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 واأللبسة  الغزل والنسيجصناعة في لعاملين العامة ل لنقابة  ل  عالميةالخطة اإل
2023 

 
وادرجت صفحة  مؤخراً  قامت بتطوير موقعها االلكتروني    ،تطوير ادواتها اإلعالمية ولهذا الغرض على  تعمل النقابة     

وإليمانها بأهمية التشبيك الدائم مع العمال في مختلف مواقعهم وتطوير    ،للنقابة على موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(
 ، لتشمل النقاط التالية: 2023قامت النقابة بتطوير خطتها اإلعالمية لعام ادواتها اإلعالمية، 

 
   :)فيسبوك(  صفحة النقابة على الـو  موقع النقابة اللكتروني  -أولا 

 
بأخبار العمال والشركات واخبار النقابة والنشاطات واللقاءات وكل    االنترنت  موقع النقابة على  رفد ستقوم النقابة ب .أ

أنظمة   من  بهما  يتعلق  ما  وكل  االجتماعي  والضمان  العمل  بقوانين  الموقع  وتغذية  والعمال،  بالعمل  يتعلق  ما 
العمل والضمان االجتماع وتعليمات  بقانون  يتعلق  الموقع بكل ما  تغذية  االنتهاء من  الجديد حال  ، حيث سيتم  ي 

االنتهاء منه ونشره في الجريدة الرسمية، وكذلك األمر بالنسبة بقانون العمل، حيث سيتم االنتهاء من هذه المهمة  
 .2023من عام  4في نهاية شهر 

  أكبرعلى الفيسبوك من خالل نشر االخبار، وتعميم الصفحة والموقع على    تهاصفح  ستعمل النقابة على تطوير .ب 
سيتم تنفيذ ما ذكر انفا بشكل يومي بحيث يتم نشر  ، وعدد من المتفاعلين  أكبر ل بهدف استقطاب  شريحة من العما

 اخبار نقابية.  3اخبار النقابة في األسبوع ما يقرب من 
متابع مع نهاية عام    1500متابع الى ما يقرب من    615سنعمل على رفع عدد المتابعين الحاليين البالغ عددهم  

2023. 
شهور وحث العمال الدخول للموقع والتفاعل مع    أربع توزيع موقع النقابة ونشره على مجلة النقابة التي تصدر كل   . ج

المرضية   العمال مثل االجازات واالجازات  المتعلقة ببعض قضايا  والردود  باب األسئلة  فتح  الموقع من خالل 
 1500وقع خالل هذا العام ليصل لما يقرب من  عدد الدخول للم  ونطمح رفعوالرواتب والعمل اإلضافي وغيرهما،  

 عضو. 
 

ا  ا )التواصل مع العمال من خالل عقد لقاءات دورية    -ثانيا وذلك بالتنسيق مع مكاتب النقابة في    ( لقاء دوري شهري تقريبا
 كل من مدينة الحسن والظليل والتجمعات ومكتب النقابة الرئيسي في عمان. 

 
 . سيتم االنتهاء من تعميم فكرة المجموعات التفاعلية في الشهر األول من بداية العمل في المشروع  – لية التنفيذ آ

 
 التوعوية:  النشرات -ثالثا

 
رسالة    1000لكل لغة بإجمالي    200صفحات( بخمس لغات )  8ربع نشرات إخبارية )أ  وطباعة   تحرير واعداد  .أ

 ذلك وفقاً لما يلي: إخبارية(، و
. وسيكون موضوعها  سيتم توزيع النشرة األولى بحلول نهاية شهر اذار/ مارس او بدايات شهر نيسان ابريل  -

 عن المرأة وسوق العمل والقوانين المتعلقة بها. 
، وسيكون موضوعها عن التحرش في مكان العمر،  ة الثانية بحلول نهاية شهر يونيو/ تموزسيتم توزيع النشر -

 والصحة النفسية للعمال.  
العمل والضمان االجتماعي   عن قانون ، وسيكون موضوعها  شهر سبتمبر/ أيلول الثالثة نهاية وستكون النشرة  -

 وشرح بعض المواد المتعلقة بهما واالتفاقية القطاعية. 
، وسيكون موضوعها عن حشد  2023اما النشرة األخيرة ستكون نهاية شهر ديسمبر/ كانون األول من عام   -

   الطاقات والتنظيم النقابي واالنتساب للنقابة واللجان النقابية.
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 سيتم تسليم النشرة مترجمة الى اللغة اإلنجليزية ليصار لترجمتها.  : ترجمة النشرة اإلخبارية  .ب 

 
القضايا التي تتعلق بعمال القطاع مثل التحرش والعنف والعمال ذوي    أبرزفي مواضيعها تركز على  ستكون النشرة    -ج

اإلعاقة والمساواة بين الجنسين )الجندر( والتواصل مع النقابة والهيئات الوسطية مثل اللجان النقابية والحقوق والواجبات  
 والقوانين واألنظمة، وبيئة العمل الصحة النفسية. 

  
ا   والبروشورات الملصقات -رابعا

 
 تتعلق بالمواضيع التالية:   ( نسخة85أربع بوسترات وترجمتها بخمس لغات كل لغة ) طباعة  تعمل النقابة على س

 . بدايات أيار  ( نسخة 85) ملصق واحد عن النوع االجتماعي -1
 ، بدايات تموز ( نسخة85) العنف والتحرش ملصق عن منع -2
 ، بدايات تشرين اول ( نسخة85)وملصق عن العمال ذوي اإلعاقة   -3
االجتماعي   -4 والحوار  العمل  في مكان  التواصل  نسخة85)وملصق عن  األول،  (  كانون  نهاية  اعداد ،  يتم  حيث 

 . منظمة العمل الدولية /أفضل الملصقات بالتعاون مع النقابة ومشروع عمل 
 

 : الورشات التدريبة اا:خامس
 
وذلك    أحداث بالتعاون مع مكاتب النقابة في التجمعات الصناعية والظليل والحسن الصناعية   4تنظيم    بة على تعمل النقا س

 على النحو التالي: 
ستكون الفعالية األولى في منطقة الحسن الصناعية حول النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي   -

 . بحلول نهاية شهر مارس وبداية ابريل
 . الحدث الثاني في منطقة الضليل الصناعية حول حقوق العمال بنهاية يونيو سينظم  -
 . وسيتم تنظيم الحدث الثالث في التجمعات حول االتصال في مكان العمل بحلول نهاية سبتمبر  -
 . في كانون اول  وسينظم الورشة األخيرة في مكاتب النقابة في عمان -
موقع العمل والتحرش، وبيئة العمل والصحة والسالمة المهنية،  اما المواضيع المقترحة لذلك فهي العنف في   -

 والتواصل مع النقابة، والقوانين واألنظمة. 
 

ا: التركيز على الصحة النفسية:   سادسا
 

توزيع  ، كم ستقوم ب 2023عقد فعالية واحدة للصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية في أكتوبر ستقوم النقابة ب

 نفسية. حول الصحة ال لبسة لمساعدتهم على تثقيف عمال األ عماللممثلي النقابات العمالية وغيرهم من ال  نشرات والالمواد 
 

 سيقوم بمتابعة تنفيذ هذه الخطة اإلعالمية المسؤول اإلعالمي في نقابة العاملين بالغزل والنسيج وااللبسة. 
 

سنعمل على نشر نشاطات النقابة فيما يتعلق بيوم المرأة واالحتفاالت التي تقام عادة في مكاتب النقابة خالل شهر مارس/  
 اذار، وكذلك يوم العمال العالمي الذي تحتفل به النقابة من خالل االلتقاء باللجان النقابية في مكاتبها في مايو/ أيار.  
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