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الإ�صالح ال�صيا�صي هو بداية لطريق طويل مليء بالتفا�صيل التي تقود يف النهاية لإيجابيات تنعك�س 

على طبيعة احلياة ب�صكل عام، بداية حلياة مثالية، كونه اأعلى درجات العمل ال�صائب والنموذجي 

الثاين دوما عنوانا هاما لكل  النا�صج، وقد و�صع جاللة امللك عبد اهلل  لأي م�صتقبل ثرّي باملنجز 

ال�صيا�صية  الأ�صعدة  كافة  على  �صامل  ا�صالح  حتقيق  اأهمية  على  م�صددا  الوطن،  م�صرية  يف  تقّدم 

والقت�صادية والدارية، و�صول لنتائج ملمو�صة على اأر�س الواقع تعي�صها البالد ويلم�صها املواطنون.

اإّل و�صدد بها على �صرورة الإ�صالح، وجعله منط و�صلوك حياة،  ومل يرتك جاللة امللك منا�صبة 

وادخال برامج ا�صالحية عملية، وجعل ال�صالح يخرج دوما من رحم املجتمع وروؤية املواطن على 

اختالف موقعه، ليكون �صكل الإ�صالح من�صجما مع جمتمعنا، ومع احتياجاته ومتطلباته وخ�صو�صيته.

ان جاللة امللك عبداهلل الثاين يوؤمن اأن عملية الإ�صالح ال�صيا�صي والقت�صادي والإداري ل حتتاج 

اإىل �صعارات، بل تتطلب درا�صة وتق�صيم اأدوار للو�صول اإىل نتائج ملمو�صة على اأر�س الواقع، وهو نهج 

ملكي غري تقليدي باأن ل يكون ال�صالح جمرد �صعارات تطلق بني احلني والآخر، وامنا نهج عمل من 

خالل برامج وا�صحة.

وبوجود الرادة ال�صيا�صية العليا ي�صبح درب ال�صالح ممهدا، توؤطره خطة عمل وا�صحة ومنوذجية 

ل  الإ�صالح منظومة عمل،  لي�صبح  امللك،  اأطلقها جاللة  التي  النقا�صية  الأوراق  تطبيق  من خالل 

�صعارا حتكمه اأماين واأحالم، وال�صالح بات �صرورة هامة اطر لها امللك من خالل الوراق النقا�صية 

التي اطلقها والتي تعّد وثائق هامة ت�صّكل داّلة لكل ما من �صاأنه اأن يحدث اإ�صالحا عمليا نا�صجا.

وقال جاللته »هدفنا تطوير املنظومة ال�صيا�صية، و�صول للحياة الربملانية واحلزبية، التي تنا�صب 

الأردنيني، وم�صرية الأردن الدميقراطية«، مبينا اأهمية حتديد الهدف النهائي من عملية التطوير 

ال�صيا�صي، من خالل خطة وا�صحة املعامل، وتو�صيح الجتاه املطلوب للمواطنني، و�صول اإىل برملان 

ي�صم اأحزابا براجمية قوية.

الروؤية امللكية يف  ال�صيا�صية من�صجمة مع  اللجنة امللكية لتحديث املنظومة  وقد جاءت خمرجات 

اإيجاد بيئة منا�صبة لتو�صيع قاعدة امل�صاركة ال�صيا�صية، و�صمان دور ال�صباب واملراأة يف احلياة العامة، 

ال�صيا�صية،  احلياة  منخرطني يف  الأردنيني  يرى  باأن  اأمله  عن  مرة  من  اكرث  امللك يف  اعرب  حيث 

وواثقني بالعمل احلزبي، جمددا التاأكيد اأن الأبواب مفتوحة جلميع الأفكار واملقرتحات.

اأن امل�صار ال�صيا�صي يجب اأن يتزامن مع م�صار اآخر اقت�صادي واإداري، و�صراكة حقيقية مع القطاع 

ولتحقيق  املختلفة،  القطاعات  بها  مرت  التي  الأزم��ة  جراء  القت�صادي  التعايف  لتحقيق  اخلا�س 

م�صتويات النمو والت�صغيل الالزمة لتحريك عجلة القت�صاد وامل�صاريع التنموية، وحت�صني اخلدمات 

املقدمة للمواطن ب�صكل ملمو�س.

ان نقابتنا تدعم وبقوة التوجه نحو ال�صالح وتعترب ان بناء الدولة احلديثة يلزمها اعادة نظر بكل 

خمرجات القوانني الناظمة للحياة ال�صيا�صية وابرزها الحزاب والنتخاب وغريها و�صول اىل دولة 

املوؤ�ص�صات و�صيادة القانون.  

االصاح رؤية ملكية وإرادة 
سياسية ورغبة شعبية  

للعاملني  العامة  النقابة  ا���ص��درت 

والألب�صة  والن�صيج  الغزل  �صناعة  يف 

على  للح�صول  للعمال  املوجه  دليلها 

)انت  عنوان  يحمل  وال��ذي  امل�صاعدة 

الفر�صة(  ت�صيع  ل  وح��ي��دا-  ل�صت 

وت�����ص��م��ن ال��دل��ي��ل الر����ص���ادي ال��ذي 

خمتلفة  ب��ل��غ��ات  ال��ن��ق��اب��ة  ا���ص��درت��ه 

وبنغالية،  وهندية  واجنليزية  )عربية 

ا�صدرته  الدليل  وهذا  و�صرييالنكية( 

العمل  منظمة  م��ع  بالتعاون  النقابة 

الدولية/ م�صروع عمل اف�صل، تعريف 

مهني  تنظيم  ب��اع��ت��ب��اره��ا  بالنقابة 

ع��م��ايل ُم�����ص��ك��ل وف���ق اأح���ك���ام ق��ان��ون 

من  جمموعة  وت�صم  الأردين،  العمل 

العمال العاملني من جن�صيات خمتلفة 

واللب�صة،  والن�صيج  الغزل  مهنة  يف 

ووجدت النقابة ب�صكٍل اأ�صا�صي لرعاية 

هذه  اأكانت  �صواء  اأع�صائها،  م�صالح 

اجتماعية،  او  اقت�صادية  امل�صالح 

ويحق لأي عامل يف القطاع الن�صمام 

عن  النظر  بغ�س  النقابة  لع�صوية 

جن�صيته.

م�صالح  ب��رع��اي��ة  ال��ن��ق��اب��ة  وت��ق��وم 

العاملني يف املهنة والدفاع عن حقوقهم 

يف العمل، والعمل على حت�صني عالقات 

و�صروطه مبا يف ذلك  العمل  وظروف 

واإب��رام  اجلماعية  املفاو�صات  اإج��راء 

يف  وامل�صاهمة  القطاعية،  التفاقيات 

والفردية  اجلماعية  النزاعات  تفادي 

يف  ال��ع��م��ال  ومتثيل  حللها،  وال�صعي 

بال�صوؤون  ال��ع��الق��ة  ذات  املوؤ�ص�صات 

والجتماعية  والقت�صادية  العمالية 

ورف��ع  ال��ن��اف��ذة،  للت�صريعات  وف��ق��ا 

م�������ص���ت���وى ال�����وع�����ي الق���ت�������ص���ادي 

للعمال  والثقايف  واملهني  والجتماعي 

وتعزيز م�صاركتهم يف اتخاذ القرارات 

املتعلقة بهم.

دل��ي��ل��ه��ا  ال���ن���ق���اب���ة يف  وع���ر����ص���ت 

دوري  ب�صكل  ت�صدره  الذي  الر�صادي 

اللجان  ومنها  الجن��ازات  من  الكثري 

النقابية العمالية امل�صرتكة، 

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

انت ل�ضت وحيدا 

ال ت�ضيع الفر�ضة
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توقيع  ا�صتيتية  ن��اي��ف  ال��ع��م��ل  وزي���ر  رع���ى 

النقابة  بني  احل�صانات  حول  قطاعية  اتفاقية 

والن�صيج  ال��غ��زل  �صناعة  يف  للعاملني  العامة 

الألب�صة  مل�صدري  الأردنية  واجلمعية  واللب�صة، 

واملن�صوجات، والنقابة العامة لأ�صحاب م�صانع 

املحيكات.

وح�صر توقيع التفاقية معايل الوزير ومدير 

م��دي��ري��ة ع��الق��ات ال��ع��م��ل يف ال�����وزارة ع��دن��ان 

ال���ده���ام�������ص���ة ومم���ث���ل ق���ط���اع ال�����ص��ن��اع��ات 

الأردن  �صناعة  غرفة  يف  واملحيكات  اجللدية 

امل��ه��ن��د���س اإي���ه���اب ال����ق����ادري ورئ��ي�����س ن��ق��اب��ة 

احلجاوي  حممود  املحيكات  م�صانع  اأ�صحاب 

الألب�صة  مل�صدري  الأردن��ي��ة  اجلمعية  ومم��ث��ل 

واملن�صوجات )JGATE( ال�صيد علي عمران 

ورئي�س النقابة العامة للعاملني يف �صناعة الغزل 

والن�صيج والألب�صة فتح اهلل العمراين، حيث يبداأ 

العمل بها اعتبارا من 2021/11/1.

العمل  اأماكن  جلميع  ُملزما  العقد  ويكون 

القائمة يف قطاع املالب�س، وكذلك اأماكن العمل 

امل�صتقبلية التي �صتعمل يف قطاع �صناعة املالب�س، 

جديدة  اتفاقيات  اأو  جماعي  عمل  عقد  وان اأي 

عليها  والتوقيع  توثيقها  يجب  امل��ادة  لهذه  وفقًا 

من قبل املمثلني املفو�صني من النقابة واأ�صحاب 

العمل، ويغطي  وزارة  ل��دى  واإي��داع��ه��ا  العمل 

العاملني يف �صناعة الغزل والن�صيج  العقد كافة 

وب��دون  الأردين  العمل  لقانون  والألب�صة وفقًا 

متييز.

التي  املوؤ�ص�صات  ك��اف��ة  التفاقية  وتغطي 

واح��د  م��ك��ان  يف  ال��ع��م��ال  م��ن  ع���ددا  ت�صتخدم 

ولديهم من الأطفال ما ل يقل عن خم�صة ع�صر 

�صنوات،  خم�س  ع��ن  اأع��م��اره��م  تزيد  ل  طفال 

ويلتزم �صاحب العمل مبا يلي: 

تهيئة مكان منا�صب ويكون يف عهدة مربية 

لأ�صحاب  لرعايتهم، فيما يجوز  اأكرث  اأو  موؤهلة 

العمل ال�صرتاك يف تهيئة هذا املكان يف منطقة 

ج��غ��راف��ي��ة واح�����دة، وت��وف��ري م��وا���ص��الت اآم��ن��ة 

لالأطفال الذين تنطبق عليهم ال�صروط )ذهابا 

واإيابًا( يف حال توفري ح�صانة يف مكان العمل.

على  العمل  �صاحب  مقدرة  ع��دم  ح��ال  ويف 

العمل  ل�صاحب  فيكون  منا�صب  مكان  توفري 

اللجوء اىل بدائل احل�صانات وفقًا ملا يلي:

اأكرث يف مناطق  اأو   التعاقد مع دار ح�صانة 

اختيار  ح��ق  للعامل  وي��ك��ون  متعددة  جغرافية 

التي  احل�صانة  دور  من  له  املنا�صبة  احل�صانة 

وي�صاهم  العمل،  �صاحب  خالل  من  معها  تعاقد 

 25 بواقع  املالية  الكلفة  بتغطية  العمل  �صاحب 

دينار بغ�س النظر عن الجر لكل طفل اقل من 

وينح�صر  اأطفال،  اأربعة  ولغاية  �صنوات  خم�س 

الزوجني فقط دون  النقدي لأحد  البدل  �صرف 

يعمالن يف ذات  ال��زوج��ني  ك��ان كال  اإذا  الآخ��ر 

القطاع.

املوؤ�ص�صة  على  احل�صانات  �صروط  وتطبق 

الفروع ول حت�صب  توافر هذه  وفروعها يف حال 

كل وحدة اإنتاجية موؤ�ص�صة م�صتقلة، وعلى جميع 

اللتزام  التفاقية  باأحكام  امل�صمولة  املوؤ�ص�صات 

بعدم ا�صتبعاد اأي عاملة خالل مرحلة التوظيف 

نتيجة لنطباق �صروط احل�صانات عليها، وعلى 

اأ�صماء  تبني  ب�صجالت  الحتفاظ  العمل  �صاحب 

هذه  اأح��ك��ام  عليهم  تنطبق  اللواتي  العامالت 

�صتة  كل  النقابة  وت��زوي��د  واأج��ره��م،  التفاقية 

الك�صوفات  بهذه  �صنوية(  ن�صف  )تقارير  اأ�صهر 

اأو اأي تغيري يطراأ عليها.

وت���ق���وم ال��ن��ق��اب��ة ب��ت��م��ث��ي��ل ج��م��ي��ع ال��ع��م��ال 

امل�����ص��م��ول��ني مب��وج��ب ال��ع��ق��د ب��ط��ري��ق��ة ع��ادل��ة 

العرق  ب�صبب  العمال  بني  ودون متييز  ومن�صفة 

الوطني  املن�صاأ  اأو  اللون  اأو  الدين  اأو  العقيدة  اأو 

اأو العجز،  اأو العمر اأو حالة املواطنة  اأو اجلن�س 

يجوز  ل  اجل��م��اع��ي،  العمل  عقد  انتهاء  وعند 

ال�صور  من  �صورة  باي  امل�صا�س  العمل  ل�صاحب 

باحلقوق املكت�صبة للعمال.

راأينــــــــــا

للعاملني  العامة  النقابة  نظمت 

يف �صناعة الغزل والن�صيج واللب�صة 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع الحت������اد ال����دويل 

عمل  ور���ص��ات  �صل�صلة  لل�صناعات 

املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  بعنوان 

يف كل من مدينة احل�صن ال�صناعية 

ومنطقة  ال�صناعية  والتجمعات 

الظليل ال�صناعية.

ال��ع��م��ل  و����ص���ارك يف ور����ص���ات 

مت  حيث  وواف��دي��ن  حمليني  ع��م��ال 

 3 بواقع  تباعا  العمل  ور�صات  عقد 

ور�صات عمل لعمال وافدين ومثلهم 

ملحليني مت فيهما القاء ال�صوء على 

املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  اهمية 

خا�صة يف ظل ازمة كورونا، كما مت 

حتقيق  يف  النقابة  دور  ا�صتعرا�س 

مكا�صب ا�صافية للعمال والدفاع عن 

حقوقهم. 

ور�ضات عمل لعمال وافدين وحمليني حول ال�ضالمة وال�ضحة املهنية 

برعاية وزير العمل..النقابة توقع اتفاقية قطاعية حول احل�ضانات



يف  للعاملني  العامة  النقابة  تو�صلت 

اىل  واللب�صة  والن�صيج  ال��غ��زل  �صناعة 

اجلمل/ م�صنع  �صركة  ادارة  مع  توافق 

الكرك ت�صمن حل اخلالف الذي قام بني 

وال��ذي  مينامار  دول��ة  من  وعمال  الدارة 

العمل  ع��ن  ال��ع��م��ال  ه����وؤلء  ل��ت��وق��ف  ادى 

العامالت  من  عدد  ف�صل  على  احتجاجا 

دون �صبب.

اهلل  فتح  الزميل  النقابة  رئي�س  وق��ام 

خالد  الرئي�س  نائب  والزميل  العمراين 

العمراين وعدد من مفت�صي مديرية العمل 

خا�صني  ومرتجمني  الكرك  حمافظة  يف 

اللغة  اىل  للرتجمة  النقابة  ا�صطحبتهم 

البورمية وال�صينية مت ال�صتعانة بهم من 

بزيارة اىل م�صنع  الع�صر  �صركة معجزة 

اجلمل الواقع يف حمافظة الكرك.

ولهذه الغاية التقت النقابة مع العمال 

من  وموقفهم  نظرهم  لوجهات  وا�صتمعت 

ال�صتمرار يف العمل او العودة لديارهم او 

املوحد  ال��راي  فكان  اخ��ر،  ملكان  النتقال 

للعمال رغبتهم بالعودة لوطنهم.

التقت  ال��ع��م��ال  وب��ع��د الج��ت��م��اع م��ع 

على  وو���ص��ع��ت  ال�صركة  ب����اإدارة  النقابة 

العمال  م��ع  اليه  التو�صل  مت  م��ا  طاولتها 

وت��اأك��ي��د ال��ن��ق��اب��ة ع��ل��ى ح���ق ال��ع��م��ال يف 

ال�صركة  يف  م�صتحقاتهم  على  احل�صول 

ويف ال�صمان الجتماعي ومنحهم حقوقهم 

العمالية كاملة وحجز تذاكر الطريان على 

نفقة ال�صركة لتامني عودتهم اىل بالدهم، 

على  ال�صركة  واف��ق��ت  طويل  نقا�س  وبعد 

على  التوافق  ومت  والعمال  النقابة  مطالب 

لهم  واحلجز  العمال  حقوق  كامل  ت�صديد 

للعودة لبلدهم

النقابة تحل مشكلة عمال مينامار يف مصنع الجمل
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للعاملني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة  اج���رت 

واللب�صة  والن�صيج  ال��غ��زل  �صناعة  يف 

انتخابات جلان نقابية يف �صركتي 

العقبة،  مدينة  يف  واآرك  �صيدين 

�صتي   �صايرب  و�صركة  امل�صرية،  و�صركة 

ال�صناعية، و�صركتي  يف مدينة احل�صن 

رت�����س ب���اي���ن، ون����ور ���ص��ني يف امل��ن��اط��ق 

قو�س  الفيل،  ن��اب  و�صركتي  التنموية، 

و�صركتي  ال�صناعية،  الظليل  يف  ق��زح 

مدينة  يف   اجل��دي��د  وال��ق��رن  العبقري 

التجمعات ال�صناعية/ �صحاب.

وا����ص���رف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة الن��ت��خ��اب 

نامو�س  اب��و  �صناء  ال��زم��الء  والق���رتاع 

واحالم الطرياوي وار�صد علي، واميان 

يف  النتخابات  ج��رت  حيث  اهلل  ن�صر 

وال�صفافية  باحلرية  متيز  نقابي  ج��و 

جلان  النتخابات  واف��رزت  والتنظيم، 

نقابية من خمتلف اجلن�صيات.

انتخاب جلان نقابية يف �ضركات بالعقبة والتجمعات وال�ضليل واحل�ضن 



مهرجانات توعوية حول الصحة النفسية بمشاركة النقابة
اهلل  فتح  ال��زم��ي��ل  النقابة  رئي�س  ���ص��ارك 

العمراين ونائبه الزميل خالد العمراين وامني 

والزميالت  ح�صني  �صميح  الزميل  ال�صندوق 

جميلة ليف، �صناء ابو نامو�س، نايفة العزازمة، 

واح���الم ال��ط��رياوي وال��زم��ي��ل ار���ص��د علي من 

التوعوية  املهرجانات  يف  بالنقابة  العمل  فريق 

حول  خمتلفة  �صناعية  مناطق  يف  اقيمت  التي 

منظمة  مب�صاركة  العمل  يف  النف�صية  ال�صحة 

اف�صل/ال�صحة  عمل  م�صروع  الدولية/  العمل 

النف�صية.

وح�صر املهرجانات التوعوية مدير م�صروع 

وفريق  ق��اع��ود  اب��و  ط��ارق  ال�صيد  اف�صل  عمل 

العمل يف امل�صروع، واع�صاء من املركز الوطني 

لل�صحة النف�صية، ا�صافة اىل ا�صحاب املاركات 

من  ومندوبني  ال�صركات،  ت��زود  التي  العاملية 

الوليات املتحدة المريكية، وعدد من العمال.

الذي  التوعوية  املهرجانات  خ��الل  وج��رى 

�صم فقرات خمتلفة ت�صليط ال�صوء على طريقة 

واثرها  النف�صية  ال�صحة  مو�صوع  مع  التعامل 

ان  ميكن  الذي  وال�صكل  والنتاج،  العمال  على 

يتم من خالله التعامل مع العمال الذين يعانون 

من م�صاكل نف�صية، و�صرورة ان يتفهم �صاحب 

امل�صاكل  تلك  ���ص��واء  ح��د  على  والعمال  العمل 

النف�صية التي يعاين منها العمال، وم�صاعدتهم 

يف التخل�س منها من خالل خمت�صني يف هذا 

العمل  ومواقع  ال�صركات  يف  يتواجدون  اجلانب 

قد  نف�صية  حالة  اي  ومتابعة  العمال،  مل�صاعدة 

حتدث داخل بع�س ال�صركات.

وث��م��ن رئ��ي�����س ال��ن��ق��اب��ة ال��زم��ي��ل ف��ت��ح اهلل 

ال���ع���م���راين خ����الل م��داخ��ل��ة ارجت��ل��ه��ا خ��الل 

ال�����ص��رك��ات يف  دور  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ه��رج��ان��ات 

التجاوب مع مطالب النقابة فيما يتعلق ب�صحة 

النف�صية،  او  اجل�صدية  ال�صحة  �صواء  العمال 

ال�صركات يف تطبيق التفاقيات  التزام  وكذلك 

باحلالة  تتعلق  التي  تلك  وخا�صة  القطاعية 

النف�صية للعمال.

وا�صار اىل اهمية ان تقوم �صركات خمتلفة 

يف مواقع عمل متعددة بتنظيم فعاليات م�صابهة 

يتعلق  فيما  التوعوية  الثقافة  تعميم  بهدف 

منوها  العمال  جميع  على  النف�صية  بال�صحة 

الفردي، ورفع  الوعي  زيادة  �صانه  ان ذلك من 

دور  اىل  ن��وه  كما  للعمال،  النتاجية  الطاقة 

اف�صل  عمل  م�صروع   / الدولية  العمل  منظمة 

والقائمني عليه يف ترتيب مثل تلك املهرجانات 

مع ال�صركات املختلفة ودورهم يف طرح ق�صايا 

تهم العمال وا�صحاب العمل على حد �صواء.

وحتدثت الدكتورة األء النا�صر من برنامج 

عمل اأف�صل/ ال�صحة النف�صية امام العمال عن 

اهمية تعميم الوعي العمايل حول هذا املو�صوع 

وقدمت مناذج علمية حول اهمية النظر ملو�صوع 

ال�صحة النف�صية نف�س النظرة لي مو�صوع اخر 

دون اي تخوف.

وهدفت الحتفالت لي�صال ر�صائل للعمال 

على  وتاأثريها  النف�صية  ال�صحة  اهمية  اأبرزها 

اجل�صم، وكيفية التخل�س من ال�صغط النف�صي 

عن طريق الريا�صة والرق�س والغناء وغريها، 

ب�صكل  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  وا�صتعمال 

اآمن اذ ان ا�صتعمال تلك الو�صائل ب�صكل �صلبي 

يوؤثر على �صحة العمال.

يف  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�س  �صارك 

فتح  الزميل  واللب�صة  والن�صيج  الغزل  �صناعة 

اهلل العمراين يف الجتماع الذي �صم وزير العمل 

اجلديد نايف ا�صتيتية مع رئي�س واأع�صاء املكتب 

الأردن  عمال  لنقابات  العام  لالحتاد  التنفيذي 

يف مقر الحتاد ومت فيه بحث عددا من الق�صايا 

التي طرحتها النقابات العمالية.

اللقاء  ال��ع��م��راين خ��الل  ال��زم��ي��ل  وع��ر���س 

والن�صيج  الغزل  قطاع  منها  يعاين  التي  امل�صاكل 

وازال��ة  ال�صتثمار،  بتعزيز  يتعلق  فيما  وخا�صة 

العقبات التي تعرت�س طريقه مبا يخدم العمال 

وامل�صتثمرين يف نف�س الوقت، منوها اىل ان قطاع 

اليجابية  القطاعات  من  يعترب  والن�صيج  الغزل 

العامة،  املالية  اي��رادات  تعزيز  يف  ت�صاهم  التي 

م�صريا لهمية التفاقيات القطاعية التي وقعتها 

يف  ون�صرت  العمل  ا�صحاب  ممثلي  مع  النقابة 

تعمل  ان  ل�صرورة  منوها  الر�صمية،  اجل��ري��دة 

التفاقيات  تلك  تنفيذ  متابعة  العمل على  وزارة 

تعمل  وان  العمال،  ايجابي على  اثر  فيها من  ملا 

قطاعية  اتفاقية  لتوقيع  العمل  ملوا�صلة  ال��وزارة 

فيما يخ�س احل�صانات.

العمالية  النقابات  روؤ�صاء  مع  الوزير  واتفق 

التحديات  ملناق�صة  دوري���ة  ل��ق��اءات  عقد  على 

ال��ع��م��ال يف خمتلف  ت��خ�����س  ال��ت��ي  وامل��ط��ال��ب 

لرعاية  ال��وزارة  بني  الدائم  والتن�صيق  مواقعهم 

�صوؤون العمال يف خمتلف القطاعات.

اهلل،  ن�صر  امي���ان  ال��زم��ي��الت  �صاركت 

�صمر  ال��رف��اع��ي،  نايفة  نامو�س،  اب��و  �صناء 

عمل  ور���ص��ة  يف  ال���غ���زاوي  وروان  حم��م��ود، 

تدريبية نظمتها اللجنة الدولية لالغاثة من 

برعاية  املراة  ومتكني  حماية  برنامج  خالل 

الغزل  �صناعة  يف  للعاملني  العامة  النقابة 

والن�صيج واللب�صة حول مفهوم العنف والنوع 

الجتماعي على مدى �صبعة ايام.

ت��دري��ب  تنفيذ  ال��ور���ص��ة  خ���الل  وج���رى 

تتعر�س  الذي  العنف  حول  ت�صورات  وو�صع 

الجتماعي  ال��ن��وع  يف  والتمييز  امل����راة  ل��ه 

ب��ا���ص��راف م���درب���ات م��ن ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 

ت��وؤدي  التي  ال�صباب  يف  والبحث  لالغاثة، 

والتبليغ  منه  و�صبل احلد  الجتماعي  للعنف 

عنه.

وزير العمل  يلتقي النقابات العمالية يف االحتاد العام

ور�ضة عمل حول مفهوم العنف والنوع االجتماعي   
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النقابة تشارك يف اجتماع ملناقشة تحسني حماية العمال املهاجرين

العمراني يشارك يف اجتماع حول العمل الائق بمشاركة رؤساء نقابات    

النقابة تشارك يف اجتماع قطاع املنسوجات العاملي

اهلل  فتح  الزميل  النقابة  رئي�س  �صارك 

اقليمي  العمراين عرب تقنية زوم يف اجتماع 

املتعلق  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  واع��ت��م��اد  ملناق�صة 

الدول  العمال املهاجرين يف  بتح�صني حماية 

العربية الذي نظمه مكتب الن�صطة العمالية 

ال��ع��ادل��ة يف  ال��ه��ج��رة  م�����ص��روع  م��ع  بالتعاون 

ال�صرق الو�صط.

الجتماع  خالل  النقابة  رئي�س  وعر�س 

ال��دور  الدولية  العمل  منظمة  ترعاه  ال��ذي 

ال��ع��م��ال  ح��م��اي��ة  يف  ال��ن��ق��اب��ة  لعبته  ال����ذي 

من  النقابة  به  قامت  ما  عار�صا  املهاجرين 

العمال،  حلماية  قطاعية  اتفاقيات  توقيع 

ودور  العمل،  بعقود  �صلة  ذات  واتفاقيات 

ال��ن��ق��اب��ة يف م�����ص��اواة ال��ع��م��ال ال��واف��دي��ن 

بالنت�صاب للنقابات، من خالل تعديل قانون 

للنقابة دور يف تعديله عام  العمل الذي كان 

حلماية  خا�س  نظام  و�صع  وكذلك   ،2010

وال�صكنات  العمل  ببيئة  يتعلق  فيما  العمال 

وكيفية التفتي�س عليها.

وا���ص��ار ال��ع��م��راين خ��الل الج��ت��م��اع اىل 

جلان  ت�صكيل  خالل  من  النقابة  به  تقوم  ما 

اي  متابعة  بهدف  العمل  م��واق��ع  يف  نقابية 

م�صاكل عمالية قد تظهر، ودورها يف تعزيز 

احلماية املهنية للعمال �صواء كانوا مهاجرين 

امل�صاواة  النقابة  راع��ت  حيث  حمليني،  او 

وافدين  او  اردنيني  كانوا  �صواء  عمالها  بني 

)مهاجرين(.

اهلل  فتح  الزميل  النقابة  رئي�س  �صارك 

المم  نظمته  ال��ذي  الجتماع  يف  العمراين 

الردن  يف  مم��ث��ل��ي��ه��ا  خ���الل  م���ن  امل��ت��ح��دة 

القت�صادية  والظروف  الالئق  العمل  حول 

ل���الردن مب�صاركة  امل��ق��دم  ال���دويل  وال��دع��م 

منظمة العمل الدولية، وتركز احلديث خالل 

 19 وكوفييد  البطالة  م�صكلة  حول  الجتماع 

واثرهما على العمال يف الردن.

و�صارك يف الور�صة روؤ�صاء نقابات عمالية 

ورئي�س الحتاد العام لنقابات العمال، حيث 

ومالحظاته  ت�صوراته  نقابة  رئي�س  كل  قدم 

حول مو�صوع البحث عار�صني لهم امل�صاكل 

القطاعات  من  قطاع  كل  منها  يعاين  التي 

التي ميثلونها.

و����ص���ارك ال��زم��ي��ل ال��ع��م��راين يف ل��ق��اء 

وظ��روف  البطالة  م�صاكل  لبحث  خ�ص�س 

وط��رق  العمل  وبيئة  العمل  وف��ر���س  العمل 

املختلفة  وتعديالته  العمل  وقانون  التوعية، 

والعمال  ال��زراع��ة  بعمال  يتعلق  ما  وخا�صة 

الق�صايا  تلك  التعامل مع  وكيفية  املهاجرين 

ت��ع��دي��الت مقرتحة  وامل��وا���ص��ي��ع م��ن خ���الل 

الزميل  قدم  حيث  والنظمة،  القوانني  على 

العمراين �صرحا مو�صعا وكامال عن كل تلك 

معها،  والتعامل  معاجلتها  و�صبل  الق�صايا 

وعر�س روؤية النقابة يف هذا اجلانب والدور 

القطاعية  التفاقيات  لعبته من خالل  الذي 

التي كان هدفها حماية العمال.

قي  للعاملني  العامة  النقابة  رئي�س   �صارك 

فتح  الزميل  واللب�صة  والن�صيج  الغزل  �صناعة 

العمراين  خالد  الزميل  ونائبه  العمراين  اهلل 

واملالب�س  املن�صوجات  لقطاع  العام  الجتماع  يف 

عرب  افرتا�صيا  عقد  ال��ذي  واجل��ل��ود  والح��ذي��ة 

 2021/10/21-20 ي��وم��ي  خ���الل  زوم  تقنية 

والذي مت فيه بحث العديد من الق�صايا التي تهم 

القطاعات وخا�صة فيما يتعلق بال�صحة وال�صالمة 

حيث  )كورونا(،   19 كوفيد  ازمة  ظل  يف  املهنية 

بال�صالمة  املتعلقة  املمار�صة  قواعد  عر�س  جرى 

وال�صحة يف قطاع املن�صوجات

بحث  ال��ث��اين  يومه  يف  الجتماع  خ��الل  ومت 

مو�صوع احلماية الجتماعية وخا�صة خالل ازمة 

العمالية  احل��رك��ة  ن�صال  وا�صتعرا�س  ك��ورون��ا، 

وط��رق  للعمال  املعي�صية  الج���ور  على  للحفاظ 

وموا�صلة  تنفيذها  وم��ت��اب��ع��ة  عليها  احل��ف��اظ 

وفق  احلقوق  تلك  عن  للدفاع  العمايل  الن�صال 

روؤية عامة ت�صمن ا�صتمرار النتاج.

الجتماع  خ��الل  العمراين  الزميل  وعر�س 

والن�صيج  الغزل  قطاع  حققها  التي  الجن���ازات 

واللب�صة يف الردن وخا�صة يف ظل ازمة كورونا، 

واهمية ال�صالمة وال�صحة املهنية يف تلك الفرتة، 

واأثر تعزيز احلماية ال�صحية على العمال، م�صريا 

للدور الذي لعبته النقابة خالل تلك الفرتة، وما 

قامت به ل�صتمرار النتاج وموا�صلة العمل

واأ����ص���ار ال��ع��م��راين ل��ل��خ��ط��وات الي��ج��اب��ي��ة 

املا�صية  الفرتة  خ��الل  النقابة  بها  قامت  التي 

والت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ي وق��ع��ت��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز احل��م��اي��ة 

الجتماعية واحلفاظ على اجور العمال وا�صتمرار 

ال�صركات  م��ع  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي  وال���دور  العمل، 

العمل والنتاج، و�صارك  واحلكومة لرفع م�صتوى 

ونائبه  النقابة  بالإ�صافة اىل رئي�س  يف الجتماع 

والح��ذي��ة  واملالب�س  املن�صوجات  قطاع  م��دي��رة 

العام  والمني  هاجاغو�س،  كري�صتينا  واجللود 

لالحتاد الدويل لل�صناعات اتلي هوي.
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Union President, Fathalla Al-
Omrani, Vice-President and Board 
members participated in mental 
health awareness events organized 
with support of ILO/BWJ at various 
industrial zones.

Further, BWJ Director Tareq Abu 
Qao’d and team members, members 
of the National Center for Mental 
Health, international buyers, US 
companies’ representatives and 
workers attended the awareness 
events.

The events included methods 
of dealing with topics of mental 
health and its impact on work and 
production, how to deal with workers 
suffering of mental challenges, 
and the importance of employers’ 
understanding in order to help 
workers overcome such challenges, 
as well as follow-up any psychological 
case emerges at work site.

In his intervention, the Union 
President commended role of 
companies in response to Union 
requests regarding the psychological 
and mental health issues, along with 
their compliance with implementation 

of sectoral agreements; in particular 
clauses related to workers’ mental 
health situations.

He further referred to the importance 
of employers in various locations 
organize similar events in order to 
spread mental health awareness 
culture to all workers, which will result 
increase of individual knowledge and 
production. He also commended the 
role of ILO / BWJ to organize such 
events in cooperation with employers.

BWJ Dr. Alaa’ Al-Nasser praised 
the importance of spreading mental 

health awareness to workers and 
presented examples of the topic. 
Mental health disease is similar to any 
other disease that needs treatment 
without any fear.

The events aimed to convey 
messages to workers on importance 
of mental health and its impact on the 
whole body, how to get rid of stress 
through sports, dance, songs and 
others, as well as safe use of social 
media channel, which if misused, they 
might negatively affect the health of 
workers. 

The Union participates in Mental Health Awareness Events 

 The Union participates in International Textile Sector Meeting
Union President, Fathalla Al-Omrani 
and Vice-President Khaled Al-Omrani 
participated in the general meeting of the 
textile, cloths, shoes and leather items 
which was conducted virtually through 
Zoom technology on 20 & 21 October 
2021. Various topics were discussed 
in the meeting, on top of which is the 
occupational safety and health (OSH) 
subject during COVID 19 pandemic. 
OSH measures and practices in textile 
sector were discussed.
In the meeting session of social protection 
for workers during the pandemic, efforts 
of protection of workers’ rights and 
benefits were presented to maintain their 
livelihoods and keep production ongoing.
Union President presented during the 
meeting achievements of the Jordanian 
textile sector, in particular during corona 
pandemic period. He stressed the 
importance of OSH measures and their 
impact on personal health of workers. He 

highlighted the role of the Union to keep 
production ongoing. 
Al-Omrani explained the positive steps 
taken by the Union, and the agreements 
signed recently to enhance social 
protection of workers, maintain their 
wages, and continue work. He pointed 
out to the Union role in coordination 

with companies and the Government to 
improve level of work and production. 
In addition to Union President and 
Vice-President, Chief of Textile, Cloths 
and Leather Sector Christina Hagous, 
and International Industries Federation 
Secretary General Atley Houi participated 
in the meeting.

Union President, Fathalla Al-
Omrani participated in a regional 
meeting through Zoom technology 
to discuss and endorse outcomes 
of a survey conducted by Workers 
Activities Office in cooperation 
with Fair Migration in ME Project 
on improving protection of migrant 
workers in the Arab World.

Union President presented in 
the meeting patronized by ILO, 
the role of the Union in protecting 
migrant workers. He explained 

several workers protection-related 
collective agreement, role of the 
Union in helping migrant workers 
join membership via amendment of 
Labor Law in 2010, and initiating a 
special bylaw for work environment, 
dorms and labor inspection.

In the meeting, Mr. Al-Omrani 
referred to efforts of the Union to 
establish union committees at work 
sites to follow up labor problems that 
may arise, and protect workers being 
local or migrant workers.

The Union participates in a meeting to enhance protection of migrant workers 
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The Union solves Myanmar workers’ dispute at Camel Textile Factory

The Union launches a Guidebook entitled 
«You are not alone… Never miss the Opportunity»

The General Union for Textile, 
Garment and Clothing Industries 
Sector Workers (the Union) 
succeeded in reaching an agreement 
with the management of the Camel 
Textile factory in al-Karak to solve 
dispute between workers of Myanmar 
nationality and factory Management 
which led to work suspension 
protesting on service termination of 
female workers without any reason.

Union President, Fathalla Al-
Omrani, Vice-President, Khaled 
Al-Omrani, labor inspectors and 
Burmese and Chinese interpreters 
visited the Camel Textile factory in 
al-Karak. The delegation met the 
workers and heard their viewpoints 
and stance; work resumption, return 
home or move to another place. 
Workers decided they wanted to 
return back home.

Afterwards, the delegation met with 
the Management and presented the 
opinion of workers and assured their 
right to receive full labor entitlements; 
being social security compensation, 
full labor rights, and return air tickets. 
Following lengthy discussions, the 
Management approved requests of 
the Union and workers. It was agreed 
to settle out all labor entitlements and 
arrange travel back home.

The General Union for Textile, Garment 
and Clothing Industries Sector Workers 
(the Union) had issued a guidebook 
targeting the workers to get assistance 
under the title “You are not alone… Never 
miss the Opportunity”. The guidebook was 
published in several languages; Arabic, 
English, Indian, Bengali and Sri Lankan) 
with the support of ILO Better Work Jordan. 
It provides useful information of the Union, 
being a professional labour organization 
formed in accordance with the Jordanian 
Labour Law. It consists of groups of 
textile and apparel laborers of various 
nationalities. The main goal of establishing 
the Union is to protect socio-economic 
rights and interests of members. Any worker 
is eligible to join membership no matter his/
her nationality is. 

The Union cares and defends the rights 
and interests of workers, and works to 
improve relations and conditions of work. 
It also conducts collective negotiations and 
concludes collective sector agreements. It 
contributes to avoid individual and collective 
disputes and tries to look for solutions. 
It represents workers at concerned 
institutions in accordance with valid 
legislations. Further, it seeks to increase 
socio-economic, professional and cultural 
levels of workers, and enhances their 
participation in decision taking processes.

In its periodically-published Guidebook, 
the Union presented achievements reached 
such as creation of joint union labor 

committees and their role in elimination of 
violence, harassment and discrimination 
at work, as well as enhancing role of 
woman through availing supportive work 
environment, and safeguarding her right to 
enjoy equal job opportunities and the right of 
promotion, job security and all job benefits 

enjoyed by male workers. Further, the Union 
endeavors to provide fair employment to 
refugees and migrant workers, ban child 
labor at the sector, elimination of forced 
labor, care of psychological and physical 
health of workers, and provide labor 
education.

The General Trade Union of 
Workers 

in Textile Garment and 
Clothing Industries

Do not waste opportunities
Your guide to seeking assistance 

YOU ARE
NOT ALONE


