
النقابة

حكمة العدد

قالوا... يجب اأن يكون 

اح�سا�سك ايجابيًا مهما 

كانت الظروف، ومهما كانت 

التحديات، ومهما كان املوؤثر 

اخلارجي.

 2019 ني�سان    )80( العدد  االردن/  يف  وااللب�سة  والن�سيج  الغزل  �سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  ت�سدرها  داخلية  ن�سرة 
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ت���ع���دي���ات ق����ان����ون ال���ع���م���ل.. دائ����م����ا ن��ط��م��ح ل��ل��م��زي��د

صحية واخ������رى  ج��م��اع��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ات   7 ت���وق���ع  ال��ن��ق��اب��ة 

ال���ن���ق���اب���ة ت����ش����رف ع��ل��ى 
ان������ت������خ������اب ل������ج������ان..

وت���ف���ت���ت���ح م���ك���ت���ب���ا يف 
ال���ض���ل���ي���ل ال���ص���ن���اع���ي���ة

ج��ذب االس��تثمار للب��اد يتطل��ب إزالة معيقات بش��رية وتش��غيليلة
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اأقرت غرفة الت�سريع االوىل )النواب( القانون املوؤقت لقانون العمل ل�سنة 2010 متهيدا جلعله قانون دائم، فيما 

زال القانون يف غرفة الت�سريع الثانية )االعيان( يف انتظار اجراء تعديالت او اقراره كما جاء من النواب.

االإج��ازات  اأي��ام  عدد  النواب  جمل�س  رفع  تت�سمن  املوؤقت  القانون  على  النواب  جمل�س  ادخلها  التي  التعديالت 

ال�سنوية للعاملني بح�سب معيارين على النحو التايل: 18 يوم بدال من 14 ملن تقل مدة خدمتهم عن 5 �سنوات، و24 

يوم بدال من 21 ملن تزيد مدة خدمتهم عن 5 �سنوات، ومنح اإجازة اأبوة للعامل حمددة بثالثة اأيام مدفوعة االأجر، 

االقت�سادي  الن�ساط  اأو  ال�سناعة  يقل عددهم عن خم�سني، يف  ال  العاملني  من  قبل عدد  النقابة من  توؤ�س�س  واأن 

الواحد اأو ال�سناعات واالأن�سطة االقت�سادية املتماثلة اأو املرتبطة ببع�سها يف االإنتاج، ومنح احلق ال�سحاب العمل 

يف اأي �سناعة اأو ن�ساط اقت�سادي ال يقل عددهم عن خم�سة وع�سرين �سخ�سًا تاأ�سي�س نقابة لهم لرعاية م�ساحلهم 

املتعلقة باأحكام هذا القانون، وعدم جواز تا�سي�س اأي نقابة للعمال اأو الأ�سحاب العمل يكون من غاياتها اأو اأهدافها 

بعد  االأن�سطة  هذه  من  اأي  ممار�سة  عليها  يحظر  كما  مذهبية،  اأو  دينية  اأو  عرقية  اأ�س�س  على  اأن�سطة  باأي  القيام 

تاأ�سي�سها.

واالأن�سطة  ال�سناعات  ت�سنيف  النقابات  م�سجل  خ��الل  وم��ن  للوزير  املوافقة  النوب  اقرها  التي  امل��واد  وم��ن 

االقت�سادية التي يجوز فيها تاأ�سي�س نقابات وفقا الأحكام الفقرتني )اأ، ب( من هذه املادة بحيث ال يكون الأي �سناعة 

والدولية، وان ي�سرتط يف  العربية  الت�سنيفات  نقابة واحدة متثلهم مراعيا يف ذلك  اأكرث من  اقت�سادي  ن�ساط  اأو 

املوؤ�س�س الأي نقابة اأو نقابة اأ�سحاب عمل ان يكون اأردنيًا،واأن ال يقل عمره عن 18 عاما،واأن ال يكون حمكومًا بجناية 

اأو بجنحة خملة بال�سرف اأو االأمانة.

من  امل�سكلة  الثالثية  اىلاللجنة  التا�سي�س  يف  احلق  يعطي  كان  احلايل  القانون  ان  اذ  ا�سكالية  املادة  تلك  ولعل 

احلكومة وا�سحاب العمل والعمال وهو اجراء اف�سل من منح احلق للوزير وحده، كما ان منح الوزير حق حل النقابة  

يعترب تراجع بعد ان كان هذا احلق بيد ال�سلطة الق�سائية وحدها.

كما الزم القانون املَُقر نيابيا واملعطل يف غرفة الت�سريع الثانية�ساحب العمل دفع تعوي�س مبقدار ن�سف �سهر عن 

كل �سنة من �سنوات خدمة العامل وبحد اأدنى ال يقل عن اأجرة �سهرين باالإ�سافة اإىل بدل االإ�سعار وا�ستحقاقه اإذا 

ف�سل تع�سفيا، وبح�سب املادة التي اقرها النواب فانه: »اإذا تبني للمحكمة املخت�سة يف دعوى اأقامها العامل خالل 

�ستني يومًا من تاريخ ف�سله اأن الف�سل كان تع�سفيًا وخمالفًا الأحكام هذا القانون جاز لها اإ�سدار اأمر اإىل �ساحب 

العمل باإعادة العامل اإىل عمله االأ�سلي اأو بدفع تعوي�س له يعادل مقداره اأجر ن�سف �سهر عن كل �سنة من �سنوات 

خدمة العامل وبحد اأدنى ال يقل عن اأجر �سهرين باالإ�سافة اإىل بدل االإ�سعار وا�ستحقاقاته االأخرى املن�سو�س عليها 

يف املادتني )32( و)33( من هذا القانون على اأن يحت�سب التعوي�س على اأ�سا�س اآخر اأجر تقا�ساه العامل«. 

كما جرى رفع الغرامة على �ساحب العمل الذي ال يتقيد باحلد االدنى لالجور اىل 500 دينار يف احلد االأدنى بدال  

من 50 دينارا، و1000 دينار يف احلد االأعلى بدال من 200 دينار عن كل حالة يدفع فيها اإىل عامل اأجرا يقل عن 

احلد االأدنى لالأجور اأو عن اأي متييز باالأجر بني اجلن�سني للعمل ذي القيمة املت�ساوية.

التعديالت فاننا نطمح باجراء  بتلك  والن�سيج وااللب�سة ونحن نرحب  الغزل  للعاملني يف  العامة  النقابة  اننا يف 

تعديالت اكرث �سمولية تتما�سى مع الت�سريعات الدولية  العمالية وان يجري ا�ستحداث ن�س القرار حماكم عمالية 

خا�سة بهدف اال�سراع يف التقا�سي.

تعديات قانون العمل.. 
دائما نطمح للمزيد

لك اأن تعلم

عن  نتحدث  ودوم���ا  ب��ال��ع��ادة، 

للعامل  النف�سي  اال�ستقرار  اهمية 

مبا يجعله اكرث قدرة على االنتاج، 

ن��وؤك��د ان ذل��ك م��ن �سانه  ودوم���ا 

العامل  وا�ستقرار  االنتاج  زي��ادة 

من  فانه  ول��ذا  عينه،  ال��وق��ت  يف 

اي��ة  ن��ل��ح��ظ دوم����ا  ال���واج���ب ان 

على  توؤثر  ان  �سانها  من  م�ساكل 

واال�سارة  عمله  مكان  يف  العامل 

اليها، وهنا ال بد من اال�سارة ان 

م�ساكن عمالية يف بع�س امل�سانع 

ال�سغرية ال ت�سلح ل�سكن العمال 

ال�سحة  ����س���روط  ك���ل  وت��خ��ال��ف 

وال�����س��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة، ول���و قامت 

على  �سريع  بك�سف  العمل  وزارة 

لوجدت  ال�سغرية  ال�سركات  تلك 

الكثري من املخالفات التي يتوجب 

و���س��ع ح��د ل��ه��ا وال��ت��ع��ام��ل معها 

بجدية دون اهمال.

اننا يف النقابة العامة للعاملني 

ال���غ���زل وال��ن�����س��ي��ج  يف ���س��ن��اع��ة 

العمل  ل��وزارة  نقدم  اذ  وااللب�سة 

ت���ل���ك امل���الح���ظ���ة ف���ان���ن���ا ن��ام��ل 

بخطوات �سريعة وحمالت تفتي�س 

الظاهرة  تلك  من  للحد  وا�سعة 

توؤثر  ان  �سانها  من  والتي  املقلقة 

فيه،  واال�ستثمارات  االردن  على 

ولذا فاننا ناأمل با�ستجابة �سريعة 

على  التفتي�س  ح��م��الت  وت��ع��زي��ز 

م�ساكن العمل واتخاذ االجراءات 

الالزمة للحد من اي خمالفة.

كلمة رئيس النقابة

٭ فتح اهلل العمراين
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اب��رز  م��ن  للمملكة  وج��ذب��ه  اال�ستثمار  لعل 

االقت�ساد  تطور  وجه  يف  تقف  التي  التحديات 

االردين وتعزيزه، مبا يو�سلنا ملرحلة من النموة 

العامة  املوازنة  على  ايجابيا  تعود  االقت�سادي 

يوؤ�س�س  ومب��ا  ال��دول��ة،  ال��ع��ام خلزينة  وامل���ردود 

لتخفي�س الدين الذي يعاين منه املواطن.

على  التاكيد  من  بد  ال  فانه  املقام  ه��ذا  ويف 

يف  وا�سحة  ا�س�س  احلكومة  تنتهج  ان  �سرورة 

امل�ستثمرين   تعريف  بينها  م��ن  اجل��ان��ب  ه��ذا 

وو�سع  وعامليا،  باململكة حمليا  املتاحة  بالفر�س 

مركزا  ليكون  العاملية،  اخلريطة  على  االردن 

لن�ساطات ال�سركات الكربى يف املنطقةوالعامل، 

من خالل اال�ستفادة من ت�سنيف االردن خام�سا 

عامليا، والثاين عربيا يف معايري االمن واالأمان، 

بح�سب موؤ�سرات عاملية.

االداري���ة حتتاج  وامل��راك��ز  فتي  بلد  ف���االردن 

ل�سباب، وذا النوع من اال�ستثمارات حتتاج لتلك 

ال�سريحة، ا�سافة اإىل ان البنية التحتية  تعترب 

يتوجب  جوانب  وتلك  املنطقة،  يف  االف�سل  من 

ت�سويقها واال�ستفادة منها جلذب اال�ستثمارات.

ويف هذا املقام ال بد ان تفكر احلكومة باإيجاد 

حلول للقطاع ال�سناعي من خالل بناء عالقات 

وفتح  اخ���رى،  واأ���س��واق  دول  م��ع  ا�سرتاتيجية 

اأ�سواق ت�سديرية للم�سانع االأردنية، �سيما وان 

يف  م�ستهلك  مليار  حلوايل  �سوقا  يعترب  االردن 

ظل اتفاقيات التجارة احلرة التي تربط اململكة 

مع العديد من الدول، وهنا ال بد من اال�ستفادة 

�سيكون  ال��ذي  اال�سرتاتيجي  االردن  موقع  من 

والعراق،  �سورية  اإعمار  الإع��ادة  انطالق  مركز 

عن  البحث  عليها  االأردنية  ال�سركات  فان  ولذا 

م�ستعدة  لتكون  عاملية  �سركات  م��ع  حتالفات 

وموؤهلة للعطاءات التي �ستنتج عن اإعادة اإعمار 

�سورية والعراق. 

ويف جوانب اخرى فانه يتوجب الرتكيز على 

اأن جزءا كبريا  التكنولوجيا، خ�سو�سا  �سناعة 

 21 ويوجد  اإلكرتونيا،  منتجًا  ينتج  ال�سباب  من 

العامل  يف  ال�سركات  اأف�سل  من  رائ��دة  �سركة 

میتلك  واالأردن  االإل��ك��رتوين،  املجال  يف  العربي 

136 �سركة نا�سئة يف هذا املجال.

بتعزيز  تهتم احلكومة  ان  اي�سا  يتطلب  ذاك 

الغزل  يف  اال�ستثمار  وخا�سة  اال�ستثمار،  بيئة 

التي  الق�سايا  من  العديد  واإجن���از  والن�سيج، 

وتذليل  قبل احلكومة  التعامل معها من  يتوجب 

يف  امل�ستثمرين  وج��ه  يف  تقف  ات��ي  ال�سعوبات 

املوافقات  وح�سر  والن�سيج،  الغزل  قطاعات 

االمنية للم�ستثمر بجهة موحدة، والت�سهيل على 

اإيجابية  ا�ستثمارية  بيئة  وتوفري  امل�ستثمرين، 

خريطة  واإع���داد  باملنطقة،  املناف�سة  ت�ستطيع 

ا�ستثمارية جديدة للمملكة تت�سمن 240 فر�سة 

وكبريا  ومتو�سطا  �سغريا  ا�ستثماريا  وم�سروعًا 

االقت�سادية،  القطاعات  م��ن  العديد  ت�سمل 

والفر�س  املمهة،  احليوية  القطاعات  وحتديد 

ق��ط��اع يف خمتلف  ل��ك��ل  ال���واع���دة  وامل�����س��اري��ع 

حمافظات اململكة، بحيث تكون املرجع االأ�سا�سي 

للم�ستثمرين ورجال االأعمال.

ان  عليها  احلكومة  ان  نعتقد  النقابة  يف  اننا 

يعاين  ال��ت��ي  للق�سايا  متفح�س  ب�سكل  تنظر 

منها امل�ستثمرين، وحتفيز وجذب اال�ستثمارات 

النمو  وت�سريع  التنمية،  عجلة  لدفع  للمملكة، 

االقت�سادي، والذي بدوره ي�ساهم ب�سكل مبا�سر 

يف خلق فر�س عمل جديدة لالأردنيني.

يعاين  امل�ستثمر   ان  ننكر  ان  ن�ستطيع  ال  اننا 

وال�سروط  البريوقراطية  اأما  عدة  حتديات  من 

بع�س  واقعية يف  تكون غري  التي قد  والتعليمات 

االأحيان، وتوؤثر ب�سكل مبا�سر على جذب وحتفيز 

ال�سريبي،  الت�سوه  م�سكلة  وح��ل  االإ�ستثمار، 

والنظر بعني متفح�سة النت�سار املناطق التنموية 

التي تتفاوت يف احلوافز واالمتيازات، ومعاجلة 

الت�سخم الوظيفي يف القطاع العام والذي ي�سكل 

عبئا على موازنة الدولة واالقت�ساد الوطني.

خا�سة  املحلي  االإنتاج  تكلفة  ارتفاع  ان  كما 

 %70 ح��وايل  اإىل  ت�سل  والتي  والكهرباء  املياه 

بالدول  مقارنة  ع��ام،  ب�سكل  االإنتاج  تكلفة  من 

على  املحلية  ال�����س��ن��اع��ة  واع��ت��م��اد  امل��ح��ي��ط��ة، 

ا�سترياد املواد اخلام ل�سعف الرتابط والتكامل 

ب�سكل  امل�ستثمرين  جذب  على  يوؤثر  ال�سناعي، 

الفت.

الغزل  يف  للعاملني  العامة  النقابة  يف  اننا 

ان  نعتقد  ال��ذي   الوقت  يف  وااللب�سة  والن�سيج 

�سانها  من  حقيقية  الرادة  بحاجة  اال�ستثمار 

تعزيزه، والعمل على تقويته ومتتينه، مبا يخدم 

رعاية  ان  وت��رى  االقت�سادية،  االردن  م�سلحة 

امل�ستثمرين والتعامل معهم ب�سكل ايجابي ي�سب 

يف هذا اجلانب.

راأينــــــــــا

ج������ذب االس���ت���ث���م���ار ل���ل���ب���اد ي��ت��ط��ل��ب ال��ت��غ��ل��ب 
ع���ل���ى ك����ل امل���ع���ي���ق���ات ال���ب���ش���ري���ة وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ل��ة

تتقدم النقابة العامة للعاملني يف الغزل والن�سيج وااللب�سة 

بخال�س التهنئة والتربيك

 لل�سيدات العامالت يف خمتلف مواقعهم االنتاجية، وللمراة االم وربة البيت، 

ولكل ال�سيدات مبنا�سة يوم املراة العاملي الذي �سادف يف الثامن من �سهر اذار، 

ويوم االم الذي �سادف يف احلادي والع�سرين من ال�سهر نف�سه

وكل عام واجلميع بالف خري.
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الغزل  �سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وق��ع��ت 

مع  و�سحية  جماعية  اتفاقيات   7 وااللب�سة  والن�سيج 

وم�سطفى  الناعمة،  وامللبو�سات  وح��ي،  ا�سيل،  �سركات 

كمال، واملقام، واملتحدة لالبداع، وناب الفيل.

النقابة  وقعتها  التي  اجلماعية  االتفاقيات  وت�سمنت 

العمالية مبا ي�سمن مواكبة  تعزيز احلقوق  تت�سمن  بنود 

الظروف االقت�سادية التي میرون بها ومبا يخدم م�سلحة 

العمل واالنتاج، وجاءت وفق احكام قانون العمل االردين 

رقم 8 ل�سنة 1996.

التي  ال�سركات  بني  امل�سرتكة  للم�سالح  نظرا  وجاءت 

�سناعة  يف  للعاملني  العامة  والنقابة  معها  التوقيع  مت 

القوانني  اح��رتام  ي�سمن  مبا  واالألب�سة،  والن�سيج  الغزل 

واالأنظمة املعمول بها يف االردن ملا يف ذلك من م�سلحة 

عامة تعود باخلري على ال�سركة ب�سكل عام وعلى العامل 

ب�سكل خا�س.

ان  العمراين  اهلل  فتح  الزميل  النقابة  رئي�س  وق��ال 

االتفاقيات تلك جاءت نتيجة احلوار القائم بني اجلانبني 

ويف  النقابة  بها  قامت  التي  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  بف�سل 

تلك  وادارة  النقابة  بني  العالقات  وتكري�س  توطيد  اطار 

ال�سركات.

ا�ستنادًا  االأجور،  بدفع  االلتزام  االتفاقيات  وت�سمنت 

اأ�سحاب  وممثلي  النقابة  ب��ني  املوقعة  االتفاقيات  اىل 

الر�سمية،  باجلريدة  وال�����س��ادرة  العمل  ووزارة  العمل 

اخلطوات  وفق  العمال  لكافة  ال�سحيه  الرعاية  وتوفري 

متفّرغ  عام  طبيب  بها  يعمل  طبية  عيادة  توفري  التالية: 

مع )ممر�س/ممر�سة( معتمدين من قبل وزارة العمل، 

يف  خا�س  طبيب  اإىل  املراجع  بتحويل  الطبيب  يقوم  وان 

على  وذلك  املنا�سب  العالج  واإعطائه  الطارئة  احل��االت 

وال�سكن  واملياه  الطعام  ال�سركة  توفر  وان  ال�سركة،  نفقة 

مطابقة  تكون  بحيث  االأج��ان��ب  للعمال  منا�سب  ب�سكل 

ملعايري وزارة ال�سحة ال�سادرة باجلريدة الر�سمية بتاريخ 

2013/7/1، وان ال حت�سم ال�سركة اية قيمة من الراتب 

خارج الئحة اجلزاءات.

لزيادة  عمل  وخطة  اإ�سرتاتيجية  و�سع  ت�سمنت  كما 

االداء  حيث  م��ن  وتاأهيلهم  االردن��ي��ني  العاملني  ع��دد 

واال�سراف والعمل، وان توفر ال�سركة و�سائط نقل لتو�سيل 

جميع العمال اىل عملهم وبالعك�س وعلى نفقتها، وان توفر 

الدولية  املعايري  مع  متطابقة  منا�سبة  عمل  بيئة  ال�سركة 

من حيث )التهوية، املرافق ال�سحية، الكفترييا، ال�سالمة 

وانتخاب  وغريها(،  االأ�سري،  اجلو  امل�سنع،  يف  العامة 

جلان نقابية متثل كافة العاملني يف امل�سنع ا�ستنادا اىل 

باجلريدة  ال�سادرة  القطاعية  االتفاقية  من   11 امل��ادة 

يف  النقابة  مع  والتعاون   ،2017/2/5 بتاريخ  الر�سمية 

واملحا�سرات  ال���دورات  عقد  طريق  عن  العمال  تثقيف 

ال�سنوية  الن�ساطات  وتفعيل  م�ستمر،  ب�سكل  العمل  وور�س 

اجلن�سيات  لكافة  الدينيةوالر�سمية  باالأعياد  واالحتفال 

دفع  يتم  وان  والتقاليد،  وال��ع��ادات  االأدي����ان  واح���رتام 

ال�سركة  حما�سب  طريق  عن  العاملني  كافة  ا�سرتاكات 

القطاعية  لالتفاقية  ا�ستنادا  �سهريًا  دينار  ن�سف  بواقع 

ال�سادرة يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2014/12/31.

امللبو�سات  �سركة  مع  �سحية  اتفاقية  النقابة  ووقعت 

على  االت��ف��اق  مبوجبها  مت  االلب�سة  ل�سناعة  الناعمة 

الغزل  عمال  لنقابة  العامة  الطبية  العيادات  تتوىل  ان 

الفريق  لدى  للعاملني  الطبية  اخلدمات  تقدمي  والن�سيج 

للعاملني  الدوري  الفح�س  يلي:اإجراء  كما  ذلك  و  االأول، 

وفق اأحكام نظام العناية الطبية رقم 42/ ل�س��������نة1998 

االأدنى  احلد  ح�سب  وذلك  مبوجبه  ال�سادرة  والتعليمات 

الأ�سعار واأجور وزارة ال�سحة، واإعالم الفريق االأول خطيًا 

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

طبية  من��اذج  وفق  للعاملني  ال�سريري  والفح�س  االأولية 

معتمدة لهذه الغاية ويف موقع العيادة يف امل�سنع، واإ�سدار 

املر�سية  االإجازة  العامل  مبنح  اخلا�سة  الطبية  التقارير 

وفق اأحكام املادة )65( من قانون العمل باعتبارها اجلهة 

املعتمدة لهذه الغاية.

النقاب��ة توقع 7 اتفاقيات جماعي��ة واخرى صحية

يومه��ا يف  بامل��راة  تحتف��ل  النقاب��ة 
يف  احتفال  وااللب�سة  والن�سيج  الغزل  �سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  اقامت 

مكاتبها يف الناطق ال�سناعية مبنا�سبة يوم املراة العاملي الذي �سادف يف الثامن من 

اذار املا�سي.

النقابة على اقامتها كل عام تكرمیا للمراة  والقيت يف االحتفاالت الذي حتر�س 

حققتها  التي  االجن���ازات  اىل  ا�سارت  التي  الكلمات  من  العديد  العاملي  يومها  يف 

املراة العاملة االردنية ودورها يف االنتاج، واهمية دعمها مبا ي�سمن حمافظتها على 

حقوقها، وتعزيز مكت�سباتها التي حتققت والبناء عليها.

التي تقف حجر عرثة يف طريق  القوانني  النظر يف  الكلمات على اهمية  و�سددت 

تطور املراة االردنية، وتعديلها يف اطار منح املراة دورها احلقيقي الذي يعزز التطور 

ويدفع عجلة االنتاج لالمام.
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ل��وض��ع  ح�����واري�����ة  ورش�������ة  ت����ش����ارك يف  ال���ن���ق���اب���ة 
اس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة ل����ع����م����ل اف������ض������ل ل���ل���ن���س���اء

عمل  مل�سروع  اال�ست�سارية  اللجنة  عقدت 

النقابة  مب�ساركة  ح��واري��ة  جل�سة  اف�سل 

والن�سيج  الغزل  �سناعة  للعاملني يف  العامة 

التابع  اف�����س��ل  وب��رن��ام��ج ع��م��ل  واالل��ب�����س��ة، 

العمل ووزارة  الدولية ووزارة  العمل  ملنظمة 

ق�سية  ملناق�سة  العمل  وا�سحاب  ال�سناعة 

اجلندر يف قانون العمل. 

الكثري من  ال��ور���س��ة احل��واري��ة  وق��دم يف 

امل���داخ���الت ح���ول امل��و���س��وع ح��ي��ث قدمت 

النقابة روؤيتها يف هذا اجلانب ودعت الغالق 

فجوة امل�ساواة يف النوع االجتماعي، واّتخاذ 

الهادفة  االإج���راءات  من  متنوعة  جمموعة 

االلتزامات  مع  الوطنية  الت�سريعات  ملواءمة 

الدولية واالإقليمية ل�سمان امل�ساواة يف النوع 

االجتماعي والق�ساء على العنف �سد املراأة.

وا�سار برنامج عمل اف�سل يف الور�سة انه 

يلتزم بدعم احلكومة يف تنفيذ طرق �ساملة 

الالئق  العمل  ب��ظ��روف  للنهو�س  وف��ع��ال��ة 

يف  �سناعةاالألب�سة  وان  وال��رج��ال،  للن�ساء 

االأردن �سهدت العديد من التح�سينات خالل 

ال�سنوات املا�سية، ومت مكافاأة جميع اجلهود 

االأردن من  ا�سم  التي بذلت من خالل رفع 

القائمة االأمريكية للدول التي ال تزال ت�سهد 

عماًل جربيًا داخل حدودها.

وج����ددت ال��ور���س��ة احل���واري���ة ع��ل��ى دع��م 

بني  امل�ساواة  حتقيق  يف  احلكومة  اأه��داف 

املراأة  الإمكانات  العنان  واإط��الق  اجلن�سني 

يف قطاع االألب�سة وذلك �سمن ا�سرتاتيجية 

اطلقه  ال��ذي  )اجل��ن��در(  االجتماعي  النوع 

 ،2022  -2019 لعام  اف�سل  عمل  برنامج 

مع  امل�����س��ت��م��رة  امل�����س��ارك��ة  ت�سمن  وال����ذي 

للم�ساهمة  والرئي�سية  الفاعلة  اجل��ه��ات 

خرائط   ور�سم  امل���راة،  ظ��روف  حت�سني  يف 

لتمكني  الرامية  الوطنية  باجلهود  للنهو�س 

املراأة،  مبا ي�سمن تعزيز فر�س عمل املراأة.

يف  للعاملني  ال��ع��ام��ة  النقابة  افتتحت 

مكتب  وااللب�سة  والن�سيج  الغزل  �سناعة 

ال�سناعية  ال�سليل  منطقة  يف  للنقابة 

وامل��دراء  العمل  ا�سحاب  جميع  مب�ساركة 

التنفيذيني يف القطاع.

اطار  يف  النقابي  املكتب  افتتاح  وج��اء 

لتعزيز  ال��ن��ق��اب��ة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 

وتو�سيع  املنطقة  يف  العاملني  مع  التوا�سل 

م�ساحلهم   يخدم  مب��ا  ال��ل��ق��اءات  ق��اع��دة 

بني  القائمة  اال���س��ري��ة  ال��ع��الق��ات  ومی��ن 

العمل،  ا�سحاب  وكذلك  والعمال،  النقابة 

ياتي  النقابي  مكتبها  افتتاح  ان  مو�سحة 

مع  تنتهجه  ال��ذي  التوا�سل  اط��ار  �سمن 

العاملني يف القطاع.

�ساركوا يف  الذين  العمل  ا�سحاب  وثمن 

حفل االفتتاح الدور الذي تقوم به النقابة  

بني  املتوازنة  العالقات  ان  على  موؤكدين 

م�سلحة  يف  ت�سب  وانها  االنتاج  اط��راف 

قيم  وتعزيز  ل��الم��ام  االن��ت��اج  عجلة  دف��ع 

ال��ع��م��ل واالن���ت���اج، م�����س��ريي��ن اىل ال���دور 

ه��ذا  يف  ال��ن��ق��اب��ة  تلعبه  ال���ذي  االي��ج��اب��ي 

ال�سدد، والعالقات االيجابية القائمة بني 

الطرفني.

النقابة تفتتح مكتبا يف منطقة الضليل الصناعية
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ورشة حوارية لدعم قطاع املابس  
مب�����س��ارك��ة ال��ن��ق��اب��ة، اق����ام ب��رن��ام��ج دع��م 

حوارية  ن��دوة  االأردن  يف  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

لدرا�سة قطاع املالب�س االأردين، حيث مت عر�س 

اقيمت  التي  الدرا�سة  االوىل من  املرحلة  نتائج 

التو�سل  مت  التي  االولية  والنتائج  القطاع  حول 

اليها.

رئي�س  فيها  حت��دث  التي  الور�سة  يف  وج��رى 

م�سريا  ال��ع��م��راين  اهلل  فتح  ال��زم��ي��ل  النقابة 

وت�سافر  م�ساكل  م��ن  القطاع  يعانيه  م��ا  اىل 

االقت�ساد  على  بالنفع  يعود  مبا  اجلهودحللها 

االردين ب�سكل عام، والعمال وامل�ستثمرين ب�سكل 

خا�س.

وقال العمراين ان القطاع يعاين من م�ساكل 

بطريقة  معها  وال��ت��ع��ام��ل  حلها  يتوجب  جمة 

عقالنية، وقراءة كل العوائق التي يتم احلديث 

يخدم  مبا  ايجابية  وبطرق  مفتوح  بعقل  عنها 

عملية االنتاج.

و�سارك يف الور�سة اىل جانب رئي�س النقابة 

احل��م��وري  ط���ارق  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���ر 

االوروب���ي  للبنك  االقليمية  ال�سبكة  وم��دي��رة 

بيتكوفا،  ن��ادي��ا  ال�سيدة  والتعمري  لالن�ساء 

للم�سروعات  والتنمية  ال��ت��م��وي��ل  وجم��م��وع��ة 

ال�سغرية واملتو�سطة، وعر�ست الور�سة اخلطة 

و�سبل  املالب�س  قطاع  لدعم  الهادفة  االول��ي��ة 

تطويره مبا يعززه ويدفعه لالمام.

ورشات تثقيفية للعاملني يف الحسن الصناعية

النقابةيف  مع  بالتن�سيق  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  عمل  مديرية  اقامت 

حمافظة اربد جمموعة من االن�سطة التثقيفية للعمال واالدارات الو�سطى 

يف �سركات مدينة احل�سن يف موا�سيع خمتلفة ابرزها قانون العمل وموا�سيع 

اخرى.

ال�سالمة  مل�سريف  ال�سكنات  يف  العامة  ال�سالمة  حول  ور�سة  اقيمت  فقد 

مل�سريف  ال�سكنات  يف  ال�سالمة  حول  اخ��رى  وور�سة  ال�سركات،  يف  العامة 

وور�سة  الوافدين،  للعمال  تخ�س�سيها  والتي مت  اللجان  واع�ساء  ال�سكنات 

ثالثة حول ال�سالمة املرورية يف مدنية  احل�سن ال�سناعية.

انتخاب لجان نقابية
والن�سيج  الغزل  �سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  اج��رت 

وااللب�سة انتخابات جلان نقابية يف العديد من امل�سانع مب�ساركة 

جميع العاملني فيها من خمتلف اجلن�سيات.

النقابة لتعزيز  النقابية يف اطار �سعي  اللجان  وتاتي انتخابات 

العمل  قاعدة  تو�سيع  ي�سمن  ونقابتهم، ومبا  العمال  بني  التوا�سل 

النقابي وتو�سيع قاعدته بني العاملني يف امل�سانع املختلفة.
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The Union Marks the International Woman Day 

The Union Establishes 
an Office at Ad-Dulail Industrial Zone

On the 8th of March 2019, the General 
Union for Textile and Garment Sector 
Workers marked the International 
Woman Day. The Union organized 
several gatherings in its offices at 
various industrial zones to celebrate 
the occasion. 

During the event, which the Union is 
always keen to celebrate annually 
to honor working women, speeches 

were presented highlighting many 
achievements reached, and stressing 
the need to support woman, maintain 
her rights and enhance the progress 
made.

Further, speeches called for 
amendment of legislations that hinder 
advancement of woman in production 
stages to reflect her real role.

The General Union for Textile and Garment Sector Workers had 
inaugurated an office at Ad-Dulail Industrial Zone in cooperation with 
many employers and executive officers of the Sector.

The main goal of establishment of this Union office is to maintain 
outreach with workers in the region to help serve their interests and 
strengthen family relationships between the Union, workers and 
employers.

Employers, participating in the inauguration ceremony praised the role 
of the Union and stressed that the balanced relationships between 
production parties are key for progress and enhancing values of work 
and production. Further, they commended the role of the Union in 
creating positive relationships with all parties. 

We frequently refer to the 
importance of psychological stability 
of the worker that helps better 
production. On the other side, we 
usually refer to situations at work 
sites that may affect productivity of 
the worker. It is noteworthy to say 
that workers> dorms of few small 
factories are unfit to accommodate 
workers. They lack and violate 
occupational and safety health 
conditions. Should Ministry of Labor 
conduct a quick inspection tour, 
several violations shall be noted and 
need to be dealt with and corrected 
immediately.

We, at the General Union for Textile 
and Garment Sector Workers, 
present this notion to the Ministry 
of Labor, and request conduct of 
wide inspection campaigns to put 
an end to such disturbing situation 
which affects negatively the work 
environment and investment in 
country in general. We hope to have 
prompt response from concerned 
authorities to conduct inspections 
on workers> dorms and take 
necessary actions against violators.

You Need to Know

Congratulations and Best Wishes 
 On the occasions of International Woman Day (8th of March) and

 Mother’s Day (21st of March), the General Union for Textile and Garment
 Sector Workers presents its best wishes to each working woman and
 mother at the work site, and to each woman at home, wishing them

 fruitful, productive and prosperous life. Happy Woman Day and Happy
.Mother’s Day
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هذا العدد بدعم من 

منظمة فريدير�س 

اإيربت االأملانية

Investment attraction is a key challenge that 
faces Jordan economy. The Government 
seeks to attract investments in order to 
reflect positively on the national economy, 
budget and public treasury which will in 
return reduce the debt that citizens suffer.

It is noteworthy to reiterate that the 
Government has to follow clear principles 
in this regard to introduce potential 
opportunities to local and international 
investors. The Government has put Jordan 
on the world map to become a hub for 
activities of big and multi-national companies 
in the region and the world. In addition, it 
needs to utilize the classification of Jordan 
as the fifth worldwide and the second 
among Arab countries on the international 
index of safety and security standards.

Jordan is considered a young country as 
almost 70% of population is below thirty 
years of age according to national statistics. 
Investments require labor force of such age 
group. In addition, the national infrastructure 
is considered among the best in the region. 
It requires solid promotional schemes for 
utilization in order to attract investments.

The Government is required to find 
solutions to the challenges of the industrial 
sector through building strategic ties 
and relationships with other countries 
and markets. New export markets for 

local factories need to be opened. Free 
trade agreements concluded with several 
countries need to be utilized. Further, we 
have to benefit the geo strategic location 
of the country which will be the hub for 
reconstruction activities in Iraq and Syria. 
Jordan companies are required to look 
for coalitions with international companies 
to be prepared and qualified for entering 
reconstruction tenders and projects.

In other areas of concern, it is necessary 
to focus on technology industry. Huge 
number of youth produce and use modern 
technology. Almost 21 pioneering Jordanian 
companies are among top companies 
in the Arab World in the field of software 
programming. In addition, Jordan has 
around 136 emerging enterprises operating 
in this field.

Thus, the Government is required to 
enhance investment environment, in 
particular in the field of textile and garment 
industry, remove obstacles that textile 
investors face, a single window to be tasked 
to issue all security permits and approvals, 
avail positive and competitive investment 
environment in the region, and prepare a 
new national investment map to contain 
240 small and medium size investment 
opportunities and promising projects. 
Such a map shall be the main reference 
document for investors and businesses.

We, at the Union, believe that the 
Government has to look more attentively 
towards the challenges that investors 
face, and work tirelessly to motivate and 
attract investments to expedite economic 
growth and create new job opportunities for 
Jordanians.

We cannot ignore the fact that investors 
suffer several types of challenges on top 
of that are red tape and bureaucracy that 
affect negatively investment attraction. The 
Government is required to solve tax issues 
governing different rates applied in different 
development zones, and solve issues of 
increase of public sector work force which 
constitutes a burden on national economy 
and budget.

Furthermore, the increase of cost of local 
production inputs, in particular cost of 
water and electricity which reaches almost 
70% of total production cost, compared 
to neighboring countries, and reliance on 
import of raw material are determining 
factors for investors> attraction. 

We, at the General Union for Textile and 
Garment Sector Workers, believe that 
investment requires real will to enhance and 
protect in order to serve economic interests 
of Jordan. Therefore, care of investors is of 
top priority. 

Investment Attraction Requires Overcoming All Human and Operational Obstacles

The Union signs 7 Collective and Health Agreements
The General Union for Textile and Garment Sector 
Workers (the Union) signed seven collective and health 
agreements with the following companies: Aseel, Hai, 
Soft Clothes, Mustafa and Kamal, Al-Maqam, United for 
Creativity, and Tusk Apparel. The Agreements contained 
clauses to commit to enhance workers> rights and serve 
interests of work and production. The agreements are 
in accordance with the provisions of National Labor Law 
number 8 for 1996 as amended.

Union President, Mr. Fathalla Omrani stated that the 
agreements were result of dialogue and mutual efforts 
exerted by the Union to strengthen relationships between 
the Union and companies> administration.

The agreements include preparation of a strategy and 
action plan to increase number of Jordanian workers, 
train and qualify them to improve their skills and assume 

supervisory positions, avail transportation means to 
and from work site on the companies> cost, provide 
proper work environment compatible with international 
standards regarding ventilation, toilets, cafeteria, public 
safety at factory, family atmosphere, and others, as well 
as election of union committees that represent all workers 
in accordance with article 11 of the sectoral agreement 
published in the Official Gazette of 5 Feb. 2017. Further, 
the Collective agreements include clauses that urge 
cooperation with the Union to educate workers through 
organizing workshops and lectures on an ongoing basis, 
activate annual events, mark official national and religious 
holidays for all nationalities, respect religions and observe 
customs and traditions. Union subscription fees, half dinar 
monthly, shall be paid through the company accountant 
according to the sectoral agreement published at the 
Official Gazette of 31 Dec. 2014.


