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النقابي   التنظيم  أن يعمل  أي مستوي تنظيمي  النقابي على  النجاح للعمل  من أهم عناصر 

لالختصاصات   واضح  وتقسيم  تحديد  خالل  من  المتكامل  الفريق  بروح  المختلفة  بمستوياته 

بين األعضاء، بحيث يحقق اإلجادة في العمل ويؤدي في النهاية إلى إدارة العمل النقابي  والمسؤوليات  

على   ينطبق  وما  النقابي،  للعمل  العريضة  القاعدة  باعتبارها  العمالية  النقابية  اللجنة  على مستوي 

 .اللجنة النقابية العمالية ينطبق أيضًا على كافة المستويات العمومية للتنظيم النقابي

 .... لذا فإننا سوف نتناول الحديث عن 

 .هيكل وإدارة المنظمة النقابية العمالية •

 .أهداف وأهمية تنظيم العمل داخل المنظمة النقابية •

 

على ضوء عرض لمهارات العمل النقابي من خالل تحديد االختصاصات والمسئوليات في مجال  

 ....العمل النقابي على النحو التالي

 

العمل النقابي بأسلوب علمي يحقق النجاح فال بد من أن يمس التنظيم النقابي  لكي نمارس  

بمستوياته المختلفة من خالل تحديد وتقسيم واضح لالختصاصات والمسئوليات بين أعضائه بحيث  

يجعلهم يعملوا بروح الفريق المتكامل وهذا في حد ذاته أهم عناصر النجاح للعمل النقابي على أي  

 .مستوي تنظيمي
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 :أوالً: اختصاصات ومسئوليات هيئة مكتب النقابة 

 :اختصاصات ومسئولية الرئيس .1

يعد الرئيس في مختلف التشكيالت النقابية الرجل األول بحكم القانون اذ هو الممثل الرسمي   

للتشكيل أمام مختلف الجهات وهو المتحدث باسم النقابة وهو الذي يرأس اجتماعاتها، وتوقيعه على  

 .االعتمادالخطابات والشيكات وأذون الصرف والمستندات يمثل التنفيذ و

وليس معني هذا أن الرئيس يقوم وحده بكل اختصاصاته. اذ المفروض أن يساعده في هذه  

 .المهام هيئة مكتب النقابة 

اللجنة   إدارة  جلسات مجلس  رئاسة  للرئيس وهي  التقليدية  المهام  إحدى  مثاًل  أن    –فلنأخذ 

الجلسات فن رفيع جدًا يتطلب قدرة ومهارة وتجربة   وسرعة بديهة وصحة حكم كما يتطلب  رئاسة 

معرفة نفسية المجتمعين، والرئيس الناجح هو الذي يدير الجلسة إدارة ديمقراطية وال يفرض رأيه  

قط وإنما يبدي رأيه كبقية اآلراء من الزمالء المجتمعين، ويسهل تقارب وجهات النظر ويتدخل قبل ان  

المجموعة لالتفاق. هذا إلى جانب مسئوليته  يحتدم النقاش ويعمل على تفادى الخالف حتى يصل ب

 :عن اآلتي

 .إقرار جدول أعمال جلسات اللجنة •

 .متابعة تنفيذ قرارات اللجنة باالشتراك مع باقي األعضاء  •

 .التوقيع على جميع العقود والشيكات وأذون الصرف )مع أمين الصندوق واالميين العام( •

 .جلسات مجلس إدارة اللجنة والجمعية العموميةالتوقيع على جميع المراسالت ومحاضر  •

البت في الموضوعات العاجلة والتي ال يمكن تأجيلها إلى اجتماع هيئة مكتب أو مجلس إدارة اللجنة   •

 .النقابية على أن يتم عرضها على أول اجتماع سواء لهيئة المكتب أو اللجنة النقابية

 

 :اختصاص ومسئولية األمين العام .2

األمين العام بمثابة الدينامو الذي يحرك كل األمور فهو المسئول عن النشاط    يمكن اعتبار  

اليومي للنقابة ألنه إذا كانت المهام اإلدارية محل مشاركة بين الرئيس واألمين العام إال أن المهام  
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التشكيالت   التقليدية في كل  اختصاصاته  العام دون منازع وتكون  المكتبية تقع على عاتق األمين 

 .نقابية على مختلف مستوياتهاال

وقد يستهين البعض بهذه المهام أو يظن أنها قليلة األهمية إال أن الحقيقة غير ذلك فاألوراق  

أو   نص  حول  اختلفوا  كلما  األعضاء  يعود  وإليها  لنقابة  الجمعية  الذاكرة  يقولون  كما  هي  المسجلة 

 .تنازعوا في قرار

ذا أهملت إرسال خطاباتها أو تسجيل قراراتها العديدة  وإن النقابة قد تصادفها متاعب كثيرة إ

 .وقد يكون بعضها جسيمًا وخطيرًا –

اللهجات واألساليب تبعًا الختالف   كما أن كتابة الرسائل تتطلب لباقة وذوقًا فيجب أن تتنوع 

 .المواضيع والمرسل إليهم، بحيث تطابق كل مراسلة مقتضي الحال كما يقولون

بد من أخذ صورة من الخطاب حتى يمكن العودة إلية عن طلب استعجال    وفي الوقت نفسه فال

الرد   كان  وإذا  به،  الخاص  بالملف  الموضوع منتهيًا فتحفظ صورته  فإذا كان  رد.  إذا كان هناك  الرد 

 .مطلوب فقد يحسن أن يحفظ في ملف خاص بالرسائل المعلقة

الدعوات   )إرسال  المراسالت  باب  في  يدخل  الجمعية  ومما  أو  الجلسات  لحضور  لألعضاء 

كافية   بفترة  االجتماع  ميعاد  قبل  ترسل  أن  ويجب  الخاصة  أهميتها  لها  بالذات  وهذه  العمومية، 

   عادة الئحة النظام األساسي للنقابة  ()تحددها

 .ويرفق بدعوات هذه االجتماعات جدول األعمال الذي يضعه األمين العام بالتنسيق مع الرئيس 

 .األمين العام على كل الخطابات والمرسالت إلى جانب توقيع الرئيس ويوقع 

وتتجلى لباقة وحكمة األمين العام في تحرير محاضر الجلسات بحيث تتضمن بيانات معينة  

 :يجب النص عليها في هذه المحاضر وهذه البيانات هي

 .نوع االنعقاد سواء كان عاديًا أو طارئا •

 .مكان االنعقاد •
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 .وزمان االنعقادتاريخ  •

 .من الذي تولى رئاسة الجلسة وسكرتاريتها •

 .عدد الحاضرين وكل منهم باالسم •

 .عدد الغائبين بعذر وبدون عذر باسم كل منهم •

 .بيان صحة االجتماع •

عرض محضر الجلسة السابقة والموافقة علية أو عدم الموافقة أو تعديل بعض ما جاء به   •

 .وماهي هذه التعديالت

 .ل )مرتب حسب أهمية الموضوعات وفي النهاية ما يستجد من أعمال(جدول األعما •

 .ملخص وافي للمناقشات التي دارت في الجلسة •

 .القرارات التي اتخذت األصوات التي نالها كل قرار  •

العام فإنه ال يستطيع   التقليدية في مسئوليات األمين  األولي  النظر عن األجزاء  فإذا صرفنا 

ألعضاء، فبعض الجلسات تمتد ساعات ويتحدث بها األعضاء بما يمأل كتابًا  كتابة كل تفاصيل كالم ا 

 .باإلضافة إلى أنه قد يتفوه بعض األعضاء في غمرة الحماس بما ال يحسن تسجيله

ومن الناحية األخرى فإنه إذا اقتضت المناقشة فأنه بتعرض إلى االختصار المخل وهكذا ما بين  

 .لباقة األمين العام في تسجيل المحضرالتطويل واالختصار تبدو مهارة و

وهو بذلك يستطيع االختصار على ذكر طلب المناقشات دون الحواشي والشرح مع ذكر النتيجة  

التي أسفرت عنها المناقشة للموضوع والقرار الذي اتخذ وعدد األصوات التي نالها هذا القرار، ومن حق  

 .المعترض أن يسجل اعتراضه باسمه

كرر في محاضر جلسات الجمعية العمومية. ومن المهام التي يعهد بها إلي  والشيء نفسه يت

 :األمين العام بجانب ما سبق ذكره 

إعداد سجل يقيد فيه األعضاء مبينًا أسم كل عضو ولقبة ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله   •

 .في العضوية وتاريخ فصله منها إذا فصل

 .إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة •
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إعداد سجل بأسماء اللجان النقابي المشتركة في تكوين النقابة العامة وعدد المنضمين إلى كل   •

 .منا )وذلك لألمين العام على مستوي النقابة العامة فقط( 

إعداد سجل بأسماء النقابات العامة وعدد اللجان المشتركة في تكوين كل نقابة عامة وعدد   •

 .العامة )وذلك لألمين العام على مستوي االتحاد العام للعمال(إجمالي لعضوية النقابة 

 

 :اختصاصات ومسئوليات أمين الصندوق .3

إن أمين الصندوق قد يستمد أهميته من أنه القائم على هذه الناحية الهامة والحساسة وهي  

ومراقبة   مصارفها  وسالمة  مواردها  ضمان  عن  المسئول  وأنه  المالية،  وقيد  الناحية  التحصيل 

االشتراكات بالدفاتر والسجالت وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزامات مالية، وتقديم  

 .التقرير الشهري إلي مجلس اإلدارة عن الحالة المالية

 

أن   جدًا  المحتمل  فمن  يقظًا  الصندوق  أمين  يكن  مالم  وأنه  النقابة  الواضح هو عصب  ومن 

ية للنقابة، كما أنه إذا لم يكن حريصًا وحصيفًا فقد يعرض مال النقابة إلى الضياع  تتدهور الموارد المال

 .من خالل التبذير

ومن   المالية.  الحالة  النقابة  إدارة  أعضاء مجلس  يعرض على  أن  الصندوق  أمين  واجب  ومن 

حساسًا، وإذا  المسائل التي تعطي أمين الصندوق حساسية خاصة أن كل شيء يمس الذمة المالية يعد  

حدث أي خلل أو ارتباك أو انحراف في مالية النقابة فإنه ال يقتصر على ضياع أموال النقابة فقط ولكنه  

يطعن سمعتها في الصميم ويسئ إلى الحركة النقابية بأسرها، فأمين الصندوق المثالي يجب أن يكون  

 .الفة القواعد بحسن نيةأمينًا ودقيقًا وحريصًا وعليه أن يحذر من التصرف بمرونة أو مخ

 :وقد أوجب القانون علي أمين الصندوق إمساك دفاتر معينة هي

 .دفتر لقيد اإليرادات والمصروفات •

 .دفتر لحساب السلفة المستديمة •

 .دفتر لقيد جميع العقارات أو المنقوالت أو غيرها من العهد •
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 :ومن مسئوليات أمين الصندوق ايضًا

 .رف وحفظهااستخراج االيصاالت وأذون الص •

 .اإلشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بالنتيجة إلى مجلس إدارة النقابة •

تصوير حساب اإليرادات والمصروفات تمهيدًا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات إلعداد   •

 .تقريره النهائي عنها

 .العام(إعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة )باالشتراك مع الرئيس واألمين   •

 

واستكمااًل للمنهج السليم في قيادة العمل النقابي بعد أن عرضنا في الجزء األول حول تحديد  

فإننا سوف نتناول في هذا الجزء   –االختصاصات والمسئوليات في العمل النقابي لهيئة مكتب النقابة 

تبار أن العمل النقابي  )األمانات( المتخصصة باعالثاني تحديد االختصاصات والمسئوليات في مجال  

كل فرد داخل الجماعة له دور محدد يؤديه، وبتكامل   –كما سبق وأن حددنا البد أن يدار بروح الفريق 

كل األدوار يمكن أن يخرج العمل النقابي في النهاية بشكله العلمي والسليم خاصة إذا ما تعاون العمل  

 . رها أهدافًا مشتركةالنقابي مع إدارة المنشاة في تحقيق أهدافها باعتبا 

باإلضافة إلى أنه إذا كان التخصص في مجال اإلنتاج أمر حيوي وهام فإن التخصص أيضًا في  

مجال العمل النقابي أمر مطلوب خاصة وأن الممارسة أصبحت تدار بأسلوب علمي من خالل مجموعة  

 .من المحددات

التخصصات من خالل التقسيم السابق، على النحو  ( سوف نناقش الثاني  ولذلك فإننا في هذا الجزء )

 ...التالي

 :سكرتارية )أمانة( العالقات العمالية الدولية  .1

باعتبار أن العمل النقابي لم يصبح عماًل إقليميًا بل هو تعداه إلى أن يكون عالميًا فمن هنا  

به المناط  فأن  ولذلك  ضروري.  أمر  النقابية  والتجارب  الخبرات  نقل  عملية  السكرتارية  تصبح  ذه 

مجموعة من األعمال تحتاج إلى مهارة ودراية حتى يصل العمل النقابي من خالل تنفيذها إلى تحقيق  

 الغرض منها.  
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 :وهذ االختصاصات والمسئوليات هي 

متابعة النشاط الدولي للحركة النقابية وذلك باالطالع على النشرات والتقارير الواردة منها   •

 .النقابة العامةوذلك من خالل  

دراسة وشرح تقارير الوفود العمالية التي سافرت للخارج بهدف نقل خبراتها وتجاربها والدور   •

 .الذي أدته بالخارج، مع تنظيم اللقاءات والندوات لهذه الوفود كلما أمكن ذلك 

شاركة  تنظيم االشتراك في استقبال الوفود األجنبية التي تزور النقابة العامة أو المنشأة والم •

 .في الحوار الذي يدور مع هذه الوفود

 .القيام بمرافقة الوفود عند التكليف بذلك  •

االشتراك مع سكرتير العالقات العمالية الدولية بالنقابة العامة في نشاط هذه السكرتارية   •

 .من خالل خطتها

هذه   االشتراك مع سكرتارية العالقات العمالية الدولية باالتحاد العام للعمال في نشاط •

  .السكرتارية من خالل خطتها )هذا بالنسبة للنقابة العامة(

 :كرتارية )أمانة( الخدمات االجتماعيةس .2

تأكيدًا لدور النقابة في خدمة العمال فال بد أن تتعدى الخدمة دورها التقليدي في حل المشاكل  

تقدمه هذه السكرتارية   اليومية إلى أن تصل باإلضافة إلى ذلك للخدمة العامة من خالل ما يمكن أن

من خدمات للعاملين نصت عليها القوانين أو اللوائح لكي تعمل على زيادتها سواء باالتفاق مع اإلدارة  

أو بتمويلها على نفقة النقابة، وهذا يتطلب تقديم الخدمة المناسبة في وقتها المناسب ولهذا فيعتبر  

كل مباشر حاجة العاملين في الخدمات سواء  دور هذه السكرتارية حيوي وهام باعتبار أنه يمس بش

 .اليومية أو الموسمية
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 :ولهذا نستطيع أن نحدد اختصاصات هذه السكرتارية في االتي

دراسة واقتراح الخدمات االجتماعية التي تزيد عما توفره القوانين واللوائح والتي يمكن أن تمول   •

 .المركزية للنقابة العامة او من حصيلة أموال الغرامات من اللجنة النقابية أو من حصة الخدمات 

من   • المنشأة  تقدمها  التي  االجتماعية  الخدمات  مشروعات  دراسة  في  المنشأة  إدارة  مع  التعاون 

 .ميزانيتها واقتراح التعديالت فيها وفقًا لرغبات العاملين وتحقيقها ألكبر قدر من االستفادة منها

ى أن تقوم اللجنة كلما أمكن ذلك باإلشراف على الخدمات الموجودة  االتفاق مع إدارة المنشأة عل  •

العمل بهذه   العمال عن حسن سير  أمام  المشاركة في ذلك على أن تكون مسئولة  أو  بالمنشأة 

 .المرافق 

متابعة طريقة أداء الخدمات ودرجة كفاءتها بهدف تقديم اقتراحات تحسنها وتطويرها باستمرار   •

 .بما يحقق الهدف منها

إعداد برنامج سنوي للرحالت والمصايف أو االشتراك في البرامج المماثلة التي تقوم بها إدارة   •

 .المنشاة أو النقابة العامة

 .إعداد نظام لزيارة المرضى من العاملين •

 .إعداد وتنظيم النشاط الرياضي بالمنشاة •

 .المنشاةدراسة وتكوين جمعيات تعاونية استهالكية وتعاونية لإلسكان للعاملين ب •

 .دراسة وتكوين دور لعالج أسر العاملين بالمنشأة أو استحداث نظام يحقق ذلك  •

االشتراك مع سكرتارية لخدمات االجتماعية بالنقابة العامة في نشاط هذه السكرتارية من خالل   •

 .خطتها

ة  االشتراك مع سكرتارية الخدمات االجتماعية باالتحاد العام للعمال في نشاط هذه السكرتاري •

 .من خالل خطتها )هذا بالنسبة لمستوي النقابة العامة(

 

 :سكرتارية )أمانة( التأمينات االجتماعية .3

التأمينات االجتماعية إلى كل عامل   باعتبار أن الدولة قد حملت على عاتقها أن تصل مظلة 

التأمينات خاصة في القطاع  على أرض مصر من باب أولى أن تهتم اللجنة النقابية بحقوق عمالها في  

الخاص وال سيما أن المصانع والشركات والمصالح والهيئات قد استقرت فيها بتطبيق قوانين التأمينات  
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النقابة، ولكنها مع ذلك مطالبة وبشكل مباشر   الذي يمكن أن تؤديه  االجتماعية وهذا يسهل الدور 

 .بتسهيل حاجات عامليها قبل التأمينات

باللجنة النقابية من خالل سكرتارية التأمينات أن تقوم بدورها على ضوء هذه  ولهذا فقد أنيط  

 :االختصاصات والمسئوليات

 .التأكد من اشتراك جميع العاملين بالمنشأة في هيئة التأمينات االجتماعية •

 .التحقق من قيام المنشأة بسداد االشتراك بانتظام طبقا للقانون •

 .العاملين كاملة ومستوفاة، ومساعدة العاملين في استكمال الناقص منهاالتأكد من أن ملفات  •

 .إعداد قائمة سنوية بالعمال المقرر تقاعدهم خالل السنة بسبب بلوغ سن المعاش •

متابعة استكمال األوراق والمستندات للمحالين للمعاش من قبل حلول الموعد بثالثة أشهر على   •

 .األقل

متوفى الستكمال اإلجراءات حتى تتم تسوية المعاش وتسهيل صرف  التعاون مع أسرة العامل ال  •

 .مستحقاتها طرف المنشأة

تنظيم الربط بين سكرتارية التأمينات االجتماعية ومكتب التأمينات وبين التنظيمات المماثلة   •

 .على مستوى النقابة العامة أو القسم أو المحافظة لدراسة المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها

تنظيم الربط بين سكرتارية التأمينات االجتماعية بالنقابة العامة وسكرتارية التأمينات   •

 .االجتماعية باالتحاد العام للعمال لتوحيد الرأي حول المشاكل العامة وذلك للعمل على حلها

 :سكرتارية )أمانة( األمن الصناعي .4

الم أمر هام حيوي وضروري باعتبارها  البشرية  القوى  لإلنتاج على  أن حماية  األساسي  صدر 

 .مختلف أنواعه، والحفاظ أيضًا على اآللة والخامات أمر مهم ألن هذا لثالوث يمثل عناصر اإلنتاج

ومن هنا فإن رسالة األمن الصناعي تتجلى في حماية االنسان من األخطار والحفاظ على اآللة  

المنشأة بالتنفيذ. ولمتابعة التنفيذ من جانب  والخامات. وقد عنيت القوانين والقرارات بهذا، والتزمت  

 .وتوعية العمال على اتباع التعليمات يبرز دور العمل النقابي

ولهذا فأن سكرتارية األمن الصناعي يمكن أن تؤدى دورها بشكل علمي وسليم من خالل هذه  

 :االختصاصات والمسؤوليات
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 .بالمنشأة  التأكد من تطبيق لوائح وقرارات وقوانين األمن الصناعي •

 .االشتراك مع إدارة المنشأة في التحقيق حول مسببات الحوادث والعمل علي تالفى حدوثها •

 .االشتراك في لجنة األمن الصناعي بالمنشأة ومتابعة تنفيذ توجيهاتها •

تنمية الوعي لدى العاملين بتنفيذ قرارات وقوانين األمن الصناعي وكذلك استعمال مهمات   •

 .عي للمحافظة على العمالة ووسائل اإلنتاجوأدوات األمن الصنا

االتصال بالمسؤولين عن األمن الصناعي بمكتب العمل لعرض وبحث مشاكل االمن الصناعي   •

 .بالوحدة والوصول إلى حلول لها 

االشتراك مع سكرتارية األمن الصناعي بالنقابة لعامة في نشاط هذه السكرتارية من خالل   •

 .خطتها

سكرتارية األمن الصناعي بالنقابة العامة مع سكرتارية األمن الصناعي باالتحاد العام  اشتراك  •

لمتابعة أحدث ما وصلت إلية هذه السكرتارية في مجال األمن الصناعي سواء في المؤتمرات  

 .الداخلية أو الخارجية وذلك لالستفادة منها في مجاالت عملها

 

 :واألجور كرتارية )أمانة( عالقات العمل س .5

أن قضية األجور أصبحت في العالم اليوم قضية مثارة، وفى مصر ومنذ فترة ليست قصيرة  

تنادي الدولة بضرورة ربط األجر باإلنتاج وهذا في حد ذاته يحل جانب كبير من مشكلة األجور، لذلك  

على مراحل   فإن الدولة تواصل الدراسات من أجل هذا الهدف بجانب ما قدمته  من زيادة في فاألجور

مختلفة، وأخر  هذه القوانين قانون العاملين الجديد ، ومن هنا يصبح على النقابة أيضًا دورًا لمساعدة  

هذا الدور ال بد أن تمارسه النقابة بشكل    –اإلدارة في دراسة معدالت األداء وصوال لربط األجر باإلنتاج  

 : لهذه السكرتارية وهىمن خالل االختصاصات والمسئوليات المحددة علمي ومدروس 

 .التعاون مع اإلدارة بالدراسة لحل المشاكل المتصلة باألجور وتقييم الوظائف •

 .االتفاق مع المنشأة على وضع معدالت لإلنتاج مقيسه بمعدالت األداء تحقيقا لمبدأ الحافز •

الخاصة بالعمل  دراسة المشاكل والصعوبات الناتجة عن التطبيق العلمي للوائح والقوانين  •

 .واقتراح الحلول لها
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دراسة المشاكل الجماعية أو الفردية للعاملين والتي تتعلق بنظم العمل أو الترقيات أو تقارير   •

 .قياس األداء والعمل على حلها مع كافة الجهات المسئولة

مثيري   إعداد دراسة اجتماعية عن حاالت العاملين كثيرو الغياب أو التردد على طبيب المنشاة أو •

 .المشاكل في موقع عملهم

االشتراك مع سكرتارية عالقات العمل واألجور بالنقابة العامة في نشاط هذه السكرتارية من   •

 .خالل خطتها

االشتراك مع سكرتارية عالقات العمل واألجور باالتحاد العام للعمال في نشاط هذه السكرتارية   •

 .لعامة(من خالل خطتها )هذا بالنسبة لمستوى النقابة ا

 

 :كرتارية )أمانة( التثقيف والتدريبس .6

فأنها تهتم برفع المستوى الفكري والثقافي لألفراد، وهذا أيضًا جانب مهم في خطة األفراد  

حيث أن الثقافة تستطيع أن ترتفع بمستوى أدراك الفرد، ويعود أثره بشكل مباشر على أدراكه في  

 .ثر على اإلنتاج، ومردود ذلك على العامل ماديًا يصبح ملموسًاكافة نواحي الحياة، وبالطبع منها ما يؤ

االختصاصات   خالل  من  التثقيفي  الجانب  في  هامًا  دورا  تلعب  أن  للنقابة  فيمكن  ولذلك 

 :والمسئوليات التالية

تثقفية   • دورات  إلعداد  العمالية  الثقافية  والمؤسسة  النقابية  اللجنة  بين  الخاصة  االتفاقيات  عقد 

 .للعاملين سواء في المراكز التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية أو داخل المنشأة

ومتابعة   • العمالية  الثقافية  المؤسسة  تعقدها  التي  الثقافية  الدورات  لحضور  األفراد  ترشيح 

الدارسين بعد انتهاء الدراسة ومتابعة تقييمهم وترشيح المتقدمين منهم للمستويات األعلى في  

 .الدراسة

 .داد برامج للندوات الدينية واالجتماعية والوطنيةإع •

 .دراسة وإعداد مسابقات للقراءة أو البحوث التثقفية في المجاالت العمالية •
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المساهمة الجدية في رفع المستوى الفني للعاملين وتنفيذ خطة لتحويل العمال الغير مهرة إلى   •

مكافآت رمزية تعطى من اللجنة    عمال مهرة أو نصف مهرة، وذلك على أساس التطوع أو مقابل

 .النقابية للفنيين من العاملين الذين يقومون بهذه العملية

اقتراح سياسة للتدريب المهني تستهدف رفع الكفاية اإلنتاجية بين العمل والتغلب على مشاكل   •

 .العمالة سواء الناقصة أو الزائدة

 .ين المستوى الفني لعمال المنشأةتنظيم كافة المحاضرات والدراسات المختلفة والممكنة لتحس •

 .االشتراك مع سكرتارية التدريب والتثقيف بالنقابة العامة في تنفيذ نشاطها من خالل خطتها •

االشتراك مع سكرتارية التثقيف والتدريب باالتحاد العام لعمال في تنفيذ نشاطها من خالل خطتها   •

 .)هذا بالنسبة لمستوى النقابة العامة(

 

 :)أمانة( المرأة العاملة وشئون الطفلسكرتارية  .7

اعتبار أن المرأة أصبحت نصف المجتمع واقتحامها لميادين العمل المختلفة أثبت نجاحًا وتميزًا  ب

 .في األداء في بعض األعمال وقد أعطتها الدولة حقوقها كاملة للمشاركة مع الرجل في صنع التقدم

رجل في صنع التقدم، فهي من جانب مسئولة  لذلك أصبحت مسئوليتها كبيرة في مشاركتها لل

عن تنشئة جيل قوى وقادر ومؤمن )هذا في مجال األسرة( ومن الجانب اآلخرة مسئوليتها في مجال  

  .العمل واإلنتاج

الواجبات والمسئوليات، وباعتبار أن   أمامه ألداء هذه  الفرص  لهذا أصبح من الضروري إتاحة 

لذلك أصبح على النقابة دورًا نحو المرأة العاملة تستطيع    –النقابي    المرأة أيضًا قد دخلت مجال العمل

 :أن تؤديه بنجاح من خالل سكرتارية المرأة العاملة في تنفيذها االختصاصات والمسئوليات التالية

 .نشر التوعية لتنظيم األسرة •

 .مشاكلالمشاركة في رعاية أسر المجندين والعمل على حل ما قد يتعرضون له من  •

 .التوعية بترشيد االستهالك واستعمال بدائل للسلع االستهالكية الغير متوفرة •
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العمل على انشاء مركز لتعليم الحياكة والتريكو ألسر العاملين )وذلك بالنسبة للمنشأة التي   •

 .تقع في مكان تجمع سكاني يحتاج إلى ذلك( 

 .نشاطها من خالل خطتها االشتراك مع سكرتارية المرأة بالنقابة العامة في تنفيذ •

االشتراك مع سكرتارية المرأة باالتحاد العام للعمال في تنفيذ نشاطها من خالل خطتها )هذا   •

 .بالنسبة لمستوى النقابة العامة(

 :كرتارية )أمانة( العضوية والتنظيمس .8

النقابي  منذ بداية العمل النقابي وقبل الوصول إلى هذا التحديد والتخصيص في مجال العمل  

كانت المهام الحالية لهذه السكرتارية هي من أهم ما كانت تسعى إلية النقابة في الماضي نحو تنمية  

عضويتها وتنظيم صفوفها، ألن في تنمية العضوية كانت تستمد القوة وفى تنظيم صفوفها كانت  

 .تستمد الفاعلية والقدرة على التصدي أمام رأس المال المستغل في الماضي

به بل  وبعد   التي تعترف  القوانين  العديد من  النقابي مشروع، وقد صدرت  العمل  أن أصبح 

وتنظم العالقة بينة وبين الجهات التي يتعامل معها، فهل يعنى ذلك أن عمل هذه السكرتارية قد  

بالتأكيد أصبح دورها أكثر أهمية ألنه في تنمية العضوية وتنظيمها بجانب ما يحققه  ...    أصبح منتهيا؟

ن إحساس قوى باالنتماء للمنشأة فهو أيضًا يقوى اإلحساس بالترابط حول أهداف يسعون لتحقيقها،  م

باإلضافة إلى أن هناك أهداف خاصة لهذه السكرتارية من خالل الهدف العام. وهي أنها تهدف لتنمية  

وحل   عالج  على  والعمل  النقابية  بتشكيالتهم  العمال  ارتباط  وتأكيد  النقابية  المشكالت  العضوية 

 :وهي في سبيل ذلك تمارس االختصاصات اآلتيةوالمعوقات أمام هذه األهداف 
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 :على المستوى اللجنة النقابية ❖

 

اإليجابيات   حدة االقتصادية ) دراسة العالقة القائمة بين التشكيل النقابي والتنظيمات األخرى بالو •

( وتحديد أبعاد العالقة ودراسة كافة المعوقات التي تصادف فاعلية هذه العالقة وسبل  والسلبيات 

 .تأكيد التعاون بينهما

واقتراح   • فيها  الرأي  وإبداء  النقابي  بالتنظيم  المتعلقة  واللوائح  والقرارات  القوانين  جميع  دراسة 

 .التعديالت التي يفرضها الواقع من خالل الدراسة والممارسة

 .العمل على تنمية العضوية النقابية داخل المنشأة تأكيدًا للترابط وتنمية اإلحساس باالنتماء  •

 :على المستوى النقابة العامة واالتحاد العام للعمال ❖

باعتبار أن هذه السكرتارية من الجانب التنظيمي يظهر دورها أكثر أهمية على مستوى النقابة  

 :أن نحدد اختصاصاتها ومسئولياتها في اآلتيالعامة واالتحاد العام فنستطيع 

بالوحدات   • الفعلية  وتشكيالتها  القائمة  النقابية  التشكيالت  عن  البيانات  كافة  وتسجيل  تجميع 

 .الجماهرية أو اإلنتاجية وحصر األنشطة التي تمارسها ونتائجها

التنظيمات • لعضوية  الشامل  المسح  وعمليات  والمقارنات  والبحوث  الدراسات  بمستوياتها    إجراء 

 .وأسباب قصورها وعدم تكاملها والعمل على توسيعها وشمولها

معاونة اللجان النقابية )على مستوى النقابة العامة والنقابات العامة( )على مستوى االتحاد العام   •

األنماط   واقتراح  وبياناتها.  سجالتها  واستكمال  واإلدارية  النقابية  تنظيماتها  إتمام  في  للعمال( 

 .ات التي يمكن االسترشاد بعا في هذا الخصوصالتنظيم

النقابات   • بقانون  جاء  لما  طبقًا  األعضاء  بمحاسبة  تتعلق  التي  التنظيمية  األمور  كافة  في  النظر 

 .والقرارات الوزارية المنظمة لذلك فيما يتعلق بالتحقيقات والفصل عن عضوية المنظمات النقابية
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 :سكرتارية )أمانة( االتحادات المحلية .9

تهدف هذه السكرتارية إلى دعم االتحادات المحلية القائمة فعليًا حتى تستطيع أن تقوم بدور  

 .إيجابي في خدمة الحركة النقابية في المحافظات وفقًا لما تحدد لهذه االتحادات من مهام

والجدير بالذكر أن عمل هذه السكرتارية يقتصر على مستوى واحد وهو االتحاد العام فقط  

 .نظرًا للعالقة التنظيمية بينهما

 :وحيث تهدف هذه االتحادات إلى

قيادة العمل النقابي على المستوى اإلقليمي، وإلى تمثيل العمال في كافة المجالس واللجان   •

 .المتخصصة التي تقوم ببحث شئون العمل والعمال

 .العامةحل مشكالت العاملين في مختلف القطاعات باالشتراك مع النقابة  •

تعميق قنوات االتصال بالمجالس المحلية والشعبية والتعاونيات بهدف حل مشاكل اإلسكان   •

 .وخالفه من مشاكل تهم العمال

القيام باألنشطة االجتماعية والرياضية على المستوى اإلقليمي وعلى سبيل المثال: االسهام في   •

م عن دور العمال الطليعي في  االحتفال بالمناسبات القومية والعمالية وذلك بهدف اإلعال

 .المجتمع

 :كرتارية )أمانة( اإلعالمس .10

صر الحالي ولتغيير الظروف االقتصادية  عنظرًا لتعاظم الدور الطليعي للتنظيم النقابي في ال 

النقابية لتحسين ظروف  واالجتماعية  التنظيمات  المشاركة مع  المنشآت من دور في  .. ولما تقوم به 

 .األحوال المادية واالجتماعية والثقافية على العمالوشروط العمل وتحسين  

وحيث أن التغطية اإلعالمية لحركة التنظيم النقابي أصبحت مسئولية رئيسية لجميع وسائل  

اإلعالم بفضل النظرة الجادة والموضوعية للمسئوليات التي يواجها التنظيم النقابي لخدمة الجماهير  

 .العريضة للطبقة العاملة

ن لسكرتارية اإلعالم أهمية بالغة في إحداث التقدم الفكري والعقائدي والحضاري  ومن ثم كا

للطبقة العاملة ولتحقيق وتأكيد الترابط النقابي بين القيادات النقابية والقاعدة العمالية العريضة ..  

 :لذلك فقد أنيط بس بسكرتارية اإلعالم تحقيق المسئوليات واالختصاصات التالية
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التنظيمات  القيام   • تعقدها  التي  واللقاءات  والمؤتمرات  للندوات  والترتيب  والتنظيم  باإلعداد 

 .النقابية بمستوياتها المختلفة

أذاعه/ تلفزيون    –إعداد وتقديم البرامج العمالية والنقابية المطروحة بوسائل اإلعالم المختلفة   •

 .ي رفاهية المجتمعصحافة والتي توضح دور التنظيم النقابي والقاعدة العمالية ف  /

التأكيد على أن البرامج العمالية التي تقدم في وسائل اإلعالم تعبر تعبيرًا صحيحًا وصادقًا عن  •

 .العمال وقدرتهم ودورهم البارز في اإلنتاج

العمل على إعداد كوادر إعالمية عمالية تنتمي للحركة النقابية والقاعدة العمالية انتماء أصياًل   •

الحرك مع  االقتصادية  وتتفاعل  الخطة  في  وجودها  عن  واإلعالم  العمالية،  للقاعدة  اليومية  ة 

 .واالجتماعية للدولة 

الجماعي   • السلوك  وبث  العريضة  العمالية  القاعدة  لدى  الوطني  االنتماء  روح  تأكيد  على  العمل 

 .الوطني بينهم وتوضيح قداسة العمل وترابط المجتمع العمالي

الناجحة   • التجارب  مجاالت  تسجيل  في  بها  لالستفادة  العريضة  العمالية  القاعدة  على  وعرضها 

 .اإلنتاج وتحقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمع

الحركة   • منها  تطل  التي  النافذة  باعتبارها  واإلنتاج  العمل  مواقع  في  المكتبات  وتنظيم  إنشاء 

 .النقابية على حركة المجتمع وفى شتى المجاالت

 :ألميةكرتارية )أمانة( محو اس .11

أن قضية األمية في مصر في مقدمة القضايا الجوهرية التي يجب أن تنال الكثير من اهتمام  

 ... التنظيم النقابي على كافة مستوياته القيادية والقاعدية

والرفاهية هو حل   الرخاء  نريده من مجتمع  ما  إلى  مدخلنا  بأن  النقابي  التنظيم  من  وإيمانًا 

والقضاء على األمية يفرض على جميع األجهزة الرسمية والشعبية تضافر مشكلة األمية في مصر.  

 .الجهود من خالل خطة قومية علمية يتضح فيها دور كل جهاز في الدولة للقضاء على األمية
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مسئوليات   خالل  من  الكبيرة  المشكلة  هذه  لمواجهة  األمية  لمحو  سكرتارية  تشكيل 

 :واختصاصات السكرتارية وهي

 .وب العمل لتنفيذ خطة محو األميةمناقشة أسل  •

والهيئات   • بالشركات  العاملين  بين  من  األمية  محو  معلمي  لتخريج  التدريبية  الدورات  تنظيم 

 .باالتفاق مع الجهات المسئولة عن التدريب

دراسة التجارب الرائدة في مجال تعليم الكبار ومحو األمية على مستوى الدولي وتحليلها وإعداد   •

 .مة في هذا الشأنالدراسات الالز

القيام بإجراء حصر شامل لألميين في القطاع العمالي إلمكان تحديد حجم المشكلة والعمل على   •

 .حلها باألسلوب العلمي

 .دراسة وضع الخطط المرحلية لمحو األمية بين جماهير العمال باالشتراك مع األجهزة المختصة •

إعداد معلمي   • برامج  للتطوع في  القومية  األمية  الدعوة  واالشتراك في فصول محو  األمية  محو 

 .داخل مواقع العمل

بين   • األمية  لمحو  للدعوة  والجماهرية  اإلنتاجية  العمل  مواقع  داخل  والندوات  االجتماعات  عقد 

التنفيذية وإصدار النشرات والمطبوعات والملصقات التي تهدف إلى تحقيق   الجماهير والقيادات 

 .هذا الهدف

لتعليم على استيعاب كل الملزمين باإلضافة إلى التعرف على عدد المتسربين  دراسة قدرة نظام ا •

ممن تم التحاقهم بمراحل التعليم. إذ أن نجاح الجهود في مجال محو األمية يتطلب القضاء على  

 .هذا المصادر 

 .االستعانة بخبرات ومساهمات المنظمات الدولية في مواجهه هذه المشكلة الخطيرة •
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 :كرتارية )أمانة( الهجرة واالستخدامس .12

أن االتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل كافة القوى العاملة كما يعمل على تدعيم المكاسب  

العمالية والحفاظ عليها، ولذا فلم يغفل شريحة من أهم شرائح القوي العالمة، وهي تلك الفئة التي  

سكرتارية ترعى شئونهم وتعمل على حل مشكالتهم، هي سكرتارية  تعمل في الخارج، ولذا فقد أنشأ  

المهام   هذه  تمثلت  التي  مهامها  السكرتارية  هذه  حددت  ولقد  الخارج  في  واالستخدام  الهجرة 

 :والمسئوليات التالية

إنشاء بنك للمعلومات تتجمع لديه كافة البيانات الخاصة بالعملة سواء في الداخل أو الخارج حتى   •

عرف على كافة القوى العاملة لخطط التنمية بالداخل واحتياجات أسواق العمل الخارجية  يمكن الت

 .على أن يضم هذا البنك أما لالتحاد أو الجامعة العمالية أو وزارة القوى العاملة

أن يعمل االتحاد العام من خالل عالقته الوثيقة باالتحادات العمالية المماثلة في الدول المستقبلة   •

المصرية لرعاية مصالح العمالة المصرية وذلك من خالل اتفاقيات ثنائية وإرسال وفود    للعمالة 

نقابية متخصصة لمناقشة هذا الموضوع الهام مع االتحادات المماثلة على أن يكون ذلك بصفة  

 .عاجلة حتى تشعر العمالة المصرية بسرعة تحرك االتحاد

رج وقيام وفود مصغرة للسفر إلى الدول التي بها  االهتمام بدور مكاتب التمثيل العمالي في الخا •

المشاكل   المعلومات ومساهمة في حل  النشاط وجمع  التعرف على  مكاتب تمثيل عمالي بهدف 

 .التي تصادف هذه المكاتب. ويكون االتحاد نموذجًا لتالحم الوطن من أجل تحقيق الهدف الواحد

 1982لسنه    119اقتراح لتعديل القانون  أن يتقدم االتحاد من خالل ممثليه في مجلس الشعب ب •

للقنصليات   الممنوح  االستثناء  بإلغاء  وذلك  بالخارج  بالعمل  للمصريين  الحق  بتنظيم  الخاص 

 .والسفارات األجنبية والعربية من أحكام القانون حفاظًا على كرامة اإلنسان المصري

وذلك للتنسيق    119قانون رقم  العمل على إنشاء مكتب مركزي لالستخدام الخارجي وفقًا ألحكام ال •

مع النقابات العامة كل فيما يخصه، وذلك للقضاء على االستغالل من المكاتب األهلية لتشغيل  

 .العمال تمهيدًا إللغائها في المستقبل 
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 :سكرتارية )أمانة( التعاونيات .13

العام لنقابات عمال مصر    1979منذ عام   وأيضًا بكل  تم إنشاء سكرتارية للتعاونيات باالتحاد 

نقابة عامة وذلك من منطلق حرص الحركة النقابية على دعم التعاونيات من خالل المنظمات النقابية  

 .في مختلف مواقع العمل واإلنتاج لحل مشكالت العمال

وتعتبر الحركة التعاونية هي توأم الحركة النقابية، وتأكيدًا للعالقة الوثيقة التي تربط الحركة  

 .حيث إن العمال هم أول من نادوا وأيدوا الحركة التعاونية 1926ة التعاونية منذ عام النقابية والحرك

 :وتتولى سكرتارية التعاونيات المهام التالية

والزراعية واإلنتاجية   • التعاونيات االستهالكية واإلسكانية  البيانات اإلحصائية عن حجم  إعداد 

 .بمواقع العمل المختلفة بكافة المحافظات 

واالتحاد  • مصر  عمال  لنقابات  العام  االتحاد  يعقدها  التي  واالجتماعات  الندوات  في  االشتراك 

 .التعاوني االستهالكي المركزي

التعاوني االستهالكي المركزي في تحديث وتطوير الجمعيات التعاونية   • االشتراك مع االتحاد 

 .االستهالكية للعاملين بمختلف مواقع العمل واإلنتاج

 .حل مشاكل الجمعيات التعاونية للبناء واالستهالك بكافة مواقع العمل واإلنتاجالعمل على  •

للعمل  • التعاونية  والحركة  النقابية  الحركة  المشترك بين  للعمل  استراتيجية  االهتمام بوضع 

بالنقابات   التعاونيات  لسكرتيري  التدريبية  الدورات  عقد  مع  القادمة  المرحلة  في  بموجبها 

 .العامة

الربط والتنسيق بين سكرتارية التعاونيات وسكرتارية الشئون االقتصادية وقطاع    العمل على •

 .األعمال العام وسكرتارية اإلعالم باالتحاد العام لنقابات عمال مصر

االهتمام اإلعالمي بدور التعاونيات وأهميته في المرحلة القادمة من خالل الصحف والمجالت   •

 .القومية والعمالية 

الدورية بين سكرتارية التعاونيات باالتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجان    عقد االجتماعات •

 .االقتصادية باالتحادات التعاونية االستهالكية واإلسكانية والزراعية واإلنتاجية 
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 :كرتارية )أمانة( التأمين الصحيس .14

باعتبارها الطريقة  تولى سكرتارية التأمين الصحي اهتمامًا خاصًا بالخدمة التأمينية الصحية  

 :المثلى للرعاية الصحية المستهدفة لجميع العاملين، فتتولى السكرتارية المهام التالية

حصر مشاكل التطبيق والصعوبات التي تواجه الخدمة التأمينية الصحية والعمل على وضع الحلول   •

 .قابات العامةلها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي وسكرتيري التأمين الصحي بالن 

العمالية   • للقواعد  التأمينية  الصحية  الخدمة  لتقديم  جديدة  منافذ  بإضافة  التوسع  على  العمل 

 .لتخفيف الضغط الكبير على الوحدات القائمة منها بما يتيح تحسين الخدمة للمنتفعين

العاملين في مختلف منافذ الخدمة الصحية التأمينية على تقديم الخدمة في أحسن صورة  •   حث 

 .للمنتفعين ومعاملتهم معاملة حسنة والعمل على راحتهم

كافة   • حل  على  للعمل  وفروعها  الصحي  للتأمين  العامة  بالهيئة  بالمسئولين  المباشر  االتصال 

 .الشكاوى التي ترد من النقابات أو من العاملين المنتفعين بالخدمة الصحية

ا  • التأمين  سكرتاريا  يحضرها  شهرية  واجتماعات  لقاءات  أعضاء  عقد  مع  العامة  بالنقابات  لصحي 

العام   واالتحاد  العامة  للنقابات  المختلفة  الصحي  التأمين  ووحدات  مستشفيات  إدارات  مجالس 

 .للتدارس والمتابعة واستعراض المشكالت لعالجها

توثيق العالقات بين االتحاد العام والهيئة العامة للتأمين الصحي والتعاون مع األجهزة المختصة   •

 .بالهيئة لتذليل الصعوبات وتبسيط اإلجراءات

االشتراك مع سكرتارية التأمينات االجتماعية في إعداد البرامج التدريبية للتأهيل وإعداد كوادر   •

 .نقابية تعمل في مجال التأمين الصحي

متابعة المنتفعين بالتأمين الصحي وحث الهيئة على التعاون مع األطباء اإلخصائيين لسد العجز   •

الخدمة الصحية  با لتقديم  التي ال يوجد بها أخصائيون  الجمهورية  لمراكز في مختلف محافظات 

 .للمنتفعين

التأمين الصحي لعضوية مجالس    ة العمل على ضم ممثلي النقابات العامة األعضاء في سكرتاري •

بالمحافظات وذلك لسه الصحي وفروعها  للتأمين  العامة  للهيئة  التابعة  المستشفيات  ولة  إدارات 

 .التعاون بين هذه الجهات وسكرتارية التأمين الصحي باالتحاد العام لنقابات عمال مصر
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الخدمة للمنتفعين باالتفاق مع   • العمل على إنشاء مستشفيات بالمراكز وعيادات شاملة لتسهيل 

 .الهيئة العامة للتأمين الصحي واالتحاد العام لنقابات عمال مصر 
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الوطنية العليا للجان العمالية اللجنة  
مالية()االتحاد العام للنقابات الع  

 )النقاباتمؤتمر الجمعية العمومية للجان العمالية 

(ةيالنوعالعامة   

 العامة( بعدد )النقاباتاللجان الوطنية العمالية 

العامة النوعية( النقابات-اللجان الوطنية النوعية )  

مؤتمر الجمعية العمومية للجنه الوطنية العمالية 

النقابية على مستوى الوحدات()ممثلين للجان   

   هيئة مكتب وأعضاء اللجنة الوطنية العمالية

النقابية بالوحدة( ةوأعضاء اللجن)هيئة مكتب   

      الجمعية العمومية للجنة الوطنية العمالية

المنضمين( عضاء)األ  
       الجمعية العمومية للجنة النقابية بالوحدة

المنضمين( عضاء)األ  
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 تتم كل المستويات باالنتخاب الحر المباشر. ➢

 يوضع نظام للتمثيل النسبي والنوعي والجغرافي.  ➢

 

 

 

 ما بعد  اثناء  ا قبلم

 التحضير   ➢

 طارئة(.  – الدعوة )عادية  ➢

 جدول األعمال   ➢

ما            – الموضوعات    –)التصديق  

 يستجد(. 

 قانون االجتماع.  ➢

 المناقشة بالحوار.  ➢

)استفساري   ➢   – األسئلة 

مباشر غير مباشر   –إيضاحي  

مغلق -مردود  -مفتوح 

 دائري(. 

- )المتصيد الشخصيات ➢

الغير  -البليد -لمتعاليا

  –المنطوي الخجول –متعاون 

اإليجابي    –المدعى  – الثرثار 

 المشاغب(. -

 

 القرار.  ➢

 التوصية.  ➢

 التنفيذ.  ➢

 المتابعة.  ➢

 التقييم.  ➢
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