من االردنيني، وبلغ عدد العاملت 

الوافدات 39112 األف والذكور من الوافدين 

19775 فيما بلغ عدد االناث من االردنيني 

14385 األف ومن الذكور 4021 عامل.

ال�شناعية  ن�شيب مدينة احل�شن  وكان 

العاملني هو االكب وبلغ 36306 فيما  بعدد 

ال�شناعية  ال�شليل  مدينة  يف  عددهم  بلغ 

21589 عامل وعاملة، وبلغ عدد العاملني يف 

التجمعات 13788 األف، وبلغ عدد العاملني 

يف الكرك 3455 األف ويف الزي 1215 عامل 

وعاملة ويف العرين 393 ويف �شناء 401 ويف 

احلنان 146.



النقابة تعقد سلسلة ورشات ولقاءات مع عمال اردنيني ووافدين

إنتخاب لجان نقابية يف 60 شركة   

العمل  ور�شات  من  �شل�شلة  النقابة  عقدت 

يف  واأردنيني  وافدين  عمال  مع  واالجتماعات 

مكاتبها يف عمان واربد وال�شليل، بهدف �شرح 

النقابة  وقعتها  التي  القطاعية  االتفاقية  بنود 

يف وقت �شابق.

العمراين  فتح  الزميل  النقابة  رئي�س  وقام 

اكت�شبوها  التي  العاملني على احلقوق  باطلع 

من خلل االتفاقية القطاعية والواجبات التي 

باب  يبقى  ان  اهمية  على  واك��د  عليهم،  تقع 

احلوار والتوا�شل مفتوح بني العمال والنقابة، 

منوها ان النقابة تتوا�شل مع اغلب ال�شركات 

عمل  بيئة  ت��ام��ني  جلهة  ال��ق��ط��اع  يف  العاملة 

التي  كورونا  جائحة  ظل  يف  وخا�شة  منا�شبة 

جتتاح العامل اجمع.

النقابة يف  تلعبه  وثمن العمال الدور الذي 

الدفاع عن م�شاحلهم م�شتف�شرين عن بع�س 

التي  النقاط  وبع�س  تهمهم  ال��ت��ي  الق�شايا 

جاءت �شمن االتفاقية القطاعية.

املا�شية  ال��ف��رتة  خ���لل  ال��ن��ق��اب��ة  اأج����رت 

انتخابات ل�شتني جلنة نقابية يف 60 �شركة يف 

املناطق ال�شناعية املوؤهلة ومناطق ال�شتليت، 

حيث جرى انتخاب 14 جلنة نقابية يف منطقة 

يف  جلنة  و16  ع�شوا،   163 افرزت  التجمعات 

افرزت 152 ع�شوا و30 جلنة  الظليل  منطقة 

 203 اف���رزت  ال�شناعية  احل�شن  منطقة  يف 

اع�شاء.

و�شارك يف االإنتخابات عاملني من خمتلف 

االق���رتاع  عملية  على  واأ���ش��رف  اجلن�شيات، 

و�شائل  كل  فيها  ووف��رت  النقابة،  عن  ممثلني 

االمان ال�شحي والتباعد، و�شارت بكل �شهولة 

وي�شر وب�شكل دميقراطي.
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The General Trade Union of 
Workers in Textile, Garment and 
Clothing Industries (the Union) 
had responded to the fake and 
wrong information on textile sector 
mentioned in a translated news report 
published in the British the Guardian 
newspaper. The Union had updated 
Minister of Labor on the fallacies and 
mistranslation of the report.

In its letter addressing HE Minister 
of Labor, the Union mentioned that 
the mistranslated report was shared 
widely by many electronic news 
sites as well as several parts of the 
translated report were not included 
in the original English version report. 
The Union would like to clarify the 
following facts and to point out that 
the report is biased and intended to 
abuse and offend Jordan and the 
Textile Sector, in particular, to defame 
its image before international brands 
of the sector.

The Union referred that it is not 
correct that workers are misused and 
their rights are violated. Such actions 
no longer exist since issuance of the 
National Labor Committee (NLC) 
report in 2006. MOL and the Union 
worked jointly since then to establish 
offices in the qualified industrial zones 
(QIZ) for the Ministry and the Union to 
follow-up workers’ affairs. In addition, 
MOL and the Union cooperated with 
ILO in 2008 to bring international 
Better Work Project to Jordan.

The Union stated that all 
stakeholders had monitored 
companies and factories operating 
in Jordan to ensure enforcement 
of legislations and implementation 
of labor rights. Such actions led 
violating companies leave Jordan. 56 
out of 117 violating companies left to 
Ethiopia, Egypt, Haiti, Cambodia, etc. 
while the remaining 61 companies still 
operate in country. Rich Door Textile 
Company mentioned in the report 
was warned in 2018 by Minister of 
Labor for closure, whereas Top Textile 
Company was closed due to violation 
of provisions of the Labor Law.

The Union added that among 
reasons that led companies leave 
Jordan is to look for places where 
workers’ rights are not protected. 
Violations of the sector are closely 
monitored, in particular in small 
enterprises and factories. MOL 
and the Union work to combat all 
violations. The sector employs 
77,193 female and male workers; 
58,887 migrant and 18,306 Jordanian 
workers. Further, the Union stated 
that all stakeholders work hard to 
maintain balance between protection 
of workers’ rights and sector stability 
and growth. As a result of dialogue 
among production partners, the Union 
succeeded in laying foundation of 
protection of workers’ basic rights and 
achieving huge benefits to workers. 
Several sectoral agreements were 

concluded and published in the 
Official Gazette in 2013, 2015, 2017 
and 2019. The agreements included 
key clauses on combating violence, 
harassment and discrimination in 
employment and work. Other clauses 
such as elimination of forced labor are 
included. The agreements stipulated 
wage increase, health and psychiatric 
care, and special conditions of dorms 
(a bylaw was issued in 203), quality 
meals per workers’ nationality, and 
many other benefits that cannot be 
detailed herein.

The Union added that, as a 
result of dialogue with employers’ 
associations, standard work contracts 
were approved for all workers 
nationalities in their native languages. 
The contract includes all benefits 
approved in sectoral agreements 
effective 1 Jan. 2016. The result of 
cooperation between employers’ 
associations, BWJ and the Union is 
considered a model that is followed 
and taught at labor universities and 
international organizations.

The Union stated that Jordan has 
been subject to attack for many years 
through untrue news reports aiming 
to defame its humanitarian image 
for special agendas. Such reports 
never shed light on positive matters 
and achievements but on negative 
incidents that rarely happen.

Our Opinion
The Union informs Minister of Labor on misconceptions in a 

translated news report on textile factories

The Union conducted elections 
of workers’ committees during 
the past period at 60 companies 
in various industrial and satellite 
areas distributed as follows: 
14 union workers’ committees 
at Tajamuat area with 163 
members, 16 committees at 
Addulail zone with 152 members, 
and 30 committees at Irbid QIZ 

with 203 members.

Workers of all nationalities 
participated in the elections 
which were controlled by 
representatives of the Union. 
All health safety and physical 
distancing measures were 
applied in the elections which 
run smoothly and in democratic 
method.

Elections of Union Committees
 held at 60 factories 

The Union receives new 
managers of MAS Company
The newly appointed managers of MAS 

company, accompanied by the ex-GM Mr. 
Farhan Ifram paid a visit to the Union and met 
with its President Mr. Fathalla Omrani who 
commended the huge efforts exerted by Mr. 
Ifram in strengthening industrial relationships 
between the company and the Union. The new 
managers and ex-GM praised the participatory 
approach of the Union and assured that the 
company shall remain committed with valid laws 
and regulations.
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An agreement signed to facilitate travel arrangements of migrant workers

The Union signs an agreement with ARK Garments Company 

The Union holds workshops and meetings with national and migrant workers 

The General Trade Union of 
Workers in Textile, Garment and 
Clothing Industries (the Union) had 
concluded an agreement with Jordan 
Garments, Accessories & Textiles Exporters’ 
Association (JGATE) and Association 
of Owners of Factories, Workshops and 
Garments (AOFWG) on COVID 19 testing 
and cost. The agreement purpose is to 
guarantee continuity of textile sector work 
and its support of the national economy. 
Furthermore, it aims to improve sector 
work conditions during the pandemic to 
reflect positively on factories and workers 
collectively.

The agreement was reached upon 
decision taken to re-open airport and 
facilitate travel arrangements of workers 
wishing to return to home country or whose 
work contracts expired.

The agreement stressed compliance with 
clauses of Defence Orders, decisions of the 
National Pandemics Committee regarding 

travel arrangements and care of common 
interests of both parties; employers and 
workers, in accordance with valid laws and 
regulations.

Both parties agreed that based on the 
standard work contract signed by the 
employer and the employee, as it is the 
responsibility of the employer to dispatch 
employees to country of origin upon contract 

expiry, therefore, the employer is obliged to 
make necessary travel arrangements for 
the worker to return back home, including 
bearing cost of PCR test required for travel, 
as well as other costs incurred until worker 
arrives home country in case of contract 
termination for any reason or unwillingness 
of employer to renew the contract no matter 
is contract duration or number of renewals. 

The General Trade Union 
of Workers in Textile, Garment and 
Clothing Industries signed a collective 
agreement with ARK Garments Company 
/ Aqaba represented by GM Mr. Rama 
Krishna Shishdre in which the company 
commits to pay wages as stipulated in 
agreements signed between the Union, 
Employers’ Associations and Ministry 
of Labor, and published in the Official 
Gazette.

Further, the company commits to 
provide all workers with healthcare 
services to include a health clinic with full-
time doctor and nurse approved by MOL. 
In emergency, the doctor refers patients 
to specialized doctors and get necessary 

medication on the company’s expenses.

In addition, the company shall provide 
appropriate food, drinking water and 
accommodation to migrant workers in 
accordance with standards of Ministry of 
Health published in the Official Gazette 
on 1 July 2013. The company shall 
not deduct from the salary any amount 
beyond the approved sanctions list. A 
plan shall be developed to increase 
number of national workers along 
with capacity building, training and 
rehabilitation scheme. The company shall 
provide on its expenses transportation 
means for workers to and from work site, 
and appropriate work environment in 
accordance with international standards 

regarding ventilation, sanitation facilities, 
cafeteria, public safety at the factory, 
family atmosphere, etc.

It was agreed also to elect union 
workers committee that represents all 
factory workers pursuant to article 11 of 
the sectoral agreement published in the 
Official Gazette on 5 Feb. 2017 and article 
8 of the sectoral agreement published in 
the Official Gazette on 16 Jan. 2020, and 
collaborate with the Union in educating 
workers and organizing workshops 
and lectures on an ongoing basis. In 
this context, workers elected their first 
union worker committee representing all 
nationalities. 

The Union conducted a series 
of workshops and meetings with 
national and migrant workers in its 
offices in Amman, Irbid and Addulail. 
The main purpose is to clarify clauses 
of the previously signed sectoral 
agreement.

Union President Mr. Fathalla 

Omrani presented labor rights that 
workers enjoy upon implementation 
of the agreement as well as their 
obligations. He stressed the 
importance of dialogue between the 
Union and workers, and stated that 
the Union communicates with most 
of the companies urging them to 

avail appropriate work environment, 
in particular in situations of spread of 
COVID 19 across the world. 

The workers, from their side, 
commended the role of the Union in 
defending their interests and inquired 
specific matters and clauses of the 
agreement.


