
النقابة

حكمة العدد

قالوا »كل �شيء 

بالأمل اّل الّرزق 

بالعمل«

ن�سرة داخلية ت�سدرها النقابة العامة للعاملني يف �سناعة الغزل والن�سيج واللب�سة يف الأردن/ العدد )94( كانون الأول 2022 

ع�سو الحتاد العام لعمال الأردن                   ع�سو الحتاد العربي للن�سيج / القاهرة                          ع�سو الحت���اد ال���دويل / جنيف

النقابة ت�سارك يف املنتدى الرابع ع�سر لأ�سحاب امل�سلحة يف قطاع الغزل والن�سيج

اتفاقية قطاعية ملدة 3 �سنوات ت�سمل 75 األف عامل يف قطاع الغزل والن�سيج والألب�سة



2

ت االخبار خالل الفرتة املا�ضية عن وجود توجه لدى احلكومة  طيرّ

مبخاطبة جمل�س اإدارة املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان االجتماعي ل�ضحب 

م�ضروع قانون ال�ضمان املعدل.

ومتتلك احلكومة �ضالحية باإعادة هذه التعديالت اىل املوؤ�ض�ضة او 

ال�ضي بها عرب القنوات الت�ضريعية متهيدا الإقرارها، وتوؤكد امل�ضادر 

ان جمل�س ادارة املوؤ�ض�ضة لديه توجه الإعادة مناق�ضة التعديالت يف 

عليه  فاإن  التعديالت،  هذه  ل�ضحب  �ضرورة  وجد  ما  واإذا  جل�ضاته، 

بيان االأ�ضباب املوجبة لذلك، وخماطبة احلكومة بهذا ال�ضاأن.

ال�ضمول  م�ضتويات  مت�س  تراجعية،  تعديالت  فهي  املراجعة  من  للكثي  حتتاج  ج��اءت  التي  التعديالت  ان 

الدرا�ضة  نتائج  الك�ضف عن  يتوجب  للتعديل  الذهاب  املهم قبل  اأن من  اإذ  للم�ضرتكني،  واحلمايات االجتماعية 

االكتوارية االأخية التي اأجريت على �ضندوق ال�ضمان االجتماعي، وطرحها للنقا�س العام، �ضيرّما واأن االقتطاعات 

احلالية لل�ضمان االجتماعي مرتفعة وُترهق من�ضاآت االأعمال والعاملني على حد �ضواء، و�ضاهمت ب�ضكل ملمو�س 

يف اإ�ضعاف م�ضار تطور االقت�ضاد الوطني، وحالت دون توليد مزيد من فر�س العمل.

كما ان تطبيق التاأمني ال�ضحي على امل�ضرتكني واملتقاعدين والتي يتحمل تكاليفها العاملون فقط، تزيد من 

باملئة  و1  واملتقاعدين  االجتماعي  ال�ضمان  يف  امل�ضرتكون  يدفعها  باملئة   4 بن�ضبة  امل�ضرتكني  على  االقتطاعات 

لغايات املعاجلة من مر�س ال�ضرطان.

اننا تعتقد جازمني اأن ال�ضيغة املقرتحة حاليا غي عادلة، وتخالف اأب�ضط املعايي املتعارف عليها عامليا، حيث 

يتحمل خمتلف االأطراف من عمال واأ�ضحاب عمل وحكومة تكلفة توفي التاأمني ال�ضحي ولي�س العاملني فقط، 

وهي تعك�س تخلي عن امل�ضوؤولية االجتماعية يف توفي الرعاية ال�ضحية للمنتفعني يف اإطار ال�ضمان االجتماعي 

من جهة، ورفع يد القطاع اخلا�س يف حتمل جانب من عبء تكاليف التاأمني ال�ضحي للعاملني لديه من جهة 

اأخرى، ومبا ان القطاع اخلا�س ُمثقل باالأعباء التي م�ضدرها لي�س اأجور العاملني ونفقات ت�ضغيلهم، بل تتاأترّى من 

ارتفاع تكاليف الطاقة وال�ضرائب املتعددة التي تفر�ضها احلكومة اإىل جانب االإجراءات احلكومية البيوقراطية 

االأعباء  وتخفيف هذه  توافقية،  �ضيغ  البحث عن  الواجب  فانه من  وبالتايل  القطاع اخلا�س،  كاهل  تثقل  التي 

لتمكني القطاع اخلا�س من امل�ضاهمة يف القيام بدوره يف توفي احلمايات االجتماعية املُقررة يف اإطار معايي 

العمل الدولية، واأن ت�ضاهم احلكومة يف توفي الرعاية ال�ضحية الالزمة لكافة مواطنيها اأكانوا عاملني اأو غي 

عاملني.

كما اننا يف النقابة العامة للعاملني يف �ضناعة الغزل والن�ضيج وااللب�ضة نعتقد ان االإقدام على اإلغاء التقاعد 

املبكر ورفع �ضن تقاعد ال�ضيخوخة قبل اتخاذ بع�س االإجراءات امل�ضبقة التي يجب القيام بها كاأجراء تعديالت 

لت�ضجيع  االأردن  العمل يف  بيئة  ت�ضهم يف حت�ضني وحت�ضي  العالقة  والتعليمات ذات  واالأنظمة  الت�ضريعات  على 

العاملني والعامالت على البقاء يف �ضوق العمل، وعدم اللجوء اإىل التقاعد املبكر، على اأن يرتبط ذلك بتوفي 

اأجور كرمية ومالئمة تكفل احلد االأدنى من العي�س الكرمي، دون احلاجة للرجوع اإىل �ضوق العمل بعد اخلروج على 

التقاعد املبكر وهو ما يحدث غالبا يف �ضوق العمل االأردين، نتيجة عدم كفاية الراتب التقاعدي لتغطية حاجات 

الفرد املتقاعد واأ�ضرته، كما اأن اإلغاء التقاعد املبكر يتطلب اإجراء تعديالت على قانون العمل ونظام اخلدمة 

املدنية، بحيث يتم و�ضع قيود على اإنهاء خدمات العاملني والعامالت يف �ضن متاأخرة من العمر الوظيفي. حيث 

اإن اإنهاء خدمات العاملني والعامالت يف هذه ال�ضنوات يقلرّ�س من احل�ضول على فر�س عمل بديلة، اذ ان االقدام 

على اإلغاء التقاعد املبكر مبثابة قفزة يف الهواء، دون اإجراء اإ�ضالحات نوعية يف �ضوق العمل، من حيث �ضروط 

العمل ومعاييه وعلى وجه اخل�ضو�س �ضيا�ضات االأجور.

سحب مشروع قانون الضمان االجتماعي توجه منطقي
كلمة رئيس النقابة

٭ فتح اهلل العمراين
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اأيار املا�ضي هو رمز يعرب عن  عيد العمال العاملي الذي احتفل به الأردن والعامل يف الأول من 

تقدير العامل للعمال، كما ان موؤ�ض�ضاتهم حتتفل بعيد العمال تقديرا لولئك الذين يت�ضببون عرقا 

يف �ضبيل القيام بواجباتهم، يرفعون �ضعار يد تعمل ويد حتمل ال�ضالح، كما ان يوم العمال يعترب 

املجتمعات  نه�ضة  يف  رائ��د  طليعي  دور  من  الفئة  لهذه  ملا  ال��دول  حياة  يف  هامة  مف�ضلية  حمطة 

وتطويرها.

والبناء  القوة  نا�ضية  العامل عمود فقري فاعل ميتلك  باأن  اآمنا  الدوام  الردن وعلى  ونحن يف 

م�ضوؤول  العامل-  اي   - اي�ضا  وهو  مكت�ضباته،  وحماية  الوطن  مقدرات  على  واملحافظة  والتعمري 

الذهاب حلياة جديدة  اأردين حديث هدفه  وكفاءة عقلة على �ضياغة جمتمع  وايجابيته  ب�ضدقة 

عنوانها ال�ضالح والدولة احلديثة.

وقد جاء احتفال الردن بعيد العمال حتت رعاية ملكية، اذ �ضهد الأردن يف عهد جاللته، حزمة 

ن�ضتذكر جميعا عمال  ال�ضدد  والعامل، ويف هذا  املواطن  الرئي�س م�ضلحة  اإجراءات كان هدفها 

وحكومة ونقابات الدعوات امللكية املتكررة لتح�ضني الظروف املعي�ضية للعمال التي ت�ضمنت زيادة 

احلد الأدنى لالأجور، وتوفري برامج تدريبية متطورة من خالل التدريب املهني، واإحالل العمالة 

الأردنية املدربة مكان العمالة الوافدة، وو�ضع خطط وبرامج تدريبية يف قطاع الإن�ضاءات، وكذلك 

زيادة حجم مظلة العمال امل�ضتفيدين من التاأمني ال�ضحي هم وعائالتهم، كما ا�ضتملت اهتمامات 

و�ضمولهم  للعمال،  الجتماعي  وال�ضمان  الجتماعية  واحلماية  الرعاية  اأ�ضباب  توفري  جاللته 

مببادرة �ضكن كرمي لعي�س كرمي، وكذلك التوجه نحو اإعداد برامج وطنية تدر�س احتياجات الأردن 

العامل  وت�ضلح  العمل،  �ضوق  متطلبات  مع  تتوافق  التي  العمل  فر�س  العديد من  اإتاحة  اإىل  وتوؤدي 

الأردين بلغة ع�ضرية حديثة وتك�ضبه مهارات وعنا�ضر نوعية ذات قدرة على التكيف مع التطورات 

التكنولوجية احلديثة.

كما ن�ضتذكر ان جاللة امللك يكرم كل عام كوكبة من العمال، ويوؤكد على �ضرورة ايالء احلركة 

املرحلة  مع  ليتالءم  العمل  قانون  بتعديل  امللكية  التوجيهات  فكانت  والرعاية،  الهتمام  العمالية 

القت�ضادية املقبلة حمافظا على اأركان العملية الإنتاجية )العامل و�ضاحب العمل(، وخلق توازن 

فيما بينهما.

ولعبت املراأة الردنية العاملة دورا مهما يف عملية التنمية املجتمعية وتركت ب�ضمات وا�ضحة يف 

م�ضرية الإ�ضالح والتحديث، ووقفت اإىل جانب الرجل دون اأي تفريق بينهما وتال�ضت املفاهيم التي 

�ضادت �ضابقا، وقالت باأن املراأة جزء معطل يف املجتمع فباتت املراأة الأردنية تعمل يف خمتلف املهن 

وارتقت يف ال�ضلم الوظيفي بكل ثقة والتزام، و�ضاركت يف القوى العاملة وحققت لأ�ضرتها م�ضتوى 

معي�ضي اأف�ضل، وقد حتققت الكثري من الجنازات، ونحن كعمال ما زلنا نطمح دوما للمزيد، اعادة 

النظر يف بع�س القوانني املقيدة للحريات النقابية.

رعاية ملكية
 مستمرة  للعمال

لك اأن تعلم

م���ا ت�����زال ب��ع�����س ال�����ض��رك��ات 

مناطق  يف  ال�ضغرية  وامل�ضانع 

�ضناعية موؤهلة يعانون من انتهاك 

و���ض��روط  العمل  لقانون  وا���ض��ح  

ال�����ض��ح��ة وال�����ض��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة، 

واماكن �ضكن العمال، ف�ضال عن 

العمل  ق��ان��ون  يف  ن�ضو�س  وج��ود 

خاللها  م��ن  ال��ب��ع�����س  ي�ضتطيع 

مم��ار���ض��ة ان��ت��ه��اك��ات��ه��م حل��ق��وق 

يتطلب  ال����ذي  الم����ر  ال���ع���م���ال، 

اع��ادة النظر يف بع�س امل��واد، اذ 

الذين  العمال  ع�ضرات  يوجد  انه 

الظروف  انتهاك  ج��راء  يعانون 

املعي�ضية والأ�ضكانية التي يعي�ضون 

فيها.

والن�ضيج  الغزل  نقابة  يف  اننا 

ال�ضركات  دوم���ا  ون��ط��ال��ب  ن��وؤك��د 

بالتفاقيات  الل��ت��زام  وامل�ضانع 

القطاعية التي وقعت بني النقابة 

واجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، وق���د ج��اءت 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  تاكيدات 

اإيالء  اأهمية  تت�ضمن  التي  الثاين 

الأردن  يف  والعمال  العمل  قطاع 

الأول����وي����ة ال��ق�����ض��وى و����ض���رورة 

املهم  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  م��ع  التعامل 

بفاعلية وب�ضكل ي�ضهم برفع درجة 

املعنية  املوؤ�ض�ضات  بني  التن�ضيق 

حفاظًا على مكانة و�ضورة الأردن 

املتميزة، وهو المر الذي يدفعنا 

احلكومة  تلتقط  بان  لالمل  دوما 

على  وتعمل  امللكية  ال��ت��اك��ي��دات 

تنفيذها.

كلمة رئيس النقابة

٭ فتح اهلل العمراين

دخلنا اأجواء ال�ضتاء، وباتت االأجواء 

االمر  وهو  ف�ضيئا،  �ضيئا  للربودة  متيل 

الذي يدفعنا يف النقابة العامة للعاملني 

وااللب�ضة  والن�ضيج  الغزل  �ضناعة  يف 

وامل�ضانع  ال�ضركات  اأ�ضحاب  لتذكي 

وال�ضالمة  التدفئة  �ضبل  توفي  باأهمية 

يف  او  ال��ع��م��ل  بيئة  يف  ���ض��واء  للعمال 

ال�ضكنات.

ان توفي �ضبل الوقاية من احلوادث 

ال�ضحية  واالأ���ض��رار  العمل  واإ�ضابات 

الناجمة عن املخاطِر املهنية يف مواقع 

العمل اأو املت�ضلة به اأو التي تقع اأثناءه 

اأو ب�ضببه، من �ضانها احلد من اأ�ضباب 

العمل  بيئة  يف  املوجودة  املخاطر  هذه 

اإىل اأق�ضى درجة ممكنة.

ان��ن��ا ن��دع��و ل��رف��ِع ال��وع��ي يف جمال 

�ضرائح  بني  املهنية  وال�ضحة  ال�ضالمة 

اإىل  و�ضوالاً  العمل،  واأ�ضحاب  العمال 

���ض��الم��ة و���ض��ح��ة مهنية  ث��ق��اف��ة  ب��ن��اء 

اإيجابية على امل�ضتوى الوطني، وربطها 

مبخرجاِت العملية االإنتاجية من حيث 

وناأمل  واالإن��ت��اج��ي��ة،  وال��ع��وائ��د  الكلفة 

الت�ضريعات  لتطوير  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف 

املهنية  وال�ضحة  بال�ضالمة  اخلا�ضة 

ال�ضناعية  التطورات  مع  يتنا�ضب  مبا 

العمل  �ضوق  يف  وال��ت��غ��يات  امل�ضتمرة 

ومبا يتما�ضى مع التغييات االقت�ضادية 

ومب�����ض��ارك��ة اأط�����راف ال��ع��م��ل ال��ث��الث 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

خالل  من  العمل  وزارة  ندعو  واإننا 

املهنية،  وال�ضحة  ال�ضالمة  مديرية 

وال�ضحة  وال�ضالمة  العمل  ومفت�ضي 

ل�ضماِن  امل��ي��دان؛  م��دي��ري��ات  كافة  يف 

توفي بيئة عمل �ضحيرّة واآمنة للعاملني 

وتنفيذ  وامل��ه��ن،  القطاعات  جميع  يف 

للتاأكد  املن�ضاآت  على  تفتي�ضية  زي��ارات 

ال�ضالمة  مبتطلبات  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن 

وال�ضحة املهنية.

لك اأن تعلم



من جديد نعيد تاأكيد رف�ضنا لتوجه احلكومة 

وزارة  )اإلغاء  العام  القطاع  تطوير  �ضعار  حتت 

اأتخذ  التوجه  ه��ذا  ان  كنقابة  ونعتقد  العمل( 

ب�ضكل مت�ضرع قبل التفكي فيه بتاأين، فم�ضلحة 

العمال )املواطنني(  )الوطن( وم�ضلحة  االأردن 

غي  توجه  هكذا  ج��راء  كبي  ب�ضكل  �ضتت�ضرر 

مفهوم.

توجه احلكومة باإلغاء وزارة العمل ونقل  ان 

اإىل  �ضيوؤدي  املعنية،  ال��وزارات  لعدد من  مهامها 

اآث��ارا  �ضوق العمل ويلحق  يف  وا�ضطراب  فو�ضى 

�ضلبية على العمال يف �ضتى القطاعات االقت�ضادية 

وي�����ض��ر مب�����ض��احل��ه��م، ك��م��ا ان ه����ذا ال��ت��وج��ه 

احلوار االجتماعي وال�ضراكة  نهج  م��ع  يتنافى 

واأ�ضحاب العمل والذي  ال��ع��م��ال  جت��م��ع  ال��ت��ي 

���ض��ن��وات،  م��ن��ذ  تكري�ضه  عملت احلكومة على 

متثل  مظلة  ه��ي  وال��ت��ج��ارة  ال�ضناعة  ف����وزارة 

ال�ضناعية  ال��ق��ط��اع��ات  اأ�ضحاب العمل من 

وحماية  العمال  لي�س  عملها  وجم��ال  والتجارية 

حقوقهم واحلفاظ على مكت�ضباتهم، فيما وزارة 

العمل متثل العمال.

ال����وزارة  اإل��غ��اء  اأن  ن��ذك��ر  ان  ي��ت��وج��ب  وه��ن��ا 

تعزيز  ب�ضاأن  التزامات االأردن الدولية  يخالف 

وح��ق  االج��ت��م��اع��ي��ة  عالقات العمل وال�ضراكة 

االتفاقيات  وتوقيع  اجلماعية  باملفاو�ضة  العمال 

االأم��ر  العمل،  اأ�ضحاب  مع  العالقة  تنظم  التي 

االإنتاج  عجلة  يف  ا�ضتقرار  عدم  اإىل  يوؤدي  الذي 

ال�����ض��رر  عالقات العمل ويلحق  يف  واخ���ت���الل 

مبنظومة االقت�ضاد الوطني.

اأن مثل هذا االإجراء بحاجة للبحث والدرا�ضة 

عنا�ضر  اأهم  باأحد  ال�ضرر  اإحلاق  عدم  ل�ضمان 

االنتاج و�ضواعد بناء الوطن وهم �ضريحة العمال، 

اإ�ضالحي  اأي جهد  ندعم  الذي  الوقت  ونحن يف 

امل�س  نرف�س  فاإننا  العامة  ب����االإدارة  للنهو�س 

بحقوق العمال اأو التجاوز عليها، ويف هذا ال�ضياق 

م�ضروعة  تخوفات  العمالية  النقابات  لدى  ف��اإن 

�ضوق العمل و�ضكل  وت�ضاوؤالت كثية عن م�ضتقبل 

فتنظيم  العمل،  واأ�ضحاب  العمال  بني  العالقة 

اأخرى  وق�ضايا  الت�ضغيل  �ضوق العمل و�ضيا�ضات 

واحل��م��اي��ة  وال��ت��ق��ن��ي،  امل��ه��ن��ي  ب��ال��ت��دري��ب  تتعلق 

االجتماعية وعالقات العمل، وغيها الكثي، هي 

من اخت�ضا�س الوزارة واملوؤ�ض�ضات والهيئات التي 

الذي  االأمر  اإداراتها،  يراأ�س وزير العمل جمال�س 

يحتاج مرجعية واحدة تاأخذ جميع الق�ضايا املرت

بطة ب�ضوق العمل والقطاعات العمالية.

ال�����وزارات  م��ن  ال��ع��م��ل  وزارة  اإن  ن���رى  ان��ن��ا 

ومهام  و�ضالحيات  لها منظومة عمل  ال�ضيادية، 

والعمال  العمل  ���ض��وؤون  على  ب��االإ���ض��راف  تعنى 

العمال  ورع��اي��ة  االأردين،  العمل  �ضوق  وتنظيم 

العمال  نقابات  وت�ضجيل  اململكة  االأردنيني خارج 

ون��ق��اب��ات اأ���ض��ح��اب ال��ع��م��ل، ول���و ك���ان ال��ه��دف 

االأ�ضا�ضي من عملية الدمج هو ت�ضهيل االإجراءات 

اأو�ضاع  ت�ضويب  االأج��در  من  فاإنه  املواطن،  على 

نقل  اأو  دجمها  اأو  اإلغاوؤها  ولي�س  العمل،  وزارة 

ال  اأننا  خ�ضو�ضا  اأخ��رى،  ل��وزارات  �ضالحياتها 

التي  واملوؤ�ض�ضات  ال��وزارات  جاهزية  مدى  نعلم 

�ضتقوم مبهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل 

مع امل�ضاكل والنزاعات العمالية.

اأغلب  ان  ال�ضدد  ه��ذا  يف  ر  تذكرّ النقابة  ان 

وبالتايل  للعمل،  وزارة  فيها  توجد  العامل  دول 

اإحلاق  يتم  ان  املقبول  وال  اجلائز  غي  من  فانه 

�ضالحيات  �ضمن  االجتماعي  ال�ضمان  موؤ�ض�ضة 

والوزارة حتتوي على  والتجارة،  ال�ضناعة  وزارة 

كثي من املديريات اخلدمية التي ال ميكن توزيع 

الطرف  كونها  عن  ف�ضال  مهامها،  ت�ضتيت  اأو 

الثالث من املعادلة وامل�ضوؤول عن ف�س النزاعات 

العمالية.

راأينــــــــــا

النقابة تكرر رف�سها اإلغاء وزارة العمل

النقابة ت�سارك يف ور�سات عمل خارجية خمتلفة
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تتقدم النقابة العامة للعاملني يف �ضناعة الغزل 

والن�ضيج وااللب�ضة بخال�س التهاين والتربيكات 

جلميع العمال عامة ولعمال القطاع خا�ضة 

مبنا�ضبة ذكرى امليالد املجيد وراأ�س ال�ضنة 

امليالدية وندعو اهلل ان يكون العام القادم عام 

خي وعافية على اجلميع وعلى الوطن و�ضعبه 

وكل عام واأنتم واالأردن باألف خي 

العمل  يف  امل��راأة  دمج  حول  خمتلفة  خارجية  عمل  ور�ضات  يف  النقابة  �ضاركت 

من  العمل  بيئة  يف  املهنية  وال�ضالمة  وال�ضحة  االجتماعي  وال�ضمان  القيادي 

خالل الزميل نائب رئي�س النقابة خالد العمراين والزميالت جميلة اليف واميان 

القيادات  ومتكني  لبناء  االإقليمي  الربنامج  يف  امل�ضاركة  كانت  حيث  ن�ضراهلل. 

النقابية الن�ضائية الذي ينظمه االحتاد الدويل لل�ضناعات، و�ضبكة املراأة االإقليمية 

الزميلة  خالل  النقابية من  القيادات  اأفريقيا/اأكادميية  و�ضمال  االأو�ضط  لل�ضرق 

جميلة اليف وا�ضتهدف الربنامج الذي اأقيم يف تون�س النقابات االأع�ضاء من تون�س 

ال�ضرق  دول  من  امل��راأة  قيادات  من  لعدد  متثيل  اىل  باالإ�ضافة  واالأردن  واملغرب 

االأو�ضط.

يف  ن�ضراهلل  اميان  والزميلة  العمراين  خالد  خالل  من  النقابة  �ضاركت  كما 

ور�ضة عمل ال�ضمان االجتماعي وال�ضحة وال�ضالمة املهنية التي اأقيمت يف تون�س. 
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الغزل  �ضناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت 

االأردن���ي���ة مل�ضدري  واجل��م��ع��ي��ة  واالل��ب�����ض��ة  وال��ن�����ض��ي��ج 

االألب�ضة واملن�ضوجات والنقابة العامة الأ�ضحاب م�ضانع 

املحيكات اتفاقية قطاعية ت�ضمل 75 األف عامل وعاملة 

يف القطاع.

االأول  من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  االتفاقية  ودخلت 

من ت�ضرين ثاين من عام 2022 وملدة 3 �ضنوات وتت�ضمن 

زيادة �ضنوية للعمال مقدارها 5 دناني كل عام، ووقعها 

فتح  النقابة  رئي�س  عمان  يف  الرئي�ضي  النقابة  مقر  يف 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  وكل  العمراين  اهلل 

ورئي�س  ال�ضيد علي عمران،  االألب�ضة  االأردنية مل�ضدري 

ال�ضيد  املحيكات  م�ضانع  الأ�ضحاب  العامة  النقابة 

حممود احلجاوي بح�ضور نائب رئي�س جمعية م�ضدري 

االألب�ضة ال�ضيد �ضنال كومار.

وت�ضمنت االتفاقية بنود جديدة ت�ضب يف م�ضلحة 

اأه���م هذه  ل��ه��م، وم��ن  ال��الئ��ق  ال��ع��م��ال وت��ع��زز العمل 

يتوافق مع معايي  تعريفات جديدة مبا  البنود: اإ�ضافة 

والتحر�س  النقابية،  اللجان  كتعريف  الدولية  العمل 

والعنف والتمييز يف مكان العمل.

واو�ضحت االتفاقية اآلية معاجلة ال�ضكاوى العمالية 

حرية  النقابة  مبنح  فيها  العمل  اأ�ضحاب  يلتزم  حيث 

واالجتماع معهم يف  العمال  ملقابلة  املن�ضاأة  التواجد يف 

اأي  اأو  اأي �ضكوى حول تطبيق هذه االتفاقية  حال ورود 

اأمر ي�ضتجد له عالقة بحقوقهم العمالية.

ُت�ضكل  حيث  النقابية  اللجان  ت�ضكيل  وت�ضمنت 

التمثيل  ت�ضمن  عمالية” بن�ضب  نقابية  “جلنة  النقابة 

املنا�ضب جلميع العاملني لدى �ضاحب العمل باختالف 

�ضندااً  االإ����ض���ايف  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وال��ن�����س  جن�ضياتهم، 

عدد  يتجاوز  اأن  ي��ج��وز  ال  حيث  اجل��دي��دة  لالتفاقية 

واأك��دت   ، يوميااً �ضاعات  اأرب��ع  االإ�ضايف  العمل  �ضاعات 

اأثناء  اأنه يف حال قيام اأي عامل بالعمل  االتفاقية على 

املعلن  الر�ضمية  اأو  الدينية  اأو  االأ�ضبوعية  العطل  اأي��ام 

العمل  ب��دل  العامل  ي�ضتحق  احلكومة  قبل  م��ن  عنها 

االإ�ضايف وفقا لقانون العمل.

ال�ضكاوى املتعلقة بالعنف  اآلية  واأو�ضحت االتفاقية 

والتحر�س يف مكان العمل، وتعزيز دور املراأة يف القطاع 

و�ضمان  للعامالت  داعمة  عمل  بيئة  توفي  طريق  عن 

احلق يف التمتع بفر�س العمل ذاتها واحلق يف الرتقية 

واالأمان الوظيفي وفى جميع مزايا العمل باالإ�ضافة اىل 

االلتزام بعدم التمييز باالأجر ما بني العامالت والعمال 

اللذين يوؤدون نف�س العمل.

العمالة  ت�ضغيل  يجوز  ال  اأنه  على  واأكدت االتفاقية 

االردنية اأو الوافدة اأو الالجئني اأو جتديد عقودهم اإال 

قبل  من  عليها  واملتفق  املوحدة  العمل  عقود  من خالل 

الطرفني واملن�ضورة يف اجلريدة الر�ضمية.

ون�ضت  على انه يتوجب على اأ�ضحاب العمل اعتماد 

واإج��راءات  العمل  مكان  يف  النف�ضية  ال�ضحة  �ضيا�ضة 

والدعم  النف�ضية  ال�ضحة  لتقدمي  القيا�ضية  العمل 

النف�ضي االجتماعي يف م�ضانع املالب�س.

العالقات  تطوير  بهدف  االتفاقية  توقيع  وج��اء 

ال�ضناعية يف قطاع �ضناعة االألب�ضة يف االأردن وتعزيز 

اآلية  وتطوير  اجلماعية  املفاو�ضة  يف  العمال  �ضوت 

جولة  كل  قبل  اتباعها  يتم  العمال  مع  ر�ضمية  ت�ضاور 

وعملت  اجلماعية،  املفاو�ضة  باتفاقيات  تتعلرّق  تفاو�س 

النقابة خالل مرحلة التفاو�س على و�ضع خطة وا�ضحة 

التفاقية العمل اجلديدة.

وا���ض��ت��م��ع��ت ال��ن��ق��اب��ة خ���الل ع�����ض��رات ال���زي���ارات 

االداري��ة  الهيئة  واأع�ضاء  النقابة  رئي�س  بها  قام  التي 

نظر  لوجهات  النقابية  واللجان  النقابيني  واملنظمني 

العمال واأبرز مطالبهم لكي يتم ت�ضمينها يف االتفاقية 

ال�ضدد مع ما  النقابة يف هذا  التقت  القطاعية، حيث 

يقرب من 6 االف عامل وعاملة يف مواقع االإنتاج.

خطوات  النقابة  اتبعت  التفاو�س  عملية  وخ��الل 

العمال  م��ع  مبا�ضرة  ل��ق��اءات  ع��ق��دت  حيث  خمتلفة 

يتعلق  فيما  مالحظاتهم  على  ل��الط��الع  وممثليهم 

احلديثة  التكنولوجيا  ا�ضتخدام  مت  كما  باالتفاقية، 

للتوا�ضل مع العمال من خالل اال�ضتفادة من تكنولوجيا 

لزيادة  االجتماعي  التوا�ضل  وو�ضائل  الرقمي  التوا�ضل 

عملت  حيث  العمال،  مع  والتوا�ضل  التفاو�س  فر�س 

من  ا�ضتق�ضائية(  )درا�ضة  م�ضح  اإع��داد  على  النقابة 

عدة  يت�ضمن  اململكة  اأنحاء  يف  النقابة  ممثلي  خ��الل 

اأ�ضئلة وموؤ�ضرات للوقوف على مطالب العمال

اتفاقية قطاعية ملدة 3 �سنوات ت�سمل 75 األف عامل يف قطاع الغزل والن�سيج والألب�سة

ورشات عمل حول الحقوق والواجبات يف مكاتب النقابة
اقامت النقابة يف مكاتبها الواقعة يف مدينة التجمعات 

ال�ضناعية، واحل�ضن ال�ضناعية والظليل، ويف مدينة العقبة 

قانون  يف  وال��واج��ب��ات  احلقوق  ح��ول  خمتلفة  عمل  ور���ض��ات 

العمل، واالتفاقيات القطاعية، والتحر�س يف بيئة العمل.

وكذلك  و�ضوريني،  اأردنيني  عمال  الور�ضات  يف  و�ضارك 

من جن�ضيات �ضريالنكية وباك�ضتانية وبنغالية ومدغ�ضقرية، 

خمتلفة  تدريبات  خاللها  تلقوا  وبورمية،  وهندية،  ونيبالية، 

القانون  مواد  اأب��رز  على  وتعرفوا  املطروحة،  الق�ضايا  حول 

الزمالء  العمال وواجباتهم، كما قام  توؤكد على حقوق  التي 

احلقوق  ح��ول  و�ضركاتهم  م�ضانعهم  يف  العمال  بتدريب 

والواجبات والوقاية من التحر�س يف مكان العمل.

اذ اق��ام��ت ال��ن��ق��اب��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع االحت����اد ال���دويل 

لل�ضناعات 3 ور�ضات عمل يف مكتب النقابة الكائن يف مدينة 

احل�ضن ال�ضناعية، و�ضارك يف ور�ضات العمل ما يقرب من 

70 عامل وعاملة التي خ�ض�س منها اثنتان للعمال الوافدين 

وواحدة للعمال االردنيني وال�ضوريني.

وناق�ضت الور�ضة حقوق وواجبات العمال يف قانون العمل 

وقعتها  التي  القطاعية  واالتفاقية  اجلماعية  واملفاو�ضات 

النقابة مع ال�ضركاء والتي كان فيها املدرب النقابي املهند�س 

با�ضل �ضالح.

ال�ضناعية  احل�ضن  مدينة  يف  النقابة  مكتب  واق���ام 

والت�ضبيك  التوا�ضل  حول  عمل  ور�ضات  والتجمعات  والظليل 

على  الور�ضة  يف  امل�ضاركني  اطلع  حيث  والنقابة  العمال  بني 

على  النقابة  و�ضفحة  اجل��دي��د  االل��ك��رتوين  النقابة  موقع 

املمثلني  م��ع  ال��ت��وا���ض��ل  ط��رق  على  وك��ذل��ك  )الفي�ضبوك( 

النقابيني.



النقابة ت�سارك يف املنتدى الرابع ع�سر لأ�سحاب امل�سلحة يف قطاع الغزل والن�سيج والألب�سة

للعاملني يف �ضناعة  العامة  النقابة  �ضاركت 

الغزل والن�ضيج وااللب�ضة يف املنتدى الرابع ع�ضر 

الذي نظمه برنامج  املتعددة  امل�ضالح  الأ�ضحاب 

اأف�����ض��ل/االأردن  عمل  ال��دول��ي��ة  العمل  منظمة 

واجل���م���ع���ي���ة االأردن�����ي�����ة مل�������ض���دري االأل��ب�����ض��ة 

واملن�ضوجات.

االجتماعي  احل��وار  لتعزيز  املنتدى  وهدف 

مب�ضاركة اأ�ضحاب امل�ضلحة الوطنيني وامل�ضرتين 

املالب�س  قطاع  يف  امل�ضلحة  واأ�ضحاب  الدوليني 

ملناق�ضة  ا  معاً املعنيني  من  وغيهم  االأردن  يف 

االردين  املالب�س  قطاع  واولويات  ا�ضرتاتيجيات 

وظروف العمل الالئقة فيه من منظور امل�ضاواة، 

والدمج و�ضوت العمال.

اهلل  فتح  ال��زم��ي��ل  النقابة  رئي�س  وحت���دث 

يف  امل�ضاركة  خ��الل  م��ن  املنتدى  يف  ال��ع��م��راين 

عنوان  حملت  والتي  االأوىل  النقا�ضية  اجلل�ضة 

امل�ضاواة،  منظور  من  الالئق  العمل  “ظروف 
والدمج و�ضوت العمال”.

لتمثل  ج��ه��وده��ا  تكر�س  النقابة  ان  وق���ال 

ادواتها  تطوير  خ��الل  من  فعال  ب�ضكل  العمال 

وتعزيز اآليات التوا�ضل مع العمال يف كافة مواقع 

بها  قامت  التي  اخل��ط��وات  اىل  م�ضيا  العمل، 

حتى  االل��ك��رتوين  موقعها  تطوير  جت��اه  النقابة 

ت�ضبح اأكرث قربا للعمال وي�ضهل عليهم التوا�ضل 

مع النقابة التي متثلهم.

خالل  وتوا�ضلت  عقدت  النقابة  ان  واأ�ضار 

العمال  مع  اللقاءات  ع�ضرات  املا�ضية  االأ�ضهر 

مل�ضاكلهم  وا���ض��ت��م��ع��ت  املختلفة  م��واق��ع��ه��م  يف 

ب�ضكل  تعمل  انها  كما  منها،  كبي  ج��زء  وحلت 

اأطراف  العمل مبا يخدم  لتح�ضني ظروف  دائم 

العمال  على  اإيجابي  ب�ضكل  يعود  ومبا  االإن��ت��اج، 

وعلى اأ�ضحاب العمل.

ج��اءت  التي  القطاعية  االتفاقية  ان  ون��وه 

واأ�ضحاب  النقابة  بني  متوا�ضلة  جهود  نتيجة 

فاعلة  مب�ضاركة  االجتماعيني  وال�ضركاء  العمل 

حافظت  االأردن  اأف�ضل/  عمل  برنامج  قبل  من 

النقابة  وان  وعززتها،  العمال  امتيازات  على 

ا�ضتمعت من خالل زيارات قامت بها لل�ضركات 

لتحقيقه  يطمحون  وما  العمال  لروؤية  وامل�ضانع 

ما  كل  النقابة  اخذت  وقد  االتفاقية،  من خالل 

يريده العمال بعني االعتبار وعملت على ادراجها 

�ضمن االتفاقية القطاعية.

وقال العمراين ان النقابة �ضتبقى و�ضتوا�ضل 

وامتيازاتهم  العمال  حقوق  عن  للدفاع  العمل 

�ضواء  تظهر  التي  امل�ضاكل  كل  على حل  و�ضتعمل 

االن او م�ضتقبال من خالل احلوار املبا�ضر الهادئ 

دون التنازل عن حقوق العمال وامتيازاتهم.

جانب  اىل  احل��واري��ة  اجلل�ضة  يف  و���ض��ارك 

الفينيق  مركز  مدير  النقابة،  رئي�س  الزميل 

للدرا�ضات االقت�ضادية احمد عو�س الذي ا�ضار 

اىل حتديات �ضوق العمل، كما �ضارك اأي�ضا رئي�س 

مديرية التفتي�س يف وزارة العمل هيثم النجداوي 

الذي ا�ضاء على دور وزارة العمل يف الدفاع عن 

حقوق العمال.
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زيارات نقابية ملصانع جيا وارك وكالسيك وجرش
النقابي،  املنظم  علي  اأر���ض��د  ال��زم��الء  ع��ر���س 

والزميلة ليال من خالل زيارات قاما بها اىل �ضركة 

جيا واآرك الواقعتان يف مدينة العقبة دور النقابة يف 

الدفاع عن حقوق العمال.

والتقى الزميالن مع العمال اجلدد يف ال�ضركتني 

واأطلعوهم على الدور الذي تلعبه النقابة؛ وتعريفهم 

تلك  يف  وواجباتهم  العمال  وحقوق  العمل  بقوانني 

القوانني.

�ضركة  اىل  ب��زي��ارة  ريحانا  الزميلة  قامت  وكما 

والتقت  ال�ضناعية  التجمعات  مدينة  يف  كال�ضيك 

لهم  وقدمت  ال�ضركة  يف  الوافدين  العمال  من  بعدد 

�ضرحا مو�ضعا عن دور النقابة.

وزارت الزميلة اميان ن�ضر اهلل م�ضنع جر�س 2و4 

يبلغ  الذي  ال�ضناعية  التجمعات  مدينة  الواقعان يف 

واطلعت  وعاملة  عامل   267٩ فيهما  العاملني  عدد 

العمل  قانون  ن�ضو�س  على  امل�ضنعني  يف  العاملني 

وقعتها  ال��ت��ي  والقطاعية  اجلماعية  واالت��ف��اق��ي��ات 

النقابة، ودور النقابة يف الدفاع عن حقوق العمال.



النقابة تجري انتخاب لجان نقابية يف شركات مختلفة  
اأ�ضرفت النقابة على انتخاب جلان نقابية يف �ضركات 

وعمال  اأردن��ي��ني،  عمال  فيها  �ضارك  خمتلفة  وم�ضانع 

والفرز  االنتخابات  ج��رت  حيث  خمتلفة،  جن�ضيات  من 

ب�ضفافية.

الرابع  الفرع  كال�ضيك  �ضركة  يف  االنتخابات  وج��رت 

و�ضي�ضبان  الع�ضر  ومعجزة  امل�ضتمرة  و�ضركة  والعا�ضر 

كال�ضيك  وفرعي  احل�ضن  مدينة  يف  واملهند�س  وحيفا 

احل�ضا،  يف  جر�س  �ضركة  وف��رع  واجلنيد،  الزمالية  يف 

ون��اب  الظليل،  يف  وال�����ض��ايف  املتقدمة،  والتكنولوجيا 

املو�ضة  ومنحنى  اأتاتك�س،  و�ضركة  الر�ضيفة،  فرع  الفيل 

ال�ضناعية،  التجمعات  يف  واطلنطا  وا�ضيل،  والعبقري، 

و�ضركة كال�ضيك يف الطفيلة.

الفرعني  كال�ضيك  �ضركات  يف  انتخابات  ج��رت  كما 

و�ضركة  كولونيا،  و�ضركة  �ضناء،  و�ضركة  وال�ضابع،  الثالث 

حي،  و�ضركة  احلياكة،  ع��امل  و�ضركة  امل�ضتقيم،  اخل��ط 

و�ضركة املقام، و�ضكرتي الكال�ضيك يف الطفيلة وب�ضيا.

وعقدت اللجان النقابية املنتخبة اجتماعات باأ�ضراف 

النقابة حيث مت احلديث معهم عن دورهم كحلقة و�ضل 

التوازن  واهمية  العمل،  واأ�ضحاب  والعمال  النقابة  بني 

بهدف تعزيز االإنتاج واحلفاظ على حقوق العمال.

علي  اأر���ض��د  الزميل  االن��ت��خ��اب  عملية  على  واأ���ض��رف 

وال��زم��ي��الت اأح����الم ال���ط���ياوي و���ض��م��ر ن�����ض��ار وروان 

الغزاوي، واميان ن�ضر اهلل و�ضناء اأبو نامو�س وا�ضراء اأبو 

نامو�س، ومنال الروا�ضدة.
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افتتاح عيادة الصحة النفسية للعمال يف منطقة الظليل الصناعية
يف  للعاملني  العامة  النقابة  ب��ني  م�ضرتك  بتعاون 

�ضناعة الغزل والن�ضيج وااللب�ضة ومنظمة العمل الدولية/ 

م�ضانع  م��دراء  وبح�ضور  اأف�ضل/االأردن،  عمل  م�ضروع 

االلب�ضة يف منطقة الظليل ال�ضناعية وممثلي عن جمعية 

االأردنية  واملن�ضوجات  واالك�ض�ضوارات  املالب�س  م�ضدري 

ذوي  �ضحة  مديرية  مديرة  افتتحت   ،)JGATE(

الدكتورة  ال�ضحة  وزارة  يف  النف�ضية  وال�ضحة  االعاقة 

مالك العوري خدمات اأول عيادة نف�ضية للعمال يف قطاع 

العامة  العيادة  داخل  يف  خدماتها  تقدم  والتي  االلب�ضة 

التابعة للنقابة الواقعة يف منطقة الظليل ال�ضناعية.

تلعبه  الذي  الكبي  ال��دور  العوري  الدكتورة  وثمنت 

االأردن   / اأف�ضل  عمل  م�ضروع   / الدولية  العمل  منظمة 

خدمات  ت��ق��دمي  يف  لتعاونهم  والن�ضيج  ال��غ��زل  ونقابة 

للعاملني يف املنطقة وتقدمي خدمات الطب  العام  الطب 

يف  ياأتي  امل�ضبوق  غي  االإجن��از  هذا  ان  منوهة  النف�ضي، 

اإطار اإدراك النقابة وم�ضروع عمل اأف�ضل الأهمية ال�ضحة 

النف�ضية وتعزيزها كجزء اأ�ضا�ضي يف خلق مكان عمل اآمن 

و�ضحي للعمال يف القطاع من خمتلف اجلن�ضيات، مثمنة 

�ضاأنه  الذي من  النف�ضية االهتمام الالزم  اإيالء ال�ضحة 

اأن يعزز االإنتاج ويقلل من االخطار املختلفة.



The Union participates in the 14th Textile Stakeholders’ Forum
that was organized by ILO / BWJ and JGATE. 

Inauguration of Psychiatry Health Clinic for  workers in Dulail Industrial Zone

In participation of national 
stakeholders, international buyers 
and others, the Forum aimed 
to enhance social dialogue. 
Participants discussed textile 
sector strategies, priorities and 
decent work conditions regarding 
gender-equality, integration and 
voices of workers.

Union President Mr. Fathalla 
Al-Omrani participated in the 
Forum. In the first discussion 
session under title “Decent work 
conditions regarding gender-
equality, integration and voices of 
workers”, he said that the Union 
exerts all efforts to represent fully 
its members through upgrading 
all available tools, and enhancing 
communication ways with workers 
at all work places. He stated steps 
taken by the Union to upgrade 
its website to be more friendly to 
workers and make communication 
easier with the Union which is their 
representatives. 

He noted that the Union 
arranged tens of meetings with 
workers on site, received their 
complaints and helped finding 
solutions. He further noted that 

the Union works continuously to 
improve work conditions for the 
benefit of production parties and 
reflect positively on workers and 
employers.

In addition, he stated that the 
Sectoral Agreement had been 
a result of ongoing extensive 
consultations with employers and 
social partners along with effective 
facilitation of BWJ Program. The 
Agreement had maintained and 
intensified benefits of workers. 
During the visits to companies 
and factories, the Union Board 
representatives met with workers 
and heard their concerns and 
aspirations to achieve through the 
implementation of the Agreement. 
The Union noted all points of 

concern and managed to list them 
in the Sectoral Agreement.

Al-Omrani stated that the Union 
shall continue defending workers’ 
rights and benefits as well as 
looking for solutions to problems 
they face through direct and calm 
dialogue without waiving any 
of the rights and benefits of the 
workers. 

Among the attendees of the 
dialogue session, Phoenix Social 
Studies Research Center Director 
Mr. Ahmad Awadh who stated 
labor market challenges, and MOL 
Director of Labour Inspection Mr. 
Haitham Najdawi who shed light 
on role of Ministry of Labor in 
defending workers’ rights.

In cooperation between ILO / BWJ and 
Union, Director of Mental Health Directorate 
of Ministry of Health Dr. Malak Al-Ouri 
inaugurated the first psychiatry services 
clinic for textile sector workers. The event 
was attended by managers of textile sector 
companies and factories of Dulail Industrial 
Zone, and JGATE representatives.

Dr. Al-Ouri praised the role of ILO / BWJ 
and the Union and the cooperation to 
provide medical services to workers of the 
area and to provide psychological services. 
She noted that it is an unprecedented step 
reflecting the awareness of the Union and 
BWJ of the importance of mental health at 
work place to help create safe and healthy 
environment for workers of all nationalities, 
which will reflect on increasing production 

and reducing various type of risks.

Services are offered by two psychiatrists 
to Jordanian and migrant workers of the 
textile and garment sector. The clinic 
helps detection of cases in early stages 
and provides necessary treatment. This 
shall increase awareness and prevent any 

discriminatory action towards workers. 
Furthermore, healthy relationships shall 
prevail at site, reduce any potential conflict 
among workers, and maintain healthy, safe 
and secure work environment as well as 
building trust, support and mutual respect 
at work place.

Seasons’ Greetings and Best Wishes
 The Board of the General Trade Union of

 Workers in Textile, Garment, and Clothing Industries
 would like to extend its greetings and best wishes
 to all workers of the textile, garment and clothing

 sector and the Jordanian people on the occasions of
Christmas and New Year.
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A New Sectoral Collective Agreement benefiting 75 thousand 
garment sector workers

The Union organized in its offices in 
Tajamuat industrial zone, Irbid industrial 
zone, Dulail industrial zone, and Aqaba 
several workshops on topics of workers’ 
rights and duties as stipulated in valid Labour 
Law, as well as topics of sectoral agreements 
and harassment at work place.

Jordanian and Syrian workers along with 
Sri Lankan, Pakistani, Bengali, Madagascar, 
Nepalese, Indian, and Burmese workers 
attended the meetings. All workers received 
various trainings on topics of discussion. 
They learned law articles related to rights 

and duties of worker. In addition Union staff 
provided training to workers in factories and 
companies sites on rights and duties as well 
as protection against harassment at work 
place. 

Furthermore, in cooperation with the 
International Federation of Industries, the 
Union organized three workshops in Union’s 
Irbid office. More than 70 male and female 
workers participated. Two workshops 
targeted migrant workers and one workshop 
targeted Jordanian and Syrian workers.

The workshop covered topics of workers’ 
duties and rights in the law, collective 
bargaining and the Sectoral Agreement 
signed by the Union and partners. Union 
Trainer was Engineer Basel Salah.

Furthermore, Union’s offices in Irbid 
and Dulail conducted workshops on 
communication and networking between 
workers and the Union. Participants 
accessed the new website and FB page of 
the Union, and communicated with union 
representatives.

The General Trade Union of 
Workers in Textile, Garment and 
Clothing Industries (the Union) along 
with the Jordan Garments, Accessories & 
Textiles Exporters’ Association (JGATE), 
and the Association of Owners of 
Factories, Workshops and Garments 
(AOFWG) had signed a new Sectoral 
Collective Bargaining Agreement (the 
Agreement) for the benefit of 75 thousand 
workers of the sector.

The Agreement entered into force as of 
1st Nov. 2022 for a period of three years. 
It contains a monthly salary increase of 
JDs 5 every year. The Agreement was 
signed at the Union’s headquarters in 
Amman by Union President Fathallah 
Al-Omrani, JGATE Board Chairman Mr. 
Ali Omran and AOFWG President Mr. 
Mahmoud Hijjawi with the presence of 
JGATE Board Vice President Mr. Sanal 
Komar. 

The Agreement stipulates new articles 
for the benefit of workers and enhances 
decent work conditions for them. In 
addition, the Agreement adds new 
definitions that are in line with international 
labor standards such as definitions of 
union committee, harassment, violence 
and discrimination at work place. 

Furthermore, the Agreement describes 
method of dealing with labor complaint. 
Employers shall undertake to allow 

the Union representatives enter freely 
the work place and meet with workers 
if a complaint is received concerning 
implementation of the Agreement or 
any matter related to labor rights. It 
also contains an article concerning 
formation of union committees. A “Union 
Labor Committee” shall be formed with 
appropriate representation percentage of 
all workers and nationalities. It also states 
that overtime hours shall not exceed four 
hours daily. The Agreement states that 
if a worker performs on weekly rest day, 
religious or official holidays announced by 
the Government, the worker shall receive 
overtime allowance as set per Labour 
Law. In addition, the Agreement identifies 
a complaint mechanism against violence 
and harassment situations at work place. 
It enhances the role of women in textile 
sector through providing a conducive 
work environment for female workers, 
and having the right to enjoy equal job 
opportunities, right of promotion, job 
security, non-discrimination of wage 
between male and female workers who 
perform similar work.

The Agreement stresses that no 
Jordanian, migrant or refugee worker 
shall be employed or renew their contracts 
unless using standard work contract 
approved by both parties and published 
at the Official Gazette. It further stresses 
that employer shall adopt mental health 

policy and standard operating procedures 
at work place to provide mental health 
and psycho-social support at textile 
factories. 

The purposes of entering the Agreement 
are improving industrial relations of textile 
industry sector in Jordan, enhancing 
voice of workers in collective bargaining 
processes, and developing official 
consultation mechanism used for each 
round of negotiations of collective 
bargaining. During negotiation phase, 
the Union set a clear plan for the new 
agreement.

President and members of the Union 
Board, and members of union committees 
conducted tens of visits and met many 
workers to hear their viewpoints and 
needs to be considered in the Sectoral 
Agreement. More than 6,000 male and 
female workers were met in production 
areas.

During negotiation phase, the Union 
applied different methods. Direct 
meetings with workers and their 
representatives were arranged to hear 
their remarks on the Agreement. In 
addition, modern technology tools were 
used to increase chances of negotiation 
and communication with workers. The 
Union developed a survey questionnaire 
containing several questions and 
indicators to tell needs of workers.

 Workshops on workers’ rights and duties at Union’s offices 


