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ك�سفت اأزمة كورونا النقاب عن ه�سا�سة يعاين منها �سوق العمل وافتقاره اإىل متطلبات احلماية االجتماعية 

بني فئات العمال، كما ك�سفت عن حتديات اقت�سادية غري م�سبوقة على البالد، وتاأثريات �سلبية مبا�سرة وغري 

مبا�سرة ت�سببت بها كورونا على خمتلف قطاعات العمل، وتداعيات خلفتها على الوظائف واالنتاج، يف اأ�سعب 

اأزمة حملية وعاملية يواجهها �سوق العمل، �سبقها انح�سار ملمو�س يف قدرة االقت�ساد الوطني على ا�ستحداث 

فر�س العمل.

االأكرث �سعفا وحتقق احلماية  الفئات  اأف�سل  ب�سكل  قواعد تدعم  بناء منظومة  االزمة  املهم وقت  كان من 

الالزمة لهم، �سواء من حيث �سمولهم بالتاأمينات االجتماعية اأو باحلمايات القانونية االأخرى، وو�سع �سيا�سات 

فعالة لذلك اأ�سوة بغريهم من العاملني كخطوة اأوىل نحو ت�سجيع انتقالهم من اقت�ساد غري منظم اإىل اقت�ساد 

منظم.

تو�سح املوؤ�سرات االقت�سادية ات�ساع فئة القطاع غري املنظم يف الفرتة املقبلة على ح�ساب القطاع املنظم 

نتيجة فقدان اآالف الوظائف، وعدم قدرة ال�سيا�سات احلكومية على احتواء تداعيات اأزمة كورونا على العمال، 

مع توقعات باأن يتاأثر الدخل ب�سكل ملمو�س حلوايل 400 األف عامل ب�سبب انقطاعهم عن العمل.

وعلى مدار االزمة مت ر�سد عدد من االنتهاكات التي مور�ست بحقِّ العاملني حيث ان تلك االنتهاكات ات�سمت 

بانتهاك حلقوق العمال وتهديدهم احيانا، كما ان بع�س امل�سانع تلك مل تدفع اأجور اأ�سهر خمتلفة.

ولهذا فانه بات من ال�سروري ان تقوم ال�سركات وامل�سانع مبراجعة �ساملة لطريقة تعاطيها مع االزمة وعدم 

انتهاك حقوق العمال لديهم ومراعاة احلماية االجتماعية للعمال وفق ما تن�س عليه  �سرعة حقوق االن�سان 

التي تقول يف مادتها 22 منه على اأنه »لكل �سخ�س ب�سفته ع�سوا يف املجتمع احلق بال�سمانات االجتماعية«، 

القوانني  من  وا�سعة  جمموعة  �سم  قانوين  باإطار  االجتماعية  احلماية  عنا�سر  االأردنية  الت�سريعات  وتناولت 

للمعايري  مالءمتها  وعدم  ق�سور  من  تعاين  تزال  ال  املحلية  الت�سريعات  معظم  اأن  اإال  والتعليمات،  واالأنظمة 

الدولية ذات العالقة.

وهنا اي�سا يتوجب مالحظة انه  يف ظل جائحة كورونا اأعلنت احلكومة �سل�سلة من القرارات لتقدمي اإعانات 

للفقراء وعمال املياومة وكبار ال�سن، لتعوي�سهم عن ال�سرر الذي حلق بهم ب�سبب االإجراءات احلكومية للحد 

من فريو�س كورونا، اإال اأن هذه االإجراءات �سواء ال�سادرة عن موؤ�س�سة ال�سمان االإجتماعي اأو �سندوق املعونة 

الفئات حال  اأن هذه  بالرغم من  املهاجرة والالجئني،  بالعمالة  يتعلق  الوطنية كانت قا�سرة عن معاجلة ما 

عملها يجري ت�سجيلها يف مظلة ال�سمان االجتماعي ولهم ر�سيد كما لغريهم من االأردنيني، اإىل جانب ذلك اإن 

هذه الفئة مت�سررة اأي�سا كما االأردنيني.

ومن هنا فاننا يف النقابة نعتقد انه يتوجب زيادة اجلوالت التفتي�سية والتاأكد من تطبيق معايري ال�سالمة 

العامة يف اأماكن العمل، واعتماد �سيا�سات وا�سرتاتيجيات ت�سرع من جتاوز اأزمة كورونا وتعالج اآثارها وحتفز 

من النمو االقت�سادي، وتتخذ التدابري واالإجراءات لتوفري احلماية االجتماعية، و�سمول العمال على اختالف 

جن�سياتهم وال�سروط التعاقدية اإن كانوا عمال بعقود دائمة اأو موؤقتة اأو حتى عمال مياومة يف مظلة ال�سمان 

االجتماعي لتحقيق احلماية االجتماعية املن�سودة؛ حتى يتمكن العمال من احل�سول على رواتب بدل تعطل يف 

ظل هكذا اأزمات.

العمال وكورونا

لك اأن تعلم

كييبييري  بيي�ييسييكييل  االأردن  ييييعييياين 

ميين عيييدد اإ�ييسييابييات الييعييمييل داخييل 

معايري  تطبيق  ان  حيث  املن�ساآت، 

تتفاوت  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة 

اأن  اإال  امليينيي�ييسيياآت،  ميين  الييعييديييد  يف 

يكرث يف  املعايري  تطبيق هذه  �سعف 

القطاع  مع  مقارنة  اخلا�س  القطاع 

االأعمال  العام، وي�سعف يف من�ساآت 

مع  مييقييارنيية  واليي�ييسييغييرية  املتو�سطة 

املن�ساآت الكبرية.

وتييعييتيير احليييييوادث واالأميييرا�يييس 

املهنية االأ�سباب الرئي�سية لالإ�سابات 

اأرقام  وتفيد  العمال،  بني  والوفيات 

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 

اإن حوادث واإ�سابات العمل التي يتم 

اإبالغ موؤ�س�سة ال�سمان عنها ترتاوح 

�سنويًا ما بني 14 اإىل 15 األف اإ�سابة 

 40 كييل  عمل  اإ�ييسييابيية  مبعدل  عمل، 

نا�سئة  وفاة  تقع  كما  تقريبًا،  دقيقة 

عن اإ�سابة عمل كل يومني.

كورونا  جائحة  اإنت�سار  ظل  ويف 

ال�سحة  مبو�سوع  االإهييتييمييام  يييزيييد 

اأن  واليي�ييسييالميية املييهيينييييية، خييا�ييسيية 

ه�سا�سة  اأظييهييرت  كييورونييا  جائحة 

االإجييييييييراءات اليي�ييسييرورييية لييتييوفييري 

تلك  �سيما  وال  الالئق  العمل  �سروط 

املتعلقة بظروف عمل تكفل ال�سالمة 

توفري  حيث  من  العامة،  وال�سحة 

و�سائل احلماية ال�سخ�سية والوقاية 

وو�سائل  العمل  اأخطار  من  للعاملني 

الطبي  والفح�س  الطبي،  االإ�سعاف 

الدوري للعمال، يف ظل غياب احلد 

االأدنى من احلماية االجتماعية.

النقابة  تدعو  املنطلق  هذا  ومن 

راأ�ييس  على  الييذييين  العاملني  جميع 

عملهم اإىل �سرورة التقيد وااللتزام 

بكافة املعايري والتعليمات التي ن�س 

ال�سالمة  ودليل  العمل  قانون  عليها 

املهنية  بال�سالمة  املتعلقة  العامة 

العمل خا�سة يف ظل  تف�سي  مبواقع 

العمال  ومتكني   كييورونييا،  فييريو�ييس 

بيياأقيي�ييسييى درجييييات احليطة  االأخييييذ 

العمل  بيئة  يف  املييطييلييوبيية  واحلييييذر 

اأن  وتطبيق معايري الوقاية، بخا�سة 

بيئة العمل قد تكون ناقلة للعدوى.

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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االمر املوؤكد اإن خطورة جائحة فريو�س كورونا 

املجاالت  من  كثري  يف  كارثية  �ستكون  العامل  يف 

تنعك�س  وليين  �ستخلفها  الييتييي  االأزمييييات  ب�سبب 

وال�سناعي  االقييتيي�ييسييادي  امل�ستوى  على  فقط 

وال�سياحي بقدر تاأثريها على امل�ستوى االجتماعي 

واال�ستقرار واالأمن، وارتفاع البطالة بني �سفوف 

العمال وتدين فر�س العمل، وارتفاع عدد العمال 

حياتهم  اأ�سبحت  والذين  العمل  من  املحرومني 

وحييييياة ذويييهييم يف خييطيير ميين الييفييقيير واحليياجيية 

ولذلك اأقدمت دول يف العامل ومنها االأردن على 

والعمال  الفقرية  امل�ساعدات لالأ�سر  توفري بع�س 

الفقراء.

املبكر  ميين  انييه  املييوؤكييد  ميين  فانه  لذلك  وفييقييًا 

واالجتماعية  االإن�سانية  املعاناة  حجم  معرفة 

يف  كورونا  فريو�س  �سُيخلفها  الذي  واالقت�سادية 

العظمى  االقت�سادية  القوُة  تتهاوى  حيث  العامل 

الفقراِء  على  ب�سره  يييرمييي  ولكنه  جنباته  بييني 

واملييحييتيياجييني والييعييمييال حمييييدودي اليييدخيييل، وال 

حيث  من  العامل  يف  مكان  اأي  يف  العمال  يختلُف 

العي�س  لقمة  تاأمني  من  االأ�سا�سية  احتياجاتهم 

لذويهم وبناء حياة كرمية و�سد رمِق اجلوع.

عربية  ودول  العامل  يف  احلكومات  واتييخييذت 

اجراءات وقائية للحد من انت�سار فريو�س كورونا 

وميين هييذه االإجيييييراءات اإعيييالن حيياليية الييطييوارئ 

واإعالن منع التجوال واغالق املحالت وامل�سانع 

هذا  وكل  والفنادق  ال�سياحية  واملعامل  واملتاجر 

�سبب اأزمات كبرية وخطرية عند العمال ومنهم 

االردنيني.

الدولية  العمل  منظمة  عام  مدير  تقرير  وبني 

القلة  ميين  يعانون  الييدخييل  حميييدودي  العمال  اأن 

�سيكون  فكيف  كورونا  فريو�س  قبل  ما  والبطالة 

باأكملها  احلياة  يغلق  فريو�س  ظل  يف  م�سريهم 

تعتمد  والييتييي  ال�سناعية  اليييدول  ميين  الكثري  يف 

باقت�سادها على االإنتاج وال�سناعات والن�ساطات 

يف  ت�سمى  ما  اأو  القارات  بني  والتنقل  التجارية 

 Globalization بالعوملة  االأخييرية  ال�سنوات 

التكامل  تعزيز  اإىل  ت�سعى  عاملّية  ظاهرة  وهييي 

والتجارية  املييالييّييية  املييجيياالت  ميين  جمموعة  بييني 

يف  العوملة  ت�ساهم  كما  وغييريهييا  واالقت�سادّية 

الربط بني القطاعات املحلّية والعاملّية من خالل 

تعزيز انتقال للخدمات وال�سلع وروؤو�س االأموال.

الغزل  قطاع  يف  والعامالت  العمال  يكن  ومل 

والن�سيج مبناآى عن التاأثر باجلائحة مثل غريهم 

وذاك ل�سببني االول توقف الطلبات لدى العاملني 

اأو من امل�سانع  االأفراد  من منازلهم )�سواء من 

الكرى(، وعدم مقدرة العمال على الو�سول اإىل 

اإما  العمال  اأو�ساع  تاأثرت  بذلك  عملهم،  اأماكن 

االأجر يف ظل  اأو باحلرمان من  الدخل،  بانعدام 

اأن العمال يف امل�سانع ملتزمني باإنتاج عدد معني 

من االألب�سة وعدم ت�سليمها يف الوقت املحدد يعني 

عدم ح�سولهم على اأي اأجر.

الييدويل  للم�سهد  املتابع  اأن  الييقييول  وخال�سة 

انت�سار  ميين  للحد  يتخذها  الييتييي  واالإجيييييراءات 

�ستخلفه  مبا  التنبوؤ  ي�ستطيع  ال  كورونا  فريو�س 

اإىل  ينظرون  املحللني  بع�س  ولييرمبييا  اجلائحة 

الو�سع  ومنها  واالأولييوييية  االأهمية  ح�سب  الو�سع 

االقت�سادي الدويل اأو بع�سهم ينظر اإىل الو�سع 

الدولية  العالقات  اإىل  ينظر  واالآخييير  ال�سحي 

وال�سيا�سية واأي من هذه الدول �ستخرج من هذه 

لي�ست  الأن هذه احلييرب  االأ�ييسييرار.  باأقل  االأزميية 

واخليي�ييسييارة  املك�سب  على  تييقييوم  ب�سرية  بييحييرب 

ولكنها حرب من نوع فريد وخا�س.

املجمل فان اجلميع �سيكون خ�سران فيها دون 

ما  اإذا  اأعظم  خ�سارة  �سنواجه  ولكننا  مك�سب 

العامل  دول  فعلى  العامل،  يف  الفو�سى  انت�سرت 

الغنية والفقرية منها واملنظمات الدولية حلقوق 

االإن�سان اأن تبداأ من االآن عمل درا�سات ال�ستيعاب 

الفرتة القادمة وو�سع اأ�س�س للتعامل مع االأزمات 

التي �ستخلفها جائحة فريو�س كورونا واأن ي�سبوا 

العاملي  االقت�ساد  اإنعا�س  باإعادة  اهتمامهم  جل 

�سناعة  على  والرتكيز  الت�سلح  �سباق  من  بييدل 

احلياة  �سناعة  عن  البحث  هو  فاالأف�سل  املييوت 

لهم  البديل  وتوفري  العمال  ب�سريحة  واالهتمام 

حتي تبدء عملية انعا�س االقت�ساد يف البالد.

راأينــــــــــا

كورونا ... أوضاع صعبة ومسؤولية مجتمعية والعمال أبرز الضحايا

"الدول الغنية والفقرية 
واملنظمات الدولية عليها 

أن تبدأ من اآلن بالدراسات 
واألبحاث ملواجهة خطر 

كورونا على العمال 
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ممثلي  ميين  امل�سرتكة  اللجنة  عقدت 

والن�سيج  الغزل  ونقابة  العمل  اأ�سحاب 

اإ�ستعرا�س  فيه  مت  اجتماعا  وااللييبيي�ييسيية 

ودرا�سة القرارات ال�سادرة عن احلكومة 

املتعلقة  تييلييك  وخييا�ييسيية  الييدفيياع  واواميييير 

عمالة  وبيياالأخيي�ييس  عييام  ب�سكل  بالعمالة 

التي  الظروف  وان  �سيما  االألب�سة  قطاع 

وعمال  اأ�سحاب عمل  القطاع من  تواجه  

باتت �سعبة للجميع.

وخييييالل االجييتييميياع مت الييتيياأكيييييد من 

اجلميع على االإلتزام بجميع اأوامر الدفاع 

العمال  بييحييييياة  ُتييعيينييى  والييتييي  وتطبيقها 

عليهم  للحفاظ  مكروه  اأي  من  وحمايتهم 

قييطيياع �سناعة  عييلييى  وبييالييتييايل احلييفيياظ 

االألب�سة يف االأردن. 

اميير  ا�ييسييتييعييرا�ييس  االجييتييميياع  يف  ومت 

ل�ساحب  يييقييول  والييييذي   6 رقيييم  الييدفيياع 

العمل يف املوؤ�س�سات واملن�ساآت امل�سرح لها 

للعاملني  بالن�سبة  جزئية  ب�سورة  بالعمل 

غري املكلفني بعمل اأو تلك امل�سمولة بقرار 

بالعمل،التقدم  لها  ي�سرح  ومل  التعطيل 

بطلب لوزير العمل لل�سماح لهم بدفع ما ال 

يقل عن50٪ من قيمة االأجراملعتاد لهوؤالء 

العمال،على اأن ال يقل ما يتقا�ساه العمال 

من االجر عن احلد االأدنى لالأجور.

وتوافق احل�سور على االخذ باالعتبار 

يف  االألب�سة  قطاع  يف  العاملني  م�سلحة 

ال�سناعية  وامليينيياطييق  التنموية  املناطق 

املييوؤهييليية وقييوتييهييم اليييييومييي ومتييا�ييسيييييا مع 

وح�سا�سيته  للقطاع  الييعيياميية  امل�سلحة 

وحييفيياظييا عييلييى اليييقيييدرة الييتيينييافيي�ييسييييية له 

م�سانع  جميع  ان  على  االتييفيياق  مت  حيث 

االألب�سة التي توقفت عن العمل منذ تاريخ 

قد  الييدفيياع،  اميير  ح�سب   2020/3/18

با�سرت بع�س امل�سانع يف املناطق التنموية 

بالعمل  املييوؤهييليية  ال�سناعية  وامليينيياطييق 

رقم  قييرار  بعد   2020/4/4 من  ابييتييداءا 

العمل  وزارة  من  ال�سادر  و/5127/1/1 

ال�سناعية  املناطق  يف  للمقيمني  ال�سماح 

بالعمل مع احلفاظ على ال�سالمة العامة، 

وتفاوتت اأوقات البداية لكل م�سنع ح�سب 

املوافقات والتح�سريات الالزمة بجميع او 

كل العاملني اأردنيني او اأجانب كانوا.

و�سددواعلى انه مبا ان معظم العاملني 

يف قطاع االألب�سة يبداآوون حياتهم املهنية 

االأدنيييى  االألييبيي�ييسيية �سمن احلييد  قييطيياع  يف 

لالأجور وهو 220 دينار، وبالتايل فان االأثر 

�سيتقا�سون  انهم  حيث  حمييدود  عليهم 

احلد االأدنى لالأجور بكل االأحوال بح�سب 

اأوامر الدفاع.

وقانون  اجلماعية  االتفاقية  وح�سب 

الييعييمييل فيييان تييعييريييف االجيييير هيييو كيييل ما 

مت  وعليه  وعينا  نييقييدا  العامل  يتقا�ساه 

تقدميه  يتم  ما  قيمة  اعتبار  على  االتفاق 

عينا هو 95 دينار للعمالة الوافدة. وعليه 

مت التاآكيد على جميع امل�سانع باال�ستمرار 

م�سكن  ميين  للعمال  اخلييدمييات  بييتييقييدمي 

وماآكل وم�سرب خالل فرتة احلظر.

اجلماعية  االتفاقية  اىل  وبيياالإ�ييسييارة 

 2019/11/21 بتاريخ  توقيعها  مت  التي 

بتطبيق  امل�سمولني  العاملني  تعريف  مت 

الذين  اجلماعية  االتييفيياقييييية  اإجيييييراءات 

ي�ستحقون رواتب دون 300 دينار �سهريا، 

على  االجتماع  هذا  يف  التوافق  مت  وعليه 

ل�سوء  تفاديا  الرواتب  لدفع  االليات  بع�س 

الفهم يف التف�سريات

ل�سهر  بالن�سبة  انييه  الييتييوافييق  وجيييرى 

�سهر  اجيير  الييقييطيياع  يييدفييع   ،  2020 اذار 

2020/3 دون اأي اقتطاع جلميع العاملني 

اأردنيني او اأجانب ح�سب امر الدفاع رقم 

، وذلك  ني�سان 2020  ل�سهر  وبالن�سبة   ،6

املواقع  اما يف  بها  التي عملوا  الفرتة  عن 

او عن بعد ، ي�ستحق العاملني االجر دون 

اأي اقتطاع لالردنيني واالأجانب ح�سب امر 

ني�سان  ل�سهر  بالن�سبة  اما  الدفاع رقم 6، 

يعملوا  التي مل  الفرتة  ، وذلك عن   2020

بها، ي�ستحق العاملني 70٪ من االجر بحد 

واالأجييانييب،  لالردنيني  دييينييار   300 ادنييى 

وبالن�سبة ل�سهر اأيار 2020 ، ي�ستمر العمل 

بااللية تلك حلني عودة جميع العاملني اىل 

العمل ب�سكل كلي.

ووقع على هذا التفاهم كل من فرحان 

مل�سدري  االأردنية  اجلمعية  رئي�س  افييرام 

القادري  واإيييهيياب  واملن�سوجات،  االألب�سة 

غرفة  واملحيكات يف  االألب�سة  قطاع  ممثل 

�سناعة االردن،وفتح اهلل العمراين رئي�س 

النقابة العامة للعاملني يف �سناعة الغزل 

والن�سيج واالألب�سة.

إجتماع ثالثي لدفع أجور العمال يف الغزل والنسيج أثناء جائحة كورونا
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النقابة توقع اتفاقيتن مع الشركة الهندية عمالية وصحية
�سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت 

الهندية  وال�سركة  واالألب�سة  والن�سيج  الغزل 

واخر  جماعي  عمل  اتفاق  للمالب�س  االردنية 

ومبا  اجلماعي   االتفاق  ت�سمن  فقد   ، �سحي 

امل�سنع  يف  كلي  ب�سكل  العمل  ايييقيياف  مت  انييه 

فرع 2 من تاريخ 2020/3/18  ب�سبب جائحة 

وتوقف  اإفال�سها  نيفارد  �سركة  واعالن  كورونا 

كاماًل  اآذار  �سهر  رواتب  ت�سليم  مت  فقد  العمل 

اآخر  ت�سليم  على  التوافق  ومت  العمال،  جلميع 

دفعة من م�ستحقات الرواتب 70٪ من القيمة 

النقدية لراتب ني�سان بواقع 60 دينار نقدا و95 

بريئة  ال�سركة  تكون  وبذلك  عينية  مواد  دينار 

اال�ستمرار  يتم  وان  ني�سان،  �سهر  عن  الذمة 

العمال  لتزويد  دينار   95 العينية  القيمة  بدفع 

والطعام  والكهرباء  واملياه  ال�سكن  بخدمات 

والرعاية ال�سحية طيلة فرتة مكوثهم باالردن 

ومغادرتهم  �سفرهم  اإجييراءات  ترتيب  ولغاية 

بييدل  م�ستحقات  �ييسييرف  يييتييم  وان  اليييبيييالد، 

االجازات وال�سمان االجتماعي ا�سوال وح�سب 

تذكرة  بتامني  ال�سركة  تلتزم  وان  القوانني، 

�سفر للموظف.

تتوىل  ان  ت�سمن  فقد  ال�سحي  االتفاق  اما 

الغزل  عمال  لنقابة  العامة  الطبية  العيادات 

والن�سيج تقدمي اخلدمات الطبية للعاملني لدى 

ال�سركة، و ذلك كما يلي:اإجراء الفح�س الدوري 

للعاملني وفق اأحكام نظام العناية الطبية رقم 

42/ ل�سنة1998 والتعليمات ال�سادرة مبوجبه 

وذلك ح�سب احلد االأدنى الأ�سعار واأجور وزارة 

بيياأي  خطيًا  االأول  الييفييريييق  اإعيييالم  ال�سحة، 

اأو م�ستبه بها، وتقدمي اخلدمة  اأمرا�س مهنية 

للعاملني  ال�سريري  والفح�س  االأولية  الطبية 

وفق مناذج طبية معتمدةلهذه الغاية ويف موقع 

الطبية  التقارير  واإ�سدار  امل�سنع،  يف  العيادة 

وفق  املر�سية  االإجييازة  العامل  مبنح  اخلا�سة 

اأحكام املادة )65( من قانون العمل باعتبارها 

اجلهة املعتمدة لهذه الغاية.

ال�سركة   تييتييوىل  ان  عييلييى  الييتييوافييق  مت  كييمييا 

واالأدوات  واالأجييهييزة  املنا�سب،  املكان  تاأمني 

الأداء  الالزمة  واالأدويييية  الطبية  وامل�ستلزمات 

داخييل  اليينييقييابيية  ميين  املعتمد  الطبيب  مييهييام 

مقرال�سركة.

وجاء توقيع االتفاقية التي وقعها عن النقابة 

رئي�سها فتح اهلل العمراين وعن ال�سركة ال�سيد 

توفري  يف  الفريقني  الهتمام  نظرًا  بوري  اأني�س 

�سالمة  على  واملحافظة  منا�سبة  عمل  بيئة 

والعناية  الرعاية  وتيياأمييني  العاملني،  و�سحة 

لاللتزامات  وتنفيذًا  لهم،  والوقائية  ال�سحية 

القيييييوانني  اأحكييييام  يف  عليها  املن�سو�س 

العمل  قانون  وخا�سة  بها،  املعمول  واالأنظمة 

ال�سادرة  والييقييرارات  والتعليمات  واالأنظمة 

مبوجبه.

لقاء بني اللجنة الوطنية لشؤون املراة والنقابة
عقدت النقابة العامة للعاملني يف �سناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة اجتماعا 

مو�سعا مع اللجنة الوطنية االردنية  ل�سوؤون املراة مت فيه ا�ستعرا�س حماور عمل 

النقابة واللجنة ودرا�سة اليات العمل والتوا�سل بني الطرفني جلهة الدعم الالزم 

للجنة املراة يف النقابة، �سيما وان اأغلبية العاملني يف القطاع هم من ال�سيدات.

بيئة  يف  والتحر�س  العنف  على  الق�ساء  اتفاقية  ا�ستعرا�س  االجتماع  يف  ومت 

االتفاقية  يف  بند  ادراج  خالل  من  النقابة  به  قامت  ما  تثمني  واي�سا  العمل، 

القطاعية لتعزيز بيئة عمل للعمال خالية من العنف والتحر�س والتمييز، ومنع 

العنف والتحر�س والتمييز يف مكان العمل بكل اأ�سكاله.

مع  بالتعاون  جديدًا  م�سروعًا  اطلق  )االأردن(  اأف�سل  عمل  برنامج  وكييان 

موؤ�س�سة التمويل الدولية واالأطراف املعنية الوطنية ملكافحة العنف القائم على 

العنف  ملكافحة  �سهرًا،   18 ي�ستمر  الييذي  امل�سروع  ويهدف  االجتماعي،  النوع 

القائم على النوع االجتماعي يف العمل عر توعية العمال، وبناء قدرات االإدارة 

الو�سطى للمعامل، وحت�سني و�سول العمال، ال �سيما املهاجرين منهم، اإىل اآليات 

التظلم وموؤ�س�سات الدعم، واإحداث تغيري اإيجابي يف حياة اآالف العمال يف قطاع 

القائم على  العنف  رائدة يف مكافحة  اأمثلة  لتقدمي  االأردن، و�سوال  املالب�س يف 

النوع االجتماعي يف امل�سانع، واإحداث اأثر قوي يف هذا القطاع.

دعوة مفتوحة
تدعو النقابة العامة للعاملني يف �سناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة

العاملني يف القطاع  اىل عدم الرتدد يف التوا�سل مع النقابة �سواء من خالل مكتبها الرئي�سي يف 

العا�سمة عمان او يف مكاتبها يف املحافظات اخرى �سواء يف  مدينة احل�سن ال�سناعية وحمافظة  

اربد ومنطقة ال�سليل ال�سناعية يف حمافظة الزرقاء او يف منطقة التجمعات ال�سناعية يف 

منطقة �سحاب، وجميع العاملني والعامالت يف مناطق عملهم املختلفة

وتوؤكد النقابة ان ابوابها دائما مفتوحة للعاملني للتوا�سل معهم واال�ستماع ل�سكواهم وحلها، وخماطبة 

اجلهات املعنية والتوا�سل مع ا�سحاب العمل يف كل الق�سايا امللحة التي تتعلق بالقطاع.
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7 ورشات عمل يف عمان واربد والظليل
 بمشاركة أكثر من 150 عاملة وعامل

7 ورشات عمل يف عمان واربد والظليل
 بمشاركة أكثر من 150 عاملة وعامل

يف  للعاملني  العامة  النقابة  نظمت 

�سبعة  وااللب�سة  والن�سيج  الغزل  �سناعة 

مدنية  يف  منها   3 توزعت  عمل  ور�سات 

اربد و3 يف عمان  وور�سة عمل يف الظليل، 

وافدين  عمال  الور�سات  �سارك يف  حيث 

من جن�سيات خمتلفة وعمال اأردنيني من 

كافة املناطق.

بناء  حييول  العمل  ور�ييسييات  وتييركييزت 

بحقوقهم  الييعييمييال  وتييعييريييف  اليييقيييدرات 

عن  الدفاع  يف  النقابة  ودور  وواجباتهم 

عن  مف�سل  �سرح  واي�سا  احلقوق،  تلك 

عقد العمل اجلماعي الذي مت توقيعه بني 

جميع االطراف.

وقيييال رئييييي�ييس اليينييقييابيية الييزميييييل فتح 

العمل  ور�سات  افتتاح  يف  العمراين  اهلل 

للحفاظ  الييدوام  على  ت�سعى  النقابة  ان 

اأهمية  اأكد على  العمال، كما  على حقوق 

للمزايا  م�سريا  القطاعية،  االإتفاقيات 

يف  الييعييمييال  جميع  عليها  ح�سل  الييتييي 

النقابية يف  اللجان  دور  وتفعيل  القطاع، 

اأدوارهييم،  وحتديد  وال�سكنات  امل�سانع 

مع  التوا�سل  واآليييييات  بينهم  والتوا�سل 

النقابة.

ور�سات  خالل  النقابة  رئي�س  واأجاب 

التي  واال�ستف�سارات  االأ�سئلة  على  العمل 

والتي   الور�سات  يف  امل�ساركني  بها  تقدم 

اأن�سبت  حول احلقوق والواحبات  والتي 

من املفرت�س اأن يعرفها العمال  وخا�سة  

وال�سمان  الييعييمييل  بييقييانييون  يتعلق  فيما 

االأجتماعي والعقد املوحد. 

به  تقوم  التي  الدور  امل�ساركون  وثمن 

النقابة  يف الدفاع عن م�ساحلهم وتوقيع 

حقوقهم  تعزيز  �ساأنها  ميين  اتفاقيات 

وتعظيم مكت�سابتهم.
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اأطييراف  مييع  النقابة  فتحته  حييوار  اأثييميير 

االإنتاج )اأ�سحاب العمل( من خالل املجل�س 

امليي�ييسييرتك الييييذي يييتييكييون مييين ممييثييلييني عن 

النقابة واأ�سحاب العمل عن اأدخال تعديالت 

والالجئني  للوافدين  املييوحييدة  العقود  على 

واإ�ستحداث عقد موحد للعمال االردنيني.

وقيييال رئييييي�ييس اليينييقييابيية الييزميييييل فييتييح اهلل 

النقابة  اجرته  الييذي  احلييوار  ان  العمراين 

جاء يف ظل ما متر به البالد من ازمة غري 

واالقت�ساد  العمال  على  توؤثر  قد  م�سبوقة 

ب�سكل كامل.

لالردنيني  املييوحييد  العمل  عقد  يف  وجيياء 

االردنية  اجلمعية  مع  النقابة  وقعته  الييذي 

ملييي�يييسيييدري االليييبييي�يييسييية واالكييي�يييسييي�يييسيييوارات 

ال�سحاب  العامة  والنقابة  واملن�سوجات، 

العمل  �ساحب  على   اأنييه  املحيكات  م�سانع 

توفري بيئة عمل اآمنة للعامل عن طريق اتخاذ 

االحتياطات والتدابري الالزمة حلمايته من 

االأخطار واالأمرا�س التي قد تنجم عن العمل 

و�سائل  وتوفري  فيه  امل�ستعملة  االآالت  وعيين 

اأخطار  من  والوقاية  ال�سخ�سية  احلماية 

والنظارات  املهنة كاملالب�س  واأمرا�س  العمل 

وغريها،   واالأحذية  والكمامات  والقفازات 

وفقًا لطبيعة العمل، وتوفري الرعاية ال�سحية 

الإجراء  الالزمة  الرتتيبات  عمل  خالل  من 

الفحو�س  وكذلك  االأّويل  الطبي  الفح�س 

الفحو�س  لتعليمات  وفقا  الروتينية  الطبية 

الطبية للعمال ال�سادرة طبقا  لقانون العمل 

ال�سادر  الر�سمي  النموذج  وكذلك  االأردين 

عن وزارة العمل بخ�سو�س هذه الفحو�سات، 

الكادر  على  يتوجب  الطارئة  احليياالت  ويف 

الطبي لدى �ساحب العمل حتويل العامل اإىل 

وجه  على  امل�ست�سفى  واإىل  خمت�ساأ  طبيب 

العامل  ليح�سل  تاأخري  اأي  ودون  ال�سرعة 

والعالجات  املطلوبة  ال�سحية  الرعاية  على 

العمل،وتوفري  �ساحب  نفقة  على  املنا�سبة 

واإيابًا(  )ذهابًا  واآمنة  جمانية  موا�سالت 

مكان  مغادرة  ُحرية  للعامل  ويكون  للعامل، 

العمل با�ستخدام هذه املوا�سالت بعد انتهاء 

على  يتوجب  كما  الييعييادييية،  العمل  �ساعات 

اإذا  للعامل  موا�سالت  توفري  العمل  �ساحب 

�ساعات  انتهاء  بعد  اإ�سافيًا  عماًل  ا�ستغل 

العنف  من  خالية  عمل  بيئة  توفري  الييدوام، 

والتحر�س  العنف  ومنع  والتمييز،  والتحر�س 

اأ�ييسييكييالييه،  بييكييل  الييعييمييل  مييكييان  يف  والتمييز 

واملعنوي   اجل�سدي  العنف  ذليييك:  وي�سمل 

اأو  االعييتييداء  مثل  والتحر�س  واالقت�سادي 

االإ�ساءة اللفظية اأو التهديد للعمال الأي �سبب 

كان واالإيذاء والتحر�س اجلن�سي بكافة �سوره 

على  العامل  �سد  التمييز  وعييدم  واأ�سكاله، 

الدين  اأو  اجلن�س  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�سا�س 

اأو الراأي ال�سيا�سي اأو االأ�سول االجتماعية اأو 

العجز اأو الع�سوية يف النقابة اأو امل�ساركة يف 

الن�ساطات التابعة لها.

توقيع عقود موحدة
 للعمال األردنيني والوافدين والالجئني    

النقابة  عقدتها  التي  االجتماعات  تعددت 

اأطيييراف خمتلفة  مييع  كييورونييا  خييالل جائحة 

حيييييث عييقييدت عيييدة اجييتييميياعييات عيير تقنية 

الفيديو مع ممثلني خمتلفني مت فيها مناق�سة 

تاثري اجلائحة و�سبل التعامل معها واال�ستماع 

اجتماع  عقد  حيث  املختلفة،  النظر  لوجهات 

مع م�سروع عمل اف�سل ملناق�سة املو�سوع نف�سه 

النقابة  ان  امل�سروع  عن  ممثلني  ا�سار  وفيه 

كان لها دور مبا�سر وا�سا�سي يف ترتيب اجواء 

للحفاظ  النظر  وجهات  وتقريب  ا�ستجابة 

على حقوق العمال مبا يكفل موا�سلة عملهم، 

ويعمل برنامج عمل اأف�سل/االأردن مع النقابة 

العاملني  على تعزيز قدراتها لتنظيم ومتثيل 

يف قطاع االألب�سة على نحو فّعال.

مشروع عمل أفضل يثمن دور النقابة يف تثقيف وتوعية العمال    
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اعتماد ملحق لعقد عمل موحد  للعمال غري االردنيني

الأردنييييية  اجلمعيةا  بييني  الييتييوافييق  مت 

والنقابة  واملن�سوجات  االألب�سة  مل�سدري 

املحيكات  م�سانع  الأ�ييسييحيياب  الييعيياميية 

�سناعة  يف  للعاملني  العامة  والنقابة 

ن�ست  حيث  واالألب�سة،  والن�سيج  الغزل 

عقد  انتهاء  حييال  يف  انييه  على   التوافق 

العمل املحدد املدة للعامل الوافد وعدم 

فيرتتب  بتجديده،  العقد  طييريف  رغبة 

عييلييى �ييسيياحييب الييعييمييل تييياأميييني الييعييامييل 

االنتهاء  الطعام حلني  بال�سكن ووجبات 

ت�سغيله  عييدم  مع  �سفره،  اإجيييراءات  من 

انتهاء  باأي �سوره من ال�سور، ويف حال 

الوافد  للعامل  املدة  املحدد  العمل  عقد 

ورغب الطرفان بتجديده، فيرتتب على 

لنموذج  وفييقييًا  جتييديييده  العمل  �ساحب 

م�سبقًا  عليه  واملتفق  املوحد  العمل  عقد 

عقد  انتهاء  حييال  ويف  الييطييرفييان،  لييدى 

العمل املحدد املدة للعامل الوافد ورغبة 

لفرتة  بالعمل  باال�ستمرار  العقد  طريف 

موؤقتة حلني االنتهاء من اإجراءات �سفر 

العمل  �ساحب  على  فيرتتب  الييعييامييل، 

املوحد  العمل  عقد  مدة  متديد  والعامل 

واملحدد املدة واملوقع م�سبقًا فيما بينهم 

للنموذج  ال�سابقة وفقًا  ال�سروط  وبنف�س 

املرفق.

 

النقابة تشارك يف مؤتمرات افرتاضية ملناقشة اليات التعامل مع كورونا والحفاظ 
على حصة االردن من األنتاج العاملي

�سددت النقابة العامة للعاملني يف �سناعة الغزل 

والن�سيج وااللب�سة من خالل موؤمترات اأجرتها عر 

والتوا�سل االجتماعي  مب�ساركة ممثلني  االأنرتنت 

الدوليني  واملنتجني  الدولية  العمل  منظمة  عيين 

وم�سروع عمل اف�سل وممثلني عن ا�سحاب العمل 

على  كورونا  ازميية  تداعيات  ملناق�سة  اململكة،  يف 

من  اخليييروج  وطريقة  العمل،  وا�سحاب  العمال 

االجتماع  خالل  و�سددت  اخل�سائر،  باقل  االزميية 

على كيفية حت�سيل حقوق العمال وتامينهم باملاأكل 

العمل  االردن من  وامل�سرب وعدم تخفي�س ح�سة 

من قبل اأ�سحاب العالمات التجارية العاملية.

من  انه  العمراين  اهلل  فتح  النقابة  رئي�س  وقال 

اهمية  من  له  ملا  املو�سوع  لهذا   االلتفات  املهم 

كرى يف تعزيز تواجد االردن على خارطة االنتاج 

من  االردن  ح�سة  على  احلفاظ  واي�سا  العاملي، 

االنتاج.

وجييييياء تيينييظيييييم هييييذا املييييوؤمتيييير االفيييرتا�يييسيييي 

كورونا  جلائحة  املبا�سرة  االآثار  بع�س  ال�ستك�ساف 

وتوفري  االأردن،  يف  للعمال  الوظيفي  الو�سع  على 

املدى  طويلة  االآثييار  لتقييم  االأ�سا�س  تكون  درا�سة 

املتابعة  م�سوحات  خييالل  من  العمال  هييوؤالء  على 

�سبل  على  املرتتبة  واالآثيييار  ال�سهورالقادمة،  يف 

الوظيفي  و�سعهم  يف  للتغريات  نتيجة  معي�ستهم 

ف�سال  عام؛  ب�سكل  كورونا  فريو�س  جائحة  واأزميية 

واأ�سرهم  االأفراد  يتخذها  التي  التكيف  اآليات  عن 

للتعامل مع االأزمة.

كما جرى بحث طريقة اال�ستجابة ب�سكل اأف�سل 

للتاأثري ال�سلبي ليجائحة فريو�س كورونا على �سوق 

وب�سكل  التحديات   معاجلة  ي�سمل  وهييذا  العمل، 

من  منظم،  غري  بطابع  تت�سم  التي  تلك  رئي�سي 

االقت�ساد  من  والتدريجي  ال�سامل  االنتقال  خالل 

غري املنظم اإىل االقت�ساد املنظم، الذي ياأخذ يف 

االعتبار م�سالح العمال واأ�سحاب العمل على حد 

�سواء.

كما �ساركت النقابة يف املوؤمتر االفرتا�سي الذي 

الدويل  االحتيياد  مع  الفيديو  تقنية  بوا�سطة  عقد 

لل�سناعات والتي �سارك فيها اكرث من 100 نقابة 

عمالية وعاملية  يف قطاع الغزل والن�سيج واالألب�سة 

لبحث تداعيات ازمة كورونا على القطاع.

اجتمعت �سفرية بنغالد�س  يف ااْلردن ال�سيدة ناهدة �سبحان 

برئي�ييييس النقابيييية  بح�سييييور عييييدد من  اأع�سيييياء الهيئيييية االدارية 

والعاميييية، وعقييييد االجتميييياع يف فرع النقابيييية الكائيييين يف مدينة  

الظليل ال�سناعية.

وبحثييييت ال�سفرية مع النقابة  اليات التوا�سل الدائم واأطلعت 

على االإجراءات التي تقوم بها النقابة ودورها يف خدمة العمال 

والدفيييياع عن م�ساحلهييييم  والبحث عن حتقيق مزايييييا اإ�سافية 

لهم.

وثمنييييت ال�سيييييدة  �سبحييييان الدور  الييييذي تقوم بييييه النقابة يف  

الدفيييياع عن حقوق العمييييال  دون متيز، م�سريًة  اىل اأن مبا تقوم 

به النقابة ال مثيل لها يف دول متقدمة. 

والتقت ال�سفرية على هام�س اللقاء بعدد من العمال البنغال 

العاملييييني يف ااْلردن وخا�سيييية يف منطقيييية الظليييييل ال�سناعية ، 

وا�ستمعت منهم البرز املوا�سيع التي تقلقهم ، كما التقت  ناهدة 

�سبحان بعدد من ا�سحاب ال�سركات وامل�سانع يف املنطقة .

�سفرية  بنغالد�ش تزور النقاية 

وتلتقي عمال واأ�سحاب عمل
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Capacity building workshops organized
The General Trade Union of 

Workers in Textile, Garment & 
Clothing Industries organized 
seven awareness and capacity 
building workshops; three in 
Irbid, three in Amman and one 
in Ad-Dulail qualified industrial 
zones attended by more than 150 
Jordanian and foreign workers.

The workshops focused on 
workers’ capacity building and 
provision of knowledge of their 
rights and duties, in addition to the 
role of the Union in defending such 
rights. Detailed clarification was 
given on Collective Agreements 
signed by representatives of 
employers and employees.

In opening of workshops, the 
Union President, Mr. Fathalla 

Omrani stated that the Union 
seeks to protect rights of workers 
and defend their interests. 
In addition, he referred to 
benefits which workers gain 
from conclusion of collective 

agreements, and stressed the role 
of union committees in factories 
and dorms, and the need for 
continuous communication with 
the Union.

Bangladesh’s Ambassador to 
Jordan Her Excellency Nihad 
Subhan visited the General Trade 
Union of Workers in Textile

Garment & Clothing Industries’ 
office in Al Dulail City and met 
with Union President Fathallah Al 
Omrani.

The meeting, attended by 
members of the General and 
the Administrative boards of the 
Union, discussed the union’s 
permanent communication 
mechanisms and reviewed the 
union’s procedures in serving the 
workers and achieving additional 
benefits for them.

The Ambassador expressed her 
appreciation of the great role the 

union plays in defending the rights 
of workers of all nationalities.

On the sidelines of the meeting, 
the Ambassador met with a 
number of Bangladeshi factory 

workers in Al Dulail and listened to 
their major concerns.

The envoy also met with a 
number of company owners in the 
region.

Bangladesh Ambassador visits union office,
meets workers, employers
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Jordan Garments, Accessories 
& Textiles Exporters’ Association 
(JGATE), the Association of 
Owners of Factories, Workshops 
and Garments (AOFWG) and 
the General Trade Union of 
Workers in Textile, Garment & 
Clothing Industries agreed on a 
new annex of the Standard Work 
Contract for Migrant Workers.

The annex states that if the 
definite period work contract 
of the migrant worker expires 
and both contract parties do 
not wish contract renewal, the 
employer shall continue provide 
accommodation and food to 
worker until travel arrangements 
are completed without forcing 

the worker to work during such 
period.

If the definite period work 
contract expires and both parties 
wish to renew the contract, 
employer shall renew the contract 
using the approved standard 
work contract. In addition, if 

the contract expires and both 
parties wish to continue work for 
a short period of time until travel 
arrangements are completed, 
the employer and worker shall 
renew the approved and signed 
standard work contract with 
similar previous conditions as 
stated in the attached form.

Approval of a new annex of the Standard 
Work Contract for Migrant Workers

For sure the danger of 
Coronavirus COVID 19 pandemic 
in the world would be greater and 
more catastrophic in all fields due 
to crisis happen. They will affect 
all sectors; economy, industry, 
and tourism, in addition to social 
level, stability and security. 
Unemployment and poverty shall 
increase while job opportunities 
shall decrease. That is why 
countries offer assistance to poor 
families and workers.

It is still early to determine 
size of the human and socio-
economic suffering as a result of 
Coronavirus crisis. In all places, 
people need to meet their basic 
needs and seek to live decent life.

Governments in the world and 
the Arab World as well, took 
measures to combat this deadly 
pandemic, such as lockdown, 

curfew, closure of many activities 
and others. This led to many 
severe crises on workers.

ILO Director General report 
indicates that limited-income 
workers shall suffer more and 
the impact of COVID 19 shall be 
greater on them. Many economic 
activities shall be affected. The 
whole globalization phenomenon 
shall be affected in all countries 
as production and supply chain 
extends among countries.

Textile and apparel workers 
are not far from this crisis. 
Orders have stopped for people 
working at home (whether from 
individuals or big factories). 
Workers become unable to reach 
work sites. Therefore, they lost 
income and factories could not 
fulfill their promises and orders 
and deliver goods on time.

Looking around us and following 
what’s happening in different 
regions, it is difficult to predict the 
results of the pandemic. Analysts 
look for impact on sectors and their 
priority being health, economic or 
even political and international 
situations and consider it a war, 
but it is a different type of war. 
It is a unique one. There will be 
no winner or loser. As all will be 
losers, countries need to unite 
and work together to defeat such 
enemy. We need to start research 
and studies to learn from this 
terrible experience to overcome 
consequences and re-build world 
economy, focus on revival of life 
rather than race of armament. 
We need to care for people and 
their lives, workers in particular, 
and offer them alternatives for 
better and decent life, so that 
economy recovers soon.

Our Opinion
Tough Situations, community responsibility and Workers who are most victims
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Workers and Coronavirus

With the help of all concerned 
parties, the General Trade 
Union of Workers in Textile, 
Garment and Clothing Industries 
(the Union) had successfully 
concluded a new sectoral 
Collective Bargain Agreement 
(the Agreement) along with 
Jordan Garments, Accessories 
& Textiles Exporters’ Association 
(JGATE), and the Association of 
Owners of Factories, Workshops 
and Garments (AOFWG). It is a 
good opportunity to commend 
all efforts that had resulted with 
signature of the Agreement that 
will serve entire Sector.

According to the Labor 

Law, the Union is tasked with 
improvement of labor conditions 
and relations, including conduct 
of collective bargaining and 
agreements. This Agreement is 
a way to continue progress of 
textile and clothes sector which 
aims to support Jordan economy 
and improve work conditions. 
The Agreement is also a step 
forward building on previous 
sectoral bargain agreement.

The Agreement is a result 
of outstanding cooperation 
between all parties; employers 
and employees, and reflects 
the positive atmosphere of the 
Sector. It led to positive stability of 
the relationship between parties 
and improvement of production 
concepts which will resolve 
amicably all disputes that may 
arise from time to time. We hope 
that all Agreement's provisions 
will be fully implemented taking 
into consideration the mutual 
interests of all parties.

The Agreement shall be a 
model for other sectors. It is 
a way to manage any social 
dialogue process for solid 
industrial relationships whether 
on employers' level or the Sector 

as a whole. It is a reflection of 
best practices that are in line with 
internationally acknowledged 
labor standards.

We, at the Union, seek always to 
establish, enhance and organize 
balanced relationships between 
investors and employees. It is 
our aim to create attractive work 
environment that leads to the 
welfare of workers and benefit of 
investors.

Therefore, at the time the Union 
calls the employers to implement 
the Agreement, it urges 
employees to work sincerely 
to maximize production and 
improve productivity to maintain 
and sustain investments.

Finally, as we congratulate all 
those concerned on the signing 
of the sectoral agreement which 
its enforcement started on 1 
Nov. 2019 and will remain valid 
till 1 Nov. 2022, we commend 
the positive understanding by all 
parties as well as the role played 
by BWJ in bringing together the 
different viewpoints. We also 
thank all those who sought and 
contributed to achieve these 
results. 

In a webinar, with participation 
of representatives of ILO, 
world producers, BWJ, textile 
industry employers in Jordan, 
and the General Trade Union of 
Workers in Textile, Garment and 
Clothing Industries discussed 
issues to recover negative impacts 
of Coronavirus pandemic on 
textile and garment workers and 
employers. The Union stressed on 
how to protect rights of workers, 
maintain their livelihood, and not 

to reduce Jordan’s share of work 
by World Brands Owners.

Mr. Omrani, the Union’s 
President, stated the importance to 
discuss this topic and to enhance 
Jordan’s presence in global 
production map, and maintain its 
share of production.

The purpose of organization 
of this virtual conference was 
to investigate direct impacts of 
Coronavirus pandemic on workers 
in Jordan, look for long term 

solution to overcome negative 
impact of the pandemic, and find 
ways for family members adapt in 
this crisis. In addition, interests of 
employers and market challenges 
were discussed.

Among conference participants, 
the International Federation of 
Industries and participants of 
more than one hundred textile and 
garment trade unions attended 
the teleconference.

The Union participates in webinar to discuss pandemic 
and Jordan’s share of global production   

2

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

By Fathalla Omrani 
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   An Open Invitation
 The General Trade Union of Workers in Textile, Garment, and Apparel

 Industries calls for members to communicate with the Union whether through
 its main offices in Amman or its regional offices in the governorates and

 qualified industrial zones in Irbid, Ad-Dulail and Sahab.
 The Union stresses that its doors are open to receive opinions and complaints
of workers and to offer solutions for all sector-related issues and challenges.

A tripartite agreement for salary payment of textile 
workers during Pandemic period

The joint committee of 
representatives of textile sector 
employers and employees met 
to discuss several government 
decisions and Defense orders issued 
during the last period in particular 
those that affect workers in general 
and textile workers in particular as 
situation is becoming very hard on all.

During the meeting, it was stressed 
by all to comply with and implement 
all defense orders which aim to 
care for and protect workers’ life 
and maintain their livelihood which 
will lead to protection of textile and 
garment sector in Jordan.

In the meeting, Defense Order 
no. 6 of 2020 was reviewed. The 
Order stipulates that establishment 
authorized to perform partially or not 
included in non-work or unauthorized 
to work decision may apply to Minister 
of Labor to pay 50% of regular salary 
on condition it is not below minimum 
wage.

Pursuant to the Collective 
Agreement, employers pay minimum 
wage, so they will continue salary 
payment as well as in-kind items. 
This does not contradict with Defense 
Order requirements.

It was agreed to pay full wage of 
March 2020 without any deduction 
from both local and migrant workers 
as stated in Defence Order 6. As for 
workers who were not authorized to 
work during April 2020 whether at site 
or remotely, they will receive 70% of 
monthly salary, for JDs 300 minimum 
for Jordanian and foreign workers. 
Similarly, same process continued 
to apply during May 2020 until all 
workers return to work normally. It 
was also agreed during the meeting 
on specific means to pay salaries 
and avoid all misinterpretations. It 
was stressed also that during the 
lockdown, factories shall continue 
provide accommodation and meals 
to workers who were unauthorized to 

perform work.

The participants agreed on the QIZ 
textile workers’ interests and their 
daily livelihood. It is a sensitive and 
important sector for all parties and 
needs to be taken care of in order to 
maintain its competitiveness. They 
agreed to implement and comply with 
health and public safety and work 
SOPs approved by Ministry of Labor.

The minutes of the meeting was 
signed by JGATE President, Mr. 
Farhan Ifram, Jordan Chamber of 
Industry representative, Mr. Ihab 
Qadri, and the President of the 
General Union of Textile and Garment 
Sector Workers, Mr. Fathalla Omrani.    


