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الذي  ذلك  الأع��وام؛  من  كغريه  لي�س  عام  هو 

انق�صى قبل �صدور هذا العدد من املجلة ....... 

عام كان على و�صك اأن يكون هنا يف الأردن �صعيدًا 

لول اأن تبللت خواتيمه بدماء طاهرة بريئة ل ذنب 

لأ�صحابها اإل اأن الإرهاب والتطرف مل يجد تعبريًا 

عن هزائمه امليدانية اإل عنفًا اأعمى توزعت اآثاره 

على العامل، ومل يفرق يف وطننا بني مواطن اآمن، 

جاء  و�صائح  واأهله،  وطنه  حماية  ديدنه  وجندي 

يطلب الدفء والأمان هنا يف الأردن، فحّول القتلة 

يف  �صيالقيه  اأن��ه  يعلم  يكن  مل  موت  الى  اأحالمه 

لي�صت�صرف  الأميال؛  اآلف  التي قطع  الكرك  قلعة 

التاريخ يف خفاياها ودهاليزها ال�صاحرة. 

هذا التطرف والقتل الذي يلب�س لبو�س الدين، 

بقوى  مدعومًا  اجل��رائ��م  اأب�صع  با�صمه  ويرتكب 

خارجية اإقليمية ودولية، وبع�صها �صقيقة اأوجدته 

اأنظمة  اإ�صقاط  هدفها  �صيا�صية  م�صالح  ودعمته 

و�صوًل  دويالت  الى  عربية  دول  وتق�صيم  بعينها، 

الى حتقيق ما مت التب�صري به، والتخطيط له منذ 

�صنوات طويلة، ل�صياغة �صرق اأو�صط جديد تكون 

فيه اإ�صرائيل طرفًا رئي�صًا معرتفًا به بل مرجعية 

باأي  ال�صرتاتيجية  م�صاحلها  لتجاوز  جم��ال  ل 

�صكل من الأ�صكال. 

وهم  الأردنيني،  على  املن�صرم  العام  مر  لقد 

دوًل  يدمر  اأن  اأو�صك  ال��ذي  الإره��اب  عن  مبناأى 

جماورة، ولول بع�س احلوادث هنا اأو هناك، والتي 

اأو  املنفردة،  بالذئاب  ت�صميتها  يف  الآراء  تختلف 

اخلاليا النائمة، ولول ذلك ملّر علينا العام كغريه 

من الأعوام، لكن نهاياته املغمو�صة بالدماء جاءت 

مختلفة. ورغم الهبة ال�صعبية الرائعة التي وقفت 

الغريبة علينا، وردة  الإرهاب، وظاهرته  يف وجه 

اأن  الظاهرة  لهذه  ت�صمح  مل  التي  الأمنية  الفعل 

العواقب  لكانت  خطرية  ارت��دادات  وتنتج  تتمدد، 

يختموه  اأن  اإل  اأب��وا  اخل��وارج  لكن  اأك��ر خطورة، 

بدماء الأبرياء، ومبظاهر الرتقب التي باتت تلف 

حياتنا، وت�صيطر علينا حت�صبًا وحيطة على اأبنائنا 

ووطننا. 

عام يقطر دمًا م�صى غري ماأ�صوف عليه، وها 

امل�صتقبل  الى  ينظر  �صعبنا  هو  وها  عمالنا،  هم 

باأمل كبري باأن ل مير العام احلايل اإل وقد تخل�س 

وطننا واأمتنا العربية والعامل باأ�صره من الإرهاب، 

اأخطائهم،  يتعلموا من  اأن  وليخ�صاأ داعموه ع�صى 

وجرائمهم املتتالية ول اآراهم كذلك. 

عام م�ضى يقطر دماً

وعام جديد يحمل الأمل

د. حيدر  ر�صيد



3 م��ج��ل��ة ال��ح��وارم��ج��ل��ة ال��ح��وار

اإلتحاد العام يطالب رئيس الوزراء بتعديل الحد األدنى لألجور 

اللجنة الثالثية توافقت على )300( دينار شهريًا  باستثناء أحد ممثلي أصحاب العمل
وجه رئي�س الإحتاد العام لنقابات عمال 

رئي�س  ال��ى  م��ذك��رة  املعايطة  م��ازن  الأردن 

الوزراء اأكد فيها باأنه رغم توافق جلنة العمل 

الى  لالأجور  الأدن��ى  رفع احلد  الثالثية على 

للمتغريات  ا�صتجابة  �صهريًا  دينار   )300(

اأح��د  با�صتثناء  والجتماعية  القت�صادية 

الوزراء  فاإن جمل�س  العمل،  اأ�صحاب  ممثلي 

مل يتخذ قرارًا بهذا ال�صاأن حتى الآن موؤكدًا 

باأن هنالك حاجة منذ خم�س �صنوات لزيادة 

احل���د الأدن�����ى، وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س امل��ذك��رة:  

ت��ع��ل��م��ون دول��ت��ك��م ال���ظ���روف الق��ت�����ص��ادي��ة 

اليوم  عمالنا  يعي�صها  ال��ت��ي  والجتماعية 

ومتطلبات  املعي�صة،  تكاليف  ارتفاع  نتيجة 

والجتماعية،  القت�صادية  اليومية  احلياة 

مما يتطلب منا جميعًا مراعاة ظروف هذه 

الأجور  وخا�صة  الكبرية،  الجتماعية  الفئة 

رفع  مت  اإذ  العمال،  ه��وؤلء  يتقا�صاها  التي 

احلد الأدنى لالأجور احلالية اإلى 190 دينارًا 

منذ بداية عام 2012، وقد م�صى الآن حوايل 

ارتاأت  القرار، مما  خم�س �صنوات على هذا 

واملعنية  العمل  ل�صوؤون  الثالثية  اللجنة  معه 

اأن  البالد  لالأجور يف  الأدن��ى  احل��د  ب��اإق��رار 

وتعمل  به،  املعمول  الدنى  احلد  رفع  تدر�س 

القت�صادية  للمتغريات  ا�صتجابة  رفعه  على 

 )300( على  اللجنة  وتوافقت  والجتماعية، 

ثالثمائة دينار �صهريا با�صتثناء اأحد ممثلي 

معه  ا�صطر  مما  العمل،  اأ�صحاب  الأخ���وة 

الأم��ر  رف��ع  اإل��ى  ال�صابق  العمل  وزي��ر  معايل 

القرار  لتخاذ  املوقر؛  ال��وزراء  جمل�س  اإل��ى 

طبقًا  وذل���ك  اخل�����ص��و���س،  ب��ه��ذا  املنا�صب 

ل�صنة   8 رقم  الأردين  العمل  قانون  لأحكام 

املجل�س  يتخذ  مل  الآن  حتى  ولكن   ،1996

يتخذ  اأن  اآملني  ال�صاأن،  بهذا  ق��راره  املوقر 

برفع احلد  ق��راره  احل��ايل  ال���وزراء  جمل�س 

الأدنى لالأجور؛ نظرًا للظروف املعي�صية التي 

اإلى زيادة  يعي�صها العمال، وحاجتهم املا�صة 

�صنوات،  خم�س  منذ  امل��ق��رر  الأدن���ى  احل��د 

وهناك مطالب يومية من العمال ومنظماتهم 

النقابية باإيالء هذا الأمر الهتمام املطلوب، 

ا�صتغالل  الفر�س على من يحاولون  وتفويت 

العمال،  مب�صاعر  والتالعب  الظروف،  هذه 

وا�صتثارة عواطفهم.

اهتمامكم  ح�صن  ل��دول��ت��ك��م  ���ص��اك��ري��ن 

وت��ع��اون��ك��م وح��ر���ص��ك��م ع��ل��ى ت��وف��ري اأج���واء 

منا�صبة للعمل.

رئي�س الإحتاد

مازن املعايطة

دون غريهم من البنوك العاملة يف الأردن، 

يف  امل�صريف  القطاع  يف  العاملون  بات  اأن  وبعد 

ال�صاد�س  ال�صهر  رات��ب  على  يح�صلون  الأردن 

يف  العاملون  اأي�����ص��ًا  عليه  يح�صل  ال���ذي  ع�صر 

العديد  يف  العاملة  الأخ��رى  املوؤ�ص�صات  ع�صرات 

الأردين  البنك  اإدارت��ا  ت��زال  ل  القطاعات،  من 

الكويتي و كابيتال بنك ترف�صان م�صاواة العاملني 

الأخرى،  البنوك  كافة  بزمالئهم يف  البنكني  يف 

واحلجج بطبيعة احلال غري مقنعة، والهدف كما 

يبدو اإثبات اأن �صاحبي القرار يف البنكني يودان 

اإثبات اأن جتربتهما يف تويل حقيبة وزارة العمل 

النقابات  مواجهة  يف  وخربة  ح�صانة  اأعطتهما 

العمالية ومطالب العاملني. 

ل توّد النقابة من جانبها اإثبات �صيء خا�س، 

النزاع  مدة  طالت  مهما  باأنه  يتلخ�س  وموقفها 

العقلية  وطبيعة  البنكني،  اإدارت���ي  مع  العمايل 

التي تفكران بها، فاإن هذا املطلب �صيبقى قائمًا 

املحكمة  قرار  كان  ومهما  النقابة،  بقاء  هو  كما 

العمالية التي �صي�صل اإليها ملفي النزاعني حتمًا، 

قراراتها  عدالة  و  بنزاهتها  النقابة  تثق  والتي 

م�صاواة  واجب  البنكني  عن  ي�صقط  ل  ذلك  فاإن 

النقابة من  ولن مينع  لديهما بغريهم،  العاملني 

اأي�صًا،  ال�صتمرار يف املطالبة بهذا احلق وبغريه 

تريد  ال��ذي  )م��ا  قائمًا  الكبري  ال�����ص��وؤال  ويبقى 

مع  التعامل  من  مبوقفهما  البنكني  اإدارتا  اإثباته 

ممثل املوظفني القانوين وق�صاياهم؟؟؟(

البنك األردني الكويتي وكابيتال بنك 
ما هو املطلوب؟؟؟



م��ج��ل��ة ال��ح��وار م��ج��ل��ة ال��ح��وار4

اللجنة  واأع�صاء  برئي�س  الإحت��اد  رئي�س  الزميل  رحب 

ذلك  بعد  وّع��رف  م�صبوقة،  غري  اخلطوة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دًا 

اأ�صار الى دور الإحتاد  بروؤ�صاء النقابات العمالية، ومن ثم 

العام لنقابات العمال الذي يعمل دون تغليب م�صلحة طرف 

على طرف اآخر قائاًل اأن الإحتاد اأبرم من خالل النقابات 

اتفاقية   )380( ح��وايل  �صنوات  خم�س  اآخ��ر  يف  العمالية 

دينار  مليون   )600( م��ن  اأك��ر  مبوجبها  حتقق  جماعية 

ومن�صورة  بالكامل،  موثقة  للعمال  جديدة  مكا�صب  اأردين 

يف اجلريدة الر�صمية، فعلى �صبيل املثال نقابة العاملني يف 

الكهرباء توقع اتفاقية مع �صركة الكهرباء، فهذه التفاقية 

خالل  من  دينار  مليوين  كلفتها  تعديالت  مبوجبها  حتقق 

وتاأمني �صحي، فهذه  الراتب، وغالء معي�صة،  زيادات على 

لجنة العمل يف مجلس األعيان تلتقي رئيس 
اإلتحاد العام وأعضاء املكتب التنفيذي لإلتحاد

يف  الجتماعية  التنمية  و  العمل  جلنة  واأع�صاء  رئي�س  يبديه  الذي  الهتمام  اأكدت  هامة  خطوة  يف 

جمل�س الأعيان بق�صايا العمال والنقابات املمثلة لهم, قام وفد من اللجنة برئا�صة رئي�صة اللجنة ال�صيدة 

هالة ب�صي�صو لطوف وع�صوية ال�صيد �صمري مراد مقرر اللجنة وال�صيد محمد جواد حديد وال�صيدة فداء 

حمود يرافقهم عدد من كبار موظفي املجل�س ذوي العالقة باللجنة بزيارة الى مقر الإحتاد العام لنقابات 

عمال الأردن, وذلك بتاريخ 2016/12/21, حيث كان يف ا�صتقبالهم الزميل مازن املعايطة رئي�س الإحتاد 

العام لنقابات العمال, وعدد من اأع�صاء املكتب التنفيذي )روؤ�صاء النقابات العمالية(.
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التفاقيات يتم توقيعها بعد تقدمي مطالب من النقابة الى 

جماعية  اتفاقية  توقيع  يتم  احل��وار  وبعد  العمل،  �صاحب 

التفاقية  لهذه  ويكون  الأردين،  العمل  قانون  اأحكام  ح�صب 

عن  ذكرُتها  التي  الأرق���ام  ب��اأن  اأزع���م  اأن��ا  و  معينة،  م��دة 

املكا�صب التي ح�صل عليها العمال من خالل التفاقيات ل 

يوجد حركة نقابية يف العامل حققت مثل هذه المتيازات، 

يف  دورات  لعدة  ع�صو  ك��وين  بحكم  ذل��ك  على  مطلع  واأن��ا 

جمل�س اإدارة منظمة العمل الدولية، حيث متر على املجل�س 

كافة التفاقيات املوقعة يف العامل. 

نقابية جتري  يوجد حركة  اأنه ل  اأوؤكد  اأنا  اآخر  يف جانب 

الوطن  وم�صتقلة يف  القمة،  الى  القاعدة  النتخابات من  بها 

العربي، اإل يف الأردن، واأنا اأعلم اأي�صًا اأّن بع�س الدول الأوروبية 

بالوعي  نتميز  فنحن  النقابية،  حركتنا  م�صتوى  يف  لي�صت 

التي  والإختاللت  العقبات  ببع�س  يتعلق  فيما  اأما  والإمي��ان، 

ح�صلت بعد ما �صمي بالربيع العربي، فهناك بع�س املوؤ�ص�صات 

ومراكز الدرا�صات التي �صنعت ما ي�صمى بالنقابات امل�صتقلة، 

وذلك حتت �صعار التعددية النقابية، وهذه املوؤ�ص�صات قامت 

بتجميع بع�س الأ�صخا�س الذين خا�صوا النتخابات النقابية 

ويف  امل�صتقلة(  )بالنقابات  اأ�صموه  ما  فاأ�ص�صوا  ينجحوا  ومل 

الدولية  العمل  منظمة  لكن  يدعمهم،  من  وج��دوا  البداية 

واأوقفوا  اكت�صفوهم   )ITUC( للنقابات  ال��دويل  والإحت��اد 

التعامل معهم. 

حت�صل  اأنها  واملراكز،  املوؤ�ص�صات  لهذه  املميز  ال�صيء  اإّن 

على دعم خارجي ت�صتغله يف عقد ور�صات عمل مرتافقة مع 

النواب وال�صحفيني تدعو بع�صها  اإعالنات وتدعو لها بع�س 

الى موؤمترات �صكلية تعلن بعدها عن ت�صكيل نقابات جديدة 

تبداأ باملزاودة على النقابات القائمة الأمر الذي �صبب اإرباكا 

كبريًا وخا�صة جتاه العمال، واأ�صحاب العمل مما ي�صعهم يف 

حرية حول مع اأي من النقابات يتعاملون، وهذا يوؤثر بطبيعة 

احلال على م�صالح العمال. 

الآن نحن مهتمون جّدًا بالتعاون مع جمل�س الأعيان، وجلنة 

قانون  ان  وخا�صة  املجل�س،  يف  الجتماعية  والتنمية  العمل 

العمل �صيبحث من جديد يف الدورات القادمة. وهنالك بع�س 

ب�صيطة،  تعديالت  وهي  عليه،  اإجراوؤها  املطلوب  التعديالت 

يراأ�صها  التي  ال��ن��واب  جمل�س  يف  العمل  جلنة  يف  وزم��الوؤن��ا 

زميلنا خالد زاهر الفناط�صة وهو نائب رئي�س الإحتاد العام 

للنقابات، �صيعملون على اإقرار هذا القانون ب�صرعة و�صُيحّول 

مهم  دور  للجنتكم  و�صيكون  الأعيان،  جمل�س  الى  ذلك  بعد 

اإذا رغبتم بال�صتئنا�س  يف مناق�صته واإقراره ونحن جاهزون 

براأينا.  

كــلــمــة الــ�ــصــيــدة هــالــة 

رئي�صة  ــوف  ــط ل ب�صي�صو 

والتنمية  الــعــمــل  جلــنــة 

جمل�س  يف  الجــتــمــاعــيــة 

الأعيان: 

ا�صتقبالكم  على  »اأ�صكركم 

ل��ن��ا يف م��ق��ر الحت������اد ال��ع��ام 

اأن  اأود  وم��ا  العمال،  لنقابات 

اأق���ول���ه ه���و اأن����ه ب����دون ح��رك��ة 

تنمية  اخ�صائية  باعتباري  واأن��ا  العمل،  ن�صتطيع  ل  عمالية 

اجتماعية اأقول لكم اإنه بدون عمل محرتم وكرامة اإن�صانية، 

لي�س هنالك اإجناز، فهنالك بع�س البلدان ن�صبة البطالة فيها 

�صفر ولكن معدلت الفقر مرتفعة جدًا، وهذا يدل على اأهمية 

العالقة بني الفقر، والعدالة الجتماعية، وهذه الأمور مت�س 

لدينا كلجنة  املجال  العمالية، ويف هذا  النقابات  �صلب عمل 

هذه  مع  اأعمل  ب��اأن  اأت�صرف  واأن��ا  ال�صتف�صارات  بع�س  عمل 

اللجنة واأ�صكر ب�صكل خا�س معايل �صمري مراد الذي كان له 

الآن  اإعطاوؤنا  اإذا رغبتم  واأريد  اللقاء،  ترتيب هذا  ف�صل يف 

بع�س التفا�صيل اأو تقدمي ورقة مكتوبة بهذا اخل�صو�س، اأو اأن 

تنتظروا حتويل م�صروع قانون العمل اإلى جمل�س النواب ومن 

ثم اإلى جمل�س الأعيان.

يف جانب اآخر لدي رغبة مبعرفة ن�صبة النت�صاب للنقابات 

العاملة  القوى  حجم  من  النت�صاب  هذا  ميثل  وكم  العمالية 

عن  اأ�صمع  اأن  اأود  كما  منا�صبة،  ن�صبه  ه��ذه  وه��ل  الأردن��ي��ة، 

بحكم  واأنا  النقابية،  تواجهها احلركة  التي  التحديات  بع�س 

اخللفية التي جئت منها اإلى هذه اللجنة، اأرغب مبعرفة كيفية 

�صمان حقوق العمال مبوجب القانون النافذ، وكيف ي�صتطيع 

وما  حقوقهم،  �صمان  على  العمال  ي�صاعد  اأن  العام  الحتاد 

هي الآلية التي ي�صتطيع بها الدفاع عن العمال الذين يطالبون 

بحقوقهم؟”

�صمري  ــيــد  ــص ــ� ال ــمــة  كــل

العمل  جلنة  مــقــرر  مـــراد 

يف  الجتماعية  والتنمية 

جمل�س الأعيان: 

»ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، 

و �صكرًا على ح�صن ال�صتقبال، 

العتذار عن زمالئي  اأودُّ  اأنا  و 

و  العمل  اأع�صاء جلنة  الآخرين 

جمل�س  يف  الجتماعية  التنمية 

من  يتمكنوا  مل  الذين  الأعيان 

لطوف • هالة 

مراد • �صمري 
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احل�����ص��ور ل���ظ���روف ط��ارئ��ة، 

اآل��ي��ة  اأن  ال���ى  الإ����ص���ارة  واأود 

بحكم  فاأنا  يل  معروفة  العمل 

�صركة  اإدارة  ملجل�س  رئا�صتي 

ت���وزي���ع ال���ك���ه���رب���اء ك����ان يل 

مع  املا�صية  ال�صنة  احتكاك 

الأخ علي احلديد رئي�س نقابة 

وقد  ال��ك��ه��رب��اء،  يف  العاملني 

تو�صلنا  التي  التفاقية  مكنتنا 

نتجاوز  اأن  من  حينه  يف  اإليها 

الإ�صرابات والعت�صامات، ونحن كبلد لي�س لنا اأي م�صلحة 

الذي  البناء  احل��وار  فاإن  وبالتايل  العمالية،  الإ�صرابات  يف 

اأ�صرمت اإليه هو الذي يوؤدي الى تال�صي الإ�صرابات وهو الذي 

حقق الإجنازات التي ذكرها رئي�س الإحتاد يف بداية حديثه، 

ونحن كمجل�س اأعيان، و�صلطة ت�صريعية ترد الينا �صكاوي من 

واأي�صًا  املثال،  �صبيل  �صكاوي من معلمات على  مثل  مواطنني 

وردتنا �صكوى خطية من النقابات امل�صتقلة ت�صتف�صر فيها عن 

موقف جمل�س الأعيان من هذه النقابات، ولهذا فاإن العالقة 

التي نود بناءها نحن كلجنة عمل وتنمية اجتماعية يف جمل�س 

الأعيان يجب اأن تبنى اأي�صًا مع زمالئنا النواب، ومعكم اأنتم 

كعمال واأ�صحاب عمل، يجب اأن نبني عالقة ت�صاركية نواجه 

على  التحديات  هذه  ومن  امل�صتقبل،  يف  بلدنا  حتديات  بها 

�صبيل املثال مطالب نقابة العاملني يف الكهرباء حيث اتفقنا 

اتفاق حول هذه  الى  اأن ن�صل  باأننا يجب  البع�س  مع بع�صنا 

املطالب، وفعاًل و�صلنا لذلك، ولهذا فطاملا النوايا الإيجابية 

موجودة، فكل �صيء ميكن الو�صول اليه، واأنا اأعلم باأن اغلب 

ي�صعون  ا�صتثناء  دون  الطاولة  هذه  على  اجلال�صني  الإخ��وان 

م�صلحة الوطن قبل كل �صيء. 

والقانون  عملنا،  يحكم  ال��ذي  هو  القانون  حال  كل  على 

يرتب  وعندما  وا�صح،  وهو  املجتمع  فئات  بني  الفي�صل  هو 

واأنا ل  بها،  نلتزم  ان  الق�صايا، فيجب  القانون جمموعة من 

اأخو�س يف متاهة اللجنة الثالثية، ول يف رفع احلد  اأريد ان 

الأدنى لالأجور، واأريد اأن اأ�صمع من النقابات عن نوع احلماية 

العمال  من  كبريًا  تظلمًا  هنالك  لأن  للنا�س،  يقدمونها  التي 

فاملعلمات اللواتي يعملن باأقل من )100 دينار(، ويتم اقتطاع 

بدل ا�صرتاك يف ال�صمان الجتماعي من رواتبهن، كيف يجب 

دهاليز  يف  ُتدخُلنا  احلالة  هذه  لأن  حالتهن؛  مع  نتعامل  اأن 

طويلة، واأنا اأرغب اأن ا�صمع من النقابات كيف ميكن مواجهة 

هذه الظواهر، واأنا احتدث عن املبداأ العام، وهذا ينطبق على 

العاملني يف املحيكات اأي�صًا، ولذلك يجب اأن نكون وا�صحني، 

وهدفنا تطبيق القانون بحذافريه وعلى هذا الأ�صا�س نود اأن 

ن�صل الى تعاون متبادل. 

يجب  الق�صية  فهذه  امل�صتقلة  النقابات  ملو�صوع  بالن�صبة 

يف  ملوقفنا  مغاير  الدولية  العمل  منظمة  موقف  اأن  نعلم  اأن 

املجال  ه��ذا  يف  توافق  ال��ى  ن�صل  اأن  يجب  ولذلك  الأردن. 

باملعنى ال�صحيح واأنتم تعلمون اأن اأي اتفاقية ل نوافق عليها 

يبداأ ال�صغط علينا من اأجل توقيعها.« 

مداخلة الزميل الدكتور حيدر ر�صيد يف اللقاء:

»اأود احلديث باخت�صار، والرتحيب باأع�صاء جلنة العمل 

اأن  وخا�صة  م�صبوقة،  غري  زيارة  وهذه  الأعيان،  جمل�س  يف 

مهني،  تاريخ  الى  امل�صتندة  بالكفاءات  مليئة  اللجنة  هذه 

فخر  م�صدر  وه��ذا  يريدونه،  ما  يعرفون  اللجنة  واأع�صاء 

احلركة  عالقة  يف  الأم��ام  الى  خطوة  ونعتربه  لنا  بالن�صبة 

جديد  �صيء  لدينا  والآن  الت�صريعية،  بال�صلطة  النقابية 

يف  ودخلنا  الطبقي  ال�����ص��راع  عهد  انتهى  فقد  ال��ع��امل  يف 

مرحلة احلوار الجتماعي، وهذا �صيء مهم جدًا، فاحلوار 

من  اأوًل  مب�صلحته  علم  على  طرف  كل  يجعل  الجتماعي 

يف  اأعجبني  وقد  الآخ��ر،  الطرف  م�صلحة  يتجاوز  األ  اأجل 

هذا املجال ما قاله الزميل رئي�س الإحتاد باأن قانون العمل 

الأردن  يف  ولكننا  الأط��راف،  كافة  م�صلحة  ميثل  ان  يجب 

واأنا  ذاتية،  وم�صاكل  مو�صوعية،  مب�صاكل  ن�صطدم  نزال  ل 

نقابية  كحركة  الأردن  يف  الآن  نعانيه  ما  اأهم  اأن  بتقديري 

القانون يعك�س  العمل، و يف هذا املجال فاإن هذا  هو قانون 

توازن القوى القائم بني الأطراف الجتماعية، وعمليًا كلما 

مو�صوعية  مب�صكلة  ن�صطدم  القانون  هذا  نعدل  اأن  حاولنا 

اأخرى وهي اأن التوازن يف ال�صلطة الت�صريعية يعك�س م�صلحة 

الطرف الأكر قوة وهو اأ�صحاب العمل، ولول ذلك لكان من 

ال�صهل التوافق على قانون عمل جديد يعك�س م�صلحة كافة 

الأطراف الجتماعية. 

جيد،  �صيء  هو  الآن  الأردن  يف  يجري  ما  حال  كل  على 

وعندما ي�صاأل معايل �صمري مراد عن موقف منظمة العمل 

التعددية، فهذا �صوؤال مو�صوعي ومهم  الدولية من مو�صوع 

من اأحد اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية، فمنظمة العمل الدولية 

احلالت  من  كثري  يف  التعددية  هذه  ولكن  التعددية،  توؤيد 

ُي�صاُء فهمها وا�صتغاللها وب�صكل خا�س من اخلارج من قبل 

موؤ�ص�صات ومنظمات لها م�صلحة يف تفتيت احلركة النقابية 

وحتقيق  الأردن  يف  القائم  الجتماعي  الن�صيج  وت�صويه 

اأجندات خارجية. 

حديد جواد  • محمد 
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النقابات  معاناة  لكم  اأنقل  اأن  يهمني  اآخ��ر  جانب  يف 

على  العمل  وزارة  فم�صكلة  املطلبية،  الق�صايا  يف  العمالية 

�صبيل املثال اأن كل وزير جديد ياأتي، يغري اآلية عمل الوزارة، 

النقابات  بق�صايا  الهتمام  ي�صعف  معني  وزي��ر  عهد  ففي 

بهذه  الهتمام  يتم  جديد  وزي��ر  ياأتي  وعندما  مطالبهم  و 

التي  الثانية  النقطة  اأم��ا  مهمًا،  دورًا  تاأخذ  التي  الق�صايا 

النقابات العمالية بالإ�صافة الى  اأن  اليها فهي  اأود الإ�صارة 

ب��داأت  الإحت���اد  رئي�س  عنه  حت��دث  ال��ذي  املطلبي  اجل��ان��ب 

يف  و  التدريب،  كق�صايا  اأخ��رى  هامة  بق�صايا  بالهتمام 

الى حوايل ثالث ع�صرة  بال�صكر  اأتوجه  اأن  اأود  املجال  هذا 

اإدارة بنك يف الأردن، تقوم بدعم مركز التدريب امل�صريف 

تو�صيعه  على  نعمل  والذي  لنقابتنا،  التابع  والعمايل  واملايل 

الآن ليبداأ بعقد دورات تدريبية خلريجي اجلامعات للتدرب 

يف هذا املركز وتاأهيلهم للعمل، بالتعاون مع اإدارات البنوك 

الن�صاط غري موجود  امل�صرفية، وهذا اجلانب اجلديد من 

لديها  الأخرى  العمالية  النقابات  اأن  متاأكد  واأنا  الآن،  حتى 

مثل هذه املبادرات الهامة. 

يف جانب اآخر -ودون ذكر الأ�صماء- ل يزال لدينا م�صكلة 

مع  بعنجهية  تتعامل  التي  الإدارات  بع�س  مع  التعامل  يف 

جمال�س  روؤ�صاء  اأحد  املثال  �صبيل  وعلى  العمالية،  النقابات 

الإدارات امل�صرفية ل يزال يرف�س منح موظفي البنك احلق 

الذي ح�صل عليه غالبية العاملني يف البنوك الأخرى، وهو 

راتب ال�صهر ال�صاد�س ع�صر اأي العاملني يف 23 بنكًا من اأ�صل 

العمالية  املحكمة  وعمليًا  �صابق  وزير عمل  لالأ�صف  وهو   25

اأن حتكم ا�صتنادًا ملبادئ  اإذا و�صلت الق�صية اليها يفرت�س 

العدل وامل�صاواة بني املوؤ�ص�صات العاملة يف نف�س القطاع. 

مرة ثانية اأود التاأكيد اأن زيارتكم اليوم هي خطوة هامة 

وغري م�صبوقة واأهاًل و�صهاًل بكم يف الإحتاد العام لنقابات 

عمال الأردن.«  

رئي�س  العمراين  اهلل  فتح  الزميل  اأكد  جانبه  من 

على  الن�صيج  و  الغزل  يف  للعاملني  العامة  النقابة 

اأريد  اأنا  الإجنازات التي حتدث عنها رئي�س الإحتاد، وقال 

هذا  تعرت�س  التي  وامل�صاكل  املالب�س  قطاع  عن  اأحتدث  اأن 

القطاع، وخا�صة ما يتعلق باتفاقية التجارة احلرة مع اأمريكا 

حيث كانت هنالك مالحظات من بع�س اأع�صاء الكونغر�س 

ل��الأردن،  وامل�صاعدات  الدعم  بوقف  يهددون  كانوا  الذين 

ب�صبب التهام املوجه لنا بالجتار بالب�صر، خا�صة اأن قطاع 

املالب�س يعمل به حوايل 65 األف عامل منهم حوايل 45 األف 

وانتقلنا  الإ�صكالت،  ا�صتطعنا جتاوز هذه  وقد  وافد،  عامل 

الآن الى توقيع اتفاقيات قطاعية وذلك بالتعاون مع وزارة 

العمل واحلوار مع اأ�صحاب العمل. 

توقيع  الى  الأع��وام 2012 وحتى 2016  تو�صلنا من  لقد 

كانت  الدولية  املنظمات  لأن  �صنة؛  كل  قطاعية  اتفاقيات 

مواجهة  م��ربر  حتت  التفاقيات  ه��ذه  ���ص��رورة  على  تركز 

دائرة  من  الأردن  اإخ��راج  ا�صتطعنا  وقد  بالب�صر،  الإجت��ار 

وق�صاياهم  العمال  عن  ندافع  ل  اأننا  يعني  وه��ذا  التهام، 

املطلبية فقط بل ندافع عن الوطن والق�صايا الوطنية اأي�صا. 

رئي�س الإحتاد العام لنقابات العمال ويف معر�س تعليقه 

على ما ُطرح يف الجتماع، اأ�صار الى اأن قانون العمل الذي 

مت  ما  اإذا  الق�صية  ينهي  النيابية  العمل  جلنة  يف  يناق�س 

جتاوزها  فيمكن  محدودة  نقاط  بقيت  واإذا  عليه،  التفاق 

ان  يجب  القانون  ه��ذا  اأن  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  معكم 

مع  يتعار�س  األ  ويجب  الثالثة،  الأط��راف  م�صلحة  يعك�س 

م�صالح املجتمع، وبذلك نكون مرتاحني لأن بع�س الق�صايا 

بها قبول من الطرف الآخر.

بالن�صبة للمنت�صبني للنقابات العمالية نحن من الناحية 

القانونية منثل كافة العمال، ويف حال توقيع اتفاق جماعي 

فاإن هذا التفاق ي�صمل اجلميع وُيلزم اجلميع، اأما املنت�صبون 

للنقابات العمالية فهم حوايل )120( األف منت�صب من اأ�صل 

)750( األف عامل يف القطاع اخلا�س، وهذه الن�صبة تعترب 

وهي  اختياري،  للنقابات  النت�صاب  اأن  معرفة  عند  جيدة 

للنقابات  النت�صاب  ن�صبة  ان  ت�صكل حوايل )13%( يف حني 

النقابات يف  فاإن بع�س  يف فرن�صا هي )8%( فقط، وعمليًا 

اأما  الأردن ت�صل ن�صبة النت�صاب فيها الى حوايل )%95(، 

نقابة املعلمني فهي نقابة مهنية ولي�صت نقابة عمالية. 

العام  الإحتاد  فاإن  لالأجور،  الأدنى  احلد  ق�صية  وب�صاأن 

الى  لي�صل  احل��د،  ه��ذا  بتبديل  طويلة  ف��رتة  منذ  يطالب 

قانون  اإق��رار  يف  لي�صت  الواقع  يف  وامل�صكلة  دينار،   )300(

العمل بل يف تطبيقه، وهنالك ن�س يف القانون املقرتح ين�س 

على اأن حالت الف�صل التع�صفي يجب اأن يتم فيها دفع راتب 

�صهر عن كل �صنة خدمة للعامل املف�صول تع�صفيًا. 

هذا وقد اأبدى عدد من الزمالء اأع�صاء املكتب التنفيذي 

ويف  الأعيان،  جمل�س  يف  العمل  جلنة  لأع�صاء  مالحظاتهم 

نهاية الجتماع تقدم رئي�س الإحتاد بال�صكر لأع�صاء اللجنة 

على زيارتهم لالحتاد موؤكداً على اأهمية التعاون، وا�صتمرار 

اللقاءات من اأجل م�صلحة العمال. 
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الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  التقت 

العمال  لنقابات  العام  الإحت��اد  رئي�س  الروابدة  ناديا  ال�صيدة 

مازن املعايطة واأع�صاء املكتب التنفيذي لالإحتاد، وذلك يف مقر 

الإحتاد حيث مت البحث يف م�صروع تطبيق التاأمني ال�صحي من 

اخلمي�س  يوم  وذلك  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  قبل 

املوافق 2016/12/22م. 

رحب رئي�س الإحتاد مازن املعايطة بال�صيدة ناديا الروابدة 

يف  الجتماعي  ال�صمان  موؤ�ص�صة  موظفي  كبار  من  ومرافقيها 

هذه اجلل�صة الهامة التي مت بها تناول ق�صية هامة، وهي ق�صية 

التاأمني ال�صحي، ملا لها من اأهمية بالغة؛ وخا�صة يف هذه الأيام 

ومن  الق�صايا،  من  العديد  الأردين  املجتمع  بها  يواجه  التي 

اأبرزها التاأمني ال�صحي. 

كان  اأن  منذ  ُتبحث  الق�صية  باأن هذه  الإحت��اد  رئي�س  واأك��د 

الدكتور زيد حمزة وزيرًا لل�صحة، وقد تعر املو�صوع يف حينه 

هذا  لتطبيق  ال��ق��رار  اأ�صحاب  ل��دى  جدية  الآن  نلم�س  لكننا 

اإننا كعمال الطرف الأ�صعف ونحن املتلقون  التاأمني، وبخا�صة 

التاأمني  تفا�صيل هذا  تو�صيح  اأجل  ولذلك ومن  لهذه اخلدمة، 

املطروح اأترك احلديث لعطوفة مدير عام ال�صمان الجتماعي. 

موؤ�ص�صة  عــام  مدير  الــروابــدة  نــاديــا  ال�صيدة 

الإحت��اد  لرئي�س  ال�صكر  قدمت  الجتماعي  ال�صمان 

من  طرف  مع  اللقاء  هذا  على  التنفيذي  املكتب  واأع�صاء 

الأطراف املعنية بتطبيق التاأمني ال�صحي، واأكدت اأن موؤ�ص�صة 

ال�صمان الجتماعي كان لها عدة لقاءات مع احلكومة، ومع 

من  املنتفع  الطرف  مع  هو  اللقاء  وه��ذا  العمل،  اأ�صحاب 

التاأمني ال�صحي وهم العمال فكل ال�صكر لقبولكم اجللو�س 

مع املوؤ�ص�صة، و التحاور يف مو�صوع التاأمني ال�صحي، وقالت 

اإننا جميعًا نعرف اأن التاأمني ال�صحي هو التاأمني اخلام�س 

الذي  الوحيد  التاأمني  وهو  الجتماعي،  ال�صمان  قانون  يف 

الدرا�صات  يف  متت  درا�صته  ب��اأن  علمًا  الآن  حتى  يطبق  مل 

الإكتوارية ال�صابقة التي اأجريت، وكان يتم تاأجيله يف حينه 

حت�صبًا من بع�س املخاطر من حيث ُمدد ون�صب ال�صرتاكات، 

ونحن هذه ال�صنة بداأنا نتحدث عن تطبيقه، وقد اأ�صار كتاب 

و�صموليته،  ال�صحي  التاأمني  تطبيق  الى  ال�صامي  التكليف 

بالتعاون مع  التنفيذي  برناجمها  التزمت احلكومة يف  كما 

ال�صحي،  التاأمني  لتطبيق  الجتماعي  ال�صمان  موؤ�ص�صة 

وقد اأ�صارت الدرا�صة الإكتوارية الثامنة الى تطبيق التاأمني 

ملناقشة مشروع التأمني الصحي

مدير عام املؤسسة العامة للضمان االجتماعي تلتقي 
رئيس اإلتحاد العام وأعضاء املكتب التنفيذي لإلتحاد 
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ال�صحي واآلية تطبيقه، ومن هم املنتفعون وامل�صرتكون فيه، 

�صوء  يف  املوؤ�ص�صة  ب��داأت  حيث  ال�صرتاكات  ن�صب  هي  وما 

ذلك بدرا�صة تطبيق التاأمني ال�صحي. 

لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  قدمت  وق��د  ه��ذا 

عن  والبيانات  بالوثائق  ُمدّعمًا  وافيًا  �صرحًا  الجتماعي 

امل�صروع املطروح من قبل املوؤ�ص�صة لتطبيق التاأمني ال�صحي 

قبل  والتعليق من  باب احلوار  بعد ذلك  ُفتح  ال�صامل حيث 

وقدموا  منهم  التنفيذي، حيث حتدث عدد  املكتب  اأع�صاء 

عام  مدير  عنها  اجابت  التي  وا�صتف�صاراتهم  مالحظاتهم 

املوؤ�ص�صة باإ�صهاب. 

يف  الــعــامــة  النقابة  رئي�س  الــزمــيــل  مــداخــلــة 

الجتماع: 

هذا وقد اأبدى الدكتور حيدر ر�صيد رئي�س النقابة العامة 

مالحظاته حول م�صروع التاأمني ال�صحي املطروح من قبل 

املوؤ�ص�صة قائاًل: 

»اأهاًل و�صهاًل مرة ثانية

يف الواقع هناك فرق كبري بني ما كان مطروحًا يف عهد 

د. زيد حمزة، وما هو مطروح الآن، ففي ال�صابق كان هنالك 

اعترب  ل  واأنا  امل�صروع  عار�صت  �صخ�صيًا  واأنا  خطري  �صيء 

احلني  ذلك  يف  به  املطروح  بال�صكل  امل�صروع  تطبيق  عدم 

خ�صارة؛ لأن ما هو مطروح كان �صيوؤدي الى �صلب احلقوق 

املكت�صبة من العاملني يف القطاع اخلا�س، امل�صتفيدين من 

املطروح  التاأمني  يحل  بحيث  متطورة  �صحي  تاأمني  اأنظمة 

مكان كافة التاأمينات املوجودة يف حينه.

واأن��ا  املوؤ�ص�صة،  من  مطروح  متطور  �صيء  هنالك  الآن 

فئة  هي  ال�صحي  للتاأمني  حاجًة  الأك��ر  الفئة  اأن  ب��راأي��ي 

املتقاعدين اأو فئة املواطنني غري امل�صمولني باأي نظام تاأمني 

�صحي، وهذه م�صوؤولية ال�صمان الجتماعي ولي�صت م�صوؤولية 

هوؤلء، بل هي يف الواقع م�صوؤولية الدولة التي من املفرو�س 

الرتكيز  بعد  ال�صحي  بالتاأمني  املتعلق  اجلانب  تغطي  اأن 

على مو�صوع املتقاعدين،  و قد اأ�صارت عطوفة املدير العام 

الى اأن ا�صرتاك املتقاعدين �صيكون من خالل القتطاع من 

رواتبهم واأنا كنت اأعتقد اأن احلكومة هي التي �صتدفع، فهذا 

اأن  اأم  الى نقا�س؛ هل �صيكون من رواتبهم  املو�صوع يحتاج 

النفقات بحيث حت�صل هنالك  احلكومة �صت�صاهم يف هذه 

مناقلة ما بني نفقات التاأمني ال�صحي التي تدفعها احلكومة 

الآن كما فهمت من حديث مدير عام موؤ�ص�صة ال�صمان من 

تاأمني  لتغطي  ال�صحي  التاأمني  نفقات  بع�س  حتويل  خالل 

املتقاعدين، ويف جانب اآخر، فاإن ما يبعث على الرتياح اأن 

التاأمني ال�صحي الذي يح�صل عليه العمال الآن �صيبقى كما 

هو، ولكن يبقى اخلوف من عبارة )التاأمني ال�صحي الذي 

يح�صل عليه العاملون الآن و توافق عليه املوؤ�ص�صة( والذي 

ذكرته يف حديثها وهو بحاجة الى تو�صيح اأو اتفاق، فماذا 

�صركة،  يف  موظفًا  اأن��ا  اأك��ون  اأن  املمكن  من  ذل��ك؟؟  يعني 

الى  الذهاب  واأ�صتطيع  خا�س،  �صحي  تاأمني  على  واح�صل 

بع�س  ع��دا  م��ا  املطلوبة  العمليات  واأج���ري  م�صت�صفى  اأي 

ال�صتثناءات الب�صيطة يف بع�س املوؤ�ص�صات، فهل �صيكون هذا 

الجتماعي  ال�صمان  ملناق�صة  خا�صعًا  التاأمني  من  ال�صكل 

لتقرير ما اإذا كان هذا التاأمني مقبوًل من املوؤ�ص�صة اأم غري 

مقبول، فهذه الق�صية بحاجة الى التفكري واملناق�صة. 

 يف جانب اآخر لو �ُصئلُت اأنا �صخ�صيًا كيف �صيتم تطوير 

التاأمينات ال�صحية بالن�صبة للعمال، فاأنا اأف�صل ان يتم ذلك 

التي  اجلماعية  والتفاقيات  العمالية  النقابات  خالل  من 

التفاقيات  لأن هذه  والإدارات،  العمل  اأ�صحاب  مع  توقعها 

هنالك  امل��ث��ال  �صبيل  وع��ل��ى  دائ���م،  ب�صكل  تطويرها  يتم 

موظفون يف بع�س البنوك ي�صملهم التاأمني ال�صحي املعتمد 

ورمزية،  ب�صيطة  مبالغ  مقابل  التقاعد  بعد  البنك حتى  يف 

وقد مت ذلك من خالل اتفاقيات جماعية موقعة مع النقابة، 

و هذا يعني اأن النقابات العمالية دخلت على خط التاأمني 

من  ال�صكل  هذا  نظري  وجهة  ومن  التقاعد،  بعد  ال�صحي 

اأ�صكال التغطية ال�صحية للعمال اف�صل بكثري من اأن يكون 

هناك تاأمني جديد وبخا�صة ان العامل ل يدفع يف مثل هذا 

النظام املتفق عليه بني املوؤ�ص�صات والنقابات. 

ان  نعلم  ا�صف على ذلك،- نحن  اأخرى -وانا  من جهة 

لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  قبل  من  ال�صحي  التاأمني  تطبيق 

الجتماعي يعني باأن هنالك موؤ�ص�صة جديدة �صتن�صاأ؛ ويتم 

الروابدة • ناديا 
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تعيني موظفني جدد ويرتتب على ذلك م�صاريف جديدة، 

فما هو اأثر هذه الإحداثات الوظيفية على ميزانية التاأمني 

ولذلك  العمال؛  من  منها  كبري  جزء  يف  املاأخوذة  ال�صحي 

نحن كنقابيني يف الوقت الذي نتمنى به تطبيق هذا التاأمني 

بالطريقة املنا�صبة يجب ان نكون حري�صني جدًا باأن ل يكون 

وان  لإنفاقه،  حاجة  ل  ما  واإنفاق  للهدر،  جديدًا  بابًا  هذا 

يكون هنالك متنفذين جدد واأ�صخا�س يهبطوا بالبارا�صوت 

لي�صتفيدوا من مواقع جديدة، ونحن نعلم باأن هذه الق�صية 

نرغب  فعندما  عليها  معتادون  لأننا  اأذهاننا؛  يف  را�صخة 

بتاأ�صي�س مثل هذه املوؤ�ص�صة الهامة يجب اأن نكون مبناأى عن 

مثل هذه النتائج.«  

الرحيم  عبد  جميل  الزميل  ــد  اأك جانبه  مــن 

رئي�س النقابة العامة للعاملني يف املحالت التجارية 

على اأن العمال اأ�صاعوا فر�صة تطبيق التاأمني ال�صحي يف 

يجب  والآن  النظر،  وجهات  يف  الختالفات  ب�صبب  ال�صابق 

يجب  ولكن  ال�صحي،  التاأمني  بتطبيق  نتم�صك  اأن  علينا 

الرتوي يف درا�صته قبل تطبيقه م�صريًا اإلى اأن هنالك كثريًا 

من العاملني يف موؤ�ص�صات كبرية يح�صلون على تاأمني �صحي 

جيد وكلهم غري خا�صعني له هم وعائالتهم بعد التقاعد، 

من  هو  عليه،  املوؤمن  يكون  لأن  اأميل  واأن��ا  املهم  المر  وهو 

اإلى  ي��وؤدي  مما  اإليها،  بالذهاب  يرغب  التي  اجلهة  يختار 

املوؤمن عليه ن�صبة من م�صاريف  لو دفع  راحة نف�صية حتى 

التاأمني.

النقابة  املعايطة رئي�س  اأكد محمود  من جانبه 

العامة للعاملني يف النقل الربي اأن كثريًا من اخلدمات 

تقدمها  اأن  يجب  والتعليم  ال�صحي،  والتامني  كالنقل، 

الدولة باملجان، كما هو معمول به يف الدول الأوروبية المر 

اأن يكون �صعبًا الآن، ونحن عمليًا ل نتطور يف  الذي ميكن 

اخلدمات التي تقدمها الدولة وقبل حوايل ثمانني عامًا كان 

م�صت�صفى الب�صري موجودًا ولكننا ل نرى الآن ب�صري )2( اأو 

جميعًا  متفقون  اأننا  والواقع  املثال،  �صبيل  على   )3( ب�صري 

على اأنه يجب اأن يكون هنالك تاأمني �صحي ي�صمل اجلميع، 

رغم وجود اأزمة ثقة بني احلكومة واملواطن.

العامة  النقابة  رئي�س  غــامن  محمد  الزميل 

العمال  حق  على  اأك��د  ال�صحية  اخلدمات  يف  للعاملني 

ذوي الرواتب املتدنية والذين ل تزال رواتبهم اأقل من 200 

دينار يف ال�صتفادة من التاأمني ال�صحي، ولكن كيف ميكن 

رواتبهم  من   %10 اقتطاع  حال  يف  منه  ال�صتفادة  لهوؤلء 

وغالبيتهم يقومون ب�صراء الأدوية من ال�صيدليات مبا�صرة 

دون القدرة على مراجعة الأطباء.

اخلدمات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�س 

العامة خالد اأبو مرجوب اأ�صار اإلى اأن هنالك حاجة 

تطبيق  يف  الثالثة  الأط��راف  ين  توافق  هنالك  يكون  لأن 

التاأمني ال�صحي. 

كما حتدث يف الجتماع الزميل علي احلديدي 

عن  الكهرباء  يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�س 

يبداأ  ل  ملاذا  وقال  الدينار  قيمة  وانخفا�س  الرواتب  تاأكل 

العمال  ال�صحي على  التاأمني  تطبيق  الجتماعي  ال�صمان 

الذين لي�س لديهم تاأمني �صحي نهائيًا، موكدًا باأن العمال 

حذرون من اأن يتم العتداء على حقوقهم يف حال تطبيق 

اأن احلكومة تخالف  اإلى  التاأمني ال�صحي اجلديد م�صريًا 

من  ال�صحي  التاأمني  ب�صحب  وتهدد  والقوانني،  الأنظمة 

امل�صتفيدين.

من جانبهم �صارك كبار امل�صوؤولني يف املوؤ�ص�صة العامة 

املختلفة  اجلوانب  حول  احلديث  يف  الجتماعي  لل�صمان 

املتعلقة مب�صروع القانون، وقد اأجابت مدير عام ال�صمان 

التي  واملالحظات  ال�صتف�صارات  كافة  عن  الجتماعي 

طرحت من قبل روؤ�صاء النقابات العمالية )اأع�صاء املكتب 

التنفيذي(.

خالل الجتماع اأكد رئي�س الحتاد اأن النقابات 

املوقعني  ع��دد  واأن  الوطن،  عمال  كافة  متثل  العمالية 

يتعدى  ل  �صحية  بتاأمينات  تتعلق  جماعية  اتفاقيات  على 

10% فعلى الأقل دعونا نتحدث عن ال� 90% الباقني الذين 

منثلهم مبوجب القانون، ونريد احلديث عن غري املوقعني 

ما  ال�صحي  للتاأمني  بالن�صبة  اأما  اتفاقيات جماعية،  على 

من  القتطاعات  ن�صبة  تزاد  اأن  املمكن  فمن  التقاعد  بعد 

بعد  ال�صحي  بالتاأمني  �صموله  اأج��ل  من  املتقاعد  رات��ب 

التقاعد وهذا عبارة عن ُمقرتح.

ال�صمان  قانون  تطبيق  اأن  اأكد رئي�س الحتاد  كما 

منه  وتخوف  الأم��ر،  بداية  يف  اختياريًا  ك��ان  الجتماعي 

م�صموًل  يكون  اأن  اأج��ل  م��ن  ي�صعى  الكل  والآن  اجلميع 

بال�صمان الجتماعي، واأ�صار اإلى اأن الدول الأوروبية يدفع 

فيها العامل ن�صبة كبرية من راتبه ليكون م�صموًل بال�صمان 

الجتماعي. 

ال�صمان  ع���ام  م��دي��ر  ت��وج��ه��ت  الج��ت��م��اع  ن��ه��اي��ة  يف 

املكتب  واأع�صاء  الحت��اد  رئي�س  اإل��ى  بال�صكر  الجتماعي 

التنفيذي، كما �صكر رئي�س الحتاد ال�صيدة الروابدة على 

مثل  ال�صتمرار يف عقد  موؤكدًا على �صرورة  املبادرة  هذه 

هذه اللقاءات.
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والتدريب  التشغيل  لقطاع  االجتماعية  الشراكة  لجنة 
والتعليم املهني والتقني تعقد اجتماعاتها يف النقابة العامة

الت�صغيل  لقطاع  الجتماعية  ال�صراكة  جلنة  عقدت 

جمل�س  عن  املنبثقة  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب 

اجتماعيها  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  الت�صغيل 

الأول والثاين يف مقر النقابة العامة للعاملني يف امل�صارف 

منوذج  م�صروع  ملناق�صة  وذل��ك  واملحا�صبة؛  التاأمني  و 

الت�صغيل والتدريب والتعليم  ال�صراكة الجتماعية لقطاع 

املهني والتقني، وبح�صور كل من الزميل الدكتور حيدر 

املهند�س هاين  العامة، وعطوفة  النقابة  رئي�س   / ر�صيد 

و�صعادة  املهني،  التدريب  موؤ�ص�صة  / مدير عام  خليفات 

و�صعادة  اخلا�س،  القطاع  ممثل   / مقدح  �صمري  ال�صيد 

الأردن،  جت��ارة  غرفة  ممثل   / ال�صمادي  عرب  ال�صيد 

الت�صغيل  جمل�س  �صر  اأم��ني   / الر�صدان  ط��ارق  وال�صيد 

عن  اعتذر  حيث  التقني،  و  املهني  التعليم  و  التدريب  و 

احل�صور كل من عطوفة الأ�صتاذ الدكتور عبداهلل الزعبي 

/ رئي�س جامعة البلقاء التطبيقية، و�صعادة الدكتور ماهر 

املحروق / ممثل غرفة جتارة الأردن؛ وذلك لن�صغالهما 

اأثناء فرتة الجتماعات. 

ال�صراكة  من��وذج  الجتماعني  خالل  اللجنة  ناق�صت 

املهني  والتعليم  والتدريب  الت�صغيل  لقطاع  الجتماعية 

رفعه  اأجل  من  وذلك  املبداأ؛  حيث  من  واأقرته  والتقني، 

والتقني؛  والتعليم املهني  والتدريب  الت�صغيل  الى جمل�س 

ملناق�صته واإقراره ب�صيغته النهائية، والعمل مبوجبه. 

هذا وين�س امل�صروع على ت�صكيل جلنة لل�صراكة ت�صم 

ميثلون  اأع�صاء  واأربعة  احلكومة،  ميثلون  اأع�صاء  اأربعة 

واأربعة  الأردن،  �صناعة  وغرفة  الأردن،  جت��ارة  غرفة 

الأردن.  عمال  لنقابات  العام  الحت��اد  ميثلون  اأع�صاء 

وتكون مهمة ال�صراكة اإيجاد اآلية ل�صمان جودة مخرجات 

متطلبات  م��ع  ين�صجم  مب��ا  والتقني  املهني  ال��ت��دري��ب 

وذلك  املمار�صني؛  العمال  كفاءة  ورفع  العمل،  اأ�صحاب 

يف  الجتماعية  والتنمية  والربحية،  التناف�صية،  لتنمية 

بيئة عمل مالئمة، ومنا�صبة، ومحفزة. 
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النقابة تشارك يف اجتماع اللجنة التنفيذية لشبكة النقابات الدولية / أوروبا

الخاصة  ال��دراس��ة  ح��ول  ن���دوة  يف  ت��ش��ارك  نقابتنا 
العمال حقوق  على  وانعكاساتها  العمل  بتحوالت سوق 

ر�صيد  حيدر  الدكتور  الزميالن  �صارك 

ع�صو  عبود  ومحمود  العامة  النقابة  رئي�س 

الإداري��ة  ال�صوؤون  من�صق   / الإداري��ة  الهيئة 

واملالية يف اجتماع اللجنة التنفيذية ل�صبكة 

اأوروبا، والذي عقد يف  النقابات الدولية / 

بروك�صل يف بداية �صهر كانون اأول / 2016.

اأ�صماء  بتثبيت  ب��داأ  امل��ذك��ور  الجتماع 

املوافقة  ثم  ومن  الجتماع،  يف  امل�صاركني 

ذلك  وبعد  الجتماع،  اأع��م��ال  ج��دول  على 

الجتماع  ل��ق��رارات  �صريعة  مراجعة  متت 

بروك�صل يف  الذي عقد يف  للجنة  الع�صرين 

�صهر اآذار من عام 2016، واجتماع اللجنة 

�صهر  يف  بروك�صل  يف  عقد  ال��ذي  الإداري���ة 

حزيران من عام 2016.

ب��ع��د ذل���ك ال��ب��ح��ث يف الأول���وي���ات  مت 

النقابات  ول�صبكة  للجنة،  ال�صرتاتيجية 

منو  حيث  من  وذل��ك  ع��ام؛  ب�صكل  الدولية 

ف��ر���س ال��ع��م��ل، ون��وع��ي��ت��ه��ا، وت��ط��ور ال��ق��وة 

العمل،  اأ�صحاب  جتاه  للنقابات  التفاو�صية 

جت��اه  للنقابات  التفاو�صية  ال��ق��وة  ومن���و 

النقابات  ق���وة  ومن���و  الأوروب������ي،  الحت����اد 

يف  العمل  واأولويات  خا�س،  ب�صكل  العمالية 

عام 2017.

مناق�صة  الى  ذلك  بعد  الجتماع  انتقل 

الى  وا�صتمع  ناق�س  حيث  املالية،  الأم���ور 

ت��ق��اري��ر ح���ول ت��ط��ور ع�����ص��وي��ة ال��ن��ق��اب��ات 

النقابات  �صبكة  الى  اجلديدة  والنت�صابات 

يف  امل�صاركون  ناق�س  ذل��ك  وبعد  الدولية، 

الجتماع ميزانية عام 2017، ومت اإقرارها، 

ال��ك��ادر  ح��ول  امل�صتجدات  ال��ى  وا�صتمعوا 

التفاق  ومت  ال�صبكة،  يف  العامل  الوظيفي 

على مكان وموعد الجتماع القادم. 

اجتماع  هام�س  وعلى  نقابتنا  �صاركت 

للنقابات  العربي  ل��الإحت��اد  ال��ع��ام  املجل�س 

بتحولت  اخلا�صة  ال��درا���ص��ة  ح��ول  ن��دوة  يف 

العمال  حقوق  على  وانعكا�صاتها  العمل  �صوق 

)م���ق���ارب���ة ق��ط��اع��ي��ة(، وذل����ك يف م��دي��ن��ة 

احلمامات يف تون�س خالل الفرتة من 12 – 

13 ت�صرين الثاين. 

ر�صيد  حيدر  الدكتور  الندوة  يف  �صارك 

رئي�س النقابة العامة، ويو�صف احبايل ع�صو 

الهيئة الإدارية للنقابة، وقد �صارك يف الندوة 

الإحتاد  العام يف  املجل�س  لأع�صاء  بالإ�صافة 

العربي للنقابات عدد من امل�صاركني بالإ�صافة 

الى ممثلني ملنظمات نقابية اإقليمية وعاملية، 

ال��ن��دوة  وع���دد م��ن اخل���رباء. وق��د افتتحت 

الأمني  التليلي -  ال�صيد م�صطفى  بكلمة من 

التنفيذي لالإحتاد العربي للنقابات، ومريين 

عبا�س – املدير الإقليمي ملوؤ�ص�صة فريدري�س 

اأيربت وفريا دو�س �صانتو�س كو�صتا – رئي�صة 

ال���دائ���رة ال��دول��ي��ة – الإحت����اد ال��ل��ي��ربايل، 

عرو�س  من  ع��دد  تقدمي  ال��ن��دوة  خ��الل  ومت 

قبل  من  ومناق�صتها  القطاعية،  الإحت���ادات 

امل�صاركني يف الندوة، واأع�صاء املجل�س العام 

على مدار يومني.  
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ممثلني إلتحاد نقابات العمال

رئيس اإلتحاد العام لنقابات العمال ورئيس النقابة العامة يشاركان 
للنقابات الع�رب�ي  لإلتح�اد  الع�ام  للمجلس  الثالث��ة  ال��دورة  ف��ي 

�صارك الزميالن مازن املعايطة رئي�س الإحتاد 

العام لنقابات عمال الأردن، والدكتور حيدر ر�صيد 

رئي�س النقابة العامة، والزميلة رنا اأبو لوحة رئي�صة 

جلنة املراأة يف الإحتاد العام يف اجتماعات الدورة 

للنقابات،  العربي  لالحتاد  العام  للمجل�س  الثالثة 

والتي عقدت يف مدينة احلمامات يف تون�س خالل 

– 15 / 11 / 2016، كما �صارك  الفرتة من 14 

املكتب  اجتماع  يف  العامة  النقابة  رئي�س  الزميل 

التنفيذي الذي عقد يف نف�س الفرتة. 

بكلمة  الأول  ال��ي��وم  يف  املجل�س  اأع��م��ال  ب���داأت 

العربي  الإحت��اد  – رئي�س  العبا�صي  ال�صيد ح�صني 

للنقابات، ومن ثم كلمة ال�صيد ياب فينن – الأمني 

ا�صتمع  ثم  للنقابات،  ال��دويل  لالحتاد  امل�صاعد 

املجل�س الى ورقة بعنوان ) الو�صع العام يف املنطقة 

التليلي  م�صطفى  لل�صيد   )2016 �صنة  العربية 

للنقابات،  العربي  لالحتاد  التنفيذي  الأمني   –
تالها نقا�س وتو�صيات يف �صوء ما ورد يف الورقة، 

ثم ا�صتمع املجل�س الى تقرير حول ن�صاط الإحتاد 

ل�صنة  الدويل  التعاون  حول  وتقرير  2016م  ل�صنة 

التقريرين  يف  ورد  ملا  نقا�س  ذل��ك  وتبع   ،2016

الى  املجل�س  ا�صتمع  ثم  ومن  حولهما،  وتو�صيات 

ملا ورد يف  نقا�س  تبعه  ل�صنة 2016  املايل  التقرير 

التقرير، وم�صادقة عليه. 

ت�صمن اجتماع املجل�س العام يف يومه الثاين كلمة 

العامة  للنقابات  الإفريقي  لالإحتاد  العام  الأمني 

األقت   ،Ady Amankwah Kwasi ال�صيد 

بعدها مديرة اإدارة العالقات اخلارجية والتن�صيق 

 Kathleen Koa للنقابات  ال�صيوي  الإحتاد  يف 

Puay Cheng كلمة با�صم الإحتاد، ومن بعدها 
األقى مدير اإدارة حقوق الن�صان واحلقوق النقابية 

Mamadou Diallo كلمته  الدويل  الإحتاد  يف 

يف  النقابي  التنظيم  برنامج  مدير  كلمة  تبعتها 

.Stephen Benedich الإحتاد الدويل للنقابات

بعد ذلك ناق�س الجتماع م�صروع برنامج عمل 

التليلي،  ال�صيد م�صطفى  الذي قدمه  �صنة 2017 

وق���دم ال��ت��و���ص��ي��ات ح��ول��ه، ومت ب��ع��د ذل���ك ت��الوة 

وامل�صادقة  ومناق�صتها،  الداخلية،  التو�صيات 

ومناق�صة  بتالوة  اأعماله  الجتماع  واختتم  عليها 

البيان اخلتامي وامل�صادقة عليه. 

املعايطة • مازن 
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ل��ج��ن��ة امل��ه��ن��ي��ني وال����خ����راء ل��ش��ب��ك��ة ال��ن��ق��اب��ات 
الدانمرك يف  اجتماعها  تعقد  أوروب���ا  يف  ال��دول��ي��ة 

عقدت اللجنة التوجيهية يف �صبكة 

اأوروبا اجتماعها  النقابات الدولية يف 

 19 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  كوبنهاجن  يف 

– 20 / 09 / 2016م وقد �صارك يف 
الجتماع املذكور الدكتور حيدر ر�صيد 

– ع�صو اللجنة  رئي�س النقابة العامة 

التوجيهية يف ال�صبكة، والزميل �صمارة 

اخلطيب نائب رئي�س النقابة العامة. 

ومناق�صة  ت��الوة  الجتماع  ت�صمن 

يف  لل�صبكة  التابعة  القطاعات  تقارير 

املناطق املختلفة، ومن �صمنها منطقة 

نقابتنا  متثلها  التي  الأو�صط  ال�صرق 

النقابة،  رئي�س  ال��زم��ي��ل  خ��الل  م��ن 

وبعد ذلك متت متابعة اأعمال ال�صبكة 

واخلرباء  املهنيني  موؤمتر  انعقاد  منذ 

اأّي��ار من عام 2016 ومن ثم  يف �صهر 

قطاع  على  مت  ال��ذي  التطور  متابعة 

تطبيق  حيث  م��ن  واخل���رباء  املهنيني 

القرارات، والتو�صيات املختلفة. 

ال�����ص��وؤون  مناق�صة  ذل���ك  ب��ع��د  مت 

الأوروبية املتعلقة باملهنيني واخلرباء، 

املعي�صة،  م�صتوى  تغري  خا�س  وب�صكل 

وظروف العمل، ومراجعة نتائج حملة 

ا�صتعرا�س  ومت  واحلياة،  العمل  اإدارة 

ال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي مت���ت ع��ل��ى ج��ه��از 

املوظفني والعاملني يف �صبكة النقابات 

الدولية، ومت بحث وحتديد مكان عقد 

الجتماع القادم، وتاريخه. 

وف���د م��ن ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ي����زور مصر
ق���ام وف���د م���ن ن��ق��اب��ت��ن��ا ب��رئ��ا���ص��ة 

النقابة  رئي�س  ر�صيد  حيدر  الدكتور 

ه�صام  ال��زم��ي��ل��ني  وع�����ص��وي��ة  ال��ع��ام��ة 

ك�����ص��اب اأم���ني ���ص��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة، 

وجالل البوال�صة نائب اأمني ال�صندوق 

العربية  م�صر  جمهورية  اإل��ى  بزيارة 

بدعوة من النقابة العامة للعاملني يف 

الوفد  اأج��رى  وقد  م�صر،  يف  التجارة 

خالل زيارته مباحثات ودّية مع رئي�س 

وهب  محمد  الزميل  امل�صرية  النقابة 

امل�صري- ال�صعب  جمل�س  ع�صو  اهلل 

الأمني العام لحتاد عمال م�صر.

ه�����ذا وق�����د مت الت�����ف�����اق خ���الل 

امل��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات 

وتن�صيق  ال��ن��ق��اب��ت��ني،  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

وامل��وؤمت��رات  املنظمات،  يف  امل��واق��ف 

الت��ف��اق  مت  كما  وال��دول��ي��ة،  العربية 

العاملني  نقابة  وفد من  يقوم  اأن  على 

قريبة  ب��زي��ارة  م�صر  يف  التجارة  يف 

حتديد  على  التفاق  يتم  الأردن  اإل��ى 

موعدها بني الطرفني فيما بعد.



املجلس العام لالتحاد الدولي للنقابات / منطقة آسيا والباسيفيك يعقد إجتماعه الرابع عشر يف نيبال

الزميل رئيس النقابة العامة يحضر االجتماع 
األردن عمال  لنقابات  العام  لالتحاد  ممثاًل 
منه ب���داًل  أوش��ي��دا  وينتخب  س��وزوك��ي  ال��ع��ام  األم���ني  إستقالة  يقبل  اإلت��ح��اد 

 / للنقابات  ال���دويل  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  املجل�س  عقد 

دورته   )ITUC- AP( والبا�صيفيك  اآ�صيا  منطقة 

الرابعة ع�صرة يف مدينة كامتاندو عا�صمة نيبال، وذلك 

ح�صر  وق��د  15-2016/12/16م،  من  الفرتة  خ��الل 

العامة  النقابة  رئي�س  ر�صيد  حيدر  الدكتور  الزميل 

العام  ا�صياًل ممثاًل لالحتاد  باعتباره ع�صوًا  الجتماع 

لنقابات عمال الأردن يف املجل�س، وتّغيب لظروف خا�صة 

لنقابات  العام  الإحت��اد  عام  اأمني  �صعد  �صاهر  الزميل 

عمال فل�صطني – نائب رئي�س املجل�س العام. 

اأ�صياًل  ع�صوًا  وع�صرين  ثمانية  الج��ت��م��اع  ح�صر 

ع�صوين  الى  بالإ�صافة  ع�صوًا  وثالثني  �صبعة  اأ�صل  من 

للنقابات  الدويل  لالإحتاد  العام  الأمني  ونائب  بديلني، 

رايدر  جاي  ال�صيد  راأ�صهم  وعلى  املراقبني  من  وع��ددًا 

مدير عام منظمة العمل الدولية. 

يف  امل��راأة  جلنة  عقدت  العام  املجل�س  اجتماع  قبل 

رئي�س  بكلمة  الجتماع  ب��داأ  وق��د  اجتماعها،  الإحت���اد 

املجل�س العام فيليك�س انطوين ومن ثم كلمة ترحيبية من 

األقى ال�صيد جاي  ممثل اإحتاد عمال نيبال، وبعد ذلك 

مطولة،  كلمة  الدولية  العمل  منظمة  عام  مدير  راي��در 

افتتح بها  النيبالية كلمة  األقى ممثل احلكومة  ومن ثم 

الجتماع  يف  امل�صاركني  تثبيت  ومت  الجتماع.  اأع��م��ال 

التغيريات  وا�صتعرا�س  الأعمال،  جدول  على  واملوافقة 

التي متت ما بني الجتماع ال�صابق واحلايل على جلان 

الى  املقدمة  التقارير  على  واملوافقة  الإحت��اد،  وهيئات 

الجتماع. 

ا���ص��ت��م��ع احل�����ص��ور ب��ع��د ذل���ك ال���ى ب��رن��ام��ج عمل 

الإحتاد خالل الفرتة من عام 2016 وحتى عام 2019 

والأولويات الوطنية يف هذا الربنامج، ويف اليوم الثاين 
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من الجتماع متت مناق�صة ق�صايا املراأة وب�صكل خا�س 

حول  للحوار  التخطيط  يف  امل��راأة  م�صاركة  من  التاأكد 

متابعة  ثم  ومن  امل�صتويات،  كافة  على  العمل  م�صتقبل 

الدولية  العمل  ملنظمة  الإقليمي  الجتماع  اأعمال  نتائج 

/ منطقة اآ�صيا والبا�صيفيك، والذي عقد يف اإندوني�صيا 

خالل �صهر كانون الأول من هذا العام. 

الق�صايا  يف  البحث  الى  ذلك  بعد  الجتماع  انتقل 

املالية، وتثبيت ميزانية الت�صامن، وا�صتمع احل�صور الى 

ومتت  طرحها،  التي مت  املختلفة  والتو�صيات  القرارات 

العام  الأمني  قدم  الجتماع  نهاية  ويف  عليها،  املوافقة 

�صهر  نهاية  من  اإعتبارًا  ا�صتقالته  »�صوزوكي«  لالإحتاد 

اآذار للعام القادم حيث وافق اأع�صاء املوؤمتر على هذه 

اأو�صيدا«  »�صويا  ت�صمية  على  املوافقة  ومتت  الإ�صتقالة، 

بدًل منه علمًا باأن كليهما ميثالن الإحتاد العام لعمال 

 .)Rengo( اليابان

املجل�س  اجتماع  يف  ر�صيد  حيدر  الدكتور  كلمة 

العام

األقى الدكتور حيدر ر�صيد رئي�س النقابة العامة كلمة 

ا�صتعر�س  الأردن  عمال  لنقابات  العام  الإحت��اد  باإ�صم 

فيها الأو�صاع ال�صائدة يف الأردن وقد جاء فيها: 

»ايتها الأخوات, اأيها الأخوة:

يف  يحدث  ما  اأن  من  اأم�س  ذك��ر  ما  متامًا  �صحيح 

العامل،  يف  الأه���م  الق�صية  ه��و  الآن  الأو���ص��ط  ال�صرق 

من  الآلف  مئات  جتمع  الى  اأ�صا�س  ب�صكل  ذلك  ويعود 

الإرهابيني يف هذه املنطقة، وما يقومون به من اأعمال 

ودولية  اإقليمية  ق��وى  من  دع��م  يرافقها  وتخريب  قتل 

جعلت ال�صراع يف املنطقة �صراع م�صالح تبدو ال�صعوب 

فيه هي اخلا�صر الوحيد. 

لقد كنا نعاين يف الأردن قبل هذه الأزمة اخلطرية من 

م�صاكل عديدة متثلت يف ارتفاع معدلت البطالة رافقها 

الى  اإ�صافة  الوافدين،  العمال  من  هائلة  اأعداد  تواجد 

احلجم الكبري للدين العام، وقد ازدادت هذه امل�صاكل 

بعد الأزمة، و ب�صببها والعدد الكبري من الالجئني من 

الى  ي�صل  الأردنيني  اأ�صبح عدد غري  ال�صوريني  الأخوة 

هوؤلء  من  كبري  وع��دد  الأردن  �صكان  من   %30 ح��وايل 

يعملون يف �صوق العمل �صواء كان ذلك ب�صكل �صرعي اأو 

غري �صرعي، وي�صكل من ل يعمل منهم عبئًا كبريًا على 

فيه حجم  ي�صل  الذي مل  الوقت  الوطني يف  القت�صاد 

التزم  التي  املبالغ  من  الأردن  الى  املقدمة  امل�صاعدات 

فقط،   %20 ح��وايل  ال��ى  لندن  يف  املانحني  موؤمتر  بها 

الأ�صباب  من  لغريه  اأو  ال�صبب  لهذا  فاإنها  املديونية  اأما 

تتزايد مبعدلت كبرية و�صلت ن�صبتها الى الناجت املحلي 

الإجمايل الى حوايل 90% وهذا موؤ�صر خطري. 

فمن  الأردن،  يف  النقابية  للحركة  بالن�صبة  اأم���ا 

رقم )87(  التفاقية  توقع على  اأن احلكومة مل  املعلوم 

ان  يعني  وه��ذا  الدولية،  العمل  منظمة  اتفاقيات  من 

بت�صكيل  احل��ق  ميلكون  ل  ال��ع��ام  القطاع  يف  العاملني 

العمالية  القاعدة  ي�صيق  وهذا  نقابات عمالية متثلهم، 

فاإن  لذلك  اإ�صافة  اإ�صعافها،  يف  ي�صاهم  و  النقابية، 

النقابات الأردنية ل تزال تنا�صل من اأجل تعديل احلد 

الأدنى لالأجور الذي ل يزيد على )190( دينارًا اأردنيًا، 

بدفع  العمل  اأ�صحاب  يلتزم  ل  املواقع  من  العديد  ويف 

هذا احلد الى عمالهم، و يزيد من الآثار ال�صلبية لذلك 

املناف�صة القوية التي يتعر�س لها العمال الأردنيون من 

العمالة الوافدة والتي زادت بعد دخول مئات الآلف من 

املهاجرين من �صوريا. 

امل�صاكل  هذه  لكافة  بالإ�صافة  الأردنية  النقابات  اإن 

محاولت  دع��م  اأج��ل  م��ن  خارجية  مل��ح��اولت  تتعر�س 

ما  خالل  من  النقابات  هذه  �صق  النهاية  يف  ت�صتهدف 

والتاأييد  الدعم  تتلقى  التي  امل�صتقلة  بالنقابات  ي�صمى 

ل  النقابات  هذه  باأن  علمًا  خارجية  مراكز  من  امل��ادي 

بني  لها  حقيقي  وزن  ول  قانونية  متثيل  �صفة  اأي  متلك 

العمال. 

 اأيتها الأخوات, اأيها الأخوة:

اإننا يف الأردن مواطنني وعمال ننتظر بفارغ ال�صرب 

انتهاء الأحداث الدامية التي حتيط ببلدنا، وما يرافقها 

من اإرهاب، وتطرف ل�صنا ببعيدين عن التاأثر به؛ وذلك 

من اأجل حتقيق اأهدافنا وطموحاتنا امل�صروعة، والعي�س 

ب�صالم موؤكدين دعمنا لالحتاد الدويل للنقابات ب�صكل 

متمنيًا  والبا�صيفيك  اآ�صيا  يف  الإقليمية  ومنظمته  عام، 

لجتماعنا هذا حتقيق النجاح املطلوب.« 



17

العام�ة  النق�اب�ة  رئ�ي�س  العم�ال  لنقاب�ات  الع�ام  لالتح�اد  ممث�اًل 
العمالية النقابات  شبكة  لتطوير  اإلقليمي  االجتماع  ف�ي  يشارك 

ر�صيد  حيدر  الدكتور  الزميل  �صارك 

لالحتاد  ممثاًل  العامة  النقابة  رئي�س 

العام لنقابات عمال الأردن يف الجتماع 

اخلا�س بتطوير �صبكة النقابات العمالية 

عقد  وال��ذي  والبا�صفيك،  اآ�صيا  ملنطقة 

ولغاية   27 الفرتة من  بانكوك خالل  يف 

.2016/09/28

وع�صرون  خم�صة  الج��ت��م��اع  ح�صر 

النقابية  الحت�����ادات  مي��ث��ل��ون  م��ن��دوب��ًا 

والبا�صيفيك  اآ�صيا  منطقة  يف  العمالية 

م��ن الحت�����ادات الأع�����ص��اء يف الحت���اد 

ثالثة  اإل��ى  بالإ�صافة  للنقابات  ال��دويل 

امل��راأة، وعدد من  ع�صوات ميثلون جلنة 

املراقبني وامل�صت�صارين من منظمة العمل 

الدولية.

ن��اق�����س الج���ت���م���اع ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���س 

اأجل  من  العمالية؛  النقابات  اأول��وي��ات 

نتائج  ���ص��وء  يف  وذل���ك  عملها،  تطوير 

لالحتاد  العام  املجل�س  وق��رارات  اأعمال 

باولو  �صاو  مدينة  يف  عقد  الذي  ال��دويل 

 ،2015/10/9 ب��ت��اري��خ  ال���ربازي���ل  يف 

من  ترحيبية  بكلمة  الجتماع  ب��داأ  وق��د 

وب��ع��د ذل���ك مت تقدمي  ال���ع���ام،  الأم����ني 

م��دخ��ل ل��ل��ه��دف م���ن ع��ق��د الج��ت��م��اع، 

ملداخالتهم  امل�صاركني  تقدمي  ثم  وم��ن 

ذلك  بعد  الجتماع  وانتقل  وتو�صياتهم، 

�صتعتمد  التي  لال�صرتاتيجية  عر�س  اإلى 

عام  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ال�صبكة  لعمل 

2016 وحتى عام 2020.

انتقل الجتماع بعد ذلك اإلى مناق�صة 

ال��ت��ي تعرت�س  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ام��ة ح���ول 

ال�صبكة  اأه��داف  حتقيق  اأجل  من  العمل 

اخل���روج  ث���م  وم���ن   ،2030 ع���ام  ح��ت��ى 

بال�صتنتاجات املنا�صبة. 

م��ج��ل��ة ال��ح��وار

الوطنية  الحوارية  الندوة  يف  يشارك  العام  اإلتحاد 
حول )مستقبل العمل( يف اململكة األردنية الهاشمية

عمال  لنقابات  العام  الإحتاد  �صارك 

الوطنية  احل��واري��ة  ال��ن��دوة  يف  الأردن 

حول )م�صتقبل العمل( يف الأردن، والتي 

عقدت يف فندق حياة عمان خالل الفرتة 

من 25-2016/10/26م. 

ب������داأت ج��ل�����ص��ة الإف���ت���ت���اح ب��ع��ر���س 

العمل(  )م�صتقبل  مبادرة  ح��ول  فيديو 

نيكول�س  ال�صيد  كلمة  وتبع ذلك  املئوية، 

عام  ملدير  اخلا�س  امل�صت�صار  نيمت�صيناو 

األقى  ثم  وم��ن  الدولية،  العمل  منظمة 

الإحت��اد  رئي�س  املعايطة  م��ازن  ال�صيد 

كلمة  الأردن  ع��م��ال  ل��ن��ق��اب��ات  ال��ع��ام 

الراغب  اأبو  عدنان  ال�صيد  تبعه  الإحتاد 

ناب  وقد  الأردن،  �صناعة  غرفة  رئي�س 

عن وزير العمل يف اإفتتاح اأعمال الندوة 

اأمني  م�صاعد  اخل�صاونة  هيثم  ال�صيد 

عام وزارة العمل. 

ناق�صت الندوة خالل يومني عددًا من 

املحاور، وهي: 

- اإدارة التحول الدميوغرايف. 

ال����ص���ت���ق���رار  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ   -

ال�صكاين  النزوح  �صياق  يف  الجتماعي 

واللجوء ال�صوري. 

- اإدارة التغيري التكنولوجي من اأجل 

خلق فر�س عمل اأف�صل. 

على  امل��ن��اخ��ي  التغري  اأث���ر  اإدارة   -

فر�س العمل. 

- الإ�صتجابة ال�صيا�صية. 

الإ�صتنتاجات   – الوطني  احل��وار   -

والتو�صيات. 
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بمشاركة من نقابتنا اللجنة التوجيهية لشبكة 
النقابات الدولية / القطاع املالي تجتمع يف نيون

النقابة  رئي�س  ر�صيد  حيدر  الدكتور  مب�صاركة 

النقابات  ل�صبكة  التوجيهية  اللجنة  ع�صو  العامة 

اخلطيب  �صمارة  والزميل  امل��ايل،  الدولية/القطاع 

نائب رئي�س النقابة العامة، عقدت اللجنة التوجيهية 

يف  نيون  مدينة  يف  اجتماعاتها  النقابات  ل�صبكة 

�صوي�صرا، وذلك خالل الفرتة من 2016/11/22-21 

وهو الجتماع الأول الذي عقدته اللجنة املمثلة لهذا 

القطاع بعد املوؤمتر العاملي للقطاع املايل الذي عقد 

يف اأنطاليا، وقد انعقد الجتماع حتت �صعار )مرحبًا 

مهارات  تطوير  من  ومزيدًا  اجلديدة  بالتكنولوجيا 

العاملني(.

امل�صاركني،  بت�صجيل  الأول  يومه  الجتماع  ب��داأ 

ومن ثم كلمة رئي�صة �صبكة النقابات الدولية للقطاع 

وا�صتعر�س  لل�صبكة،  ال��ع��ام  الأم���ني  وكلمة  امل���ايل، 

التي  املناطق  ن�صاطات  ذلك  بعد  الأقاليم  م�صوؤولو 

ميثلونها خالل الفرتة من �صهر اأكتوبر 2015، وحتى 

ت�صرين الثاين 2016.

وتاأثريات  نتائج  ذلك  بعد  املجتمعون  ا�صتعر�س 

تطبيق اأحكام بازل 3 على العاملني يف القطاع املايل 

وامل�صريف ب�صكل خا�س، وانتقلت اللجنة اإلى مناق�صة 

يف  العلمي  والتطور  احلديثة  الأنظمة  تطبيق  نتائج 

العمل امل�صريف ب�صكل خا�س.

التحديات  ذلك  بعد  باإ�صهاب  املجتمعون  ناق�س 

والفر�س اأمام القطاع املايل خالل ال�صنوات القادمة 

يف �صوء ما جرى احلديث عنه �صابقًا، ومن ثم اتفق 

املجتمعون على التو�صيات املختلفة. 



تتقدم الهيئة الإدارية للنقابة العامة للعاملني 

يف امل�سارف والتاأمني واملحا�سبة

وجمل�س اإدارة مركز التدريب امل�سريف واملايل والعمايل

وهيئة حترير جملة احلوار

بالتهنئة والتربيك اىل كافة الزميالت والزمالء اأع�ساء النقابة العامة

وكافة العاملني يف القطاع امل�سريف واملايل والتاأميني واىل الطبقة العاملة 

وذلك الكبري  العربي  الوطن  اأنحاء  كل  يف  العربي  وال�سعب  الأردنية  

مبنا�سبة حلول العام اجلديد )2017(

متمنني اأن يتجاوز �سعبنا واأمتنا العربية املحن التي واجهتهم

العام املن�سرم واأن تنت�سر على اعدائها املختلفني

تهنئة وتربيك

مبنا�سبة العام اجلديد )2017(
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بدعم من صندوق التدريب والتشغيل والتعليم املهني والتقني

التابع  والعمالي  واملالي  التدريب املصريف  مركز 
للنقاب���ة يعل�ن ع���ن برنامج��ه التدريبي األول
ال�����رن�����ام�����ج ي����ه����دف ل����ت����دري����ب خ����ري����ج����ي ال����ج����ام����ع����ات ال����ج����دد

اإدارة مركز التدريب امل�صريف واملايل والعمايل التابع للنقابة  اأعلن جمل�س 

العامة للعاملني يف امل�صارف والتاأمني واملحا�صبة عن برناجمه الأول الذي �صيتم 

اأيا�س،  القا�صي  �صارع  ال�صمي�صاين-  الكائن يف  املركز اجلديد  تنظيمه يف مقر 

وهو عبارة عن الربنامج التدريبي ال�صامل حول )اأ�صا�صيات العمل امل�صريف(، 

وهذا الربنامج يتكون من �صت دورات تدريبية تعقد خالل ال�صنة الأولى بدعم 

من )�صندوق التدريب والت�صغيل والتعليم املهني والتقني(.

يهدف هذا الربنامج التدريبي اإلى تاأهيل وتطوير مهارات خريجي اجلامعات 

اجلدد من حملة البكالوريو�س يف العلوم املالية والإدارية والباحثني عن عمل ومل 

ي�صبق لهم اللتحاق باأي وظيفة، وذلك عن طريق تدريبهم على مختلف اجلوانب 

البنوك  يف  وظائف  على  احل�صول  يف  وم�صاعدتهم  امل�صريف،  بالعمل  املتعلقة 

و�صركات التاأمني والتدقيق والأوراق املالية وذلك بالتعاون مع املوؤ�ص�صات املعنية.

تبلغ مدة الدورة الواحدة حوايل )8( اأ�صابيع تت�صمن حوايل )120( �صاعة 

تدريبية، ويتكون الربنامج التدريبي من خم�صة محاور رئي�صه:

- املحور الأول: مقدمة يف الأعمال امل�صرفية 

- املحور الثاين: العمليات امل�صرفية 

- املحور الثالث: املهارات امل�صرفية والت�صريعات 

- املحور الرابع: الرقابة الداخلية )اإدارة املخاطر والإمتثال( 

- املحور اخلام�س: تطبيقات عملية

بدل  اإلى  بالإ�صافة  للخريجني  معتمدة  �صهادات  مبنح  املركز  و�صيقوم  هذا 

موا�صالت �صهرية، وذلك �صمن �صروط خا�صة و�صعها جمل�س اإدارة املركز. 

التدريب مركز  ادارة  • مركز 



صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني 

تعلن  عن فتح باب الت�صجيل للربنامج التدريبي ال�صامل املجاين خلريجي اجلامعات اجلدد 

•    مدة الربنامج: ثمانية اأ�صابيع

•    ميزات الربنامج:
تدريب وتاأهيل امللتحقني بالربنامج للعمل يف املجال املايل وامل�صريف.  -

التعاون مع املوؤ�ص�صات املالية وامل�صرفية لت�صغيل خريجي الربنامج التدريبي.  -

�صرف مكافاأت وبدل موا�صالت مالية �صهرية للملتحقني بالربنامج.  -

منح �صهادات معتمدة للناجحني.   -

•    �صروط اللتحاق بالربنامج:

-  اأن يكون امللتحق اأردين اجلن�صية. 

-  اأن يحمل امللتحق �صهادة جامعية من اإحدى اجلامعات املعرتف بها يف اأحد تخ�ص�صات 

العلوم املالية والإدارية. 

-  اأن يكون امللتحق خريج اإحدى اجلامعات خالل العامني الأخريين. 

األ يكون امللتحق م�صرتكًا يف ال�صمان الجتماعي حتى تاريخ اإلتحاقه بالربنامج.   -

�صيتم الإعالن عن تاريخ بدء الربنامج الأول بعد الإنتهاء من اإختيار املتقدمني لالإلتحاق بالربنامج

مركز التدريب املصريف 
واملالي والعمالي

و بالتعاون مع 

 النقابة العامة للعاملني يف 
املصارف والتأمني واملحاسبة

للت�صجيل وال�صتف�صار على هاتف رقم: )065561709( / موبايل )0791478143(

)info@gtubia.org.jo( :اإمييل  
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ورشة العمل الثالثة والعشرون حول )مهارات كشف التزوير واالحتيال املصريف(

اختتام اعمال الورشة بنجاح كبري للمرة الثانية يف مدينة العقبة

فندق  يف  العقبة  مدينة  يف  والثانية  والع�صرون  الثالثة  ور�صته  والعمايل  واملايل  امل�صريف  التدريب  مركز  عقد 

اخلبري  العلمية  مادتها  وقدم  الور�صة،  اأعمال  اأدار  وقد   ،2016/10/11-9 من  الفرتة  خالل  وذلك  املوفنبيك، 

امل�صريف الأ�صتاذ اأجمد عطية )م�صت�صار ك�صف التزوير والتزييف وخبري مكافحة عمليات غ�صل الأموال ومتويل 

الإرهاب(.

اأفتتح رئي�س  �صارك يف الور�صة ت�صعة ع�صر موظفًا من فروع البنوك العاملة يف الأردن يف مدينة العقبة، وقد 

ومناق�صة  �صرح  اأعمالها  وت�صمنت  الور�صة  وافتتاح  الت�صجيل  الأول  اليوم  وت�صمن  الور�صة  اأعمال  العامة  النقابة 

مفهوم التزوير والتزييف بالإ�صافة اإلى ك�صف التواقيع املزورة والتواقيع ال�صحيحة.

يف اليوم الثاين مت �صرح ومناق�صة تزوير الوثائق وامل�صتندات وال�صيكات وو�صائل الك�صف عنها، بالإ�صافة اإلى 

النقدية  الختام وا�صاليب ك�صف تزويرها والب�صمات ومميزاتها وفوائدها وك�صف تزييف وتزوير وتقليد الورق 

بالأ�صاليب العلمية وقد مت يف نهاية اأعمال الور�صة ت�صليم ال�صهادات. وقد اأثنى امل�صاركون على تبني النقابة عقد 

هذه الور�صة التدريبية يف العقبة للمرة الثانية وعزمها عقد ور�س تدريبية يف محافظات اململكة املختلفة م�صتقباًل.   

كلمة الدكتور حيدر ر�صيد يف افتتاح اأعمال الور�صة: 

»نتواجد الآن معكم يف هذه الور�صة التدريبية الثانية يف مدينة العقبة، وهذه الور�صات تعقدها النقابة - نقابتكم 

- من خالل مركز التدريب امل�صريف واملايل والعمايل التابع لها، وقد اأ�ُص�س هذا املركز بالتعاون ما بني النقابة وما 

بني البنوك التي عدد ل باأ�س بها يدعم هذا املركز ماديًا كتعبري عن التعاون والعالقات الإيجابية ما بني النقابة وما 

بني هذه الإدارات امل�صرفية. من املعروف باأن مهمتنا كنقابات عمالية هي الدفاع عنكم ومتثيلكم امام اأ�صحاب 

العمل وهم يف حالتنا اإدارات املوؤ�ص�صات امل�صرفية. وقد ا�صتعر�صنا بطبيعة احلال اأ�صماء امل�صاركني ولفت نظرنا 

ب�صكل وا�صح وجود خم�صة م�صاركني من البنك العربي الإ�صالمي وهو بنك نتعاون معه للمرة الأولى، وهذه امل�صاركة 
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من البنك تعني باأن اإدارته قد و�صلت الى قناعة باأنه من املمكن ان تتعاون فيها مع النقابة يف هذا اجلانب. 

اأرحب بزمالئنا من البنك العربي الإ�صالمي، وبطبيعة احلال بزمالئنا املوجودين من كل البنوك والذين يعمل 

البع�س منهم يف بنوك ح�صل وان خا�صت النقابة نزاعات عماليه مع اإداراتهم، وقامت النقابة بتحقيق امتيازات 

وحقوق جديدة لهم وعلى راأ�صها راتب ال�صهر ال�صاد�س ع�صر. 

اآخر يف نهاية  ل اريد الإطالة عليكم فهذا عبارة عن افتتاح ق�صري جّدًا لهذه الور�صة، و�صوف يكون لنا لقاء 

الور�صة عند ت�صليمكم ال�صهادات، واأود اأن اأتوجه بال�صكر الكبري الى اخلبري امل�صريف الأ�صتاذ اأجمد عطية الذي 

�صيدير اأعمال هذه الور�صة راجيًا منكم العمل على حتقيق اأكرب قدر من الفائدة من م�صاركتكم فيها.« 

ت�صمنت املادة العلمية للور�صة التي مت تقدميها ومناق�صتها على مدار اأيام الور�صة املوا�صيع التالية:

مفهوم التزوير والتزييف.  -

ك�صف التواقيع املزورة.  -

التواقيع ال�صحيحة والتواقيع املزورة.  -

تزوير الوثائق وامل�صتندات واملحررات وال�صيكات وو�صائل الك�صف عنها.  -

الأختام واأ�صاليب ك�صف تزويرها.  -

الب�صمات ومميزاتها وفوائدها.  -

ك�صف تزييف وتزوير وتقليد الأوراق النقدية بالأ�صاليب العلمية.   -

اأ�صماء امل�صاركني يف الور�صة: 

يون�س الطراونه/ بنك الإ�صتثمار العربي الأردين عبدالله  احمد   •
الغرام/ بنك الإ�صتثمار العربي الأردين الرحمن  عبد  محمود  ا�صيل   •

عي�صه/ املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية  ابو  محمد  عمر  خليل   •
امل�صرفية العربية  املوؤ�ص�صة  �صاهني/  محمد  �صاهني  محمد   •

الأردين التجاري  البنك  قطي�صات/  ها�صم  فوزي  اآلء   •
جورج جميل البقاعني/ البنك التجاري الأردين �صوزان   •
النعامنه/ بنك �صتاندرد ت�صارترد احمد  �صالح  محمد   •

العربي الإ�صالمي البنك  القدرة/  ربه  عبد  دروي�س  مالك   •
هبه محمد م�صطفى �صالح/ البنك العربي الإ�صالمي  •

نور ح�صام خليل اأحمد/ البنك العربي الإ�صالمي  •
�صدقي م�صري/ البنك العربي الإ�صالمي جرب  ه�صام   •

العربي الإ�صالمي البنك  اخلليفات/  علي  محمد  رامي   •
عمان القاهرة  بنك  اخلطي��ب/  عل��ي  عا�صم  عل��ي   •

نا�صر عام�ر �صعدي �صك����ور/ بنك القاهرة عمان  •
محمود البطو�س/ بنك القاهرة عمان محمد  فريوز   •

الدامي/ بنك القاهرة عمان عبد  اهلل  �صيف  محمد  ثائر   •
القاهرة عمان بنك  امل�صاعل��ة/  مو�صى  علي  عالء   •

العربي البنك  �صالح/  طاهر  عدنان  فرا�س   •
العربي البنك  ال�صمار/  اأحمد  ابراهيم  محمد   •
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مطالب عمالية إىل مدير عام شركة البوتاس العربية

النائب خالد زاهر الفناطسة رئيس النقابة العامة يعلن التوقف 
املطالب تحقيق  ع��دم  ح��ال  يف  اإلنتاج  مواقع  يف  العمل  عن 

�صركة  عام  مدير  اإل��ى  عمالية  مطالب 

البوتا�س العربية

رئي�س  الفناط�صة  زاه��ر  خالد  النائب 

العمل يف  التوقف عن  يعلن  العامة  النقابة 

مواقع الإنتاج يف حال عدم حتقيق املطالب

الفناط�صة:  زاه��ر  خالد  النائب  وج��ه 

املناجم  يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�س 

وال��ت��ع��دي��ن ك��ت��اب��ًا اإل���ى م��دي��ر ع���ام �صركة 

عدد  بتحقيق  فيه  طالب  العربية  البوتا�س 

وب�صبب  ال�صركة،  يف  للعاملني  املطالب  من 

حول  الإدارة  مع  اتفاق  اإل��ى  التو�صل  عدم 

العامة  النقابة  رئي�س  اأعلن  املطالب  هذه 

الإنتاج  مواقع  كافة  يف  العمل  عن  التوقف 

املوافق  الثالثاء  ي��وم  �صباح  م��ن  اع��ت��ب��ارًا 

مطالب  حتقيق  ح��ني  اإل���ى   2017/1/17

النقابة  مطالب  وتت�صمن  العادلة،  العمال 

ما يلي:

تعديل النظام الداخلي ل�صندوق   -1

احت�صاب  يتم  حيث  والتعوي�س  ال��وف��اة، 

مبا�صرة  تاريخ  للعاملني من  نهاية اخلدمة 

العمل للعقود، واأي�صًا و�صع �صقف حد اعلى 

عن  معدلة  دينار  اآلف   7 مبلغ  لحت�صاب 

�صنة اعتبارًا من تاريخ توقيع التفاقية.

للعاملني  الأ�صا�صي  الراتب  زيادة   -2

بواقع )50( دينارًا �صهريًا.

العمال  م�صتحقات  كامل  �صرف   -3

والعجوزات،  التاأمني،  بولي�صة  �صندوق  يف 

الذين  العمال  م�صتحقات  كامل  و���ص��رف 

دعاٍو  يرفعوا  ومل  بال�صندوق،  ي�صرتكوا  مل 

اخل�صو�س،  بهذا  ال�صركة  على  ق�صائية 

اأرب��ع��ة  م��ن��ه��م  ع��ام��اًل   )198( وع���دده���م 

زمالء انتهت خدماتهم، ومل يح�صلوا على 

وكذلك  ال��ت��اأم��ني،  بولي�صة  م��ن  مبالغهم 

الراغبني  العمال  مع  للت�صوية  املجال  فتح 

باإ�صقاط ق�صاياهم بالرتا�صي مع ال�صركة.

ت�صنيف العقود ملن اأم�صى خدمة   -4

ثالث �صنوات يف ال�صركة على دفعتني %50 

يف 2017/1/1، و 50% يف 2018/1/1م.

لكافة  الإن���ت���اج  م��ك��اف��اأة  ت��وح��ي��د   -5

العاملني.

احلد  برفع  الوردية  زيادة عالوة   -6

الأدنى اإلى )80( دينارًا، ورفع الن�صبة من 

7.5 اإلى 8.5.

منحة  على  احل�صول  حق  تثبيت   -7

عامًا  ع�صرون  خدمة  اأم�صى  ملن  درا�صية 

اإنهاء  بعد  بها  يحتفظ  اأن  على  ال�صركة  يف 

اإنهاء  اأو  وف��ات��ه،  حالة  يف  ���ص��واء  خدماته 

خدماته.

الكابونات  �صرف  على  الإب��ق��اء   -8

األ  على  دينارًا  خم�صني  بقيمة  بنزين  بدل 

تخ�صع حل�صبة الإجازات واملغادرات.

الإ���ص��ك��ان من  ق��ر���س  قيمة  رف��ع   -9

)40( اإلى )50( األف دينار.

ال�صحي  التاأمني  نظام  تعديل  اأ.   -10

للمعاجلات  ال�صهري  القتطاع  يخ�س  مبا 

لي�صبح احلد الأعلى )50( دينارًا �صهريًا.

ب. تعديل نظام التاأمني ال�صحي لأبناء 

املتوفني على راأ�س عملهم.

مظلة  يف  النف�صية  الأدوي���ة  �صمول  ج. 

التاأمني ال�صحي.

اإلى اتفاق  هذا ويف �صوء عدم التو�صل 

بني  اجتماعات  عدة  عقد  رغم  الإدارة  مع 

النقابة وال�صركة قام رئي�س النقابة العامة 

بيان  باإ�صدار  الفناط�صة”  “خالد  النائب 

واح��دًا  �صفًا  للوقوف  العاملني؛  فيه  دع��ا 

خلف نقابتهم م�صريًا اإلى اأن النقابة طالبت 

التاأمني  ن��ظ��ام  بتعديل  ر�صمي  ك��ت��اب  يف 

ال�صحي بعد التقاعد، وقررت اإ�صافة هذا 

املطلب اإلى املطالب العمالية ال�صابقة.

النقابة  اأ�ـــصـــدرت   / مــالحــظــة 

العامة للعاملني يف املناجم والتعدين 

املجلة اأعلنت  طباعة  اأثــنــاء  بياناً 

اآخر  لإ�صعار  الإ�ــصــراب  تعليق  فيه 

العمل  قــانــون  بــاأحــكــام  واللـــتـــزام 

مطالبها  على  التاأكيد  مع  الأردين 

تكرميًا  وذلــك  منقو�صة  غري  كاملة 

رئي�س  وعطوفة  العمل  وزيــر  ملعايل 

النائب  و�صعادة  الأردن  عمال  اإحتاد 

الودي  الجتماع  اإثــر  رم�صان  خالد 

املــوافــق  الــثــالثــاء  يــوم  الـــذي عقد 

.2017/1/10

الفناط�صة خالد  • النائب 
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بيان النقابة العامة للعاملني يف النقل الجوي والسياحة

األردنية  امللكية  إدارة  تعميم  من  استغرابها  تسجل  النقابة 
ملستحقيها الوظائف  وتعديل  السنوية  ال��زي��ادات  بوقف 

كبريين  وا�صتغراب  با�صتهجان  النقابة  “تلقت 
امللكية  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  العام،  املدير  تعميم 

الأردنية واملت�صمن وقف الزيادات ال�صنوية والرتفيعات 

با�صتثناء  العاملني  جلميع  مل�صتحقيها  الوظائف  وتعديل 

الطيارين وامل�صيفني اجلويني. 

اجتماعًا  لنقابتكم  الإداري����ة  الهيئة  ع��ق��دت  وق��د 

وتوجهاتها  ال�صركة  اإدارة  خطوات  فيه  تدار�صت  طارئًا 

املرفو�صة، وقررت ار�صال مذكرة للمدير العام تت�صمن 

ولقد عربنا  و�صحبه،  التعميم  الرتاجع عن  منه  الطلب 

ورف�صنا  الإدارة  ملوقف  واجل��ازم  القاطع  رف�صنا  عن 

ا�صتمرت  ح��ال  ويف  املكت�صبة،  حقوقكم  على  التطاول 

اإدارة ال�صركة مبوقفها دون �صحب التعميم والعودة عنه 

قانون  من  135/اأ  امل��ادة  منطوق  بتفعيل  �صنقوم  فاإننا 

العمل الأردين.

اإننا يف الهيئة الإدارية اذ نعيد ونكرر رف�صنا القاطع 

واجلازم واملبدئي امل�صا�س بحقوقكم املكت�صبة والتطاول 

عليه  ن�س  ال��ذي  الرتفيع  يف  وحقكم  زي��ادات��ك��م  على 

القانون، لنوؤكد لكم اأننا لن نقبل باأن يكون العمال لقمة 

�صائغة لالإدارة، وان تبقى الإدارة العليا تنعم بامتيازات 

وحمالت  ط��ائ��ل��ة،  مببالغ  وم��ك��اف��اآت  خيالية  وروات����ب 

ا�صباين،  فريق  رعاية  تت�صمن  مرتفعة  بكلف  اإعالنية 

والتطاول  ومكافاآتهم  العاملني  حقوق  ق�صم  يتم  فيما 

عليها، فحيط العاملني لي�س واطيًا ولن نقبل باأن يكون 

كذلك. 

قرارات  ب�صورة  وو�صعكم  �صريعًا  مخاطبتكم  اآثرنا 

لن  والتي  بها،  القيام  نعتزم  والتي  الإداري���ة  هيئتكم 

القرارات،  تلك  الرتاجع عن  يتم  ان  قبل  نرتاجع عنها 

حقوقكم  عن  مدافعني  عهدمتونا  كما  دوم��ًا  و�صنكون 

ومكت�صباتكم.« 

بالنقل  للعاملني  العامة  للنقابة  الإدارية  الهيئة  اأ�صدرت 

تعميم  حول  ال�صركة  يف  للعاملني  بيانًا  وال�صياحة  اجلــوي 

املدير العام للملكية الأردنية / الرئي�س التنفيذي واملت�صمن 

الوظائف  وتعديل  والرتفيعات  ال�صنوية  الــزيــادات  وقــف 

وامل�صيفني  الطيارين  با�صتثناء  العاملني  جلميع  مل�صتحقيها 

اجلويني وقد ت�صمن البيان ما يلي: 

النقابة رئي�س  قنب/  • يو�صف 
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نشاطات النقابة العامة للعاملني يف الصناعات الغذائية

االتفاق الجماعي مع شركة مصانع الخمرية املساهمة املحدودة

ع التفاق نيابة عن ال�صركة املهند�س رميون حلته مدير عام  وقَّ

النقابة  اأبو خ�صرا رئي�س  اأحمد  النقابة  نيابًة عن  ال�صركة، ووقعه 

اللجنة  واأع�صاء  ال�صلمان  ب�صرى  الإداري��ة  الهيئة  وع�صو  العامة، 

زهري(  الرحمن  وعبد  را�صد  و�صلمان  الطرياوي  )كمال  النقابية 

البنود   2017/1/3 بتاريخ  توقيعه  مت  ال��ذي  التفاُق  ت�صمن  وقد 

التالية:

قبل اجلهات  املعلن من  الت�صخم  وح�صب  زيادٍة،  �صرف   -1

الر�صمية على األ تقل عن ع�صرة دنانري. 

تعديل رواتب العمال:  -2

يف  خدمتهم  تقل  ملن  خدمة  �صنة  كل  عن  دينارين  �صرف  اأ. 

ال�صركة عن ع�صر �صنوات. 

ب. �صرف دينار ون�صف عن كل �صنة خدمة ملن تزيد خدمتهم 

عن ع�صر �صنوات وحتى ِت�ّصَع ع�صَرَة �صنًة.

عن  خدمتهم  تزيد  ملن  خدمة  �صنة  كل  عن  دينار  �صرف  ج. 

ع�صرين �صنة.

ِبَح 75% ابتداء  زيادة 5%على مكافاأة نهاية اخلدمة ِلُت�صّ  -3

من 2017/1/1.

وا  اأم�صَ والذين  بعقود  للعاملني  ال�صحي  التامني  زي��ادة   -4

اأكر من ثالث �صنوات باخلدمة لي�صبح كالتايل، وذلك من تاريخ 

جتديد العقود:

بعد ثالث �صنوات     60 دينارًا   -

بعد اأربع �صنوات      80 دينارًا   -

بعد خم�س �صنوات    100 دينارًا   -

بعد �صِت �صنوات      120 دينارًا   -

بعد �َصْبع �صنوات     140 دينارًا   -

-  بعد ثماين �صنوات    160 دينارًا

بعد ِت�صِع �صنوات     180 دينارًا  -

بعد ع�صر �صنوات     200 ديناٍر كحد اأق�صى  -

ب. يحق للم�صرتك يف �صندوق الدخار والذي تزيد خدمته يف 

ال�صركة عن �صبع �صنوات �ُصْلفًة من مدخراته يف ال�صندوق ل تزيد 

عن 70% وح�صب النظام.

من  يحدث  خلل  اأي  ملعاجلة  الطرفني  من  جلنُة  كل  ُت�صَّ  -5

جراء تطبيق هذا التفاق.

وقعت النقابة العامة للعاملني يف ال�صناعات الغذائية عددًا من التفاقات اجلماعية مع اإدارات ال�صركات 

وهذه  للعمال  اجلديدة  واحلقوق  المتيازات  من  جملة  التفاقات  ت�صمنت  حيث  فيها  العاملني  متثل  التي 

التفاقات هي:
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االتفاق الجماعي مع شركة الثلج والصودا والكازوز األردنية

عن  نيابة  وقعه  وقد   2016/12/15 بتاريخ  التفاق  توقيع  مت 

ال�صركة املدير العام ن�صال حمام ومدير املوارد الب�صرية معت�صم 

�صالمة ومدير �صوؤون املوظفني والرواتب اأحمد نعيم، ووقعه نيابة 

عن النقابة اأحمد اأبو خ�صرا رئي�س النقابة العامة وب�صرى ال�صلمان 

وعايد �صحادة وح�صام زيادين اأع�صاء الهيئة الإدارية، وقد ت�صمن 

التفاق البنود التالية:

الزيادات ال�صنوية اعتبارًا من تاريخ 01-01-2017م

الوظيفية  الدرجة  يف  امل�صتخدمني  كافة  روات��ب  زي��ادة   .1

)L3( مببلغ ثالثني دينارًا.

الوظيفية  الدرجة  يف  امل�صتخدمني  كافة  روات��ب  زي��ادة   .2

)L2( مببلغ خم�صة وع�صرين دينارًا.

الوظيفية  الدرجة  يف  امل�صتخدمني  كافة  روات��ب  زي��ادة   .3

)L1( مببلغ خم�صة ع�صر دينارًا.

من  الأق���ل  للدرجات  امل�صتخدمني  كافة  روات���ب  زي���ادة   .4

م�صتوى )L1( مببلغ خم�صة ع�صر دينارًا.

تقرر �صرف مكافاأة اإ�صافية وا�صتثنائية ملرة واحدة فقط   -

مقدارها 50 دينارًا )خم�صون دينارًا( جلميع املوظفني من درجة 

)L3( فما دون والذين �صيبقون على راأ�س عملهم حتى 12-31-

خدمتهم  مدة  ن�صبة  ح�صب  املكافاأة  احت�صاب  مراعاة  مع  2016م 

بالأ�صهر )Pro-rated( للذين تقل خدمتهم عن �صنة كاملة، 

والنتماِء  ِقَبلِهم،  من  ب��ذل  ال��ذي  الكبري  للمجهود  نظرًا  وذل��ك 

خالل  وممتلكاتها  موجوداتها  على  واملحافظة  لل�صركة،  احلقيقي 

عام 2016م.

قررت اإدارة ال�صركة للعام اخلام�س على التوايل �صرَف   -

املكافاآت بناًء على نتائج ال

من  املوظفني  اأداين” جلميع  “برنامج  والأف��راد  اعمال   -

درجة )L3-L1( تقديرًا جلهود املوظفني من هذه الفئات.

ب�صرف  بال�صتمرار  النقابة  لطلب  ال�صركة  ا�صتجابت   -

وعمال  املثبتني  العمال  جلميع  ع�صر  والرابع  ع�صر  الثالث  راتبي 

حزيران  �صهر  نهاية  ع�صر  الثالث  راتب  ي�صرف  بحيث  واملياومة 

وراتب الرابع ع�صر نهاية �صهر كانون الأول.

طالبت الهيئة الإدارية للنقابة كافة العاملني يف ال�صركة   -

باحلر�س على م�صلحة ال�صركة من خالل مثابرتهم، والعمل على 

الفاقد  تقلي�س  اإلى  بالإ�صافة  اإنتاجيتهم  ورفع  الإنتاج،  حت�صني 

ظروفهم  حت�صني  على  اإيجابيًا  �صينعك�س  مما  النفقات  وتر�صيد 

املعي�صية يف التفاقيات امل�صتقبلية اإن �صاء اهلل.

فما   L3 درجة  من  العاملني  كافة  التفاقية  هذه  ت�صمل   -

املثبتني  املوظفني  كل  على  اأع��اله  ال��زي��ادات  جميع  وتطبق  دون، 

الأداء  تقييم  لنظام  اخلا�صعني  العاملني  ت�صمل  ول  وامل��ي��اوم��ة، 

)PDR( من درجة L4 فما فوق، وامل�صاعدات الداريات، بحيث 

ب�صكل كامل يف حالة  الإ�صافية  واملكافاأة  الزيادة  املوظف  ي�صتحق 

اإكماله عامًا يف ال�صركة بتاريخ 01-01-2017، وحتت�صب الزيادة 

واملكافاأة الإ�صافية للموظفني الذين مل يكملوا ال�صنة ح�صب ن�صبة 

مدة خدمتهم يف ال�صركة.

ا�صتملت عليه  فيما  التفاقية ِح�صرًا  اأحكام هذه  ت�صري   -

من بنود اعتبارًا من تاريخ 01-01-2017 ولغاية 2017-12-31، 

وتنتهي بانتهاء تاريخها، على اأنه ل يرتتب على هذه التفاقية اأي 

وموظفيها  ال�صركة  بني  ال�صارية  العمل  عقود  على  تعديل  اأو  تاأثري 

فيما ا�صتملت عليه من �صروط واحكام والتي تظل ملِزمة لأطرافها.
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األيخاندرو  فيدل  باأن  يعرفون  ل  النا�س  من  قلة  لعل 

كا�صرتو يحمل درجة الدكتوراه يف القانون واأنه بالإ�صافة 

واأنه  الأرا�صي،  مالك  كبار  من  ثرية  لأ�صرة  اأبن  لذلك 

املتحدة  ال��ولي��ات  خا�صرة  يف  �صوكة  �صكل  ال��ذي  وه��و 

الأمريكية لأكر من ن�صف قرن ق�صى فيها ويف املك�صيك 

فرتة من منفاه الختياري بعد اأن خرج من ال�صجن اإثر 

يف  الع�صكرية  مونكادا  ثكنات  على  ق��اده  فا�صل  هجوم 

�صانتياغو دي كوبا عام 1953.

يعرفون  ل  النا�س  من  قلة  اأن  اأي�صًا  ذلك  من  الأهم 

باأن كا�صرتو مل يكن �صيوعيًا، واأنه حتول كذلك بعد اأن 

جنحت الثورة التي مل يقودها احلزب ال�صيوعي الكوبي 

ما  اأه��م  ولعل  ذل��ك،  بعد  قيادتها  ويف  فيها  �صارك  بل 

اأب��دًا عن  يتخل  اأنه مل  �صيوعي  �صرية حياته كزعيم  يف 

وبقي  ال�صوفيتي  الحت��اد  �صقوط  بعد  حتى  ال�صيوعية 

متم�صكًا باملارك�صية وال�صرتاكية كنهج حلكم بالده اإلى 

الأخري النادر  اأكده يف خطابه  الذي  الأمر  وفاته،  حني 

الذي األقاه يف �صهر ني�صان من العام املا�صي وقد اقرتب 

عمره من الت�صعني عامًا حيث قال )اأن املبادئ ال�صيوعية 

يف كوبا ل تزال حية واأن ال�صعب الكوبي �صينت�صر(.

املتحدة  ال��ولي��ات  على  تعاقب  حكمه  ف��رتة  خ��الل 

على  جميعًا  �صاروا  اأمريكيني  روؤ�صاء  ع�صرة  المريكية 

نف�س النهج يف التعامل مع الثورة الكوبية وتفننوا جميعًا 

يف محاولة اإ�صقاطه والق�صاء على احلكم ال�صرتاكي يف 

كوبا، ومت ذلك من خالل اأكر من )630( محاولة اغتيال 

فا�صلة للق�صاء عليه اإلى اأن قام الرئي�س الأمريكي اأوباما 

بزيارة تاريخية اإلى كوبا العام املن�صرم وذلك منذ اأن 

جنحت الثورة الكوبية عام 1959 رغم اأن هذه الزيارة 

مل تنهي احل�صار الأمريكي على كوبا.

مل  وزعيمها  كوبا  مع  التعامل  يف  الأمريكي  الف�صل 

بالف�صل  اأي�صًا  متثل  بل  فقط،  امل��ح��اولت  بهذه  يتمثل 

الذريع الذي مني به الغزو امل�صلح الذي نظمته وقادته 

خليج  مبعركة  �صمي  فيما  المريكية  املتحدة  الوليات 

جي�صًا  فيها  اأمريكا  جندت  والتي   1961 عام  اخلنازير 

بقتل  وانتهى  الكوبني  واملنفيني  املرتزقة  م��ن  خا�صًا 

الف�صل  اأم��ا  اأي�صًا،  كبرية  اأع���داد  واأ���ص��ر  منهم  اللف 

التي  الكوبية عام 1962  ال�صواريخ  باأزمة  فكان  الأكرب 

وداعًا فيدل كا�سرتو 

م�سى )اأبو الثورة الكوبية( .. م�سى من اأعاد كوبا اإىل �سعبها

كتب رئي�س التحرير
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على  ال�صوفيتي  والحت���اد  كوبا  بعدها  ح�صلت 

مقابل  كوبا  على  العتداء  بعدم  اأمريكي  تعهد 

�صحب ال�صواريخ الرو�صية املوجودة يف الأرا�صي 

الكوبية على بعد 145 كيلومرتًا فقط عن �صواطئ 

الكوبي  لل�صعب  انت�صار  اأكرب  فلوريدا وكان ذلك 

يف مواجهة التهديدات المريكية.

مل تقت�صر تاأثريات الثورة الكوبية على ال�صعب 

اجلنوبية  اأم��ريك��ا  اإل��ى  تعدته  بل  فقط،  الكوبي 

من  لعدد  الوحي  ال��ث��ورة  ه��ذه  واأع��ط��ت  بكاملها 

ا�صتلهمت  والتي  املنطقة  يف  الالحقة  ال��ث��ورات 

ونيكاراغوا  كالربازيل  واملثل  الأف��ك��ار  وقادتها 

الثورية  ال��ق��وى  ت��زال  ول  وبوليفيا  وال�صلفادور 

التاآمر  ت��ق��اوم  ال���دول  ه��ذه  بع�س  يف  احل��اك��م��ة 

اإ�صقاطها  اأج��ل  من  الأ�صكال  متعدد  الأم��ريك��ي 

والق�صاء عليها متامًا كما كان يحدث مع كوبا.

حافظت كوبا حتت قيادة كا�صرتو على نهجها 

ال�صرتاكي امل�صتند اإلى الفكر املارك�صي وذلك يف 

تناغم كامل مع مواقف الإحتاد ال�صوفييتي ورغم 

البارزين يف  القادة  اأحد  كان  كا�صرتو  فاإن  ذلك 

الأول  انعقد موؤمترها  التي  النحياز  حركة عدم 

كوبا،  على  التاآمر  غمرة  1961 يف  عام  بلغراد  يف 

وقادها ب�صكل خا�س رئي�س الوزراء الهندي جواهر لل 

والرئي�س  النا�صر  عبد  جمال  امل�صري  والرئي�س  نهرو 

اليوغ�صاليف جوزيف تيتو، وتاأكيدًا على الدور الكوبي يف 

هذه احلركة فقد انعقدت قمتها مرتني يف هافانا عامي 

1983 و 2006.

الأرجنتيني  امل��ارك�����ص��ي  ال��ث��وري  ب��اإ���ص��م  ك��ا���ص��رتو   

من  تخرج  الذي  والكاتب  الطبيب  جيفارا  اأرن�صتو ت�صي 

الثورة  يف  و���ص��ارك   1953 ع��ام  اأي��ر���س  بيون�س  جامعة 

الكوبية وقام باأدوار رئي�صة  يف احلكومة اجلديدة كوزير 

لل�صناعة ورئي�س ومدير للبنك الوطني ورئي�س تنفيذي 

للقوات امل�صلحة الكوبية واأ�ص�س قوانني الإ�صالح الزراعي 

يف كوبا وحتول اإلى اأب روحي لنظرية حرب الع�صابات 

العامل  يف  مبيعًا  الكتب  اأك��ر  من  كتابًا  فيها  األ��ف  التي 

عام  كوبا  غادر  عندما  عملي  واقع  اإلى  اأفكاره  وترجم 

1965 من اأجل امل�صاركة يف الثورات يف الكونغو وبوليفيا 

حيث قتلته هناك وكالة ال�صتخبارات الأمرييكية.

قاد  اأن  بعد  احلكم  عن  طوعًا  كا�صرتو  فيدل  تخلى 

على  امل��وت  يجربه  اأن  قبل  ع��ام��ًا  خم�صني  مل��دة  ال��ث��ورة 

الأمعاء  يف  مر�س  من  عالج  فرتة  بعد  نهائيا  الرتجل 

اأجرى على اأثرها جراحة معوية �صنة 2006، ومع وفاته 

يكون فيدل كا�صرتو قد اأ�صاف اإ�صمه اإلى عدد من القادة 

الذين حفروا اأ�صماءهم القرن املا�صي وحتى يوم وفاته 

ويف  اخلالدين  �صجل  يف  الكوبي  ال�صعب  على  احلزين 

اأذهان و�صمائر مواطنيهم، ومن واأبرز هوؤلء فالدميري 

نهرو  لل  وجواهر  النا�صر  عبد  وجمال  لينني  ايليت�س 

�صوكارنو  واأح��م��د  لومومبا  وباتري�س  نكروما  وك��وام��ي 

يفتقدهم  الذين  القادة  هوؤلء  تيتو....  بروز  وجوزيف 

اأن  من  كا�صرتو  قاله  ما  ويبقى  الآن،  و�صعوبهم  العامل 

)املقاتل ميكن اأن ميوت ولكن فكرته تبقى خالدة( اأكرب 

تاأكيد على ذلك.

غيفارا ت�صي  ورفيقه  كا�صرتو  • فيدل 





املادة 15:

وعلى  العربية،  باللغة  العمل  عقد  ينظم  اأ. 

الطرفني  م��ن  ك��ل  يحتفظ  الأق���ل  على  ن�صختني 

بن�صخة منه، ويجوز للعامل اإثبات حقوقه بجميع 

طرق الإثبات القانونية اإذا مل يحرر العقد كتابة.

محدودة  غري  مل��دة  املعني  العامل  يعترب  ب. 

باأنه م�صتمرًا بعمله اإلى اأن تنتهي خدمته مبوجب 

اأح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون، اأم���ا يف احل����الت التي 

اأنه  فيعترب  محدودة  ملدة  العامل  فيها  ي�صتخدم 

م�صتمر يف عمله خالل تلك املدة.

فاإنه  محدودة،  ملدة  العمل  عقد  كان  اإذا  ج. 

ينتهي من تلقاء نف�صه بانتهاء مدته، فاإذا ا�صتمر 

انق�صاء مدته اعترب ذلك  بعد  تنفيذه  طرفاه يف 

بداية  من  وذلك  محدودة،  غري  ملدة  له  جتديدًا 

ال�صتخدام.

بانتظام  ي�صتخدم  ال��ذي  العامل  يعترب  د. 

ب�صل�صلة  يقوم  الذي  اأو  العمل،  محل  يف  بالقطعة 

من الأعمال بالقطعة اأنه عامل ملدة غري محدودة.

 18 وح��ت��ى   16 م��ن  امل����واد  ت�صمنت  ك��ذل��ك 

اأحكامًا اأخرى خا�صة بعقد العمل الفردي وذلك 

على النحو التايل:

املادة 16:

يبقى عقد العمل معموًل به بغ�س النظر عن 

تغيري �صاحب العمل ب�صبب بيع امل�صروع، اأو انتقاله 

بطريق الإرث، اأو دمج املوؤ�ص�صة، اأو لأي �صبب اآخر، 

م�صوؤولني  واجلديد  الأ�صلي  العمل  �صاحب  ويظل 

اللتزامات  تنفيذ  اأ�صهر عن  �صتة  بالت�صامن مدة 

الناجمة عن عقد العمل م�صتحقة الأداء قبل تاريخ 

فيتحمل  امل��دة  تلك  انق�صاء  بعد  واأم���ا  التغيري، 

�صاحب العمل اجلديد امل�صوؤولية وحده.

املادة 17:

ل يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختالفًا 

بينًا عن طبيعة العمل املتفق عليه يف عقد العمل 

لوقوع  منعًا  ذل��ك؛  اإل��ى  ال�صرورة  دع��ت  اإذا  اإل 

حادث، اأو لإ�صالح ما جنم عنه، اأو يف حالة القوة 

القاهرة، ويف الأحوال الأخرى التي ين�س عليها 

القانون على اأن يكون ذلك يف حدود طاقته، ويف 

حدود الظرف الذي اقت�صى هذا العمل.

املادة 18:

املكان  غري  مكان  يف  بالعمل  العامل  يلزم  ل 

مكان  تغيري  اإلى  ذلك  اأدى  اإذا  لعمله  املخ�ص�س 

اإقامته، وذلك ما مل يرد ن�س �صريح يجيز ذلك 

يف عقد العمل.

الفردي  العمل  عقد  بانتهاء  يتعلق  فيما  اأما 

فقد حددت املواد من 21 وحتى 24 احلالت التي 

ينتهي بها هذا العقد وذلك على النحو التايل:

املادة 21:

ينتهي عقد العمل يف اأي من احلالت التالية:

 اأ. اإذا اتفق الطرفان على اإنهائه.

انتهى  اأو  العمل،  عقد  م��دة  انتهت  اإذا  ب. 

العمل نف�صه.

 ج. اإذا تويف العامل، اأو اأقعده مر�س اأو عجز 

عن  �صادر  طبي  بتقرير  ذلك  وثبت  العمل،  عن 

املرجع الطبي.

املادة 22:

�صاحب  وف��اة  ب�صبب  العمل  عقد  ينتهي  ل 

�صاحب  �صخ�صية  العقد  يف  روعي  اإذا  اإل  العمل 

العمل.

املادة 23:

عقد  اإنهاء  يف  الطرفني  اأح��د  رغ��ب  اإذا   . اأ 

اإ�صعار  عليه  فيرتتب  مب��دة  امل��ح��دد  غ��ري  العمل 

الطرف الآخر خطيًا برغبته يف اإنهاء العقد قبل 

الإ�صعار  ول يجوز �صحب  الأقل،  واحد على  �صهر 

اإل مبوافقة الطرفني.

ب. يبقى عقد العمل �صاري املفعول طوال مدة 

الإ�صعار، وتعترب مدة الإ�صعار من مدة اخلدمة.

ج. اإذا كان الإ�صعار من طرف �صاحب العمل 

العمل خالل مدته، وله  العامل من  اأن يعفي  فله 

منها،  الأخ��رية  ال�صبعة  الأي��ام  يف  اإل  ي�صغله  اأن 

وي�صتحق العامل اأجره عن مدة الإ�صعار يف جميع 

الأحوال.

د. اإذا كان الإ�صعار من طرف العامل وترك 

العمل قبل انق�صاء مدة الإ�صعار فال ي�صتحق اأجرًا 

�صاحب  تعوي�س  وعليه  العمل،  تركه  ف��رتة  عن 

العمل عن تلك الفرتة مبا يعادل اأجره عنها.

املادة 24:

املادة )31( من هذا  مع مراعاة ما ورد يف 

اأي  ات��خ��اذ  اأو  العامل،  ف�صل  يجوز  ل  القانون 

بال�صكاوي  تت�صل  لأ�صباب  بحقه  تاأديبي  اإج��راء 

اجلهات  اإلى  العامل  بها  تقدم  التي  واملطالبات 

القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  واملتعلقة  املخت�صة 

عليه.

ع������ق������د ال������ع������م������ل ال��������ف��������ردي

العمل, ويتم مبوجبه حتديد حقوق وواجبات كل  العامل و�صاحب  الذي يربم بني  العقد  العمل هو  عقد 

من العامل, و�صاحب العمل, وقد حددت املواد من 15 اإلى 35 من الف�صل الرابع من قانون العمل هذه احلقوق 

والواجبات فيما يتعلق بعقد العمل الفردي, اأما املواد من 39 اإلى 44 من الف�صل ال�صاد�س فقد حددت تفا�صيل 

عقد العمل اجلماعي.

العمالي مستشارك 
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Jordan Kuwait Bank and Capital Bank
What is Required???

Despite the fact that workers 
in the banking sector operating in 
Jordan as well as workers in dozens 
of institutions in other sectors are 
earning the XVI-month salary and 
unlike other operating banks in 
Jordan, the managements of Jordan 
Kuwait Bank and Capital Bank 
still reject to equalize workers in 
the two banks with their colleagues in the other 
banks. Of course the arguments are not convincing 
and objective as it seems that the decision makers 
in the two banks want to prove that their previous 
experience in heading the Ministry of Labour gave 
them the immunity and the experience in front of 
trade unions and the workers’ demands.

From its point of view, the union does not 
wish to prove anything special and its position is 

summarized in stating that no matter 
how long the labor dispute with 
the managements of the two banks 
and their mentality nature, yet this 
demand will remain in place as is 
the survival of the union. Whatever 
is the decision of the Labour Court, 
which would inevitably receive the 

two conflicts and we trust in its decisions integrity 
and fairness, this will not drop down the two banks 
responsibility in equalizing their workers with others 
and will not prevent the union from continuously 
claiming this right as well as other rights. The 
big question remains that (what do the two banks 
managements want to prove by their attitude in front 
of the employees’ legal representative and their 
issues???)

The Banking, Financial and Labor Training Centre 
held its Twenty-Third Training Workshop “Skills in 
Detection of Forgeries and Fraud Banking” in Aqaba. 
Great Success for the Second Time.

The Banking, Financial and Labor Training 
Centre held its Twenty-third training workshop 
at the Movenpick hotel in Aqaba for the second 
time during the period 9-11 October 2016. The 
banking expert, Mr. Amjad Attiah; has lectured 
and presented the scientific material of the training 
workshop.  

Nineteen employees from different branches of 
banks operating in Aqaba attended and participated 
in the workshop. Dr. Haider Rashid, President of 
the General Union inaugurates the workshop. 

At the end of the workshop, the participants 
commended the holding of this training workshop 
in Aqaba for the second time and the intent to 
arrange similar training workshops in different 
country’s governorates.

The Social Partnership Committee of the Employment, 
Technical and Vocational Education Training Sector held 
its meetings in the General Trade Union. 

The Social Partnership Committee of the Employment, 
Technical and Vocational Education Training held its first 
and second meetings at the headquarters of the General 
Trade Union of Banks, Insurance and Auditing Employees 
to discuss the draft of the social partnership model for the 
Employment, Technical and Vocational Education Training 
Sector in presence of fellow Dr. Haidar Rashid, President of  
the General Union, HE Eng. Hani Khleifat, general manager 
of the Vocational Training Corporation, HE Mr. Samir 
Maqdah, representative of the private sector, HE Mr. Arab 
Samadi, representative of Jordan Chamber of Commerce 
and Mr. Tariq Al Rashdan, secretary of the Employment, 
Technical and Vocational Education Training Council. 

The Committee discussed during the meetings the 
social partnership model for Employment, Technical and 
Vocational Education Training sector and approved it in 
principle in order to submit it to the Employment, Technical 
and Vocational Education Training Council for discussion 
and approval in its final form to act accordingly.
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The General Manager of the Social Security 

Corporation meets the President of the General 

Federation of the Jordanian Trade Unions and 

Members of the Executive Office to discuss the 

Health Insurance Scheme.

The General Manager of the Social Security 

Corporation, Mrs Nadia Rawabdeh met the 

President of the General Federation of the 

Jordanian Trade Unions, Mr. Mazen Maaytah and the members of the Executive Office in the 

Federation headquarters on Thursday 22 December 2016. The attendants discussed The Social 

Security Corporation plans to apply the health insurance scheme. 

At the end of the meeting the General Manager of the Social Security Corporation thanked the 

President of the General Federation of the Jordanian Trade Unions and the members of the Executive 

Office. President of the General Federation also thanked Mrs. Rawabdeh on her initiative, stressing 

the need to continue such meetings.

International Trade Union Confederation – Asia 

Pacific (ITUC – AP) held its 14th Regional General 

Council in Nepal.  

The President of the General Union attends the 

meeting representing the General Federation of the 

Jordanian Trade Unions. 

(ITUC – AP) accept the resignation of Secretary-

General Suzuki and Uchida elected in his place. 

International Trade Union Confederation – Asia Pacific (ITUC – AP) held its 14th Regional 
General Council in Kathmandu, Nepal, during the period 15-16 / 12 /2016. 

Fellow Dr. Haider Rashid, President of General Union attended the meeting as an authentic 
member representing the General Federation of the Jordanian Trade Unions. Colleague Shaher 
Saad, Secretary General of the General Federation of Trade Unions of Palestine - Deputy Chairman 
of the General Council didn’t attend the meeting for special circumstances. The meeting was 
attended by twenty-eight authentic members out of thirty seven, in addition to the two alternative 
members, the Deputy Secretary-General of the (ITUC – AP) and a number of observers headed by 
Mr. Guy Ryder, General Director of the International Labour Organization.

38AL HEWAR
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The General Federation of the Jordanian Trade 
Unions calls for increasing the minimum wage. 

The Trilateral Committee coincided on (300) 
JDs per month Except for One Employers’ 
Representative. 

The President of the General Federation of 
the Jordanian Trade Unions Mr. Mazen Maaytah 
addressed a memorandum to the Prime Minister 
in which he stated that despite the coincidence 
of the Trilateral Committee on increasing the 
minimum monthly wage to (300) JDs in response to the economic and social variables, with the 
exception of one employers’ representative, the Council of Ministers has not taken a decision in this 
regard so far. Mr. Maaytah stressed the need for this increase since five years ago. 

President of General Federation of the Jordanian Trade Unions and President of General Union 
Participate in the Third Session of the Arab Trade Union Confederation General Council in Tunisia.  

Fellows Mr. Mazen Maaytah, President of General Federation of the Jordanian Trade Unions, Dr. 
Haider Rashid, President of General Union, and Ms. Rana Abu Luha Chairperson of the Women’s 
Committee in the General Union participated in the meetings of the third Session of the Arab 
Trade Union Confederation General Council which was held in Hammamat in Tunisia during the 
period 14-15/11/2016. Fellow President of General Union participated, also, in the meeting of the 
Executive Bureau, which was held in the same period.

The Labor Committee in the Senate Meets 
the President  of the General Federation of the 
Jordanian Trade Unions and Members of the 
Executive Office

In an important step stressing the interest 
of the President and members of the Labor and 
Social Development Committee in the Senate on 
labor issues and the unions representing them, 
a delegation from the Committee headed by the 
Chairperson Ms. Hala Bseiso Lattouf and the 
membership of Mr. Samir Murad, Rapporteur 
of the Committee; Mr. Mohammed Jawad Hadid and Mrs. Fidaa Hommoud accompanied by a 
number of senior staff visited the headquarters of the General Federation of the Jordanian Trade 
Unions on 21 December 2016, where they were received by fellow Mazen Maaytah President of 
General Federation of the Jordanian Trade Unions and a number of members of the Executive 
Office (presidents of trade unions).

A number of fellows, members of the Executive Office; commented and addressed their 
observations to the Labour Committee. At the end of the meeting, the President of the General 
Federation of the Jordanian Trade Unions thanked the members of the Committee for their visit, 
stressing the importance of cooperation and the continuation of the meetings for the benefit of 
workers. 



An Elapsed Year Distilled with Blood
A New Year Carries Hope

Dr. Haider Rashid

The year that elapsed 
before the issuance of this 
magazine is a year not like 
other years…… A year which 
was going to be a happy 
one here in Jordan unless it 
was ended moistened with 
innocent pure blood with no 
fault of its owners. Terrorism 
and Extremism did not find 
an expression for their field 
defeats but to commit blind 
violence spread its effects 
on the world and did not 
differentiate in our homeland 
between a secure citizen and a soldier 
whose attitude is to protect his homeland, its 
people and a tourist who travelled thousands 
of miles to foresee history in its charming 
vestibule and corridors and came asking for 
warmth and safety here in Jordan, however 
the killers switched his dreams to death 
which he did not know that he will face in 
Karak Castle.

This extremism and killing which dresses 
the costume of religion and committed 
the most heinous crimes under its name 
supported by regional and international 
forces, some are sister countries; was 
created and supported by some political 
interests with a goal to bring certain regimes 
down and divide Arab nations into smaller 
states to achieve what has been preached 
and planning for many years to formulate 
a new Middle East in which Israel would 
be not only recognized as a key player but 
as a reference which can’t be overcome its 
strategic interests in any way.

The elapsed year has passed 
on Jordanians away from 
terrorism which was about to 
destroy neighboring countries, 
except of some incidents here 
or there that opinions differ in 
their designation as individual 
wolves or sleeping cells. The 
passing year would have 
elapsed just like other years, 
but its bloody ends came 
different despite the wonderful 

popular uprising that stood in the face of 
terrorism and its strange phenomenon and 
the security reaction which did not allow this 
phenomenon to expand and produces serious 
repercussions, otherwise the consequences 
were more serious. The outlaws refused but 
to end it with the blood of innocent people 
and the anticipation manifestations which 
started to characterize our everyday life and 
dominated us in anticipation and caution on 
our sons and our homeland. 

It is regrettable bloody elapsed year, 
however; here are our workers and our 
people looking for the future with great hope 
that this year will pass on our homeland and 
Arab nation and the world carrying the hope 
in getting rid of terrorism and subsiding its 
supporters wishing that they would learn 
from their mistakes and successive crimes, 
although I do not think so.
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