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�سنبقى نطالب وبال توقف  والألب�سة  والن�سيج  الغزل  للعاملني يف �سناعة  العامة  النقابة  بداية فاننا يف 

اتخاذ  وامل�ستثمرين يف بالدنا من خالل  الأ�ستثمار  تواجه  التي  املعيقات  واإزالة جميع  التحّديات  مبعاجلة 

خطوات واإجراءات تعزز البيئة الأ�ستثمارية يف البالد، لأننا نوؤمن اأن حتفيز الأ�ستثمار ي�سهم يف حل املع�سلة 

الأقت�سادية باعتبار اأن الأ�ستثمار ع�سب الأقت�ساد الوطني وركيزة اأ�سا�سية يف عملية الأ�سالح القت�سادي 

والتنمية ال�ساملة وخلق فر�ص عمل.

ورغم الإجراءات احل�سيفة واليجابية التي اتخذت عرب ال�سنني ال اننا معنيون بت�سليط ال�سوء وال�سارة 

التعليمات  تطبيق  يف  الت�سدد  وعدم  وتب�سيطها  الإج��راءات  ت�سهيل  اأبرزها  ملعاجلتها  و�سلبيات  نقاط  اىل 

والق�ساء على البريوقراطية لكي متر الأمور بكل �سال�سة وي�سر، واإقامة امل�ستثمرين ومتلك ال�سقق والأرا�سي 

التي  ال�سبل  وتوفري جميع  وال�ستثمارات  امل�ستثمرين  وحماية  واأبنائهم،  لأ�سرهم  ال�سواقة  وجتديد رخ�ص 

ت�سهم بتعزيز البيئة ال�ستثمارية، واحلفاظ على منظومة المن والأمان كونها تلعب دورًا هامًا يف جذب 

امل�ستثمر وا�سعاره بالأمن وال�ستقرار.

اأننا يف الوقت الذي نوؤكد على اأهمية تنفيذ الربامج وامل�سروعات التنموّية يف املحافظات لغايات حتفيز 

النمّو القت�سادي والرتقاء بواقع تلك املحافظات التنموي وتوفري فر�ص عمل، فاننا نلفت النظر ان ذاك 

على  بالنفع  تعود  التي  امل�ساريع  لتنفيذ  والتعاون  العالقة،  ذات  اجلهات  جميع  بني  وتعاون  تن�سيق  يتطلب 

فانه  وبراأينا  فانه  ولذا  لال�ستثمار،  جاذبة  حا�سنة  لت�سكل  ودعمها  الالمركزية  فكرة  واجناح  املواطن، 

امل�ستثمرين  تواجه  التي  واملعيقات  التحديات  تغطي جميع  ووا�سحة  �ساملة  بدرا�سة  القيام  ال�سروري  من 

انه يوجد لدينا وحدة امن وحماية ال�ستثمار لت�سجيعه وتقدمي اخلدمات  ملعاجلتها، اذ ل يكفي ان نقول 

الأمنية املتميزة للم�ستثمر، وامنا يتوجب ان نقرن القوال بالفعال وو�سع حد لكل تطاول على امل�ستثمرين 

�سواء الجانب او املحليني.

ل يكفي ان نقول ونكتب دون تنفيذ على ار�ص الواقع فمنذ الإ�سالح القت�سادي ونحن نقول اننا نعمل 

جلذب ال�ستثمار اخلارجي بكل الو�سائل، ويف الوقت عينه نعرف يقينا ان �سعينا جلذب ال�ستثمار يرتطم 

بعوائق اإما من ناحية عمالية اأو من ناحية �سعوبة الإجناز.

و�سناعيني  ونقابيني  ومتابعني  م�سوؤولني  علينا  يتوجب  انه  نرى  واللب�سة  والن�سيج  الغزل  نقابة  يف  اننا 

وغريهم ان نعرف ونتعامل على ا�سا�ص ان بلدا كالأردن قليل املوارد يحمل اأعباء مالية من مديونية عالية ل 

ي�ستطيع تقدمي تناف�سية حقيقية لال�ستثمار مع وجود قيود على امل�ستثمر حتول دون اإعطاء امل�ستثمر امليزات 

على  واملحافظة  واخلارجي  الداخلي  لال�ستثمار  فر�ص حقيقية  منح  على احلكومة  يتوجب  لذا  احلقيقية، 

املناطق  وزيادة حجم  الكربى  ال�سناعات  تو�سيع قاعدة  والجانب من خالل  الأردنيني  امل�ستثمرين  حجم 

التجارية بطريقة الن�سبة والتنا�سب مع عدد ال�سكان واإعطاء امل�ستثمر ميزات يف عملية التدريب والت�سغيل 

والإعفاءات املنا�سبة مع حجم ال�ستثمار، من خالل موؤ�س�سات حممية وم�سمونة بقانون ا�ستثماري ع�سري 

و�سركات �سياحية وموؤ�س�سات عالجية.

ان موؤ�سر النجاح القت�سادي ياأتي من خالل التو�سع يف منح امليزات اليجابية التي من �سانها مناف�سة 

الدول املجاورة التي باتت تهدد وتوؤثر على امل�ستثمرين لدينا وجتذبهم من خالل منحهم مزايا واعفاءات 

كبرية، ولهذا على الدولة التعامل مع هذا الواقع بروؤية �سفافة ومعاجلته باق�سى درجات ال�سفافية والتفاهم.

األستثمار وأهمية املحافظة  
عليه ورعايته  

لك اأن تعلم

ال��ع��ام��ة  ال���ن���ق���اب���ة  لأن����ن����ا يف 

ال��غ��زل  ل��ل��ع��ام��ل��ني يف ���س��ن��اع��ة 

من  بان  نوؤمن  واللب�سة  والن�سيج 

اخللل  ملكامن  التا�سري  واج��ب��ن��ا 

ان  اي�سا  نوؤمن  فاننا  ح�سل،  اذا 

والثناء،  ال�سكر  اأي�سا  واجبنا  من 

ان  ال  يفوتنا  ل  ال�سدد  ويف هذا 

اأ�سحاب  اأي��دي  على  ون�سد  ن�سكر 

ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي 

يف  عمالها  روات����ب  ب��دف��ع  ت��ل��ت��زم 

واأننا  تاأخري،  دون  املحدد  الوقت 

دور  فيه  نثمن  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

اأ�سحاب تلك ال�سركات وامل�سانع 

الهامة  العمال  ح��اج��ة  تفهم  يف 

يف دف��ع ال��روات��ب والل��ت��زام بها، 

ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف  وخا�سة 

العمال  مداخيل  على  اث��رت  التي 

وا�سحاب الرواتب املتدنية وباتت 

خمتلفة،  با�سكال  ارزقاهم  تهدد 

تلك  دور  ن��ث��م��ن  وف��ي��م��ا  ف��ان��ن��ا 

تلتزم  اأن  ناأمل  فاننا  ال�سركات 

قطاع  يف  العاملة  ال�سركات  ك��ل 

الرواتب يف  الغزل والن�سيج بدفع 

اميانا مبراعاة  تاخري  دون  وقتها 

ظروف العاملني يف تلك ال�سركات 

وامل�سانع.

يف  الرواتب  بدفع  اللتزام  ان 

التكافل  على  دليل  هو  امنا  وقتها 

من  العمال  يعانيه  مبا  وال�سعور 

�سعوبات جمة، ولذا فان ال�سركات 

ال��ت��ي ت��ل��ت��زم ب��دف��ع ال���روات���ب يف 

بقانون  الل��ت��زام  عليها  موعدها 

يف  القطاعية  والتفاقيات  العمل 

املقام الول، واي�سا على اجلهات 

العمل  وزارة  وخ��ا���س��ة  امل��ع��ن��ي��ة 

وجه  اأك��م��ل  على  ب��دوره��ا  القيام 

وتكثيف حمالت التفتي�ص.
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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
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املتوزعة  اخلياطة  م�ساغل  �سواد  ترتكز   

العا�سمة عمان،  اململكة يف  اأرج��اء  كافة  يف 

اأكرث من )21(  وبعد ان كان ي�ّسغل القطاع 

حاليا  ي�سغل  ل  فهو  عام 2007،  عامل  األف 

ن�سبة  بلغت  فيما  عامل،   )8000( من  اأكرث 

يف  حاليا  العاملني  الردن��ي��ني  اخل��ي��اط��ني 

امل�ساغل املحلية )%25(.

اأث����رت  ويف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ف��ق��د 

ب�سكل كبري على م�ساغل اخلياطة  اجلائحة 

وت�سريح  لالغالق  �سوادها  دفع  الذي  المر 

عمالها، وبات عددها اليوم ل يتعدى 1000 

م�سغل ترتكز يف عمان.

بفر�ص  اخلياطة  مهنة  يف  العاملون  وياأمل 

التدهور،  من  مهنتهم  واإن��ق��اذ  لئقة،  عمل 

يف  العاملة  املن�ساآت  حتويل  عملية  وت�سريع 

عمال  املنظم،  اإىل  املنظم  غ��ري  القت�ساد 

بالإطار الوطني الذي مت اإقراره بالتعاون مع 

منظمة العمل الدولية وال�سركاء املحليني من 

اأ�سحاب اأعمال ونقابات عمالية، ومبا ي�سمن 

�سروط عمل لئق لكافة العاملني.

باملقابل فان �ساحب امل�سغل مل يعد ي�ستطيع 

دفع اأجرة العاملني ول حتى فواتري الكهرباء 

والأق�ساط  البيوت  اأج���رة  تدفع  ومل  وامل���اء، 

القطاع،  انهيار  ج��راء  عليهم  ترتبت  التي 

اأ�سرت  التي  الع�سوائية  ال�سيا�سات  ب�سبب 

م�سوؤولة  ج��ه��ات  مار�ستها  وال��ت��ي  باملهنة، 

واملوؤ�س�سات  لل�سركات  ال�سماح  خ��الل  م��ن 

ور�سوم  ب�سيطة  بكلف  الب�سائع  با�سترياد 

جمارك ل تذكر؛ مما ت�سبب بخ�سائر فادحة 

اذ  باخلياطة،  والعاملني  امل�ساغل  لأ�سحاب 

ان ذاك يهدد ال�سناعة الوطنية، وجتعل تلك 

الأردين  العامل  الوا�سحة  غري  ال�سيا�سات 

غري قادر على املناف�سة.

كما ان ا�سحاب امل�ساغل التي بقيت واقفة 

على  ال��واف��دة  العمالة  يف�سلون  قدمها  على 

التي  القليلة  الأج��ور  ب�سبب  الوطنية  العمالة 

يتقا�سونها، اذ اأن هذا القطاع كان ي�ستقطب 

عاملة  اأي���دي  وي�سغل  خ��ب��رية،  وطنية  اأي���دي 

اأردنية ب�سكل كبري، لكن الأمر الن اختلف اذ 

اأ�سبحت هذه املهنة طاردة للعمال واخلربات 

واف��دي��ن  ع��ام��ل��ني  وج����ود  ب�سبب  ال��وط��ن��ي��ة، 

يتقا�سون اأجورًا ب�سيطة.

املحلية  اخلياطة  ق��ط��اع  على  و�سيطرت 

م�ساغل  لفتح  التجار  بع�ص  جل��وء  ظ��اه��رة 

ب��ي��ت��ا او  ي�����س��ت��اأج��رون  غ���ري م��رخ�����س��ة، اذ 

الجانب  العمال  فيه  ي�ستقبلون  م�ستودعا 

ب��اب  عليهم  وي��غ��ل��ق��ون  ك��خ��ي��اط��ني،  للعمل 

العمل،  انتهاء  حلني  اليوم  ط��وال  امل�ستودع 

وبع�ص العمال الجانب يتخذ امل�ستودع مكانا 

لال�سف  العمال  اولئك  ان  العلم  مع  لل�سكن، 

ت�ساريح عمل  او  اقامات  ال�سديد ل ميلكون 

الج��ه��زة  مل��ط��اردة  يعر�سهم  ال���ذي  الم���ر 

المنية ومفت�سي وزارة العمل، كما ان غالبية 

قانون  ب��اح��ك��ام  م�سمولني  غ��ري  اخل��ي��اط��ني 

املوؤ�س�سة  ي��دف��ع  م��ا  الج��ت��م��اع��ي،  ال�سمان 

لتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وف�سال عن امل�ساكل اجلمة التي يعاين منها 

القرار  ا�سحاب  من  يتطلب  والتي  القطاع 

تفعيل  ومنها  بكل جدية وحزم  التعامل معها 

ملنع  املهاجرة  العمالة  �سوق  تنظيم  اإجراءات 

لآخ��ر  قطاع  م��ن  املهاجرين  العمال  انتقال 

حماية مل�سالح العمال الردنيني، وهذا يتطلب 

غري  القت�ساد  يف  العاملة  املن�ساآت  حتويل 

بالطار  املنظم، عمال  املنظم اىل القت�ساد 

مع  بالتعاون  ر�سميا  اقراره  مت  الذي  الوطني 

منظمة العمل الدولية وال�سركاء املحليني من 

ي�سمن  مبا  عمالية  ونقابات  اعمال  اأ�سحاب 

�سروط عمل لئق لكافة العاملني يف القت�ساد 

العاملني  اخل�سو�ص  وجه  وعلى  املنظم  غري 

يف �سناعة الألب�سة.

مع  الوقوف  قوة  وبكل  جميعا  منا  املطلوب 

فيها  العاملني  ومع  املحلية  امل�ساغل  ا�سحاب 

لهم  ت�سمن  م�ستقرة  حياة  لهم  ي�سمن  مبا 

لفعال  وتوؤ�س�ص  كورونا  جائحة  من  النهو�ص 

حقيقية على ار�ص الواقع.

اننا يف النقابة العامة للعاملني يف �سناعة 

ان  وب��ق��وة  ن��اأم��ل  واللب�سة  والن�سيج  ال��غ��زل 

بها  مت��ر  ال��ت��ي  امل�����س��اك��ل  احل��ك��وم��ة  تلتقط 

حلول  ليجاد  تبادر  وان  اخلا�سة  امل�ساغل 

تلك  ودع��م  النهو�ص  يف  ت�ساعدهم  منطقية 

امل�سانع والعاملني فيها وتخ�سي�ص جزء من 

الدعم لتلك امل�ساغل والعمال. 

راأينــــــــــا

مئات م�شاغل اخلياطة اأغلقت والآف العمال بال عمل

احلكومة عليها التحرك 

لنقاذ تلك امل�شاغل



ت�سغيل   2020 عام  خالل  النقابة  ا�ستطاعت 

ال�سناعية  املناطق  يف  وذل��ك  اأردين  عامل   293

يف  اأردين  ع��ام��ل   82 ت�سغيل  مت  حيث  املختلفة 

يف  اأردين  عامل  و50  ال�سناعية  احل�سن  مدينة 

منطقة الظليل ال�سناعية و161 عامل يف منطقة 

التجمعات ال�سناعية.

فردية  ق�سية   1235 النقابة  حلت  باملقابل 

مدينة  ق�سية يف   845 التايل  ال�سكل  على  توزعت 

احل�سن ال�سناعية و283 ق�سية يف منطقة ال�سليل 

و107 ق�سية يف منطقة التجمعات.

اما فيما يتعلق بالق�سايا اجلماعية فان النقابة 

العامة للعاملني يف �سناعة الغزل والن�سيج واللب�سة 

يف  ق�سية   1235 منها  جماعية  ق�سية   2246 حلت 

منطقة  يف  ق�سية  و360  ال�سناعية  احل�سن  مدينة 

الظليل و651 ق�سية يف منطقة التجمعات.

عددهم  بلغ  فقد  العاملني  بعدد  يتعلق  وفيما 

منهم  وعاملة  عامال   36206 احل�سن  منطقة  يف 

5056 عاملة اردنية و1713 عامال اردنيا، فيما بلغ 

عدد الردنيات العامالت يف منطقة ال�سليل 4813 

اأردين  الكلي بني  عاملة والذكور 886 وبلغ املجموع 

ووافد يف منطقة الظليل 21589 عامال وعاملة.

اما يف منطقة التجمعات ال�سناعية فقد بلغ 

اجلن�سيلت  خمتلف  من  للعاملني  الكلي  املجموع 

عامال  و716  اردنية  عاملة   2828 منهم   18606

اردنيًا ، بينما بلغ عدد العاملني الكلي يف مناطق 

اخرى متوزعة يف اململكة 2514 عامال وعاملة.

للعاملني  الكلي  العدد  بلغ  العام   ويف املجموع 

يف املناطق ال�سناعية 77193 عامل وعاملة منهم 

عامل  و58887  اردن��ي��ني  وعاملة  عامل   18306

وعاملة من الوافيدين.

انجازات نقابية مختلفة يف عام 2020 أبرزها تشغيل 293 أردني يف املناطق الصناعية   

سفرية بنغادش يف اململكة تزور مكتب 
النقابة يف التجمعات الصناعية   
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قامت ال�سفرية البنغالية يف الردن ال�سيدة ناهد �سبحان 

ال�سناعية/  التجمعات  منطقة  يف  النقابة  ملكتب  بزيارة 

وكذلك  النقابة،  اع�ساء  من  بعدد  التقت  حيث  �سحاب، 

او�ساعهم  على  لالطالع  البنغالية  اجلن�سية  من  عمال  مع 

املعي�سية التي ميرون بها.

وا�سارت ال�سفرية خالل الجتماع اىل الدور الذي تقوم 

به النقابة على اأكرث من �سعيد وخا�سة فيما يتعلق باحلفاظ 

مع  للتعاون  العمال  داعية  الوافدين،  العمال  حقوق  على 

النقابة يف هذا اجلانب والتوا�سل فيما يتعلق باي م�سكلة قد 

تظهر.

واخلدمات  والن�سيج  الغزل  بنقابة  ال�سفرية  وا�سادت 

واجلن�سيات  البنغالية  اجلن�سية  من  للعاملني  تقدمها  التي 

العاملني  حقوق  على  للحفاظ  النقابة   لعبته  وما  الخ��رى 

والدفاع عنها.
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النقابة تلتقي باللجان وتحثهم على التواصل مع العمال  

اجتماع افرتاضي حول 
املرحلة املقبلة  

ال��ت��ق��ى رئ��ي�����ص ال��ن��ق��اب��ة ال��زم��ي��ل ف��ت��ح اهلل 

العمراين بعدد من اللجان النقابية يف �سركات 

مع  التوا�سل  منهم  وطلب  خمتلفة  وم�سانع 

التي ميثلونها وال�ستماع  ال�سركات  العمال يف 

مل�ساكلهم.

�سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وكانت 

خالل  اج��رت  ق��د  واللب�سة  والن�سيج  ال��غ��زل 

يف  ���س��رك��ة   30 يف  ان��ت��خ��اب��ات   2020 ع����ام 

انتخاب  نتج عنها  ال�سناعية  منطقة احل�سن 

اللجان،  تلك  لع�سوية  وعاملة  ع��ام��ل   203

وبلغ  الوافدين  بني  الع�سويات  توزعت  حيث 

ع�سوا   135 النقابية  اللجان  يف  جمموعهم 

فيما بلغ ع�سوية الردنيني 63 ع�سوا وع�سوية 

الظليل  منطقة  ويف  اع�����س��اء،   5 ال�����س��وري��ني 

 10 يف  انتخابات  النقابة  اج��رت  ال�سناعية 

اللجان  تلك  يف  الع�ساء  عدد  وبلغ  �سركات، 

البتغالية  اجلن�سيات  بني  توزعت  ع�سوا   122

وال�سريلنكية والنيبالية والهندية والباك�ستانية 

والردنية، بينما اجرت النقابة انتخابات يف 6 

�سركات يف فروع ال�ساتاليت مبجموع 30 ع�سو 

 15 يف  انتخابات  النقابة  واجرت  اللجان،  يف 

جمموع  بلغ  ال�سناعية  التجمعات  يف  �سركة 

الع�ساء فيها 160 ع�سوا.

متوا�سلة  بجولت  العمراين  الزميل  وق��ام 

يف  وم�سانع  �سركات  على   2020 عام  خالل 

لقاءات  �سل�سلة  عقد  حيث  املختلفة  املناطق 

اللجان  اع�ساء  مع  والتقى  ال�سركات  تلك  يف 

تعميق  ���س��رورة  على  وحثهم  فيها  النقابية 

العالقات بني العامل واع�ساء اللجان وتعزيز 

يتمكن  حتى  العمل  ا�سحاب  م��ع  ال��ع��الق��ات 

اجلميع من حل اي خالف من خالل احلوار 

البناء واملثمر دون ت�سعيد.

اللجان  اع�ساء  من  النقابة  رئي�ص  وطلب 

وعقد  العمل  ق��ان��ون  على  الط���الع  النقابية 

مع  التوا�سل  لهم  يت�سنى  حتى  املوحد  العمل 

اهمية  اىل  منوها  اليجابي  بال�سكل  العمال 

تزويد العمال بالعقد املوحد.

ال�سركات  النقابة مبدراء  التقى رئي�ص  كما 

املوا�سيع  من  الكثري  معهم  وبحث  املختلفة 

بال�سحة  يتعلق  ما  وخا�سة  بالعمال  املتعلقة 

وال�سالمة املهنية وكذلك العقد املوحد وقوانني 

العمل وازمة كورونا واهمية ان تكون العالقة 

الثقة  على  مبنية  العمل  و�ساحب  العامل  بني 

والحرتام حتى يت�سنى جلميع الطراف العمل 

ا�سحاب  ال��ع��م��راين  وح��ث  ايجابية،  بطاقة 

العمل ت�سهيل مهمة اللجان النقابية ومنحهم 

القدرة لعقد لقاءات مع العمال.

�ساركت النقابة يف اجتماع افرتا�سي عرب تقنية الفيديو �سارك 

الغزل  �سناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة  اىل  بال�سافة  فيه 

والن�سيج واللب�سة كل من برنامج عمل اأف�سل التابع ملنظمة العمل 

الدولية والحتاد الدويل لل�سناعات.

جائحة  ظل  يف  املقبلة  املرحلة  ا�سرتاتيجيات  الجتماع  وبحث 

واهمية  خا�ص،  ب�سكل  العمال  على  اجلائحة  تاثري  ومدى  كورونا 

ت�سافر اجلهود للنهو�ص من الثار التي خلفتها تلك اجلائحة على 

العامل والردن ب�سكل خا�ص.

الطراف  �سعي جميع  اأبرزها  هامة  ثوابت  على  الجتماع  واكد 

املقبلة  املرحلة  مع  التعامل  بهدف  مرجعية  ا�سرتاتيجيات  لو�سع 

بال�سكل الذي ل يوؤثر على العاملني يف القطاعات املختلفة.

تهنئة وتربيك   

تتقدم الهيئة االدارية للنقابة العامة للعاملني يف 

�سناعة الغزل والن�سيج وااللب�سة

 بخال�ص التهاين والتربيكات للمراة الردنية عامة واملراأة يف قطاع 

الغزل والن�سيج على وجه اخل�سو�ص مبنا�سبة يوم املراة العاملي الذي 

�سادف يف الثامن من اذار

فكل عام واجلميع باألف خري و�سعادة وراحة بال

وكل عام واأنتم باألف خري. 



النقابة تعقد ورشات تدربية حول قانون العمل وتعدياته

النقابة تشارك يف ندوة افرتاضية حول برنامج استدامة 

للعاملني يف �سناعة  العاملة  النقابة  عقدت 

الغزل والن�سيج واللب�سة ور�سات عمل يف مكتب 

حول  للحديث  والظليل  واربد  عمان  يف  النقابة 

تعديالت قانون العمل وخا�سة ما يتعلق مبو�سوع 

التحر�ص يف مكان العمل.

اردنيني  عمال  العمل  ور���س��ات  يف  و���س��ارك 

الريفية  املناطق  يف  يعملون  موؤهلة  �سركات  من 

ال�ساتاليت(، حيث  يطلق عليها )مناطق  ما  او 

التي تخ�سهم يف  املواد  اأبرز  مت اطالعهم على 

املواد مبا  تلك  مع  التعامل  وكيفية  العمل  قانون 

يخدم م�سالح العمال ول يوؤثر عليهم.

وتناولت ور�سات العمل التي عقدتها النقابة 

ما يتعلق بالتعديالت الخرية على قانون العمل 

وخا�سة التحر�ص اجلن�سي يف مكان العمل حيث 

يذكر  ل  يكاد  التحر�ص  ان  النقابة  رئي�ص  اأك��د 

الق�سايا  من  الكثري  للنقابة  ترد  ل  انه  منوها 

العمال  يكون  ان  يتوجب  انه  بيد  املو�سوع  حول 

على اطالع كامل ووايف على التعديالت املتعلقة 

باملو�سوع.

دوم��ا  ت�سعى  النقابة  ان  العمراين  وا���س��ار 

توفري  خالل  من  العمل  �سوق  يف  امل��راأة  لتمكني 

تعزيز  ل�����س��م��ان  وال���ظ���روف  ال�����س��روط  ك��اف��ة 

وجودها. 

الفيديو  تقنية  خ���الل  م��ن  ال��ن��ق��اب��ة  ���س��ارك��ت 

ال��ذي  ا�ستدامة  برنامج  ح��ول  افرتا�سية  ن��دوة  يف 

الجتماعي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت��ه 

جتاوز  على  والعمال  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  مل�ساعدة 

�سواء  باأقل قدر ممكن من اخل�سائر  جائحة كورونا 

القت�سادية او النف�سية او الجتماعية.

وقدمت النقابة من خالل الندوة روؤيتها للمرحلة 

ومدى  ا�ستدامة  برنامج  على  ومالحظاتها  املقبلة 

على  النقابة  اك���دت  حيث  م��ن��ه،  العمال  ا�ستفادة 

�سرورة م�ساعدة ال�سركات التي ت�سررت مبا ي�سمن 

العمال لديها، م�سرية  العمل واحلفاظ على  دميومة 

الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  تقوم  ان  اهيمة  اىل 

ال�سركات  مع  التوا�سل  اليات  بتطوير  ال��دوام  وعلى 

والعمال والتو�سع يف برامج احلماية الجتماعية مبا 

املوؤ�س�سة  منها  انطلقت  التي  الفكرة  اي�سال  ي�سمن 

الدنى  احلد  توفري  ي�سمن  مبا  العمال  حماية  وهي 

من �سريورة العمل.

افكار  تبادل  فيه  مت  الذي  الجتماع  يف  و�سارك 

موؤ�س�سة  ممثلي  خالله  م��ن  وق��دم  خمتلفة،  واراء 

املوؤ�س�سة و�سرحوا برنامج  روؤية  ال�سمان الجتماعي 

بال�سكل  فيها  العامون  وامل��دراء  لل�سركات  ا�ستدامة 

يعنيه  وما  الربنامج  فهم  من  مكنهم  ال��ذي  ال�سهل 

وطريقة ال�ستفادة منه مبا يعود بالنفع على ال�سركات 

والعمال على حد �سواء وي�سمن عدم ت�سريح العمال 

املوؤ�س�سة  او  ال�سركة  اغالق  او  كورونا  خالل جائحة 

او امل�سنع.
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It is evident to start saying that we, at the 
General Union for Textile and Garment Sector 
Workers shall keep requesting relentlessly to 
tackle all challenges and remove all obstacles 
that investment and investors face. Many 
procedures have been taken to improve the 
investment environment. We fully believe that 
motivating investment contributes in solving 
problems of the economy and is considered a 
main pillar of economic reform, comprehensive 
development and job creation.

In spite of the sound, prudent and wise 
procedures taken throughout the years, we are 
concerned with shedding lights and pointing 
towards points of weaknesses to treat and 
simplify measures, reduce red tape to help 
facilitate all matters for investors. Investors need 
to feel secured in country as this is the key point 
of investment retention and attraction.

As we always stress the importance of 
implementing development projects and programs 
in various governorates to motivate economic 
growth and provide job opportunities, we would 
like to point out that this requires coordination 
and cooperation among all stakeholders to 
ensure success of projects and make idea of 
decentralization succeed to become the hub for 
investment attraction. It is necessary to conduct 
a clear and comprehensive survey covering all 
challenges and obstacles that investors face and 
provide solutions for them. Investors whether 
local or foreigners need to feel that their interests 
and investments are protected. 

We at the Union believe that we are all required 
being officials, industrialists and unionists to 
work together to help our country overcome all 
burdens to offer real competitive environment. 
Real investment opportunities need to be offered 
to both local and foreign investors. Proper 
incentives and exemptions need to be provided 
to assist attract investment rather than seeing 
them leave to other countries.

The Bengali Ambassador to Jordan Excellency 
Mrs. Nahida Sabhan visited the Union’s office at 
Tajamua’at industrial estate / Sahab and met with 
number of board members. She met also with 
a number of Bengali workers to check on their 
situations.

During the meeting, the Ambassador commended 
the role that the Union plays in various fields, in 
particular to protect rights of migrant workers, and 
urged workers to cooperate and communicate with 
the Union to find solutions for any problem that 
may arise. HE the Ambassador further praised the 
services the Union provides to Bengali and other 
nationalities’ workers to secure and defend their 
rights.

The Bengali Ambassador visits 
Union’s Office

 at Tajamua’at Industrial Estate

Congratulations
The Board of the General 

Union for Textile and Garment 
Sector Workers would like 
to congratulate Jordanian 
woman in general, and the 
sector working woman in 

particular, on the occasion of 
the World Woman Day which 

coincided on March 8th.

Happy Woman Day. 

Wishing everybody all the best.

The Investment; The 
Need to preserve,

 maintain and care for 
By Fathalla Al-Omrani
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Union accomplishments in 2020 on top of them employment of 293 Jordanians in QIZ

The Union President meets trade union representatives and urges them to 
communicate with workers

The Union succeeded in 2020 to 
find jobs to 293 Jordanian workers 
in several qualified industrial 
zones; 82 in Irbid El-Hasan estate, 
50 in Ad-Dulail industrial estate, 
and 161 workers in Tajamuaa’t 
area.

In addition, the Union managed 
to solve 1,235 individual cases 
and complaints: 845 in Irbid El-
Hasan estate, 283 in Ad-Dulail 
industrial estate, and 107 cases in 
Tajamuaa’t area.

Regarding collective cases, the 
Union managed to solve 2,246 
collective cases: 1,235 in Irbid 
El-Hasan estate, 360 in Ad-Dulail 
industrial estate, and 651 cases in 
Tajamuaa’t area.

Regarding number of workers: 
there are 36,206 workers in Irbid 
El-Hasan estate, out of which 
5,056 female Jordanian workers 

and 1,713 male Jordanians, 4,813 
female Jordanian workers and 
886 male Jordanian workers in 
Ad-Dulail industrial estate. Total 
number of female and male local 
and migrant workers in Ad-Dulail 
area is 21,589.

Regarding number of workers in 
Tajamuaa’t area is 18,606 workers 
of all nationalities; out of which 

2,828 female Jordanian workers 
and 716 male Jordanians. There 
are other 2,514 female and male 
workers working in other areas 
across the Kingdom.

Thus, total number of workers 
in all industrial zones is 77,193 
female and male workers: 18,306 
Jordanians and 58,887 migrant 
workers.

Union President, Mr. Fathalla Al-Omrani 
met with number of representatives of 
union committees in various companies 
and factories. He asked them to continue 
communicate with workers and hear their 
complaints.

In 2020, the Union supervised 
organization of election of committees 
in 30 companies in El Hasan Industrial 
Estate, Irbid. 203 female and male 
workers were elected for committee 
membership. Distribution of members 
was 135 migrant workers, 63 Jordanian, 
and 5 Syrian workers. At Ad-Dulail 
Industrial estate, the Union supervised 
elections in 10 companies. Number of 

committee members is 122 covering 
the Bengali, Sri Lankan, Nepal, Indian, 
Pakistani and Jordanian nationalities. In 
addition, the Union organized elections 
in 6 satellite branches with total of 30 
committee member, and conducted 
elections in 15 companies in Tajamuaa’t 
area with total of 160 members.

Furthermore, in 2020, Union 
President visited several factories and 
companies and met with members of 
union committees and urged them to 
strengthen relationships with workers to 
enable solve any conflict amicably and 
continue effective dialogue.

The Union President asked union 

committee members to learn more on 
Labor Law and Common Work Contract. 
It is of utmost important that workers 
receive a copy of the common contract. 
Furthermore, Union President met with 
companies’ managers and discussed 
matters that relate to workers and work 
conditions in particular occupational and 
safety health, labor law, the common 
work contract and impact of COVID 19 
pandemic on work. Al-Omrani stressed 
the relationship between employer and 
employee is built on trust and respect 
for the benefit of both parties. He urged 
employers to facilitate work of union 
committees and allow arrange meetings 
with workers.


