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النقابة توزع بوس��رات تعرفي��ة باالتفاقيات الجماعية
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والنسيج واأللبسة 
يف ظل أزمة كورونا  
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تعطيل  نتيجة  واملالية،  ال�صحية  والعامالت  العمال  على حقوق  وتداعياتها  كورونا  اأثرت جائحة 

عجلة االإنتاج مما اأدى اإىل ركود االقت�صاد العاملي، وقد �صاهمت تلك الظروف يف ارتفاع معدالت 

اأثر على قوة االنتاج  اأو كلي، ما  البطالة، واإغالق العديد من القطاعات االقت�صادية ب�صكل جزئي 

وامل�صانع والعمال ب�صكل عام.

ومع بداية انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد يف االأردن اتخذت الدولة عدد من االإجراءات الوقائية 

لهذا  وكان   ،1992 ل�صنة   )13( رقم  الدفاع  قانون  تفعيل  خالل  من  ذلك  وجاء  انت�صاره  من  للحد 

قطاع  والعامالت يف  العمال  تاأثر  كما  القطاعات،  العمال يف جميع  على  تداعيات  وتفعيله  القانون 

بانعدام  اإما  العمال  تاأثري اجلائحة على  فكان  وال�صركات،  امل�صانع  وكذلك  باالأزمة  الن�صيج  الغزل 

والن�صيج  الغزل  العمال يف قطاع  النقابة حماية  ا�صتطاعت  بينما  االأجر،  اأو باحلرمان من  الدخل، 

وااللب�صة من خالل توقيع اتفاقيات مع ممثلي اأ�صحاب العمل الذين تعاونوا مع النقابة يف هذا املجال.

اأثرت على اجلميع بال ا�صتثناء، فال�صركات التي  اإنها  اإننا نعي متاما حجم االأزمة ونعرف يقينا 

�صلبًا  تاأثرت  منها  واملتو�صطة  ال�صغرية  وبخا�صة  واالألب�صة  والن�صيج  الغزل  قطاع  مظلة  حتت  تعمل 

فقد  الكربى  امل�صانع  اأما  والت�صديرية،  املحلية  ال�صوق  الطلب عليها يف  تراجع  وب�صكل كبري جراء 

حافظت على ن�صاطها كونها تعتمد على الت�صدير ب�صكل كبري ويوجد عقود مربمة م�صبقا طويلة االأمد 

الإنتاج كميات من االألب�صة وتوريدها لالأ�صواق اخلارجية خ�صو�صًا ال�صوق االأمريكية.

النظر حلجم تراجع الطلب  اإالاّ  التي تعاين منها �صركات �صغرية ما علينا  وملعرفة حجم االزمة 

على االلب�صة بال�صوق املحلية، حيث و�صل حجم الرتاجع يف اخر التحديثات اىل 80% ب�صبب انخفا�س 

ز اال�صتهالك على �صراء املواد االأ�صا�صية والغذائية. القدرة ال�صرائية لدى املواطنني وتركاّ

اإننا نعي ونلم�س وجود حماوالت الإنقاذ قطاع االألب�صة الذي يوظف حوايل 77 األف عامل من خالل 

املحلي  الطلب  ظل  يف  والكمامات  الطبي  الزي  ت�صنيع  نحو  االنتاج  خطوط  حتويل  على  التحفيز 

واخلارجي الكبري عليها، بيد اأن ذلك ال يعفي اأهمية وجود خطة �صريعة لدعم �صمود قطاع االألب�صة، 

ولذا بات على احلكومة النظر يف تاأجيل �صريبة املبيعات على مدخالت االإنتاج واإعادة النظر بكلف 

الطاقة وتعزيز اال�صتفادة من املن�صات االإلكرتونية التي باتت ت�صتحوذ على ن�صبة عالية من التجارة 

االإلكرتونية و�صمول املناطق التنموية باحلوافز ال�صريبية ل�صمان احلفاظ على العمالة بالقطاع.

اإننا نعرف حجم ال�صغوطات التي تتعر�س لها ال�صركات جراء اجلائحة اإالاّ اننا نلفت ان العمال 

لهم احلق الكامل يف احل�صول على رواتبهم ومنحهم القدرة على اال�صتمرار يف عي�صهم، كما ان لهم 

احلق يف توفري اأ�ص�س ال�صحة وال�صالمة املهنية التي توؤمن لهم االبتعاد على املر�س ومنع انت�صاره، 

حيث اأن تطبيق معايري ال�صحة وال�صالمة املهنية تتفاوت يف العديد من املن�صاآت، اإال اأن �صعف تطبيق 

هذه املعايري يكرث يف القطاع اخلا�س مقارنة مع القطاع العام، وي�صعف يف من�صاآت االأعمال املتو�صطة 

وال�صغرية مقارنة مع املن�صاآت الكبرية.

أهمية الحفاظ على قطاع الغزل 
والنسيج واأللبسة يف ظل أزمة كورونا  

لك اأن تعلم

تعترب احلوادث واالأمرا�س املهنية 

لالإ�صابات  الرئي�صية  االأ�صباب  من 

اأرقام  وتفيد  العمال،  بني  والوفيات 

املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي 

اإن حوادث واإ�صابات العمل التي يتم 

اإبالغ موؤ�ص�صة ال�صمان عنها ترتاوح 

�صنويًا ما بني 14 اإىل 15 األف اإ�صابة 

 40 ك��ل  عمل  اإ���ص��اب��ة  مبعدل  عمل، 

نا�صئة  وفاة  تقع  كما  تقريبًا،  دقيقة 

عن اإ�صابة عمل كل يومني.

كورونا  جائحة  انت�صار  ظ��ل  ويف 

ال�صحة  مبو�صوع  االه��ت��م��ام  ي��زي��د 

اأن  وال�����ص��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة، خ��ا���ص��ة 

اجل����ائ����ح����ة اأظ�����ه�����رت ه�����ص��ا���ص��ة 

االإج��������راءات ال�����ص��روري��ة ل��ت��وف��ري 

تلك  �صيما  وال  الالئق  العمل  �صروط 

املتعلقة بظروف عمل تكفل ال�صالمة 

توفري  حيث  من  العامة،  وال�صحة 

و�صائل احلماية ال�صخ�صية والوقاية 

وو�صائل  العمل  اأخطار  من  للعاملني 

الطبي  والفح�س  الطبي،  االإ�صعاف 

الدوري للعمال، يف ظل غياب احلد 

االأدنى من احلماية االجتماعية.

ومن هذا املنطلق فاإننا يف الوقت 

لتوفري  العمل  اأ�صحاب  ندعو  ال��ذي 

متطلبات ال�صحة وال�صالمة املهنية، 

الذين  العاملني  جميع  ندعو  فاإننا 

وااللتزام  التقيد  عملهم  راأ���س  على 

بكافة املعايري والتعليمات التي ن�س 

ال�صالمة  ودليل  العمل  قانون  عليها 

املهنية  بال�صالمة  املتعلقة  العامة 

مبواقع العمل، خا�صة يف ظل تف�صي 

باأق�صى  واالأخ���ذ  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س 

درجات احليطة واحلذر املطلوبة يف 

الوقاية،  وتطبيق معايري  العمل  بيئة 

بخا�صة اأن بيئة العمل قد تكون ناقلة 

وج��ود حاالت  ذلك يف ظل  للعدوى، 

مل�صابني يف فريو�س كورونا يف بع�س 

من  م��وؤخ��رًا  اكت�صفت  العمل  مواقع 

قبل اجلهات ال�صحية.

ال��ن��ق��اب��ة ندعو  ف��اإن��ن��ا يف  ول��ه��ذا 

وزارة العمل واجلهات املعنية لزيادة 

من  وال��ت��اأك��د  التفتي�صية  اجل���والت 

يف  العامة  ال�صالمة  معايري  تطبيق 

اأماكن العمل.

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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التي  ال��ن��ج��اح��ات  اأن  ووا���ص��ح��ًا  جليًا  ب��ات 

يف  واأل��ب�����ص��ة  ون�صيج  غ���زل  ���ص��رك��ات  حققتها 

حفيظة  تثري  باتت  ب���االأردن  املوؤهلة  املناطق 

املناف�صني  اأن  وا�صحًا  وب��ات  ك��رث،  مناف�صني 

النجاحات  تلك  لعرقلة  وا�صح  ب�صكل  يعملون 

واإثارة م�صاكل هنا وهناك.

وتعترب �صركة املالب�س التقليدية )كال�صيك( 

يف  املوجودة  املوؤهلة  ال�صركات  واأهم  اأبرز  من 

يقرب من 27506  ما  ل  ت�صغاّ فال�صركة  البالد، 

األف عامل وعاملة يف مناطق عملها املختلفة يف 

اإربد وعجلون والكرك والطفيلة وغريها، ومن 

يقرب من 4 االف عامل  فيها ما  يعمل  بينهم 

وعاملة اأردنية، وال�صركة ملتزمة بالكامل بكل 

واأي�صًا  النقابة  وبني  بينها  املوقعة  االتفاقيات 

باالتفاقيات القطاعية، وتعمل على توفري �صبل 

الراحة للعاملني فيها.

الت�صويق  ناحية  من  ذل��ك  ج  ت��رواّ ال  النقابة 

لل�صركة او الدفاع عنها، وامنا بهدف التكامل 

اأ�صحاب  بني  االتفاقيات  كل  عليه  تن�س  التي 

العمل من جهة، والعمال ومن ميثلهم من جهة 

ثانية، ولذلك فان ما جرى يف �صركة كال�صيك 

لتوقف عدد  اأدى  والذي  املا�صي  ال�صهر  خالل 

كبري من العمال الوافدين عن العمل امنا جاء 

كما تراه النقابة لالإ�صرار يف م�صلحة ال�صركة 

ان  وخا�صة  املوقعة،  االتفاقيات  على  وجت��اوز 

خ��ارج  كانت  امل�صربني  رفعها  التي  املطالب 

باأي  النقابة  ا�صعار  يتم  اتفاق عمايل، ومل  اي 

بالكامل  ملتزمة  ال�صركة  وان  �صيما  حت��رك، 

برفع دوري الأجر العمال كما انها ملتزمة بكل 

ال�صروط التي ن�صت عليها االتفاقيات املوقعة.

العمال  من  عدد  بقيام  علمها  وفور  النقابة 

امل�صربني  م��ع  توا�صلت  العمل  ع��ن  بالتوقف 

وادارة ال�صركة التي بدت منفتحة بالكامل على 

اي حوار بناء وجدي بيد ان تعامل امل�صربني مل 

بع�صهم  ان  املطلوب لدرجة  بال�صكل  ابدا  يكن 

قام باالعتداء بال�صرب على زمالء لهم حاولوا 

اال�صتماع ملا تقوله االدارة والنقابة معا.

اننا يف نقابة الغزل والن�صيج واالألب�صة نعرف 

وم�صالح  حقوق  عن  الدفاع  واجبنا  ان  يقينا 

احلفاظ  واجبنا  ان  كما  القطاع،  يف  العمال 

وعاملة  عامل  األ��ف   27506 رزق  م�صدر  على 

دميومة  وتاأمني  كال�صيك،  �صركة  يف  يعملون 

عمل لهم، واأي�صا م�صاعدة ال�صركات املتعاونة 

م��ع ع��م��ال��ه��ا يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��راره��ا 

كال�صيك  �صركة  والأن  هنا  ومن  االقت�صادي، 

راأ�صها  وعلى  اإدارتها  بف�صل  زال��ت  وما  كانت 

مديرها العام �صنال كومار متعاونة مع النقابة 

ومع العمال وملتزمة بكل االتفاقيات القطاعية 

علينا  واجبا  كان  فاأنه  وقعت،  التي  والعمالية 

ان نتعامل مع اي حترك عمايل لي�س من باب 

الوقوف  دون  معهم  والوقوف  العمال  جماملة 

باب  م��ن  وامن��ا  ب��ه،  يقومون  م��ا  اأ�صباب  على 

اأي  وراء  الكامنة  االه��داف  ومعرفة  توعيتهم 

حترك عمايل.

ال��ع��م��ال  ب��ع�����س  ان  مل�صنا  ول��الأ���ص��ف  ان��ن��ا 

الوافدين والذين اقرتب موعد انتهاء عقودهم 

امنا قاموا مبا قاموا به للتخريب على ال�صركة 

�صركات  قلق  حمط  بات  ال��ذي  تطورها  وكبح 

تكون  ان  اب��دا  ن�صتبعد  ال  فاإننا  ولهذا  اخ��رى، 

داخ��ل  امل��وق��ف  ت���اأزمي  �صاهمت يف  اأي���اد خفية 

التي  بااللتزامات  االإيفاء  من  ملنعها  ال�صركة 

تعاقدت عليها وتعطيل دميومة العمل، وبالتايل 

حتميل ال�صركة كلف مالية واقت�صادية �صتوؤثر 

عليها الحقا.

املناف�صة بني  يقينا حجم  تعرف  النقابة  اإن 

مناف�صة  �صركات  ا�صرار  وتعرف  ال�صركات، 

مثل  ك��ربى  �صركات  ام��ام  عراقيل  و�صع  على 

وتطور  االيجابي  انطالقها  لتعطيل  كال�صيك 

ايجابيا  �صيعود  فانه  ا�صتمر  ان  ال��ذي  عملها 

ع��ل��ى ال��ع��م��ال االردن���ي���ني وع��ل��ى االق��ت�����ص��اد 

العمال  ندعو  هنا  ومن  فاإننا  ولهذا  الوطني، 

جميعا لاللتفاف حول نقابتهم وعدم اال�صتماع 

اخرين  عن  �صادر  حتري�س  او  ا�صاعات  الي 

وواردة،  �صاردة  كل  يف  النقابة  مع  والتوا�صل 

الوقت  نف�س  ويف  عمالها،  تخذل  لن  فالنقابة 

�صتعمل على دعم ال�صركات امللتزمة.

وعودة  للعمل  ال�صركة  ع��ادت  ان  وبعد  اننا 

الهدوء لها فاإننا على يقني ان االمور لن تتكرر 

وان العمال وخا�صة الوافدين منهم باتوا اأكرث 

وعدم  �صحيح  يقال  ما  كل  لي�س  بانه  معرفة 

دون  ل��الإ���ص��راب  ي��دع��و  ط��رف  الي  اال�صتماع 

م�صورة النقابة واخذ موافقتها على اي حترك.

ال�صركات  وان  انتهت،  الفتنة  ان  نعتقد  اننا 

العاملية  ال�صوق  يف  كال�صيك  ل�صركة  املناف�صة 

او  ال�����ص��رك��ة  �صمعة  م��ن  ال��ن��ي��ل  ت�صتطيع  ل��ن 

لاللتفاف  العمال  وندعو  التزاماتها،  تعطيل 

ايام  للتعوي�س عن  وم�صاعدتها  �صركتهم  حول 

اال�صراب التي ح�صلت.

راأينــــــــــا

���س��رك��ة ك��ا���س��ي��ك ال���ت���زام ب��االت��ف��اق��ي��ات وم���رون���ة يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ع��م��ال 
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م�صروع  م��ع  بالتعاون  النقابة  ب���داأت 

توعوية  )بو�صرتات(  بتوزيع  اأف�صل  عمل 

وتعليقها  وامل�صانع  ال�صركات  جميع  على 

م�صروع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  العمل  اأم��اك��ن  يف 

باالتفاقيات  العمال  لتعريف  اأف�صل  عمل 

القطاعية التي وقعت واأبرز بنودها.

مئات  طباعة  على  النقابة  وحر�صت 

العمل  م��واق��ع  يف  وتعليقها  ال��ب��و���ص��رتات 

تت�صمن ن�صو�س من االتفاقيات والتعريف 

عمل  ظ��روف  لتح�صني  تهدف  فهي  بها، 

ال��ع��م��ال  م��ن  االآالف  ع�����ص��رات  ومعي�صة 

واأ�صرهم، واحلد من اال�صرابات العمالية 

لت�صوية  حم��ددة  اآل��ي��ات  اإن�صاء  خ��الل  من 

النزاعات العمالية.

فهي  بالعمال  اخلا�صة  ال��ف��وائ��د  اأم���ا 

ومعي�صة  عمل  ظ��روف  حت�صني  يف  ترتكز 

واأ���ص��ره��م  ال��ع��م��ال  م��ن  االآالف  ع�����ص��رات 

التي  النقابة  م�صتوى متثيلهم عرب  بزيادة 

العمال  م��ع  ب��ال��ت��وا���ص��ل  ب��دوره��ا  �صتقوم 

ميكنها  حيث  كافة،  االألب�صة  م�صانع  يف 

االجتماع بهم ومناق�صة ق�صاياهم، واإجراء 

انتخابات، وتزويدهم باملعلومات والتوعية 

بالتن�صيق  والكتيبات  املل�صقات  من خالل 

االتفاقية  وحت��دد  م�صنع،  ك��ل  اإدارة  م��ع 

واملنافع،  االأجور،  حيث  من  العمال  حقوق 

وال�صالمة  وال�����ص��ح��ة  ال��ع��م��ل،  و���ص��اع��ات 

اأماكن  يف  اأو  امل�صانع  يف  �صواء  املهنية، 

يف  امل�صاواة  تعزيز  اإىل  اإ�صافة  ال�صكن، 

معاملة جميع العاملني.

اأم����ا ال���ف���وائ���د اخل��ا���ص��ة ب��اأ���ص��ح��اب 

لت�صوية  اآليات  جتمع  االتفاقية  فان  العمل 

النزاعات يف م�صتوى امل�صانع والقطاعات 

عرب تقدمي �صريك ممثٍل ومعتَمد الأ�صحاب 

النزاع،  ح��االت  يف  معه  للتفاو�س  العمل 

ما  العمالية،  واالعت�صامات  كاالإ�صرابات 

ملتزمة  والنقابة  منها،  احل��د  يف  ي�صاعد 

هذه  تفيد  كما  الق�صايا،  ه��ذه  بت�صوية 

ال�صروط القطاع من خالل توفري بيئة عمل 

العمايل،  ال�صالم  وحتقيق  اإيجابية  اأك��رث 

مما يرفع من الروح املعنوية واالإنتاجية.

العمل  الأ���ص��ح��اب  االت��ف��اق��ي��ة  وت��وف��ر 

كاالأجور  خمتلفة  جماالت  يف  اأكرب  فر�صة 

واملكافاآت و�صاعات العمل، ما ميكنهم من 

خالل  وم��ن  اأف�صل،  نحو  على  التخطيط 

امل�صرتكة  واللجان  واملفاو�صات  التحاور 

بني  التوفيق  ميكن  والنقابة،  االإدارة  بني 

ب�صورة  العمل  واأ�صحاب  العمال  م�صالح 

اأكرث فعالية.

املفاو�صة  اتفاقية  ان  تعي  النقابة  ان 

الأنها  املالب�س  لقطاع  مفيدة  اجلماعية 

كما  ب��ال��ع��م��ال،  االح��ت��ف��اظ  ت�����ص��اع��د يف 

للم�صانع  العاملة  القوى  ا�صتقرار  ي�صمح 

اجلديدة  االحتياجات  وتلبية  بالتو�صع، 

اإنتاجها،  حجم  وزيادة  االأمريكية،  لل�صوق 

وت�صهل  اأكرث طموحًا،  مل�صتقبل  والتخطيط 

االأج��ل  طويل  التخطيط  عملية  االتفاقية 

عن  البحث  على  وت�صجع  القطاع،  لهذا 

منتجات ذات قيمة م�صافة اأعلى بالن�صبة 

لالأردن والقطاع.

بوسرات تعريفية باالتفاقيات الجماعية موزعة يف الشركات واملصانع   

تهنئة وتربيك   

تتقدم النقابة العامة للعاملني

 يف الغزل والن�سيج والألب�سة

 من عمال الوطن عامة والغزل والن�صيج على وجه اخل�صو�س 

باأحر التهاين والتربيك مبنا�صبة ال�صنة امليالدية اجلديدة، كما 

تتقدم بالتهنئة والتربيك مبنا�صبة عيد امليالد املجيد، وتاأمل 

النقابة اأن تعاد ال�صنة على االردن قيادة و�صعبا ووطنا وقد 

تخطينا جائحة كورونا و�صعبنا ب�صحة و�صالمة،

 وكل عام واأنتم باألف خري. 
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بمشاركة النقابة منتدى تفاعلي حول أثر أزمة كورونا على العمال وأصحاب العمل

النقابة تشارك يف اجتماع لشبكة املرأة ملناقشة ازمة كورونا

برئي�صها  مم��ث��ل��ة  ال��ن��ق��اب��ة  ���ص��ارك��ت 

املنتدى  يف  العمراين  اهلل  فتح  الزميل 

ال�صنوي الثاين ع�صر الأ�صحاب امل�صلحة 

ملناق�صة  خ�ص�س  وال����ذي  امل��ت��ع��ددي��ن 

قطاع  على  ال�صحية  كورونا  اأزمة  تاأثري 

املنتدى  ت��ن��اول  فقد  االأردين،  االألب�صة 

خمتلفة  ق�صايا  ح���ول  ق��دم��ت  ت��ق��اري��ر 

اأبرزها ملحة عامة عن الو�صع احلايل يف 

قطاع املالب�س يف االأردن، واأوامر الدفاع 

االأخ����رية ال�����ص��ادرة واإج�����راءات واأدل���ة 

امل�صتقبلي  وامل�صار  العمل،  اإىل  العودة 

التي  والتدابري  العمل  ل�صمان  املنا�صب 

باملر�س،  اأ�صيبوا  الذين  للعمال  اتخذت 

التخاذها  املخطط  ال��رق��اب��ة  وت��داب��ري 

التي  وال�صكاوى  العدوى،  املزيد من  ملنع 

تقدم بها العمال خالل الفرتة املا�صية، 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا ال��ع��م��ال 

امل�صانع  الإغ����الق  ن��ت��ي��ج��ًة  امل��ه��اج��ري��ن 

النف�صية  العمال  و�صحة  الوباء،  ب�صبب 

وال���رف���اه، وط����رق مت��ك��ني ال��ق��ط��اع من 

اأكرث  يكون  اأن  اأو  التحديات  مع  التكياّف 

مرونة يف مواجهتا يف امل�صتقبل. وحتدث 

اال�صتثمار  وزير  العمل  وزير  املنتدى  يف 

ال�صناعة  وزيرة  قطامني  معن  الدكتور 

كما  العلي  مها  وال��ت��م��وي��ن   وال��ت��ج��ارة  

املتحدة  الواليات  �صفراء  اأي�صا  حتدث 

االمريكية  واالحتاد االوروبية

ا�صتجابة  ق���درة  املنتدى  ت��ن��اول  كما 

الطلبات يف ال�صوق الأزمة كورونا، وكيف 

بني  العالقة  على  اال�صتجابة  هذه  اأثرت 

وكيف  وامل��وردي��ن،  التجارية  العالمات 

املوردين  مع  التجارية  العالمات  عملت 

ال�صحية  املخاوف  من  العمال  حلماية 

ول  الدخل،  الوظيفي وخم��اوف  واالأم��ن 

تتفوق  اأن  بال�صرورة  ال�صحة  على  كان 

اأو هل كان  على تلك املخاوف االأخ��رى، 

ناك اإمكانية خللق التوازن، واأثر االزمة 

على ال�صركات.

اأهمية  اىل  العمراين  الزميل  واأ���ص��ار 

ت�صافر اجلهود للخروج من اأثر اجلائحة 

وط��رق  العمل،  واأ���ص��ح��اب  العمال  على 

التعامل معها، ودور النقابة يف احلد من 

تاأثري اجلائحة على العمال.

اعتماد  اأهمية  على  العمراين  و�صدد 

من  ع  ت�����ص��راّ وا�صرتاتيجيات  �صيا�صات 

جت���اوز اأزم����ة ك��ورون��ا وت��ع��ال��ج اآث��اره��ا 

وتتخذ  االق��ت�����ص��ادي،  ال��ن��م��و  وحت��ف��ز 

احلماية  لتوفري  واالإج����راءات  التدابري 

االجتماعية.

يف  للعاملني  ال��ع��ام��ة  النقابة  ���ص��ارك��ت 

�صناعة الغزل والن�صيج واالألب�صة يف اجتماع 

االو�صط  لل�صرق  االإقليمية  امل���راأة  �صبكة 

عنوان  حتت  عقدت  التي  افريقيا  و�صمال 

معاجلة حتديات العامالت يف �صياق تف�صي 

فريو�س كورونا يف منطقة ال�صرق االو�صط 

يف  العمال  نقابات  ودور  افريقيا  و�صمال 

معاجلتها.

��م��ت ور���ص��ة ال��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون بني  وُن��ظَّ

ومنظمة  ل��ل�����ص��ن��اع��ات  ال����دويل  االحت����اد 

�صبل  ت��ن��اول  اإي���ربت حيث مت  ف��ري��دري�����س 

اخلروج من االزمة واأثرها على العامالت 

االمهات على وجه التحديد.

وانطلقت حملة برعاية النقابة ملناه�صة 

العنف �صد املراأة، حيث رفعت امل�صاركات 

امل����راأة،  ���ص��د  ال��ع��ن��ف  تناه�س  ي��اف��ط��ات 

واأي�صًا  اجلن�صني  ب��ني  بامل�صاوة  وتطالب 

ترف�س التحر�س يف مناطق العمل.



النقابة تعقد لقاءات عن بعد مع لجان نقابية يف عدد من الشركات
للعاملني  العامة  النقابة  عقدت     

واالألب�صة  والن�صيج  الغزل  �صناعة  يف 

ع���دة اج��ت��م��اع��ات ع��ن ب��ع��د م��ع جل��ان 

اجتماع مع جلان  نقابية حيث مت عقد 

وتو�صكار  واالب��داع  الرينبو  �صركات  يف 

وه��اي��ت��ك وم���غ���ري ال�����ص��رح��ان و���ص��م��ا 

ال�صرحان واالزرق وغريها.

مع  لقاءات  االجتماعات  وت�صمنت 

العامالت ومراجعة الت�صريعات واأوامر 

ومناق�صة  بالعمل  تتعلق  التي  ال��دف��اع 

م�صتجدات االو�صاع يف تلك ال�صركات، 

على  كورونا  اأزم��ة  تداعيات  ومناق�صة 

عمل املراأة يف القطاعات ال�صناعية.

وت��ن��اول��ت االج��ت��م��اع��ات ع���دد من 

هذه  يف  العمال  تواجه  التي  احلقائق 

احللول  اإيجاد  واليات  ال�صعبة  الفرتة 

املنا�صبة لها.

االجتماعات  خالل  النقابة  ونوهت 

ان��ه��ا اج����رت ع�����ص��رات االج��ت��م��اع��ات 

وال��ل��ق��اءات الإجن����از ان��ت��خ��اب��ات جل��ان 

حيث  وامل�صانع  ال�صركات  يف  نقابية 

جلنة   40 من  يقرب  ما  انتخاب  جرى 

ن��ق��اب��ي��ة ف���از ب��ه��ا ع��ام��ل��ني وع��ام��الت 

م����ن ج��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة اأب����رزه����ا 

والهندية،  وال�صرييالنكية،  البنغالية، 

والباك�صتانية، والنيبالية واالأردنية.

بدعم  اأف�صل  عمل  م�صروع  ق��ام 

ل��ت�����ص��غ��ي��ل 3 ع���ام���الت من  ال��ن��ق��اب��ة 

التوا�صل  بهدف  البنغالية  اجلن�صية 

العمل  واأ�صحاب  والعمال  النقابة  بني 

مدينة  الثالث  ال�صناعية  املناطق  يف 

والتجمعات  الظليل  ومنطقة  احل�صن 

ال�صناعية يف �صحاب، حيث مت ت�صغيل 

العاملة جنات من �صركة الرينبو ومايا 

�صركة  من  ودال��ي��ا  اأ�صيل،  �صركة  من 

بر�صتيج.

الثالث  ال��ع��ام��الت  �صتقوم  حيث 

النقابة  ب��ني  و���ص��ل  ه��م��زة  بت�صكيل 

والعمال وت�صهيل التوا�صل وك�صر حاجز 

اال�صتماع  حيث  من  العمال  مع  اللغة 

مل�صاكل العمال ونقلها لالإدارة والنقابة 

حلها  على  وال��ع��م��ل  ���ص��واء،  ح��د  على 

بالطرق القانونية.

ال�صعبة  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  العمال 

واليات اإيجاد احللول املنا�صبة لها.

ونوهت النقابة خالل االجتماعات 

ان��ه��ا اج���رت ع�����ص��رات االج��ت��م��اع��ات 

جلان  انتخابات  الإجن���از  وال��ل��ق��اءات 

حيث  وامل�صانع  ال�صركات  يف  نقابية 

انتخاب ما يقرب من 40 جلنة  جرى 

ن��ق��اب��ي��ة ف���از ب��ه��ا ع��ام��ل��ني وع��ام��الت 

م����ن ج��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة اأب����رزه����ا 

والهندية،  وال�صرييالنكية،  البنغالية، 

والباك�صتانية، والنيبالية واالأردنية.

 2020 عام  من  ثاين  كانون  من  املمتدة  الفرتة  خالل  النقابة  قامت 

االأردنيني  وعاملة من  بت�صغيل 288 عامل  ثاين  ت�صرين  �صهر  نهاية  وحتى 

يف املناطق ال�صناعية املوؤهلة، كما قامت بحل 1162 ق�صية فردية للعمال 

و2246 ق�صية جماعية، فيما بلغت عدد التوقفات عن العمل التي ح�صلت 

خالل  من  الإنهائها  بالتدخل  النقابة  قامت  توقفًا   11 الفرتة  ذات  خالل 

تفاهمات مع اأ�صحاب العمل، واإعادة احلقوق اىل العمال.

و58887  اأردن��ي��ني   18306 منهم   77193 العمال  ع��دد  بلغ  باملقابل 

ال�صناعية 36206 عامل  العاملني يف منطقة احل�صن  وبلغ عدد  وافدين، 

ويف   13788 التجمعات  منطقة  ويف   21569 الظليل  منطقة  ويف  وعاملة 

الكرك 3455، وتوزعت باقي اأعداد العاملني على مناطق ال�صاتاليت.

عقدت منظمة العمل الدولية )م�صروع عمل اأف�صل( 

بالتعاون مع النقابة ور�صة عمل عن بعد حول ال�صحة 

اأهمية  تدريبا حول  العمل، ت�صمنت  النف�صية يف مكان 

ال�صحة النف�صية للعامل وتاأثريها على االإنتاجية وتاأثري 

بيئة العمل على �صحة العامل اجل�صدية والنف�صية.

اأهمية  على  العمل  ور�صة  خالل  النقابة  و�صددت 

البدنية  وال�صحة  العقلية  ال�صحة  بني  ت��وازن  وج��ود 

يف  اإنتاجيته  على  اإيجابي  ب�صكل  ذلك  لينعك�س  للعامل 

العمل.

ونوهت ور�صة العمل الأهمية وجود مبادرات لتعزيز 

ال�صحة وال�صالمة املهنية يف كثري من املوؤ�ص�صات عند 

الفيزيائية  كاملخاطر  وال�صالمة  ال�صحة  اأنظمة  و�صع 

والكيميائية وامليكانيكية التي قد توؤثر ب�صكل كبري على 

رفع كفاءة ال�صحة البدنية للعمال.

واأ����ص���ارت ال��ور���ص��ة اأن ه��ن��اك ع��وام��ل ع��دي��دة يف 

�صغط  منها:  النف�صية  العامل  �صحة  على  توؤثر  العمل 

و�صاعات  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  وعدم  العمل، 

امل�صوؤول،  قبل  من  العامل  وجتاهل  الطويلة،  العمل 

وقلة التوا�صل بني العامل وامل�صوؤول، كما اأن قلة حتفيز 

العمال يوؤثر �صلبا على �صحة العامل النف�صية، وقد يولد 

ذلك ال�صعور باالكتئاب والقلق، والتوتر.

وقد توافق اأ�صحاب امل�صلحة خالل االجتماع على 

اأهمية االعتناء برفاهية العمال باعتبار ان ذاك امرًا 

و�صتقوم  عليه.  واحل��ف��اظ  تعزيزه  من  بد  ال  اإيجابيًا 

النقابة بعقد ور�صات للغاية ذاتها ملا لهذا من اأثر على 

العامل يف مكان العمل.

6

ورشة عمل 
حول الصحة النفسية

تعاون مثمر بني النقابة ومشروع عمل أفضل

77 الف عامل وعاملة يف املناطق الصناعية
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The Union, represented by the 
President, Mr. Fathalla Omrani 
participated in the 12th annual 
Multi-stakeholders forum. 
The main theme of this year’s 
meeting was the impact of the 
current health crisis of COVID 
19 on textile and garment 
sector in Jordan. The meeting 
discussed reports presented 
concerning matters affected the 
current situation on top of them 
defense orders, procedures 
and manuals for return to work, 
future anticipations, measures 
taken to treat affected workers, 
precaution measures to stop 
spread of infection, complaints 
submitted by workers, 
challenges faced by migrant 
workers due to lockdown, 
welfare and psychological 
health of workers, and ways 
of future adaptation for sector 
strengthening and resilience.

The meeting, further discussed 
the ability to respond to the 
orders of the market during 
the crisis, how such response 
affected the relationship 
between brands’ owners and 
suppliers, protection of workers 
against health concerns, 
job security and shortages 
of income. In addition, ways 
to balance between health 
matters and economical issues 
and impact of crisis on the 
businesses were discussed.

Mr. Omrani referred to the 
importance of joint efforts to 
face the pandemic and reduce 
its impact on employers and 
employees. He further pointed 
out to the role of the Union in 
this effort, and stressed the 
importance of adopting policies 
and strategies to accelerate 
cope with the pandemic and 
motivate economic growth. 
He noted that necessary 
measures and procedures need 
to be taken to provide social 
protection.

Better Work Jordan Holds its 12th 
AnnualStakeholders’ Forum Virtually

During the period from January 
2020 till end of November 
2020, the Union succeeded 
in employment of 288 female 
and male Jordanian workers at 
factories of the qualified industrial 
zones. In addition, the Union 
had resolved 1,162 individual 
cases and 2,246 collective 
cases. Moreover, the Union had 
intervened in resolving 11 cases 
of work suspension occurred 
during that period through 
negotiations concluded with 
employers. Workers’ rights were 
restored.

Furthermore, figures showed 
that total number of sector’s 
workers reached 77,193; 
among them 18,306 Jordanian 

and 58,887 migrant workers. 
Distribution of workers is as 
follows: 36,206 work at Irbid 
industrial area, 21,206 work 

at Dulail area, 13,788 work at 
Tajamuat area, 3,455 work at 
Karak industrial area, and the rest 
work in satellite production areas.

Almost 77 thousand female and male workers work at industrial zones

Seasons’ Greetings
The President and the Board of the 

General Trade Union of Workers in Textile, 
Garment, and Clothing Industries would like 
to extend greetings and best wishes to all 

Jordanian and other nations’ workers of the 
textile and garment sector on the occasions of 

Christmas and New Year. 
Wishing you always all the best, and hoping to 

recover soon all consequences of this pandemic.

Stay safe and Happy New 2021 Year.
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Importance of Textile Sector Preservation during the pandemic

Classic Fashion Apparel Industry; Continuous compliance with agreements 
and flexibility in workers’ relationship

COVID 19 pandemic and its 
consequences had seriously affected 
workers’ health and economical rights. 
Work suspension led to global economic 
recession and unemployment rate 
increase. Partial or total closedown 
impacted production, workforce and 
economy in general.

At the outset of the pandemic in 
Jordan, the Government took 
many measures to curb spread of 
Coronavirus, through enforcement of 
Defense Law number 13 for 1992. The 
law had impacted all sectors including 
textile and garment. Employers and 
employees of the sector suffered 
from that due to shortage of income 
and salary cut. The Trade Union was 
capable to protect workers through 
concluding agreements with employers 
who were cooperative with the Union to 
face pandemic challenges.

We are fully aware of the size of 
the crisis which hit everybody with 

no exception. Textile businesses, 
small and medium size companies 
in particular, were affected due to 
decrease of demand in local and export 
markets. Whereas large factories 
maintained their work to meet orders of 
previously signed long-term contracts 
and export to foreign markets on top of 
them the US market. 

Recent statistics show that demand 
at local market retreated 80% due 
to decrease of spending capacity of 
consumers who focused on purchase 
of basic and food items mostly. 

We are fully aware of various 
initiatives to save the textile sector, 
which employs more than 77 thousand 
workers, through encouragement 
to change production lines. Several 
factories started producing protective 
uniforms and masks due to high 
increase of demand both internally 
and externally. But this should not 
make us forget having a rapid plan to 

support the sector. The Government 
is urged to postpone sales tax on 
production items, reconsider costs 
of energy sources, encourage use of 
e-commerce platforms, and include 
development areas with tax incentives 
to ensure preservation of sector labor 
force.

We know well size of pressure on 
companies as a result of the pandemic, 
but we would like to stress the fact that 
workers have right to receive their full 
wages and be able to maintain their 
livelihood. Further, they have to get 
tools of occupational safety and health 
(OSH) which help combat the disease 
and stop its spreading. Implementation 
of OSH measures varies from one 
establishment to another. They are 
widely used in private sector companies 
compared to public sector, in addition to 
their use in large companies compared 
with SMEs.

Successes achieved by textile and apparel 
businesses operating in Jordanian qualified 
industrial zones are becoming clear. This 
led to severer competition among many 
competitors, and further created difficulties 
and problems.

Classic Fashion Apparel Industry Company 
(Classic) is an example of major successful 
companies operating in QIZ. It employs 
almost 27,500 female and male workers in 
various work places in Irbid, Ajloun, Karak, 
Tafila and others; among them around 
4,000 Jordanian female and male workers. 
The Company is fully in compliance with all 
agreements, including sectoral agreements, 
signed between the Union and the Company, 
and it provides all means of comfort to its 
employees.

Here, The Union does not promote or 
defend the Company, but complying with 
clauses of the agreements signed by 
employers from one side and employees’ 
legal representatives from the other side. 
The incidents occurred at Classic last month, 
led to production suspension by migrant 
workers. We believe that this damaged the 

advantages and interests of the Company. 
The claims of workers are beyond scope of 
signed agreements. The Union was never 
notified of such movement, noting that the 
Company is fully in compliance with salary 
increase scheme as well as all terms stated 
in the signed agreements. 

The Union, once notified that number of 
workers stopped work, contacted them and 
the Management, which was open to any 
constructive and serious dialogue. Sadly, 
number of workers hit their colleagues who 
tried to hear remarks of both the Management 
and the Union. 

We, at the Union acknowledge that it is our 
duty to defend rights and interests of sector 
workers. We are also required to preserve 
livelihood of almost 27,500 male and female 
workers, sustain their work, and assist 
employers to achieve their economic stability. 
Classic Company has been, with prudent 
wisdom of its General Manager, Sanal 
Komar, very cooperative and collaborative 
with the Union and the workers. It abides 
fully with all signed sectoral and labor 
agreements. It was our duty to intervene with 

any labor conflict, raise awareness and know 
hidden motives of such movement.

Unfortunately, we noticed that few migrant 
workers, whose contracts about to expire, 
wanted to sabotage and vandalize the work 
of the company to undermine its successes. 
We have no doubt that inner elements 
helped to create these sad incidents to 
prevent the Company meets its obligations, 
which will have financial and economical 
consequences.

Now as the distress is over, the Union calls 
its members to stand together, avoid rumors 
issued by competitors, and remain in contact 
with the Union. The Union shall not let down 
its members, and will support compliant 
companies.

As things at the Company are back to 
normal, we are certain that those incidents 
will not be repeated, and workers, migrant 
workers in particular are aware that not 
everything said is true, and they should not 
go to strike without prior consultation with the 
Union. We call all workers to support their 
Company and help compensate days lost 
due to strike


