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كانت  وقد  الثانية،  الدولة  مئوية  مع  تزامن  الذي   76 الـ  اال�ستقالل  بعيد  موؤخرا  االأردنيون  �إحتفل 

قيادة  اأبناوؤه  وتوىل  والتحرير،  الثورة  م�سرية  وقاد  علي  بن  احل�سني  ال�سريف  نه�ض  اأن  منذ  البدايات 

جيو�سها، وهّب العرب يف كل مكان يوؤازرون الثورة ويدعمونها وي�ساركون فيها الإجناحها، ويف فرتة ق�سرية 

اإقامة حكومة �سرقي االردن امل�ستقلة، وا�ستطاع بذكاٍء وحنكٍة، اأن  متكن املغفور له االأمري عبد اهلل من 

والثورات  ويق�سي على اال�سطرابات  فتية م�ستقرة،  دولة  ويوؤ�س�ض  االأردنية،  والع�سائر  ال�سعب  ي�ستقطب 

الداخلية مما دفع احلكومة الربيطانية اإىل االعرتاف ر�سميًا با�ستقالل اإمارة �سرقي االردن يف 25 اآذار 

�سنة 1923 اإال اأن هذا اال�ستقالل مل يكتمل نتيجة قيام احلكومة الربيطانية بالتن�سل من وعودها التي 

للتطور والتقدم واال�ستقرار واملطالبة  اأيار عام 1946 ونتيجة  اآنذاك، ويف 25  قطعتها لالأمري عبد اهلل 

امل�ستمرة من القيادة االأردنية وال�سعب االأردين انتهى االنتداب الربيطاين واأعلن ا�ستقالل االإمارة واأ�سبح 

ا�سمها اململكة االأردنية الها�سمية.

والريادة  الوطني  البناء  معركة  يف  واالنت�سارات  والتجارب  والبناء  العمل  من  م�سرية  واال�ستقالل 

والتنمية، وهو اليوم يتوج باملزيد من االجنازات والتقدم واالأمن واال�ستقرار الذي هو راأ�ض املال الكبري، 

واال�ستقالل اليوم يف فكر امللك عبد اهلل الثاين، مواجهة �سد الفقر والبطالة واالإرهاب، وحماولة للتاأثري 

يف القرار العاملي من اجل اإنقاذ املنطقة والقد�ض من خماطر التهويد واالنهيار يف عملية ال�سالم.

واال�ستقالل هو ق�سة، مليئة باالأحداث التي غابت ومل تكتب، لكنه �سيظل حا�سرا يف الذاكرة ال�سفوية، 

اإىل مواقع العمل، وهو الروح التي متد  اأمننا وفجرنا اليومي الذي ينه�ض به االأردنيون  واال�ستقالل هو 

عروق اجل�سد االأردين بالت�سميم على البناء والعزم كي يبقى الوطن بهي الطلعة.

نريده  واقت�ساديا،  �سيا�سيا  م�ستقال  قويًا،  �سيدا  االأردن  نريد  اال�ستقالل  ظالل  نتفيوؤ  ونحن  اليوم؛ 

نريده  واخل�سارة،  الربح  ح�سابات  عن  بعيدا  نريده  وفعال،  قوال  املنطقة  يف  ودميقراطية  اإ�سالح  واحة 

حرا دميقراطيا، نتقبل فيه الراأي والراأي االآخر، يف ظالل اال�ستقالل نريد د�ستورنا هو املرجع واحلكم، 

نريد اأن نبني دولتنا احل�سارية بعيدا عن املنافحات اجلهوية واملناطقية، نريد اآلية توظيف عادلة وقبوال 

جامعيا ال مينح ميزة الأحد على ح�ساب اآخر، نريد نظاما تعليميا وا�سحا نذهب اليه، ومعاجلات طبية 

للجميع وتاأمني فر�ض عمل، نريد م�سانع وطنية وزراعة حممية، وجتارة مفتوحة مع دول االإقليم.

يف ظالل اال�ستقالل، نريد االأردن لنا جميعا ال ف�سل فيه الأحد على اأحد، اال مبا يقدم للوطن، ومدى 

ت�سودها  ومكا�سفة،  �سفافية  اأكرث  دولة  نريد  مواطنة،  دولة  نريد  االأ�سا�سية،  بواجباته  التزامه  تطبيق 

حماربة الف�ساد، ورف�ض للوا�سطة واملح�سوبية مهما كان هدفها وتربيرها، نريد اأن ياأخذ �ساحب احلق 

حقه دون اأن يلجاأ لنائب اأو م�سوؤول.

االستقالل شعلة انطالق لألمام 

للعاملني  العامة  النقابة  ت�ؤكد 

يف �ــســنــاعــة الـــغـــزل والــنــ�ــســيــج 

الــعــطــل  جــمــيــع  ان  وااللـــبـــ�ـــســـة 

القطاع  على  تنطبق  الر�سمية 

العاملني  جميع  وعــلــى  اخلــا�ــض 

يف  العمل  اأ�سحاب  وتدعو  فيه، 

القرارات  بهذه  االلتزام  القطاع 

خاللها  الــعــمــال  ت�سغيل  وعـــدم 

ذلك  يتم  ان  ت�سغيلهم  حال  ويف 

تعوي�ض  الزامية  مع  مبوافقتهم، 

الــعــمــال خـــالل هـــذه االأيـــــام يف 

حال الت�سغيل �سندا الأحكام ن�ض 

املادة )59/ب( من قانون العمل 

)اإذا  على  تن�ض  والتي  االأردين 

عطلته  يــوم  يف  الــعــامــل  ا�ستغل 

االأ�سبوعية اأو اأيام االأعياد الدينية 

يتقا�سى  الر�سمية  الــعــطــل  اأو 

اأجرا  اليوم  ذلك  عن  عمله  لقاء 

اإ�سافيا ال يقل عن )150%( من 

اأجره املعتاد(.

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

لك اأن تعلم

تهنئة وتربيك

ت���ن���ت���ه���ز �ل���ن���ق���اب���ة 

للعاملني  �ل��ع��ام��ة 

يف ���ص��ن��اع��ة �ل��غ��زل 

و�اللب�صة  و�لن�صيج 

ق�����رب ح���ل����ل ع��ي��د 

�الأ���ص��ح��ى �مل��ب��ارك 

جميع  من  للتقدم 

�الردن   ع�������م�������ال 

وع�������م�������ال �ل�����غ�����زل 

باأ�صدق  و�لن�صيج   

م�����ص��اع��ر �ل��ت��ه��اين 

و�ل��������ت��������ربي��������ك��������ات  

وكل عام و�أنتم باألف خري.
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يدرك االأردن انه من غري املمكن الدخول 

اإىل املئوية الثانية من عمر الدولة اعتمادًا على 

املتغريات  ظل  يف  القدمية  التقليدية  االأدوات 

التكنولوجية  والــتــطــورات  اجليو�سيا�سية 

االآثار  اأعقاب  يف  وخا�سة  املت�سارعة  والعلمية 

العميقة التي خلفتها جائحة كورونا.

بــاإعــادة  االأردن  يــقــوم  اأن  يتطلب  وهـــذا 

مع  التعامل  على  قــادرًا  لي�سبح  اأدواتــه  اإنتاج 

والت�سدي  فعالية  اأكــرث  ب�سكل  امل�ستجدات 

املتعلقة  تــلــك  وخــا�ــســة  الــكــثــرية  للتحديات 

مــوؤ�ــســرات  وتــراجــع  البطالة  ن�سبة  بــارتــفــاع 

وذلك  االإمكانيات  واإطــالق  الكلي  االقت�ساد 

مــتــوازٍن،  ب�سكل  ت�سري  مــ�ــســارات  ثــالث  عــرب 

التحديث  مــ�ــســار  هـــي:  ــثــالث  ال ــارات  ــس ــ� وامل

ال�سيا�سي: ويتمثل يف خمرجات جلنة حتديث 

تعديالت  اإقــــرار  عــرب  ال�سيا�سية  املنظومة 

ــم قــانــون  ــون االأحـــــزاب ث ــان ــم ق د�ــســتــوريــة ث

االنتخاب الذي يوؤمل له اأن يكون رافعة العمل 

حكومات  ت�سكيل  عرب  احل�سيف  ال�سيا�سي 

حزبية ذات برامج.

ــار الـــثـــاين هـــو مــ�ــســار الــتــحــديــث  ــس ــ� وامل

ــة  ــس ــور� ــــك يف ال ـــادي: ومتـــثـــل ذل ـــ�ـــس االقـــت

امللكي  الــديــوان  يف  جــرت  التي  االقت�سادية 

ب�سكل مدرو�ض وحثيث وما نتج عنها من وثيقة 

مرجعية تر�سم املالمح االقت�سادية لل�سنوات 

م�سار  هــو  الثالث  وامل�سار  الــقــادمــة،  الع�سر 

التحديث االإداري ويتمثل ذلك يف عمل اللجنة 

التي �سكلها رئي�ض الوزراء لهذه الغاية.

انت�ساف  مع  ثالثتها  تكتمل  اأن  ويتوقع 

جديدة  ملرحلة  ينقلنا  ممــا  احلـــايل،  الــعــام 

يقف فيها كل م�سوؤول ومواطن اأمام م�سوؤوليته 

الــوطــنــيــة الإجنــــاح الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي لهذه 

امل�سارات.

ــة الــعــمــل االقــتــ�ــســاديــة  ــس واخــتــتــمــت ور�

امللكي  الـــديـــوان  عــقــدت يف  الــتــي  الــوطــنــيــة 

الها�سمي اعمالها وفيها جرى مراجعة ودمج 

امل�ساركة،  للقطاعات  والتو�سيات  النتائج 

�سباط/  �سهر  نهاية  انطلقت  الور�سة  وكانت 

مب�ساركة  ملكية،  بتوجيهات  املا�سي  فرباير 

مــا يــقــارب مــن 400 اقــتــ�ــســادي واأ�ــســحــاب 

وغــرف  اخلــا�ــض  الــقــطــاع  مثلوا  اخت�سا�ض 

والــربملــان  واحلــكــومــة  والــتــجــارة  ال�سناعة 

العامة  واملــوؤ�ــســ�ــســات  االأكـــادميـــي  والــقــطــاع 

والقطاعات هي:  واالإعــالم،  املدين  واملجتمع 

املياه،  الطاقة،  الــغــذائــي،  واالأمـــن  الــزراعــة 

املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�ساالت  التعدين، 

االأ�سواق واخلدمات املالية، الرعاية ال�سحية، 

�سناعة  �سمنها  مــن  وال�سناعة  الــتــجــارة، 

العمل،  و�سوق  والتعليم  وال�سياحة،  االألب�سة، 

والتنمية  اللوج�ستية،  واخلــدمــات  والــنــقــل 

وال�سناعات  املــنــاخــي،  والــتــغــري  احل�سرية 

االإبــداعــيــة، واملــالحــظ عـــدم وجـــود ممثلي 

ي�سع  الــذي  االمــر  الور�سات  تلك  يف  العمال 

ا�ستثناء  ا�ــســبــاب  حــول  ا�ستفهام  عــالمــات 

ال�سناعية  العملية  يف  ورئي�ض  ا�سا�سي  مكون 

والتجارية واالقت�سادية.

اأي حكومة  اأو  املطلوب من هذه احلكومة 

الور�سة )مبوجب  تلتزم مبخرجات  ان  قادمة 

التاأكيد امللكي باأنها- اأي املخرجات- �ستكون 

متد  واأن  التكليف(  لكتب  االأ�سا�سي  املرتكز 

القطاع اخلا�ض،  الفاعلة مع  ال�سراكة  ج�سور 

وهناك وحدة يف الديوان امللكي للمتابعة مما 

فعاليات  بانتهاء  ينتهي  لن  العمل  اأن  يعني 

العملي من  التطبيق  �سيتم متابعة  بل  الور�سة 

خالل موؤ�سرات اأداء وجداول زمنية وا�سحة، 

وعـــدم تــرك خمــرجــات الــور�ــســة على الــرف 

كما ح�سل مع اجندات �سابقة وور�سات عمل 

اأبرزها كان االجندة الوطنية.

راأينــــــــــا

خمرجات ور�صة الديوان امللكي حول القت�صاد 

والنمو والت�صخم اأمل يف التقدم للأمام  

النقابة تحتفل بعيد العمال
العمال،  ــوم  ي ـــار  اأي مــن  االول  يف  ح��ل 

العامل  دول  واالردن  النقابة  و�ــســاركــت 

ــفــال بــاملــنــا�ــســبــة، ويف هـــذا الــيــوم  االحــت

التي حتققت  االإجنــازات  العمال  ي�ستذكر 

املمزوج  وجهدهم  للوطن  اأيديهم  على 

وعملهم  واالإعــــمــــار  ــاء  ــن ــب وال بــالــعــطــاء 

املتوا�سل لبناء االأردن احلديث. 

اإنــنــا يف نــقــابــة الــغــزل والــنــ�ــســيــج اذ 

ن�ستذكر يوم العمال فاإنها منا�سبة للتاأكيد 

والدفاع  العمال  حقوق  تعزيز  اأهمية  على 

وتظافر  عليها،  تــطــاول  اي  ووقــف  عنها 

بالفائدة  يعود  مبا  االنتاج  اأطــراف  جهود 

على اجلميع

 ويعترب عيد العمال من االأعياد االأكرث 

انت�سارا يف العامل، حيث يتم االحتفال به 

يف 160 دولة تقريبا.



الت�سامح  عدم  �سيا�سة  النقابة  تبنت 

والتهاون يف م�سائل العنف اأو التحر�ض 

اأي من  الــواقــع عــلــى  الــعــمــل  يف عـــامل 

كما  النقابة  لدى  العاملني  اأو  املوظفني 

حممل  على  ال�سكاوى  جميع  �ستوؤخذ 

اجلد وتتعامل معها ب�سرية.

والتزمت النقابة العامة للعاملني يف 

�سناعة الغزل والن�سيج االألب�سة بتوفري 

بيئة عمل اآمنة و�سحية خالية من جميع 

بالعنف  التهديدات  اأو  العنف  اأ�سكال 

واأيــة  والتخويف  والتحر�ض  والتمييز 

ت�سرفات اأخرى م�سيئة.

تبنيها  خــالل  من  النقابة  وتهدف 

تلك ال�سيا�سات خللق بيئة عمل داعمة 

مبفهوم  والتوعية  للموظفني،  واآمــنــة 

وحتديد  والتمييز،  والتحر�ض  العنف 

عن  لالإبالغ  للموظف  املتاحة  الو�سائل 

العنف اأو التحر�ض.

النقابة تلتزم بتوفري بيئة عمل آمنة   
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للعاملني يف �سناعة  العامة  النقابة  �أقّرت 

الغزل والن�سيج وااللب�سة مدونة �سلوك قواعد 

العمل النقابي للعاملني فيها، حيث اأ�سبحت 

تعتمد  التي  وعربيا  حمليا  االوىل  النقابة 

مدونة �سلوك يف هذا ال�ساأن.

اهلل  فتح  الــزمــيــل  النقابة  رئي�ض  وقـــال 

العمراين اإن الهدف من هذه املدونة تلخي�ض 

وممثلي  للموظفني  النقابي  العمل  قــواعــد 

العمال العاملني يف النقابة، وتقدمي اإر�سادات 

قبل  من  اتباعه  يجب  الــذي  ال�سلوك  ب�ساأن 

ممار�ستهم  خالل  العمال  وممثلي  املوظفني 

للعمل النقابي.

فانه  ال�سلوك  ما جاء يف مدونة  وبح�سب 

املوظفني  جميع  عــلــى  ــة  ــدون امل تطبيق  يــتــم 

اأي  اأو  العمال  وممثلي  النقابة  يف  العاملني 

العمل  لغايات  النقابة  معه  تتعاقد  �سخ�ض 

النقابي.

الفريق  بروح  العمل  على  املدونة  وتن�ض 

والتعاون مع زمالء العمل، والتعاون على تاليف 

وت�سارك  الــراأي  واإبـــداء  والت�ساور  االأخــطــاء 

االآراء مبا ي�سب يف م�سلحة النقابة والعمال، 

ــوؤون االآخــريــن داخــل  ــس وعـــدم الــتــدخــل يف �

العمل، وااللتزام ب�ساعات العمل املحددة من 

قبل امل�سوؤول املبا�سر وعدم التهاون بها �سواء 

يف موقع النقابة اأو يف امليدان.

االلتزام  على  ال�سلوك  مدونة  ن�ست  كما 

بتعزيز القيم الدميقراطية ومبادئ امل�ساواة 

اأماكن  يف  التمييز  اأ�سكال  كافة  ومناه�سة 

العمل، ويف املجتمع ب�سفة عامة، والدفاع عن 

ق�ساياهن  وتبني  العامالت،  الن�ساء  حقوق 

التعبري  من  متكينهن  على  والعمل  النوعية، 

عن م�ساكلهن، ومطالبهن، ومقاومة ما ميكن 

اأن يتعر�سن له من اأ�سكال التمييز اأو العنف، 

بق�سايا  املجتمعي  الوعي  رفــع  على  والعمل 

الن�ساء العامالت وك�سب احللفاء واملنا�سرين 

املــراأة  ق�سايا  بخ�سو�سية  واالعـــرتاف  لها، 

ت�ستجيب  التي  اخلــدمــات  وتقدمي  العاملة، 

يف  العامالت  الن�ساء  وم�سكالت  حلــاجــات 

موقف  باتخاذ  وااللــتــزام  عملهن،  اأمــاكــن 

التي  والتحر�ض  العنف  ق�سايا  ب�ساأن  وا�سح 

واالإعالن عنه دون مواربة،  القطاع،  تثار يف 

منظمات  مـــع  والتن�سيق  للتعاون  وال�سعي 

واملوؤ�س�سات  الهيئات  وجميع  املـدين  املجتمع 

الدميقراطيـة التي تتبنـى الـدفاع عن ق�سايا 

العمال وتتفق مع مبادئنا النقابية.

النقابة الأوىل عربيًا واإقليميًا التي تقر مدونة �صلوك



العمراني يزور التجمعات والظليل والحسن الصناعية
ق����ام رئــيــ�ــض الــنــقــابــة الــزمــيــل فــتــح اهلل 

يف  العمل  ملواقع  متوا�سلة  بزيارات  العمراين 

منطقة التجمعات ال�سناعية ومنطقة الظليل 

ومدينة احل�سن ال�سناعية يف حمافظة اربد.

التي  الــزيــارات  خــالل  العمراين  والتقي 

كورونا  االردن من جائحة  بعد خروج  جاءت 

معهم  وبحث  وامل�سانع  ال�سركات  ادارات  مع 

بهدف  العمل  يف  تواجههم  التي  ال�سعوبات 

امل�ساعدة يف حلها ملا من �سانه التخفيف عن 

بها  مرت  التي  االزمــة  بعد  وخا�سة  القطاع، 

تلك ال�سركات عقب جائحة كورونا.

وممثلي  الــعــمــراين  الــزمــيــل  التقى  كما 

ال�سركات  يف  النقابية  اللجان  مــع  النقابة 

النقابة  ان  لهم  وبــني  والــعــمــال،  وامل�سانع 

وزارة  مع  بالتعاون  توعويا  برناجما  �ستبداأ 

الــعــمــل واملــنــظــمــات الــدولــيــة بــهــدف توعية 

كما  وواجباتهم،  بحقوقهم  العمال  وتثقيف 

يف  العمل  ور�ـــض  مــن  عـــددا  النقابة  �ستعقد 

بالتعاون  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  جمــال 

ترحيبا  اأبـــدوا  الذين  ال�سركات  ادارات  مع 

بالتعاون مع النقابة.

�سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  �أقامت 

منظمة  مع  بالتعاون  وااللب�سة  والن�سيج  الغزل 

احتفاال  اأف�سل،  عمل  م�سروع  الدولية/  العمل 

يف  �ــســادف  الـــذي  العاملي  ـــراأة  امل يــوم  مبنا�سبة 

وذلك يف مكتب  مار�ض،  اآذار/  �سهر  الثامن من 

النقابة الكائن يف منطقة التجمعات ال�سناعية/ 

�سحاب.

و�سارك يف االحتفال الذي رعاه رئي�ض النقابة 

منظمة  ومــنــدوب  الــعــمــراين،  اهلل  فتح  الزميل 

العمل الدولية/ م�سروع عمل اأف�سل، اال�ستاذ عبد 

اجلواد النت�سة، وعدد من العامالت يف ال�سركات 

الكائنة يف املنطقة، ا�سافة اىل الزمالء اأع�ساء 

الهيئة االدارية �سميح ح�سني واميان ن�سر اهلل.

وعر�ض الزميل العمراين يف االحتفال الذي 

�سهد ا�ساءة �سموع احتفاال باملنا�سبة، الدور الذي 

تلعبه النقابة منذ تاأ�سي�سها وحتى االن، ومراحل 

دور  م�ستعر�سا  بها،  مرت  التي  ال�سعب  العمل 

ال�سيدات العامالت يف الن�سال والكفاح العمايل 

ودورهن يف املطالبة باجور مت�ساوية وعمل الئق، 

االإيجابي والن�سايل الذي قامت  الدور  الفتا اىل 

به ال�سيدات خالل بدايات القرن املا�سي لتحقيق 

مطالبهن.

للنقابة  احلالية  االداريـــة  الهيئة  ان  واأ�ــســار 

ان  مبينا  اأع�ساء،   9 اأ�سل  من  �سيدات   6 ت�سم 

متثيل املراأة يف نقابة الغزل والن�سيج يعّد االأعلى 

حيث  العامل،  م�ستوى  على  العمالية  النقابات  يف 

تبلغ ن�سبتهن اأكرث من ثلثي اأع�ساء الهيئة العامة، 

داعيا العامالت للتوا�سل ب�سكل دائم وم�ستمر مع 

النقابة والتحدث مع اللجان النقابية املنتخبة من 

قبل العمال يف امل�سانع عن امل�ساكل التي تعرتي 

طريقهن.

الدولية/  العمل  منظمة  ممثل  بارك  بــدوره 

النت�سة  اجلــواد  عبد  ال�سيد  اأف�سل  عمل  م�سروع 

الرفعة  لهن  متمنيا  العاملي  يومهن  للعامالت 

م�سروع  عن  �سرحا  وقــدم  يتمنون،  ما  وحتقيق 

العمال  احتياجات  تلم�ض  يف  ودوره  اأف�سل  عمل 

النقابة،  مع  التوا�سل  خــالل  من  وذلــك  وحلها 

اأبرز  مثمرة حول  فتح حوارات  امل�سروع يف  ودور 

كان  مهما  العمال  منها  ي�ستكي  التي  الق�سايا 

نوعها، وزيادة الوعي العمايل.

للعاملني يف  الــعــامــة  الــنــقــابــة  ــامــت  اأق كــمــا 

مكتبها  يف  وااللب�سة  والن�سيج  الــغــزل  �سناعة 

موؤخرا  ال�سناعية  الظليل  منطقة  يف  الكائن 

الــذي  لــلــمــراأة  العاملي  الــيــوم  مبنا�سبة  احتفاال 

�سادف يف الثامن من اآذار/ مار�ض.

و�سارك يف االحتفال 25 عاملة من العامالت 

�ساهم  الذي  االحتفال  ويفيِ  املنطقة،  م�سانع  يف 

يف تنظيمه رئي�سة جلنة املراأة العاملة يف النقابة 

الزميلة نايفة العزازمة وع�سوتي الهيئة االدارية 

الزميلتني �سناء ابو نامو�ض وجميلة اليف عر�ست 

وطبيعة  النقابة  به  تقوم  الذي  الــدور  الزميالت 

العامالت  مــن  الــزمــيــالت  طالبت  كما  عملها، 

م�ساكلهم  وعر�ض  النقابة  مع  التوا�سل  موا�سلة 

ب�سفافية.

النقابة تحتفل بيوم املرأة العاملي   
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وليّ العهد يفتتح مصنعًا يف العقبة

وزير العمل يفتتح مصنعًا يف الظليل

العمراني يلتقي وزير العمل ويبحث قضية الحضانات

ــســني بـــن عبد  �ف���ت���ت���ح �ــســمــو االأمـــــري احلــ�

العقبة،  حمافظة  يف  العهد  ويل  الــثــاين  اهلل 

لالألب�سة  »جيا  م�سنع  مل�سروع  االأوىل  املرحلة 

اجلاهزة« الذي يعمل حتت مظلة �سركة االأزياء 

التقليدية.

واالإنتاج  التدريب  اأق�سام  يف  االمــري  وجــال 

مالك  من  الإيجاز  وا�ستمع  بامل�سنع؛  والتغليف 

اأن  اإىل  اأ�ــســار  الـــذي  كــومــار،  �ــســانــال  ال�سركة 

بـ  يقدر  با�ستثمار  �سي�سم م�سانع عدة  امل�سروع 

150 مليون دوالر على م�ساحة اإجمالية تبلغ نحو 

واأن امل�سنع يوفر نحو 450 فر�سة  340 دومنًا، 

ع�سرات  ويــــّدرب  الأردنــيــني،   %90 بينها  عمل 

االإنتاجية  طاقته  تبلغ  فيما  �سهريًا،  العاملني 

الق�سوى اليومية نحو 450 األف قطعة مالب�ض، 

اإجنــاز  �سيتم  احلــايل  العام  نهاية  بحلول  واأنــه 

املرحلتني الثانية والثالثة، وت�سمل بناء م�سنعني 

واإ�سكان  لــالإدارة،  ومكاتب  لالأقم�سة  وم�ستودع 

للخدمات  مركزية  حمطة  وبــنــاء  للموظفني، 

اللوج�ستية ومالعب.

يف  املــ�ــســروع  مــن  الــرابــعــة  املرحلة  وتنتهي 

م�سنع  باإن�ساء   ،2023 عــام  حــزيــران/يــونــيــو 

�سركة  ومتتلك  املــالبــ�ــض،  م�ستلزمات  الإنــتــاج 

حمافظات  يف  م�سنعًا  التقليدية” 19  “االأزياء 
لالألب�سة يف  رة  وُم�سديِ اأكرب ُم�سنعة  وتعد  عدة، 

نحو  املا�سي  العام  �سادراتها  بلغت  اإذ  اململكة، 

806 ماليني دوالر.

الزميل  النقابة  ممثل  زار  االفتتاح  وبعد 

العاملني  من  بعدد  والتقى  امل�سنع  علي  اأر�سد 

فيه وو�سعهم ب�سورة الدور الذي تلعبه النقابة 

واهمية واهمية الت�ساركية بني العمال وا�سحاب 

تخدم  م�ستقبلية  ايجابيات  من  فيه  ملا  العمل 

العمال واالنتاج على حد �سواء. 

العمل  وزيــر  افتتح  النقابة  بح�ص�ر 

االلب�سة  ل�سناعة  م�سنعا  ا�ستيتية،  نايف 

افتتح  كما  ال�سليل،  ق�ساء  يف  الريا�سية 

تو�سعًة مل�سنع ً اآخر يف املنطقة عينها، ويوفر 

 1750 احلايل  العام  نهاية  حتى  امل�سنعان 

فر�سة عمل جديدة لالأردنيني ي�ستفيد منها 

اأبناء ال�سليل واملناطق املحيطة بها.

واأكد الوزير خالل حفل افتتاح امل�سنع 

ناهدة  عمان  يف  بنغالد�ض  �سفرية  بح�سور 

�ــســرييــالنــكــا يف عمان  و�ــســفــرية  �ــســبــحــان 

�سانيكا دي�سانايكا وممثل قطاع ال�سناعات 

اجللدية واملحيكات يف غرفة �سناعة االردن، 

املهند�ض اإيهاب قادري اأن هذه اال�ستثمارات 

تاأتي ا�ستجابة لتوجيهات جاللة امللك، واأن 

ــــوزارة حتــر�ــض على تــوفــري فــر�ــض عمل  ال

لالأردنيني يف كافة القطاعات.

ما�ض  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقــال 

للم�سنع  املالكة  االلب�سة  ل�سناعة  ال�سايف 

يف  ال�سركة  ا�ستثمارات  حجم  اإن  اجلديد 

يف  ي�ستغل  دينار،  مليون   18 بلغت  االردن 

هذه اال�ستثمارات اأكرث من 1000 اأردين من 

�سحاب  لواء  واالنــاث يف م�سنع يف  الذكور 

اإ�سافة  مــاأدبــا،  حمافظة  يف  اآخــر  وم�سنع 

اإىل هذا امل�سنع الذي بلغت كلفته 7 مليون 

 750 العام  نهاية  حتى  ي�سغل  والــذي  دينار 

اأردين من الذكور واالناث.
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�إل��ت��ق��ى رئــيــ�ــض الــنــقــابــة الــزمــيــل فــتــح اهلل 

ا�ستيتية  نــايــف  العمل  وزيـــر  مبــعــايل  الــعــمــراين 

الغزل  قطاع  يف  العمل  ا�سحاب  ممثل  بح�سور 

وم�ساعد  ـــقـــادري،  ال ــهــاب  اي ال�سيد  والــنــ�ــســيــج 

ال�سيد عبد اهلل اجلبور  الــوزارة  العام يف  االمني 

عدنان  ال�سيد  ــوزارة  ال يف  العمل  مديرية  ومدير 

الدهام�سة.  

يقارب  مــا  ا�ستمر  الــذي  اللقاء  خــالل  ومت 

اماكن  يف  احل�سانات  مــو�ــســوع  بحث  �ساعتني 

املهاجرة  العمالة  تواجه  التي  والق�سايا  العمل 

حللها،  معهم  التعامل  يتوجب  التي  واالجــراءات 

وق�سية االف العمال الذين ال يحملون ت�ساريح او 

اقامات و�سبل حلها. 

وزارة  من  ال�سادرة  التعليمات  وبخ�سو�ض 

العمل املتعلقة باحل�سانات مت االتفاق على درا�سة 

تعديلها بحيث يتم ا�ستثناء قطاع الغزل والن�سيج 

وقعتها  التي  القطاعية  االتفاقية  وتطبيق  منها، 

من  ذاك  ان  حيث  االنــتــاج،  اأطــراف  مع  النقابة 

ب�سكل  العمل  يف  املـــراة  انــخــراط  ت�سجيع  �سانه 

اأف�سل، وعدم و�سع عقبات وقيود ت�سغيلية امامها. 



The Union adopted 
a policy not to tolerate 
or neglect cases of 
violence against women 
or harassment at union 
work site. The Union 
shall treat seriously 
and with confidentiality 
all complaints received.

The Union had 
committed to provide 
textile workers a 
safe, healthy work 
environment free 
from all forms of 
violence, threatening, 

discriminatory or any 
offensive and harmful 
behavior.

By adoption of such 
policy, the Union aims 
to create a supportive 
and safe work 
environment, and raise 
awareness on concepts 
of violence against 
women, harassment 
and discrimination, as 
well as avail tools for 
employees to notify on 
such cases.

The Union undertakes to provide 
safe work environment
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Al-Omrani visits Tajamu’at,  Ad-Dulail, and El-Hasan Industrial Zones

Union President meets with Labor 
Minister and discusses nurseries

Union President Fathalla Al-
Omrani paid several visits to work 
sites at qualified industrial zones 
of Tajamua’t, Ad-Dulail zone and 
El-Hasan in Irbid.

During the visits conducted 
post Covid 19 period, Al-Omrani 
met with managers of textile 
companies and factories. He 
discussed challenges faced at 
work in order to help find solutions 
and reduce burdens of the sector 
that increased heavily during the 
crisis.

Furthermore, Al-Omrani and 
board members met with union 

committee’s representatives and 
workers at factories. He stated 
that the Union shall conduct, in 
cooperation with Ministry of Labor 
and international organizations an 
awareness program to educate 

workers on their rights and duties. 
In addition, the Union shall conduct 
occupational safety and health 
workshops in cooperation with 
companies’ administrations.

Union President, Mr. 
Fathalla Omrani met with 
Minister of Labor, Exc. Mr. 
Nayef Istaitieh. The meeting 
was attended by Mr. Ihab 
Qadri representative of 
employers of textile sector, 
Mr. Abdallah Al-Jbour 
MOL Assistant Secretary 
General, and Mr. Adnan Al-
Dahamsheh MOL Director 
of Labor.

During the meeting which 
extended to around two 
hours, subjects of concern 
were discussed on top 
of them are: nurseries at 
work sites, challenges that 

migrant workers face and 
measures for solutions, 
and assist workers to 
obtain work and residency 
permits.

Re MOL instructions on 
nurseries, it was agreed 
to amend them to exclude 
textile sector, and apply 
the collective agreement 
signed by production 
parties. Such amendment 
shall encourage and 
increase women 
participation at work and 
remove any obstacle 
towards employment.

Labor Minister inaugurates a factory at Ad-Dulail
Minister of Labor Nayef Istaitieh, 

with presence of Union President, 
inaugurated a sports wear factory 
and an extension of another 
existing factory at Ad-Dulail region. 
Both factories shall provide 1,750 
job opportunities for the benefit of 
region’s people.

Attended by Ambassador 
Nahida Sobhan of Bangladesh, 

Ambassador Shanika Dissanayake 
of Sri Lanka, and Engineer Ihab 
Qadri of Jordan Chamber of 
Industry Leather and Textile 
representative, Labor Minister 
stressed that these investments 
are result of directions of HM 
the King. The ministry is keen to 
create new job opportunities to 
Jordanians for all work sectors.

CEO of Sterling Apparel 
Manufacturing Company, owner 
of the new factory, stated that 
company’s investments in Jordan 
reached JDs 18 million employing 
more than 1,000 Jordanian male 
and female workers in its Sahab 
and Madaba factories. Whereas 
the cost of this factory is almost 
JDs 7 million and shall employ 750 
workers till the end of this year.
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HRH Crown Prince inaugurates a factory in Aqaba

The General Union for Textile 
and Garment Sector Workers 
(the Union) stresses that all 
public holidays apply to all 
private sector workers. The 
Union calls employers of the 
private sector to comply with 
official decisions issued and not 

to oblige workers to work during 
such occasions. In cases of 
work, with workers’ consent, 
the employer is obligated to 
compensate workers for work 
on such days pursuant to article 
59/b of valid Jordanian Labor 
Law which states that “if the 

worker has worked on his 
weekly holiday, religious feast 
days or public holidays, then 
he shall receive in return of 
his work on that day overtime 
pay not less than 150% of his 
normal wage.

HRH Crown Prince Hussein bin 
Abdallah inaugurated in Aqaba 
governorate the 1st phase of “Jia 
ready-made cloths” factory project 
owned by Classic Fashion Apparel 
Manufacturing Company. 

HRH Crown Prince toured 
training, production and packing 
and packaging departments of the 
factory, and heard a briefing by Sanal 
Komar, Company owner who stated 
that the project consists of several 
factories with almost $ 150 million 
on 340 hectares land investment. 

The factory shall create 450 job 
opportunities; 90% out of those to 
Jordanian workers. Tens of workers 
are trained monthly. Total capacity of 
the factory is 450,000 cloths pieces 
daily. The 2nd and 3rd phases of 
the project shall completed by the 
end of this year and shall consist of 
two factories, storage area, offices, 
workers’ dorms, logistics service 
area, and playing areas. The 4th 
phase of the project shall be finished 
by June 2023 consisting of cloths 
accessories production factory.

Classic Fashion Apparel Company 
owns 19 factories across the 
Kingdom. It is the largest cloths 
producer and exporter. Its exports 
reached $ 806 million last year.

Following the inauguration 
ceremony, Union representative 
Arshad Ali toured the factory and 
met few workers. He educated them 
on the role of the Union, and the 
importance of interaction between 
employees and employers for the 
benefit of both parties.

The General Union 
for Textile and Garment 
Sector Workers (the 
Union) had endorsed 
a Code of Code for 
union workers, which 
made it the first Arab 
and regional union such 
document.

Union President 
Fathalla Omrani stated 
that the goal of the 
Code is to list down 
rules and principles of 
union work to Union 
staff and workers’ 
representatives, and 
educate them on 
appropriate behavior at 
work.

As stipulated, the 
Code shall be applied by 

all Union staff, workers’ 
representatives and 
any other external 
collaborator.

Furthermore, it entails 
team work, consultation, 
opinion sharing, 
non-interference of 
others’ affairs, and 
commitment to duty 
hours identified by 
immediate supervisor 
and seriousness at 
work by all. The Code 
stresses values of 
democracy, equality, 
prohibiting all forms of 
discrimination at work 
sites and community 
in general, defending 
rights of female workers, 
adoption of their quality 

issues and needs, 
combating all forms 
of discriminations and 
violence, awareness 
raising, advocacy, 
acknowledgement 
of privacy issues 
of working women, 
response to women’s 
needs at work, commit 
to take firm position 
towards violence and 
harassment cases in 
the sector and disclose 
them,

 and cooperation and 
coordination with NGOs 
and all democratic 
organizations that 
defend rights of workers 
and match our union 
principles.  

The 1st Arab and regional Union to endorse a Code of Conduct The Union marks Labor Day
On the 1st of May, The 

General Union for Textile and 
Garment Sector Workers 
(the Union) had marked the 
Labor Day, and shared world 
countries celebrations of the 
occasion. On this day, workers 
recall achievements and 
progress made to continue 
building modern Jordan.

We, at the General Union 
for Textile and Garment Sector 
Workers recall the Labor Day 
and take this occasion to stress 
the importance of enhancing 
and defending laborers’ rights 
and urge all production parties 
to collaborate for the benefit 
of all. Labor Day is the most 
celebrated day all over the 
World by almost 160 countries.
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