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نقي
النف�س ،وي�صقلهاّ ،
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العقد
لالردنيني�ات
املوحد�س ال �� �ض��رك�
�زال ب �ع ���
م ��ا ت � �
وامل�ضانع ملزم
للجميعمناطق
ال�ضغرية يف
املوحدمن انتهاك
العقديعانون
الزمموؤهلة
�ضناعية
لالردنيني
العمل و��ض��روط
وا� �ض��ح
واجلمعية
لقانونالنقابة
الذي وقعته
ال �� �ض �ح��ة وال �� �ض��الم��ة امل�ه�ن�ي��ة،
ال��ع��ام��ة مل�����ص��دري االل �ب �� �س��ة
واماكن �ضكن العمال ،ف�ضال عن
والأك���س���س��وارات واملن�سوجات
وج��ود ن�ضو�س يف ق��ان��ون العمل
�اب
�ن� �ص �ح�
ي�ضتطيعق� ا�الب��ب�ة�عا�ل ���ع��س�ام�م�ة� لأ
وال �ن �
خاللها
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كافة حل�ق��وق
املحيكات�ات�ه��م
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مم��ار� �ض�
ظروف
ال �عا �لم�إنتاج
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�ال،يفالم� ��ر ا
وجاء
منا�سبة
للعاملني�،واد ،اذ
يف بع�س امل�
عملالنظر
اع��ادة
العمال ٍر الذين
ع�ضرات
طويل
نتيجة حوا
يوجدالعقد
انهتوقيع
انتهاك��اجالظروف
�ين �أجط�� ��راء
يعانون
وعك�س
�راف االن �ت
ب
التي�و يعي�ضون
املعي�ضية وال
القطاع
أ�ضكانية من�
النقابة يف
رغبة
فيها.ط��وره واحل�ف��اظ على حقوق
وت�
االنتاج.والن�ضيج
وتعزيز الغزل
يف نقابة
اننا
العمال
ن �وؤك��د ون�ط��ال��ب دوم��ا ال�ضركات
وقد �سبق توقيع العقد املوحد
وامل�ضانع الل�ت��زام بالتفاقيات
النقابة
االردنيني
للعمال
توقيع النقابة
وقعت بني
القطاعية التي
للعمال
�ودن�ي�م��و
وا ع
�ة ،وح�ق��دة�د ج��اءت
جل� �ل�ه��ى�اتع �اق�مل�ع�
�زم
امللك�ين ،و
جاللةل�لاج�ئ
تاكيدات�دي��ن وا
ال��واف�
عبد�أل�اهلل
ؤ�س�سات
تت�ضمن ا وامل�
العقدالتيال�شركات
أهمية اإيالء
الثاين
والعمالط�يف�اع ات��المأردن
�ين
العمل�ة يف ال �ق �
قطاعع��ام �ل�
ال �
منا�سبة���،ض��رورة
عمل�� �ض��وى و
ظروف�ة ال �ق
الأول� ��وي� �
كوجبات
�ذاس� اك�ل��نق�اطمل��ن��اع�ا��س�املهم
�ب،
التعامل�ع�م��ام�ع واهل����
ال �ط
إحدى برفع درجة
وب�ضكللي�ضهم
بفاعلية
املمار�سات
وو�ضع حد ًا
التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات املعنية
اخل��اط �ئ��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف توقيع
حفاظ ًا على مكانة و�ضورة الأردن
ع��م��ال م �ه��اج��ري��ن يف ق�ط��اع
املتميزة ،وهو المر الذي يدفعنا
وطنهم
بان عقود
لالملعلى
دومااملالب�س
تلتقطيفاحلكومة
خمتلفة
امللكيةعقودٍ
التوقيع على
وتعمل على
ال�ت��اثمك�ي��دات
تنفيذها.و�صولهم للأردن.
لدى

ر�أينــــــــــا

رئي�س النقابة يلتقي وزير العمل ويطرح ق�ضايا ذات عالقة بالقطاع
بحث وزي��ر العمل م�ع��ايل ال�سيد يو�سف
ال�شمايل خ�لال االج�ت�م��اع ال��ذي عقد يوم
ال�سبت يف  2021/8/21مع رئي�س النقابة
الزميل فتح اهلل ال�ع�م��راين بح�ضور مدير
العالقات ال�صناعية يف الوزارة ال�سيد عدنان
الدهام�شة امل�شاكل واملعيقات املتعلقة بقطاع
ال�غ��زل والن�سيج وااللب�سة و�سبل النهو�ض
بالقطاع وتطويره وجت��اوز ال�صعوبات التي
تعرتي طريقه.
وطرح رئي�س النقابة خالل اللقاء الكثري
من الق�ضايا التي تتعلق بقطاع الغزل والن�سيج
وااللب�سة ومنها برنامج ا�ستدامة واحل�ضانات
وال�سكنات العمالية واالتفاقيات اجلماعية
التي وقعتها النقابة م�ؤخراً.
ك �م��ا ب �ح��ث رئ �ي ����س ال �ن �ق��اب��ة امل �� �ش��اك��ل
االقت�صادية التي تعرتي القطاع والت�صدير،
م�ستعر�ضا يف ال��وق��ت عينه ال� ��دور ال��ذي
لعبته النقابة يف ال�سنوات املا�ضية للحفاظ
على دميومة القطاع وخا�صة خالل جائحة
ك��ورون��ا ،وال��دور ال��ذي لعبته النقابة �أي�ضا
يف جم��االت ت�شغيل العمال االردن�ي�ين ،وحل

النزاعات اجلماعية والفردية التي حت�صل
يف املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ،والت�شارك مع
�أ�صحاب العمل ،ودوره��ا يف حتفيز االنتاج
ودع �م��ه ،وادام ��ة ال�ع�لاق��ات ال�صناعية بني
النقابة وا�صحاب العمل.
ونوه العمراين اىل التعاون املثمر والبناء
مع وزارة العمل وال��دور الذي تلعبه ال��وزارة
يف حتقيق ال��ت��وازن ب�ين �أط� ��راف االن �ت��اج،
واق��ام��ة عالقات �صناعية متوازنة ،م�شريا
يف ال��وق��ت عينه اىل ال�شراكة القائمة بني
النقابة وم�شروع عمل �أف�ضل التابع ملنظمة
العمل الدولية من �أج��ل النهو�ض بالقطاع،
ومعاجلة الت�شوهات التي ممكن �أن حتدث،
وال�صعوبات التي تواجهه ،منوها اىل الربامج
االيجابية التي يقدمها برنامج عمل �أف�ضل
للقطاع ،ودوره يف متابعة بع�ض الق�ضايا التي
تظهر ،وا�ضعا الوزير ب�صورة هذا التعاون.
وق��ال العمراين �أن النقابة تعمل جاهدة
للتخفيف عن ال ��وزارة يف حل بع�ض االم��ور
التي حت�صل ،وت�شغيل �أي��دي عاملة �أردنية،
ومعاجلة ق�ضايا فردية وجماعية ،وت�شجيع

العمال الأردنيني لالنخراط يف هذا القطاع
احليوي ،بهدف زيادة ت�شغيل الأيدي العاملة
الأردنية وتو�سيع م�صانع الغزل والن�سيج يف
املناطق الريفية وحمافظات اململكة كافة.
ب��دوره وجه وزي��ر العمل فرق التفتي�ش يف
الوزارة لتكثيف حمالتها على بع�ض ال�شركات
يف املناطق ال�صناعية واملناطق التابعة لها يف
مناطق ريفية ،ملتابعة التزام تلك ال�شركات
وامل�صانع بالعقد املوحد للأردنيني واملوقع
بني النقابة و�أ�صحاب العمل والذي �صدر يف
اجلريدة الر�سمية بدايات عام .2021
ووج� ��ه ال �� �ش �م��ايل ان جت���ري ال ��زي ��ارات
ل�ل���ش��رك��ات وامل �� �ص��ان��ع م��ن ق �ب��ل املفت�شني
ب�شكل دوري ،و�أن يتم الك�شف على �سكنات
العمال يف املناطق ال�صناعية والوقوف على
جاهزيتها ومطابقتها للموا�صفات ال�صحية
والبيئية واالن�سانية ،وو�ضع حد ًا لأي جتاوز
ميكن �أن يح�صل ،منوها لأه�م�ي��ة �أن يتم
االلتزام بكل االتفاقيات املوقعة مع النقابة
و�أن تكون النقابة �شريكا مع الوزارة يف متابعة
تلك الق�ضايا.

خطة ا�سرتتيجية للنقابة تت�ضمن ر�ؤيتها امل�ستقبلية
�أطلقت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
ال �غ��زل والن�سيج والأل�ب���س��ة اخل�ط��ة التدريبية
ال�سنوية للنقابة والتي جاءت ملبية لالحتياجات
التدريبية ملمثلي النقابة والتي مت ر�صدها من
خ�لال م�سح االح�ت�ي��اج��ات التدريبية ال��ذي مت
�إعداده بالتعاون مع م�شروع عمل �أف�ضل /الأردن
يف ب��داي��ة ع��ام  ،2021و�أ��س�ت�ن��د امل�سح ملعرفة
االح�ت�ي��اج��ات التطويرية املختلفة ال�ت��ي متكن
النقابة م��ن بناء ق��درات موظفيها مب��ا يحقق حقوق العمال.
توجهاتها وخططها اال�سرتاتيجية املن�سجمة مع وح�سب اخلطة التدريبية فان الفئة امل�ستهدفة
الأولويات امل�ستقبلية.
من التدريب هم موظفو النقابة امل�س�ؤولني عن
وحر�صت النقابة على توفري الربامج التدريبية ت�صميم ور���ش العمل �أو ال �ن��دوات التي تهدف
التي تكفل تزويد امل�شاركني فيها ب�أحدث املعارف ل��زي��ادة م���ش��ارك��ة الأع �� �ض��اء يف �صنع ال �ق��رار،
وامل�ه��ارات يف جم��االت العمل ،ومبا يتنا�سب مع وممثلي النقابة وم�س�ؤولو االت�صال الذين يعملون
ر�ؤي��ة النقابة املتمثلة ب ��أن العامل امل��درب على ب�شكل وثيق م��ع الأع���ض��اء وممثلي النقابة يف
�أف�ضل املمار�سات يعد ركيزة �أ�سا�سية للدفاع عن امل�صانع ،والعاملون فيها.

وقالت النقابة انه مت تطوير اخلطة التدريبية
بالأخذ بعني االعتبار امل�ساواة بني اجلن�سني على
�أن التدريب يعزز دور امل��ر�أة يف النقابة ومكان
العمل من خالل تعميم مراعاة حتديد امل�ساواة
ب�ين اجلن�سني ،وج�م��ع الإح �� �ص��اءات ،وحتديد
وحتليل احتياجات ال�ت��دري��ب ل�ل�م��ر�أة ،و�إن�شاء
ال��و��ص��ول ال �ع��ادل �إىل الأن�شطة ،وكتابة امل��واد
التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني والتعامل مع
التحر�ش اجلن�سي ،وال�صحة النف�سية.
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ورشة عمل لكوادر النقابة يف العقبة حول مهارات االتصال
ع �ق��دت ال�ن�ق��اب��ة ال�ع��ام��ة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة بالتعاون
مع االحتاد الدويل لل�صناعات ور�شة عمل
عرب تقنية زوم ح��ول (تقنيات التدريب)
وذلك يف الفرتة الواقعة من /7 /17-16
 2021يف فندق هيلتون العقبة.
و�شارك يف ور�شة العمل ك��وادر مكاتب
النقابة يف كل من منطقة الظليل ال�صناعية
والتجمعات ال�صناعية ومدينة احل�سن
ال�صناعية ،وت�ضمنت ال��ور��ش��ة م�ه��ارات
ا�ستخدام تقنيات التدريب عن بعد بوا�سطة
تطبيق زوم لتمكني امل�شاركني بعد ذلك من منطقة ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا ال�سيد قطاع الألب�سة يف االحتاد الدويل لل�صناعات
عقد ور�شات تدريبية للعمال عرب تلك التقنية� .أح�م��د كامل وع�ضو املجل�س التنفيذي عن ال�سيد كمال �أوزكان.
وح�ضر ور�شة العمل عرب تقنية زوم من�سق

النقابة توقع اتفاق عمل جماعي مع شركتي آرك وأسيل
وقعت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة عن �شركة �أ�سيل ال�سيد احمد نايف.
الغزل والن�سيج وااللب�سة اتفاق عمل جماعي
وت�ضمنت توفري الطعام واملياه وال�سكن
مع �شركتي �آرك ل�صناعة االلب�سة و�شركة ب�شكل منا�سب للعمال االجانب بحيث تكون
�أ�سيل ل�صناعة الألب�سة اجلاهزة ،وت�ضمنت مطابقة ملعايري وزارة ال�صحة ،وان ال حت�سم
االتفاقيتان التزام دفع اجور العمال ا�ستناد ًا ال�شركة اية قيمة من الراتب خارج الئحة
لالتفاقيات املوقعة ب�ين النقابة وممثلي اجلزاءات ،وو�ضع ا�سرتاتيجية وخطة عمل
ا�صحاب العمل ووزارة العمل ال�صادرة لزيادة عدد العاملني االردنيني وت�أهيلهم
باجلريدة الر�سمية.
من حيث الأداء والإ�شراف والعمل ،وتوفري
ووقع االتفاقية مع �شركة �آرك نيابة عن و�سائط نقل لتو�صيل جميع العمال لعملهم
النقابة رئي�سها ،وعن ال�شركة ال�سيد راما وبالعك�س وعلى نفقتها ،و�أن توفر ال�شركة
كري�شنا �شي�شادري ،فيما وقع االتفاقية نيابة بيئة عمل منا�سبة متطابقة م��ع املعايري

الدولية من حيث التهوية واملرافق ال�صحية
والكافترييا وال�سالمة العامة يف امل�صانع
واجلو اال�سري ،وتفعيل الن�شاطات ال�سنوية
واالحتفال بالأعياد الدينية والر�سمية لكافة
اجلن�سيات واح �ت�رام االدي� ��ان وال �ع��ادات
والتقاليد ،وج��اء يف االتفاقيتان انتخاب
جل ��ان ن�ق��اب�ي��ة مت �ث��ل ك��اف��ة ال �ع��ام �ل�ين يف
امل�صانع ا�ستناد ًا اىل املادة  11من االتفاقية
القطاعية ال�صادرة باجلريدة الر�سمية
بتاريخ .2017/2/5

النقابة تشارك يف ندوة حول أستجابة الضمان لكورونا

� �ش��ارك رئ�ي����س ال�ن�ق��اب��ة ال��زم �ي��ل ف�ت��ح اهلل
العمراين يف ندوة عقدها املركز الوطني حلقوق
الإن�سان حول �أ�ستجابة امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي جلائحة كورونا ،وبرامج التدخل التي
�أتبعتها و�أثرها على �سوق العمل والعمال.
� �ش��ارك يف ال��ن��دوة ب��اال� �ض��اف��ة اىل رئي�س
النقابة م��دي��ر ع��ام امل�ؤ�س�سة ال�ع��ام��ة لل�ضمان
االج�ت�م��اع��ي ح ��ازم ال��رح��ال��ة ،وممثلي �أط ��راف
العملية الإنتاجية من حكومة وعمال بالإ�ضافة
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اىل خرباء اقت�صاديني ومنظمات جمتمع مدين،
حيث قدم الزميل العمراين ر�ؤية النقابة ودورها
يف اجلائحة.
وقال ان الربامج التي قدمتها امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي كربنامج ا�ستجابة وتعايف
كان يتوجب التعامل معها ب�شكل خمتلف منوها ان
اجلائحة اثرت ب�شكل كبري على العمال وا�صحاب
العمل ،ولكن النقابة توا�صلت مع اجلميع بحيث
متر اجلائحة ب�شكل ايجابي عليهم.

وعر�ض العمراين ال��دور الذي لعبته النقابة
بهدف الت�سهيل على العمال ،فيما ا�شار اىل ق�ضايا
اخرى يتوجب التعامل معها كق�ضية احل�ضانات يف
مراكز العمل وغريها ،م�شري ًا اىل �أن الربامج التي
قدمها ال�ضمان انتفعت به املن�ش�آت ولي�س العمال،
حيث اقتطعت ج��ز ًء كبري ًا من روات��ب العاملني
ل�صالح �أرب��اب العمل ،و�إن اجلائحة زادت من
حجم التحديات التي يواجهها االقت�صاد املنظم
وغري املنظم.

النقابة تلتقي ادارات شركتي سيدني وآرك يف العقبة
زار رئي�س النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة الزميل فتح
اهلل العمراين ونائبه الزميل خالد فتح اهلل،
واملرتجم املعتمد يف النقابة الزميل �أر�شد علي
حمافظة العقبة حيث التقوا ادارات �شركتي
�سيدين و�آرك والعاملني يف ال�شركتني.
وج ��رى خ�لال ال�ل�ق��اء بحث �آل �ي��ة تطوير
العالقات بني ادارات ال�شركتني والنقابة،
و�سبل تعزيزها مبا يخدم العاملني فيهما،
و�سبل تطوير االنتاج مبا يعود ب�شكل ايجابي
على ال�شركة والعمال اي�ضا.
وعقدت النقابة اجتماعات م�شرتكة مع
ال�ل�ج��ان النقابية و�أطلعتهم على م�ضمون
االتفاق اجلماعي القطاعي وقدمت �شرحا
تف�صيليا لأهميته وم��دى حمافظة االتفاق

القطاعي على حقوق العمال ،واهمية التفاف
العمال حول نقابتهم واالنت�ساب اليها.
وع��ر���ض ال�ع�م��ال خ�لال االج�ت�م��اع بع�ض
امل�شاكل التي تواجههم اثناء عملهم ،وطلب
الزميل العمراين منهم و�ضع النقابة بظروف
عملهم ،و�شرح لهم طريقة التعامل مع العقود

املوحدة واهمية قراءتها ،والتوا�صل مع النقابة
حلفظ احلقوق العمالية خوفا من �ضياعها او
االلتفاف عليها ،م�شددا على اهمية احلفاظ
على االنتاج ورفع جودة العمل وحت�سني االداء
مبا يعود بالنفع على ال�شركة والعمال معا.

النقابة تشارك يف دراسة حول العالقات الصناعية

�شارك رئي�س النقابة العامة للعاملني يف
�صناعة الغزل والن�سيج والألب�سة الزميل فتح
اهلل العمراين عرب تقنية (ال��زوم) يف اجتماع
متهيدي لدرا�سة جتريها منظمة العمل الدولية
م��ن خ�لال (ال�برن��ام��ج املتكامل لال�ستخدام
العادل) حول العالقات ال�صناعية يف الأردن
والتي تركز على قطاع الألب�سة.
وت � �ه� ��دف ال ��درا�� �س ��ة حت ��دي ��د ال �ف��ر���ص
والتحديات لتعزيز العمل ال�لائ��ق يف قطاع
الأل�ب���س��ة يف امل�م�ل�ك��ة ،وحت��دي��د االح�ت�ي��اج��ات
التدريبية لكافة �أطراف الإنتاج (�أ�صحاب العمل
وممثلي النقابات العمالية ووزارة العمل) لبناء
ق��درات تلك الهيئات حول عالقات العمل يف
قطاع الألب�سة وطرق حت�سينها.
وق��دم الزميل ال�ع�م��راين خ�لال امل�شاركة
ت�صور ًا متكام ًال حول قطاع االلب�سة يف االردن
وما تقوم به النقابة العامة للعاملني يف �صناعة

الغزل والن�سيج وااللب�سة يف هذا اجلانب ودورها
يف تعزيز ال�ع�لاق��ات ال�صناعية ب�ين �أط��راف
االنتاج.
و� �ش��رح ب�شكل م�ستفي�ض ات �ف��اق العمل
اجلماعي القطاعي ال��ذي وقعته النقابة مع
ال�شركاء ال�صناعيني والذي يهدف للحفاظ على
حقوق العمال واملت�ضمن مواد يتم اقرارها للمرة
االوىل ال �سيما ما يتعلق بالتحر�ش يف مواقع

العمل او االثر النف�سي الذي قد يواجهه العمال.
ون��وه اىل ان النقابة ت�سعى لتحقيق ت��وازن
ب�ين �أط ��راف االن �ت��اج واحل �ف��اظ على عالقات
�سليمة بينهما دون م�سا�س باي حق من حقوق
العمال ،مقدما �شرحا تف�صيليا حول االمتيازات
التي يح�صل عليها العمال الوافدين يف االردن
واجلهود التي تقوم بها النقابة يف هذا ال�صدد.

ورشة عمل بمشاركة النقابة حول االسعافات النفسية االولية

�شارك عدد من الزميالت اع�ضاء النقابة
العامة للعاملني يف �صناعة الغزل والن�سيج
وااللب�سة يف دورة تدريبية عقدت يف م�ؤ�س�سة
نهر االردن بالتعاون مع م�شروع عمل �أف�ضل
بعنوان تدريب اال�سعافات النف�سية االولية
للعمال والتي قدمتها الدكتورة االء النا�صر.

وت��ه��دف ال � ��دورة ل �ت��دري��ب امل���ش��ارك�ين واالداء املميز يف بيئة عمله.
ع �ل��ى ط���رق امل �� �س��اع��دة يف ال �ت �ع��ام��ل مع
و�شارك يف الور�شة التي ا�ستمرت ليوم
االزم��ات والعقبات وال�ضغوطات النف�سية واح��د الزميالت ،امي��ان ن�صر اهلل ،براق
واالجتماعية والعائلية واالقت�صادية التي امل �ع��اي �ع��ة ،ا���س��راء اب ��و ال �ف �ي�لات ،م�سرة
يتعر�ض لها ال �ف��رد ،واحل��د م��ن ت�أثريها ال�شوابكة ،و�صابرين نافذ م�صطفى.
ال�سلبي على العمال ،و�إعانته على التكيف
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انتخاب لجان نقابية يف  9شركات مختلفة

اجرت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج وااللب�سة انتخابات جلان
نقابية يف م�صانع �شركة االزي��اء التقليدية
يف ف��روع م ��ؤاب وعنجرة والفرع ال�ساد�س،
ويف �شركة �صمد ل�صناعة االلب�سة ،و�شركات
حرفة االبرة بفرعيها مغري ال�سرحان و�سما
ال�سرحان ،ويف �شركة التكنولوجيا املتقدمة
يف عرجان ،كما جرت انتخابات يف �شركة
ناب الفيل ومنحنى املو�ضة.
وا�شرف على جمريات االنتخابات ممثلي
النقابة يف ال�شمال وال��و��س��ط واجل�ن��وب،
وجرت االنتخابات يف جو دميقراطي ايجابي
حيث جنح يف االنتخابات ممثلني عن العمال
من جن�سيات خمتلفة.

النقابة تدرب العمال الجدد وتعقد اجتماعات للجان يف مصانع مختلفة
اجرت النقابة العامة للعاملني يف �صناعة
الغزل والن�سيج وااللب�سة تدريب ٌا للعمال
اجل ��دد ال��ذي��ن ال�ت�ح�ق��وا مب��واق��ع عملهم
م�ؤخرا حيث ا�ستمع العمال ل�شرح مف�صل
حول دور النقابة يف تنظيم العمال ،وا�س�س
التعامل مع ازمة كورونا ،واليات ال�صحة
وال�سالمة املهنية ،ودور النقابة يف احلفاظ
على حقوق العمال.
وعلى �ضوء ذل��ك عقد ممثلي النقابة
اجتماعات مع اللجان النقابية يف �شركات وال��ع��اج ،وت��و��س�ك��ر ،واالزي � ��اء التقليدية ل�لاب��داع ،وح��رف��ة االب���رة ،والتكنولوجيا
امل�سرية ل�صناعة االلب�سة ،ودرب التبانة ،ب�ف��روع�ه��ا يف م��دي�ن��ة احل���س��ن وف��روع�ه��ا املتقدمة ،واملقام ،والعاج ،واطلنطا ،ودبل
واحلنان ،والعرين ،و�سناء ،وريت�ش باين ،االنتاجية يف الزمالية وعنجرة واجلنيد ،يو اند دي.
و�شركات قو�س قزح ،وناب الفيل ،واملتحدة
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Union representatives meet
management of companies in Aqaba
Union President Mr. Fathalla Omrani, accompanied
by Union deputy president Mr. Khaled Fathalla and
interpreter Mr. Arshad Ali visited Aqaba governorate
and met with top management and workers of two
textile companies; Sydney and Arak. Methods to
develop and improve relations to serve workers
and upgrade production were discussed for the
benefit of workers and companies.
In addition, Union representatives met with
workers committees’ members to educate them
on content of sectoral collective agreements, their
benefits, need to comply with in order to protect
workers’ rights. Workers were urged to remain
committed to their Union and membership.
During the meeting, workers raised several
issues and challenges they face at work. Union
president urged them to speak openly on their work
conditions. He pointed out the importance of being
informed of all clauses of the standard contract and
to contact the Union immediately in case of any
violation. In addition, workers were asked to keep
up production and upgrade work quality level to
reflect positively on company and workers.

Need to Know

According to the Standard Work Contract of
Jordanian workers, signed the General Trade Union of
Workers in Textile, Garment, and Apparel Industries
(the Union), Jordan Garments, Accessories & Textiles
Exporters’ Association (J-GATE) and the Association
of Owners of Factories, Workshops and Garments
(AOFWG), it is mandatory for all sector production
companies to provide appropriate work environment
to workers. The Standard Work Contract is a result of
lengthy negotiation process among production parties.
It reflects the desire of the Union to continue progress
and development of sector, maintain workers’ rights
and enhance production.
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Prior to signature of the standard contract of
Jordanian workers, the Union concluded standard
work contract for migrants and refugees workers.
It obliges sector factories and companies to
offer appropriate work environment, meals and
accommodation. Further, it puts an end to any wrong
treatment and process towards migrant workers such
as signing different work contracts in original country
and upon arrival to Jordan.

Union participates in a study on
industrial relations

Union President Mr. Fathalla Omrani participated,
via Zoom technology, in the preparatory meeting of
a study conducted by ILO Integrated Program for
Fair Employment on industrial relations in Jordan.
The study focuses on textile sector.
The study aims to identify opportunities and
challenges to enhance decent work of textile sector
in Jordan. It also aims to identify training needs
of all production parties; employers, trade unions
representatives and Ministry of Labor to build
capacity on labor relations of textile sector and
ways of improvement.
During the meeting session, Mr. Omrani presented
a complete view on textile sector in Jordan as well
as the role of the Union in enhancing industrial
relations among production parties.
He further explained the Collective Agreement
concluded with industrial partners to maintain
workers’ rights. It is noteworthy to say that the
Agreement contains newly introduced clauses on
harassment combating at workplace and its impact
on workers. He pointed out that the Union seeks
to create balance among production parties and
maintain sound relations without affecting any
workers’ right. He provided detailed explanation
on benefits that migrant workers enjoy, and efforts
exerted by the Union in this respect.

Election of Union Committees
of 9 different companies
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment, and Apparel
Industries had organized election of
several union committees at satellite
units’ factories of Classical Fashion
Apparel Industry Company in Moab,
Anjara and the sixth branch. In addition,
elections were organized in Samad
Clothing Industry Company, two satellite
units of Needle Craft for clothing company
at Mughayer Al-Sarhan and Sama AlSarhan, Hi-Tech Textile Company in Arjan,
Tusker Apparel Company and Fashion
Curve Company.
Representatives of the Union in the
northern, central and southern regions
had supervised the processes of election
which went smoothly in democratic and
positive atmosphere. Candidates of
various nationalities won the elections.

Union President discusses with Labor Minister sector matters

In a meeting held on 21st of Aug.
2021, Minister of Labor, Mr. Yusuf
Al-Shamali discussed with the Union
President Mr. Fathalla Omrani
several matters relate to the textile
and garment sector. The meeting,
attended by MoL Director of Industrial
Relations, covered various challenges
that the textile sector faces, and ways
to overcome them and to improve and
develop the sector.

Main topics discussed were SSC
Istidama program, nurseries, workers’
dorms and bargain agreements
concluded recently by the Union.
In addition, the Union President
discussed export-related economic
challenges, and explained the role
the Union played in recent years
to sustain the sector especially
during COVID 19 pandemic, efforts
to maintain jobs for Jordanians,

collective and individual dispute
solving in QIZ, participation with
employers to support and promote
production, and maintain industrial
relations between the Union and
employers.

Mr. Omrani commended the fruitful
and productive cooperation with
Ministry of Labor and its role in
achieving balance among production
parties, and having balanced
industrial relations. Furthermore,
he praised the existing partnership
between ILO BWJ project and the
Union to improve the sector, and treat
all distortions and difficulties that may
occur. He further highlighted positive
interventions of the Project and its
role in following up all issues.
Mr. Omrani stated that the Union
works hard to reduce the burden

on the Ministry in solving certain
matters, trying to help creation of
job opportunities for Jordanians and
urging them to join work, solving
individual and collective disputes, and
expansion of textile factories in rural
areas and across the Kingdom.
From his side, Labor Minister
directed labor inspectors to intensify
their campaigns in QIZ firms to check
compliance of standard work contract
by companies. The Minister directed
inspectors to conduct periodic visits
and inspect dorms to ensure that they
meet required health, environmental
and humanitarian requirements.
Violation of such requirements is
not allowed, as compliance of all
conditions shall be monitored. The
Union is considered a key partner
with the Ministry in following up such
issues.

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 AlNatsheh 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.

Union trains newly recruited workers and organizes meetings
of committees of several factories
The General Trade Union of
Workers in Textile, Garment, and
Apparel Industries conducted training
for newly recruited workers who joined
work recently. Workers received
information on the role of the Union
in organization of workers, ways to

هذا العدد بدعم من
منظمة فريدير�ش
�إيربت الأملانية

behave during COVID 19 pandemic,
procedures of occupational health
and safety, and role of the Union in
protecting workers’ rights.

Wear, Sana Garment, Rich Pine, Ivory
Garment, Tusker Apparel, Classical
Fashions with its El-Hasan branch
and its Al-zamalieh, Anjara and AlAdditionally, Union representatives Junaid satellite units, Rainbow Textile,
met with union committees of the United Creations, Needle Craft, Hifollowing companies: Al-Masera Textile, Tech Textile, Prestige Apparel, Atlanta
Galaxy Apparel, Al-Hanan, Areen Garment, and W&D Apparel.
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