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عمل �أف�ضل يزوران
���ش��رك��ت��ي ���س��ي��دين
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النقابة ت�ؤكد على �أهمية اال�ستثمار واحلفاظ عليه متوازيا مع احلقوق العمالية
التقى رئي�س النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة الزميل فتح
اهلل العمراين بوزير العمل يو�سف ال�شمايل
وذل��ك اثناء لقاء ال��وزي��ر بر�ؤ�ساء النقابات
العمالية يف مبنى احت��اد نقابات العمال يوم
ال�سبت الواقع يف  17ني�سان عام .2021
وا���ش��ار العمراين خ�لال اللقاء ال��ذي جاء
باكورة تعارف بني الوزير والنقابات العمالية
لأهمية تعزيز مفاهيم ال�شراكة بني القطاع
العام واخلا�ص مبا ي�ضمن عدم تغول طرف
على اخر ،م�شددا على اهمية ان تكون ال�شراكة
حقيقية ولي�ست على الورق ،منوها اىل اهمية
ان تقوم احلكومة وال�شركاء االجتماعيني
اال�ستماع لآراء بع�ضهم البع�ض وخا�صة فيما
يتعلق بالقوانني الناظمة �سواء قانون العمل او
ال�ضمان االجتماعي او اال�ستثمار او التعليمات
التي ت�صدر وفقا لذلك.
ون����وه ال��ع��م��راين يف ال��ل��ق��اء لأه��م��ي��ة عقد
ل��ق��اءات م�شرتكة ب�ين ممثلي ق��ط��اع الغزل
والن�سيج والنقابة واحلكومة واال�ستماع اىل
اخل�صو�صيات التي تتعلق بالقطاع �سيما وان
جائحة ك��ورون��ا (كوفيد � )19 -أث���رت على
اجلميع �سواء حكومة او ا�صحاب عمل ،ولكن
العمال كانوا وما زال��وا اجلهة االكرث ت�ضررا
من املو�ضوع.
وا�ضاف رئي�س النقابة ان ال��ع�لاق��ة بني
�أطراف الإنتاج (احلكومة والعمال و�أ�صحاب
العمل) لي�ست مت�ساوية دوم��ا ،فالعمال هم

اجلهة اال�ضعف ،ول��ذل��ك ال ب��د م��ن ت�أ�سي�س
مفاهيم واقعية ووا���ض��ح��ة لعالقة ايجابية
متوازنة ومتكافئة ،منوها اي�ضا اىل اهمية
التعامل مع قطاع الغزل والن�سيج وااللب�سة
ب��اع��ت��ب��اره يعي�ش ظ���رف ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي �شديد
اخلطورة وهذا يتطلب �أطالق دعم حقيقي له
من خالل فتح جماالت اال�ستثمار وتعزيزه من
خالل تعديل القوانني واالنظمة ومنح حوافز
للم�ستثمرين وجذبهم.
وعلى �أثر اللقاء بعثت النقابة مذكرة لوزير
العمل جاء فيها انه« :عطفا على اللقاء الذي
جمعنا مع معاليكم يف مبنى االحت��اد العام
لنقابات العمال ال�سبت املا�ضي ،يِوف �ضوء
احلديث ال��ذي ب��د�أه معاليكم حول ال�شراكة
بني القطاع العام واخلا�ص واهمية ت�شجيع
اال�ستثمار ،ولأن نقابتنا متثل قطاعا ذات
ال��ت�����ص��اق��ا م��ب��ا���ش��را ب��اال���س��ت��ث��م��ار ،وك��ذل��ك
بال�شراكة والتعاون بني ال�شركاء االجتماعيني،
ف��ان النقابة ممثلة بهيئتها االداري����ة ت�ضع
بني يدي معاليكم جملة من املوا�ضيع العامة
التي اثرت على قطاعنا وكذلك على العمال
وا�صحاب العمل».
وتابعت النقابة ان جائحة كورونا (كوفيد
 )١٩اث��رت على اال�ستثمار وا�صحاب العمل
ب�شكل وا�ضح ،فاجلائحة خف�ضت من ن�سب
ال��ت�����ص��دي��ر وامل��ب��ي��ع��ات ب�شكل ك��ب�ير ،وه��ذا
التخفي�ض �أث���ر ع��ل��ى ����س�ي�رورة ع��م��ل بع�ض
ال�شركات وامل�صانع ،االم��ر ال��ذي �أث��ر على

ا���س��ت��م��راري��ة بع�ضها ،يِوف ���ض��وء ذل���ك ف��ان
احل��ك��وم��ة عليها اع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ك��ل م��واد
اال�ستثمار املتعلقة بهذا ال�ش�أن ،وهذا يتطلب
تخفي�ض كلّف االنتاج عن تلك ال�شركات التي
تعمل يف القطاع.
وق��ال��ت ان��ن��ا نعتقد ان احل��ك��وم��ة ممثلة
مبعاليكم ق����ادرة ع��ل��ى ف��ت��ح ح����وار حقيقي
و���ش��ف��اف ب�ين �أط����راف االن��ت��اج (احل��ك��وم��ة،
ال��ع��م��ال ،ا���ص��ح��اب ال��ع��م��ل) وه����ذا احل���وار
يتوجب ان يكون متوازنا ،واال�ستماع لوجهات
نظر اجلميع ،وه��ذا يتطلب يف املقام االول
جولة مو�سعة من معاليكم مبرافقة النقابة
على املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة وغريها من
م�شاريع ا�ستثمارية نعتقد جازمني انه قد �آن
الأوان للتعامل معها بعيون ا�ستثمارية خمتلفة
من خالل ت�شجيعها ،كما اننا نرى ان احلكومة
بات عليها التعامل مع امل�شاكل العمالية ب�شكل
خمتلف بعيد عن الطرق التقليدية ال�سابقة.
ودع��ت النقابة حل��وار ت�شارك فيه النقابة
واال���س��ت��م��اع ل��وج��ه��ات ن��ظ��ر ك��ل االط����راف،
وال�����ش��رك��اء االج��ت��م��اع��ي�ين ،حتى يت�سنى لنا
جميعا التفكري بطرق خمتلفة يف ظل جائحة
ك��ورون��ا وت�أثرياتها ال�سلبية ،والنقابة وهي
ت�ضع بني يدي معاليكم ر�ؤيتها تلك ف�إننا ن�أمل
امل��ب��ادرة بفتح ح��وار �سريع معنا واال�ستماع
ب�شكل تف�صيلي لوجهات نظرنا ،ووجهة نظر
ا�صحاب العمل اي�ضا.

«الغزل والن�سيج» تهني باال�ستقالل واملئوية
ا�صدرت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة بيانا مبنا�سبة عيد
اال�ستقالل قدمت فيه خال�ص التهاين والتربيكات جلاللة امللك عبد اهلل الثاين وويل عهده
وال�شعب االردين عامة والعاملني يف قطاع الغزل والن�سيج على وجه اخل�صو�ص مبنا�سبة حلول
ذكرى اال�ستقالل.
وجاء يف البيان ان النقابة وهي ت�ؤكد اعتزازها بهذا اليوم املجيد ف�أنها ت�ؤكد �أن اال�ستقالل
كان و�سيبقى يوما لتعزيز التفاف ال�شعب االردين حول تراب وطنه ،وحمايته وتعزيز اال�ستقالل
واالعتماد على الذات والدفع جتاه بناء االْردن احلديث الدميقراطي� ،أردن امل�ؤمن ب�سيادة
القانون وتعزيز احلريات العامة ،وحماربة الف�ساد والوا�سطة واملح�سوبية وتعزيز قيم املواطنة.

3

النقابة تصدر تقريرها عن الفرتة النقابية املاضية
ا�صدرت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
ال��غ��زل والن�سيج وااللب�سة تقريرها ع��ن الفرتة
النقابية املا�ضية ت�ضمنت تعريفا بالنقابة و�سردا
تاريخيا حولها ف�ضال عن االجنازات التي حتققت.
وقالت النقابة يف تقريرها انها تعمل لتحقيق
حياة �أف�ضل للعمال ورفع م�ستوى معي�شة العمال،
وكفاءتهم الإنتاجية ،وحماية احلقوق امل�شروعة
للأع�ضاء ،والدفاع عن م�صاحلهم ،ون�شر الوعي
النقابي بينهم ،وتثقيفهم ،وحت�سني امل�ستوى
ال�صحي واالقت�صادي للأع�ضاء ب�شكل عام ،كما
تدعم النقابة النهج الدميقراطي ،وحتمي احلقوق
واحلريات النقابية والعامّة ،من �أجل �أردنّ �أف�ضل.
وقدمت النقابة �سردا تاريخيا قالت فيه انه
يف عام  2006قامت احلكومة برفع احلد الأدنى
ل�ل�أج��ور من  95دي��ن��ار ًا �إىل  110دنانري جلميع
عمال الأردن با�ستثناء عمال قطاعنا (قطاع
الغزل والن�سيج والألب�سة) ،لكن النقابة رف�ضت
هذا القرار وقامت بحملة احتجاجات �ضده ،ما
حمل احلكومة على مراجعة نف�سها ،واتخاذ قرار
جديد يق�ضي برفع احلد الأدن��ى للأجور من 95
دينار ًا اىل  110دنانري بحيث ت�شمل هذه الزيادة
عمّال قطاعنا ،على �أن ي�سري القرار ابتداء من
 2007/1/1وبذلك ّمت حرمان عمّال قطاعنا من
هذه الزيادة مدة � 6أ�شهر.
ويف عام  ،2009مت ا�ستثنا�ؤنا للمرة الثانية،
وذل��ك عندما مت رف��ع احل��د الأدن���ى ل�ل�أج��ور �إىل
 150ديناراً ،لكن النقابة مل تقف مكتوفة الأيدي،
فاحتَجّ ت على القرار ،ومتكنت بعد جهد من توقيع
اتفاقية مع وزارة العمل و�أ�صحاب العمل تق�ضي
برفع الأج��ور لعمال القطاع االردن��ي�ين �إىل 150
دينار ًا حتت بند غالء معي�شة ولي�س احلد الأدنى
للأجور وذلك يف .2009/1/8
ويف عام  2012مت ا�ستثنا�ؤنا للمرة الثالثة،
عندما مت رفع احلد الأدنى للأجور �إىل  190ديناراً،
لكن النقابة بعد حوار مطول مع �أ�صحاب العمل
واحلكومة متكنت من توقيع اتفاقية تخ�ص العامل
الأردين وتق�ضي برفع بدل غالء املعي�شة مبلغ 20
دينار ًا اعتبار ًا من  2012/2/1بحيث يتقا�ضى
العامل مبلغ  170دينار ًا ومبلغ  20دينار ًا اعتبار ًا
من  2013/1/1بحيث ي�صبح ( 190ديناراً)� ،أما
فيما يتعلّق بالعمالة الوافدة فقد �شملتها الزيادة
ب��واق��ع خم�سة دن��ان�ير ع��ن ك��ل �سنة خ��دم��ة بحد
�أق�صى  20دينار ًا بتاريخ .2012/2/20
وبعد جهود م�ضنية ونزاعات طويلة بني النقابة
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واحلكومة و�أ�صحاب العمل ،تو�صلت النقابة عن
طريق احل��وار مع �أط��راف الإنتاج وال��ذي ا�ستمر
عام ًا كامالً ،وبدعم من املنظمات الدولية وخا�صة
منظمة العمل الدولية والعديد من اخلرباء لو�ضع
ا�سرتاتيجية م�ستقبلية لهذا القطاع للحفاظ عليه
وتو�سيعه وحمايته من �أي هزات يف امل�ستقبل ،حيث
متكنا مع �أطراف الإنتاج بتاريخ  2013/5/25من
توقيع اتفاقية قطاعية (الأوىل من نوعها) برعاية
وزي��ر العمل ن�ضال القطامني يف غرفة �صناعة
عمان ،وتنظم هذه االتفاقية العالقات ال�صناعية
وحتمي العمال �ضمن القوانني الوطنية واملعايري
الدولية ،وت�ضمن �أحد بنود هذه االتفاقية (زيادة
�سنوية مبقدار خم�سة دنانري لكل عامل مهما بلغ
راتبه �إن كان اردنيا �أو وافد ًا وبدون متييز).
كما وق��ع��ت النقابة اتفاقية قطاعية عام
 2015ومل��دة �سنتني �أ�ضيف �إليها مزايا جديدة
ومكت�سبات ،و�أي�ضا يف عام  2017مت توقيع اتفاقية
قطاعية �أخ��رى بعد انتهاء م��دة االتفاقية التي
�سبقتها وبامتيازات جديدة.
وتواىل رفع احلد االدنى للأجر اىل  220دينار
وللمرة الرابعة مت ا�ستثناء القطاع االمر الذي دفع
النقابة للتدخل جمددا لت�أمني زيادة للعمال ،ومن

ثم واخ�يرا مت رفع احلد االدن��ى للأجر اىل 260
دينار مع ا�ستثناء قطاعنا من ذلك الرفع.
وق��د ا�ستبقت النقابة يف ع��ام  2019ق��رار
رفع احلد االدنى للأجر من خالل فتح حوار مع
�أط��راف االنتاج ا�ستغرق � 10أ�شهر حيث تو�صلنا
اىل توقيع اتفاقية قطاعية ملدة � 3سنوات بزيادات
�سنوية مبقدار  5دنانري يف كل عام ت�شمل كافة
العاملني يف القطاع.
وقد عززت هذه االتفاقية بنود مت حت�صيلها
�سابق ًا ومن �أبرزها ت�أمني املوا�صالت والت�أمني
ال�صحي� ،إ�ضافة اىل بنود جديدة تتعلق بانتخابات
اللجان النقابية وكيفية معاجلة امل�شاكل التي قد
تن�ش�أ وحماربة التحر�ش بجميع �أ�شكاله حيث مت
تخ�صي�ص بند خا�ص ملو�ضوع العنف والتحر�ش
بجميع �أ�شكاله وكما مت تخ�صي�ص بند يتعلق
بال�صحة النف�سية ،والعمل على تنفيذ وت�شكيل
املجل�س امل�شرتك.
ون�صت االتفاقية �أي�����ض�� ًا على �إي��ج��اد عقد
عمل موحد للأردنيني �أ�سوة بزمالئهم الوافدين
وال�لاج��ئ�ين ،وحت��دي��ث العقود امل��وح��دة لالجئني
والوافدين مبا يتالئم مع املزايا اجلديدة التي
حتققت يف االتفاقيات القطاعية اجلديدة.

ورشة عمل تدريبية حول محاربة التحرش بالتعاون مع مشروع عمل أفضل
�شارك ممثلو النقابة يف املناطق ال�صناعية
امل�ؤهلة (التجمعات ،الظليل ،مدينة احل�سن،
مناطق ال�ساتاليت) يف ور�شة عمل ليوم واحد
حول �أثر التحر�ش بجميع ا�شكاله على العاملني
والعامالت ،وطرق مقاومته والوقاية منه؟
نظم ور�شة العمل م�شروع عمل �أف�ضل الذي
قام ممثليه خالل ور�شة العمل بتدريب كوادر
نقابية فاعلة حول �سبل الوقاية من التحر�ش
بهدف اي�صالها لكافة العاملني يف امل�صانع.
وقام بتدريب الزمالء امل�شاركني يف الور�شة
ممثلي م�����ش��روع ع��م��ل �أف�����ض��ل االن�����س��ة مي�س
احلموز ،وال�سيد عبد اجلواد النت�شة ،مب�شاركة
رئي�س النقابة الزميل فتح اهلل العمراين.
وقدم احلموز والنت�شة �شرح ًا مف�ص ًال عن
ط��رق ال��وق��اي��ة م��ن اي فعل حت��ر���ش��ي ،و�سبل
تثقيف العامالت والعمال على حد �سواء بالأثر
النف�سي للتحر�ش وما يرتكه من ت�أثريات �سلبية
على العاملني يف القطاع.

وكانت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج وااللب�سة قد ادرج��ت مو�ضوع
حم���ارب���ة ال��ت��ح��ر���ش ب��ك��اف��ة ا���ش��ك��ال��ه �ضمن
االتفاقية القطاعية التي وقعتها م���ؤخ��ر ًا مع
�أطراف االنتاج.
وكما تدرب امل�شاركني يف الور�شة على طرق
الوقاية من التحر�ش والتعرف على ا�شكاله

املختلفة �سواء اللفظي او اجل�سدي ،وخرجوا
بتو�صيات ت�ضمنت اهمية اج���راء تعديالت
على القوانني الناظمة بحيث يتم و�ضع حد
للمتحر�شني ،واو���ص��وا للحكومة التوقيع على
االتفاقية الدولية ( )190املتعلقة مبحاربة
التحر�ش.

اجتماع أول ملجلس املهارات القطاعية للصناعات الجلدية واملحيكات
� �ش��ارك رئي�س النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة الزميل فتح
اهلل العمراين يف االجتماع الأول ملجل�س املهارات
القطاعية لل�صناعات اجللدية واملحيكات الذي
عقد عن بعد عرب تقنية الفيديو والذي خ�ص�ص
للتعريف باملجل�س واع�ضاءه واال�ستماع لنبذة
عنه.
وناق�ش رئي�س النقابة مع اع�ضاء املجل�س
الذي ي�ضم ممثلني عن العمال وا�صحاب العمل
يف الغزل والن�سيج وااللب�سة واجللود ال�سيا�سة
العامة لتنمية املهارات بالقطاع و�إع��داد معايري
متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب املهني

والتقني وا�ستحداث التخ�ص�صات.
وك��ان جمل�س هيئة تنمية وتطوير املهارات
املهنية والتقنية اعتمد ان�شاء جمال�س املهارات
القطاعية والبالغ ع��دده��ا  9جمال�س ير�أ�سها
القطاع اخلا�ص وهو العب رئي�سي فيها وبدورها
وت�شكيلتها لتحديد م��زودي التدريب والتعليم
املهني والتقني واالحتياجات التدريبية واملهارات
الالزمة لكل مهنة.
وحت���دد امل��ج��ال�����س امل���ه���ارات واالح��ت��ي��اج��ات
التدريبية املهنية الكمية والنوعية ذات الأولوية
بالقطاع املعني لكل قطاع على ح��دة بناء على
متطلبات �سوق العمل والتحقق من االختبارات

املهنية والتقنية اخلا�صة بالقطاع ملجل�س املهارات
القطاعي.
وي��ق��وم جمل�س ال��ه��ي��ئ��ة وجم��ل�����س امل��ه��ارات
القطاعي بتقييم برامج التعليم والتدريب املهني
والتقني ذات العالقة بالقطاع املعني او امل�ساهمة
يف تقييمها و�إجراء الدرا�سات والأبحاث املهنية
والفنية املتخ�ص�صة بالقطاع املعني او امل�ساهمة
فيها او تقييمها ،بالإ�ضافة �إىل حتديد متطلبات
�سوق العمل اخلا�صة بالقطاع املعني ،ومن مهام
املجال�س امل�شاركة يف اخلطط والربامج الالزمة
ل�لارت��ق��اء وت��ط��وي��ر ال��ت��دري��ب والتعليم املهني
والتقني.

النقابة ومشروع عمل أفضل يزوران شركتي سيدني وآرك يف العقبة
قامت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة
وم�شروع عمل �أف�ضل بزيارة مل�صنع �سيدين وم�صنع �آرك يف حمافظة العقبة
الواقعان يف املدينة ال�صناعية.
و�شارك يف الزيارة ممثل م�شروع عمل �أف�ضل ال�سيد عبد اجلواد النت�شة
وممثل النقابة الزميل �أر�شد علي ،اللذان اطلعا خالل الزيارة على ظروف
وبيئة العمل يف كال امل�صنعني وا�ستمعا للعمال حول العديد من املوا�ضيع التي

تخ�ص العمال وال�شركة على حد �سواء.
جاءت الزيارة يف �إط��ار التعرف ب��الإدارة ومد ج�سور الثقة والتعاون
معها ،حيث �سبق للنقابة ان وقعت اتفاق عمل جماعي مع �شركة �آرك نظمت
العديد من املوا�ضيع املتعلقة بالعمال وال�شركة ،وت�أمل النقابة ان يتم توقيع
اتفاقية مماثلة مع ادارة �شركة �سيدين على غرار تلك املوقعة مع �شركة �آرك
لتنظم العمل وال�شراكة بينهم
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هيئة ادارية جديدة للنقابة عن الدورة  2026-2021والعمراني رئيساً
انتخبت الهيئة االداري����ة للنقابة العامة
للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج والألب�سة
الزميل فتح اهلل العمراين رئي�سا للنقابة عن
الدورة العمالية .٢٠٢٦-٢٠٢١
جاء ذلك يف االجتماع االول الذي عقدته
الهيئة االداري��ة اجلديدة للنقابة م�ؤخرا وفيها
مت توزيع باقي مقاعد النقابة ،حيث مت ت�سمية
الزميل فتح اهلل العمراين رئي�سا للنقابة وممثال
لها يف املكتب التنفيذي لالحتاد العام لنقابات
العمال ،كما مت ت�سمية الزمالء خالد العمراين
نائبا للرئي�س وجميلة اليف �أمينا لل�سر ونايفة

ال��ع��زازم��ة نائبا لأم�ي�ن ال�سر و�سميح ح�سني
�أمينا لل�صندوق وامي��ان ن�صر اهلل نائبا لأمني
ال�صندوق ،وك��ل من �سناء اب��و نامو�س ،نايفة
الرفاعي ،رابعة عبيدات �أع�ضاء.
وك��ان��ت ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة ق���ررت ف��ت��ح ب��اب
الرت�شح للدورة اجلديدة يف وقت �سابق وتقدم
 ٩مر�شحني بطلبات تر�شح وهو العدد املطلوب
لع�ضوية الهيئة االداري����ة حيث اعلنت جلنة
االنتخابات املركزية التي �شكلها االحتاد العام
لنقابات العمال فوز الهيئة االداري��ة اجلديدة
بالتزكية.

جتدر املالحظة ان  ٦من �أ�صل � ٩أع�ضاء يف
الهيئة االدارية اجلديدة للنقابة هم مِ ن الإناث
وهي ن�سبة ت�شكل  %٧٧من الأع�ضاء.
وع�بر ال��زم��ي��ل فتح اهلل ال��ع��م��راين خالل
االجتماع عن امله ان تكون ال���دورة النقابية
اجلديدة حافلة بالإجنازات التي تهم العمال،
الف��ت��ا ان جائحة ك��ورون��ا ت�ضع اجلميع ام��ام
م�س�ؤولية خمتلفة وق�ضايا �ساخنة وه��و االمر
الذي يتطلب منا جميعا جهود �إ�ضافية وافكار
خالقة� ،سيما يف ظل الظروف االقت�صادية التي
خلفتها اجلائحة..

اجتماع للجنة االستشارية لعمل أفضل بتقنية زووم
ع�ق��د م���ؤخ��را االج��ت��م��اع ال�ساد�س واالرب��ع��ون
للجنة اال�ست�شارية مل�شروع عمل �أف�ضل /االردن
والذي مت فيه عر�ض التقرير ال�سنوي للم�شروع،
واالجابة عن اال�سئلة حوله واال�ستماع لإجابات
املعنيني الذين ميثلون الربنامج.
ومت يف االجتماع اي�ضا التعريف على برنامج
ال�صحة النف�سية للم�شروع ،وهو الربنامج الذي
�أطلقه م�شروع عمل �أف�ضل بهدف التعرف على
امل�شاكل النف�سية التي يتعر�ض لها العمال �سواء
حمليني او وافدين ،وال��ذي يهدف اىل الو�صول
للعمال يف �أماكن عملهم.
وجرى يف االجتماع الذي �شارك فيه �أطراف
خمتلفة مناق�شة ال��ت��ق��دم وال��ن��ه��و���ض مبجل�س
العالقات ال�صناعية امل�شرتك لقطاع االلب�سة

االردين وجلنة االتفاقية اجلماعية التي وقعتها
النقابة والتي تت�ضمن تطوير عقود العمل املوحدة
للعمال الوافدين والالجئني والعمل على تطبيق

منشور صحي تنشره النقابة
ن���ش��رت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة ال��غ��زل والن�سيج وااللب�سة
(بو�سرت) ار�شادي �صحي حول جائحة كورونا واهمية تلقي اللقاح للعاملني يف
قطاع الغزل والن�سيج وااللب�سة كافة.
حيث �صدر هذا املن�شور برعاية م�شرتكة من مديرية ال�سالمة وال�صحة
املهنية يف وزارة العمل وم�شروع عمل �أف�ضل وبدعم من منظمة العمل الدولية
والبنك الدويل ،واحلكومة الكندية ،وطبع باللغات العربية واالنكليزية والهندية
والبنغالية وال�سنهالية.
وجاء املن�شور ال�صحي التوعوي حتت عنوان (�سالمتكم تهمنا) دعت فيه
النقابة وم�شروع عمل �أف�ضل العمال للمبادرة فورا للت�سجيل من خالل املن�صة
التي وفرتها احلكومة للح�صول على املطعوم املقاوم للفريو�س.
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عقد العمل املوحد للأردنيني.
ح��ي��ث ت�ضمنت ه���ذه ال��ع��ق��ود م��زاي��ا ومنافع
جديدة للعمال.

The Union stresses importance
of investments as well as
maintaining labor rights
Union President, Mr. Fathalla Omrani met with Minister

of Labour, Exc. Mr. Yusuf Al-Shamali during the meeting
of the Minister with presidents of trade unions on Saturday
17 April 2021.

During the meeting, Mr. Omrani stressed the importance
of enhancing public-private partnership concepts to
ensure non-encroachment of one party on the other.
Such partnership needs to be real. It is important for the
Government and social partners to hear each other, in
particular, in issues related to legislations of labour, social
security, and investment.
He further noted to the importance to conduct similar
meetings with representatives of textile industry to discuss
issues related to the sector, in particular COVID 19
pandemic issues which affected all parties; government,
employers and employees, who yet are the most affected.
The Union President added that the relationship
among production parties; government, employers and
employees, is not equal. The workers are the weakest. It
is necessary to give more attention to the textile sector as
it faces very critical and exceptional situation. It requires
real support through opening new venues of investment,
amendment of laws and regulations, and offering
incentives to investors.
Following the meeting, a memo was sent to the Labor
Minister stressing the main topics discussed during the
meeting and highlighting key challenges which the textile
sector faces. The memo elaborated key effects of corona
pandemic on investment and employers. Export and
sales decreased dramatically which affected the work of
companies and factories. The pandemic even affected
their sustainability. Therefore, the Government is required
to re-visit articles of the investment legislations and assist
lowering production cost of the companies. The memo
stressed the point that the Government is capable to
initiate a real, transparent and balanced dialogue among
production parties and hear viewpoints of all partners. The
Union proposed to organize a tour to all QIZ investment
facilities and factories to see and hear labour issues of
investors and deal with them in a new approach different
from previous traditional ones. The Union called for
debate to include all partners to think differently on how
to face current challenges and hope to respond for this
initiative soon.
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Good to Know
Fellow Union female and male
workers…. Your Safety matters
COVID 19 pandemic spreads across the
world; Jordan is no exception. But the good
news is that vaccines are available. So please
arrange to get them.
Health safety measures need to be
maintained. There is an old saying: An ounce of
prevention is worth a pound of cure. Therefore,
distancing, wearing masks, frequent hand
sanitization and sterilization are crucial to
achieve required safety level. Getting vaccines
is very critical for all to reach comprehensive
community safety.
I urge you, fellow workers, to register on the
homepage of the Jordanian Ministry of Health
platform to get COVID 19 vaccine dose. Please
access the following link:
https://vaccine.jo/cvms/ or https://corona.
moh.gov.jo/ar/Coronav.
Dear fellow workers, please note the Ministry
of Health had published appropriate, simple
and easy to get instructions to get the vaccine
dose. National and migrant workers can
register. Upon registration, you’ll receive a
short message indicating time and place to get
the vaccine.

The Union publishes a
health awareness poster
The General Trade Union of Workers
in Textile, Garment and Clothing Industries
published a health awareness poster on
COVID 19 pandemic, highlighting the
importance of getting vaccine doses by all
sector workers.
The poster was published in collaboration
with MoL OSH Directorate and BWJ, and
with support of ILO, World Bank and the
Canadian Government. It was published in
Arabic, English, Hindi, Bengali and Sinhali
languages.
In the poster, which carried the title “Your
Safety Matters”, the sponsors urged
workers to access the MOH platform and
register to get the vaccine dose.

The Union Board and BWJ representatives visit Sydney
and Ark companies in Aqaba
Board member and BWJ
representatives visited Sydney
and Arc wear manufacturing
factories in QIZ, Aqaba region.
In the visit, Mr. Abdul-Jawad
Al-Natsheh represented Better
Work Jordan (BWJ) program,
and Mr. Arshad Ali represented
the Trade Union. They checked
work conditions and situations
of both factories. They met with
workers and got their remarks and
discussed issues that concern
workers and companies alike.
The purpose of the visit was
to connect and cooperate with
the management. Previously,
the Union signed a Collective
Work Agreement with Arc
Wear Company, and organized

several activities for the interest
of employees and Company.
The Union hopes to sign similar

agreement with Sydney Company
to organize work and cooperation
among parties.

Election of a new Union Board for 2021-2026 term, and
Omrani is elected a Board President
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment and
Clothing Industries (the Union)
Board had elected colleague
Mr. Fathalla Omrani a Board
President for the term of 2021 –
2026.
In the first meeting of the
new Union Board, positions
of the board were filled. Mr.
Omrani was elected a Union
president, and named the Union
representative at the Executive
Bureau of the General Federation
of Trade Unions (GFTU). Further,
colleagues were named; Mr.
Khaled Al-Omrani vice president,

هذا العدد بدعم من
منظمة فريدير�ش
�إيربت الأملانية

Ms. Jameela Lafi secretary,
Ms. Nayfa Al-Azazmeh deputy
secretary, Mr. Sameeh Hussein
treasurer, Ms. Iman Nasrallah
deputy treasurer, and Ms. Sana
Abu Namous, Ms. Nayfa Al-Rifaei
and Ms. Rabea Obaidat board
members.
The Union announced earlier
opening nomination of Board
positions for a new term. Nine
candidates applied for the
board membership. The Central
Election Committee established
by GFTU announced winning
of candidates being the only
candidates applied.
جميع املرا�سالت تر�سل با�سم الهيئة االدارية للنقابة
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It is noteworthy that six out of
nine board members are females
representing 77% of all board
members.
In the first board meeting,
Union President wished the
members all success and hoped
that the new board term is full
of achievements for the best
of workers. He noted that the
pandemic had affected severely
and negatively which imposed
additional burdens and require
board members to exert extra
efforts and look for creative
solutions, in particular in these
difficult economical situations.

رئي�س التحرير
فتح اهلل العمراني
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