
هذه هي نقابة أونيونن



الحق في االنضمام لتنظيم نقابي في 
السويد

في سوق العمل السويدية لديك الحق في أن تصبح 
عضوا في أي منظمة مهنية تعتقد أنها يمكن أن تمثل 
مصالحك في مكان عملك على أحسن وجه. ال يسمح 
لصاحب العمل أن يمنعك بأي شكل من األشكال من 
االنضمام لتنظيم نقابي، بل هذا الحق مكفول لك في 

القانون السويدي.

وأغلبية جميع العاملين في السويد أعضاء في نقابة 
عمال. وبصفة عامة، فإننا نحرص على وجود 

العالقات الجيدة بين المنظمات المهنية ونظيراتها، 
ألن من مصلحة كل منهما، من بين أمور أخرى، أن 
يتم تنظيم أكبر عدد ممكن من الناس من أجل تمثيل 

الجميع عند التفاوض واالتفاق.

أعضاء نقابة أونيونن
يمكن أن يكون جميع المسؤولين في مكان العمل 

وفي كل حياة العمل الخاصة أعضاًء في نقابة 
أونيونن بغض النظر عن مناصبهم أو شهاداتهم 

العلمية أو رواتبهم. فعلى سبيل المثال، هنالك العديد 
من األعضاء المدراء، ونسبة كبيرة من األعضاء 
حاصلين على شهادات من الكليات أو الجامعات.

باإلضافة إلى أعضائنا المهنيين، ترحب نقابة 
أونيونن أيضاً بالطالب وبالعاملين لحسابهم الخاص.

بعض المهن الشائعة بين أعضاء نقابة أونيونن 
هي مهنة مدير المشروع، والمهندس، واإلداري، 

والخبير االقتصادي، ومستشار تكنولوجيا 
المعلومات، والفني، ومسؤول التواصل، والمدير، 

ومندوب المبيعات وأكثر من ذلك.

تُعَدُّ نقابة أونيونن أكبر نقابة عمالية 
في حياة العمل الخاصة في السويد
نقابة أونيونن هي أكبر نقابة عمالية في السويد حيث يبلغ مجموع أعضائها أكثر 

من 700,000 عضو. ويتواجد أعضاؤنا في كل شيء بدءا من المجموعات 
الدولية الكبيرة إلى الشركات الصغيرة والمنظمات والجمعيات الخيرية الغير هادفة 

للربح. وفي كثير من أماكن العمل توجد منظمة محلية من خالل نادي نقابي أو 
أعضاء منتخبين ملتزمين بسالمة زمالئهم ومكان العمل وتطويرهم. نحن نؤمن 

بجمع جميع القوى في مكان العمل في نفس النقابة. ونحن نؤمن بالعمل المشترك.



النموذج السويدي لالتفاقيات 
الجماعية

واالتفاقيات الجماعية هي أساس "النموذج السويدي" 
حيث تنظم وتدير المنظمات المهنية ومنظمات أرباب 

العمل معاً الظروف الفريدة في كل صناعة. قواعد 
اللعبة لالتفاقيات منصوص عليها في قانون العمل، 
ولكن خالف ذلك ال يتدخل العالم السياسي في إدارة 

وتطوير االتفاقيات الجماعية. يجمع هذا النموذج 
بين المرونة والظروف الفريدة التي تتكيف مع 

الصناعة للشركات مع ضمان األمن وإمكانية التأثير 
للموظفين. سوق العمل

االتفاقيات الجماعية – أمن أساسي 
جيد

االتفاقية الجماعية هي اتفاق طوعي بشأن شروط 
ومكان عملك وحقوقك، بين أرباب العمل واتحاد 

النقابة التي تنظم الموظفين في مكان العمل. وبفضل 
االتفاقية الجماعية، هناك ضمان أساسي جيد يمنح، 

من بين أمور أخرى، الحق في زيادة المرتبات 
السنوية، والقواعد المتعلقة بوقت العمل ونوع 

التوظيف، والتعويض اإلضافي في حالة إجازة 
الوالدين والمرض الطويل األجل، وأحد أفضل 

التأمينات على المعاش التقاعدي في السوق والحق 
في الحصول على المعلومات والتأثير، وما إلى ذلك. 

حوالي 8 من أصل 10 أعضاء في نقابة أونيونن 
لديهم اتفاقية جماعية في أماكن عملهم ونقابة أونيونن 

لديها ما يقرب من 100 اتفاقية جماعية مختلفة. 
وتعد هذه االتفاقية أهم أداة نقابة أونيونن لضمان 

األمن والتأثير في مكان العمل للجميع. 

نقابة أونيونن في مكان العمل
في مكان العمل توجد هناك المعرفة واالنخـراط 

والفرحة والرغبة في تغيير وتطوير ظروف العمل. 
ويوجد لدينا في نقابة أونيونن حوالي 30,000 ممثل 
منتخب )أعضاء لديهم والية نقابية( من الذين يريدون 

أن يحدثوا فرقا لهم ولزمالئهم في أماكم عملهم.

معا نحن ندير قضايانا بالتعاون ومن خالل 
المفاوضات مع صاحب العمل.

نقابة أونيونن في السويد
تتكون نقابة أونيونن من 18 منطقة، بدءا من اتحاد 

نوربوتين في الشمال إلى اتحاد جنوب غرب االتحاد 
في جنوب السويد. في كل منطقة يوجد هناك مكتب، 
وأحيانا عدة مكاتب. وهذا يعني أننا قريبون إذا كانت 

أماكن العمل في المنطقة بحاجة إلى الدعم بشأن 
بعض القضايا النقابية. وتنظم معظم المناطق دورات 

دراسية ودورات وأنشطة تديرها بنفسها، وعادة ما 
تكون مجانية.

عضويتنا
إن طموح نقابة أونيونن هو أن يكون في متناول اليد 
بالنسبة لك كعضو في كل من النجاحات واإلخفاقات 

في حياة العمل. نحن نقدم عضوية مع الخدمات 
والفوائد التي تعطيك األمن والتطـور والسلطة للتأثير 
على حياتك العملية، سواء كان لديك وظيفة، أو كنت 
من الذين يبحثون عن وظيفة، أوأصبحت مديرا، أو 

بدأت نشاط تجاري خاص بك أو بدأت الدراسة. اقرأ 
المزيد عن نقابة أونيونن وعضويتنا على الموقع 

.unionen.se

ال تنسى صندوق تأمين البطالة!
عندما تكون عضواً في صندوق تأمين البطالة، 

يمكنك الحصول على تعويض إذا فقدت وظيفتك. 
سوف تحصل على تعويض على أساس دخلك 

السابق خالل فترة انتقالية. صندوق التأمين ضد 
البطالة والنقابة المهنية هما نوعان مختلفات من تلك 
المنظمات. وال تعني العضوية في صندوق التأمين 

ضد البطالة التابع لنقابة أونيونن أو أي صندوق آخر 
للتأمين ضد البطالة تلقائياً عضوية نقابة أونيونن 

والعكس صحيح.

https://hejakassa. اقرأ المزيد على الموقع
se/other-languages/
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 هي أكبر نقابة عمالية في السويد
لدينا يكون جميع موظفي الحياة العملية الخاصة مرحب 

بهم، بغض النظر عن شهاداتهم العلمية ومناصبهم. 

من بين أعضائنا سوف تجد العديد من المدراء وستجد 
أيضا كل من العاملين لحسابهم الخاص والطالب. رؤيتنا 

هي أن نخلق معًا النجاح، واألمن، والفرح في الحياة 
العملية. 

أونيونن


