
Unionen هنا اتحاد
أكبر اتحاد تجاري في القطاع الخاص في السويد

اللغة العربية اتحاد نقابة العامل 



تشمل بعض المهن األكثر شيوًعا بين 
أعضائنا مديري المشروعات والمهندسين 
واإلداريين وعلماء االقتصاد ومستشاري 
تكنولوجيا المعلومات والفنيين والمديرين 
ومسؤولي المبيعات. حيث يعمل أعضاء 
االتحاد في مجاالت مثل التصنيع والبيع 
بالجملة والنقل واللوجستيات والبحوث 

والتطوير وخدمات الوكاالت/ الخدمات 
التجارية ومراكز خدمة العمالء 

باإلضافة إلى مجال اإلنشاءات وصناعة 
الكيماويات واالستشارات والمنظمات 
غير الربحية وتكنولوجيا المعلومات 

والحراجة وصناعة الورق واالتصاالت 
السلكية والالسلكية والصناعات الغذائية 

واإلعالم والخدمات الخاصة لرعاية 
األسنان وغير ذلك.



»Unionen« مرحًبا بك في اتحاد نقابة العمال

ُيعد اتحاد Unionen أكبر نقابة عمالية في السويد في سوق العمل الخاص وأكبر 
نقابة عمالية عالمية تضم ذوي الياقات البيضاء، حيث لدينا ما يزيد على 600000 
عضو، 30000 عضو منهم ُعينوا بصفتهم ممثلين لالتحاد في أكثر من 60000 
شركة ومنظمة، كما يضم االتحاد أعضاء في كافة النواحي بدًءا من المجموعات 

الدولية الكبرى إلى الشركات العائلية الصغيرة.

 Unionen أعضاء اتحاد
يمكن أن ُيصبح جميع العاملين ذوي الياقات البيضاء في مكان عمل ما بالقطاع الخاص 
أعضاًء في اتحاد Unionen بغض النظر عن مناصبهم أو خلفيتهم التعليمية أو مستوى 
حياة  تحسين  على  تعمل  التي  السياسات  اتباع  دائًما  يمكننا  ذلك  عن  فضالً  رواتبهم، 
 Unionen أعضائنا المهنية وذلك بغض النظر عن االعتبارات السياسية، طالما أن اتحاد
التصنيع  مجال  في  أعضاؤنا  يعمل  ذلك،  على  سياسي. عالوًة  بأي حزب  مرتبط  غير 
الرسمية/  بالتجزئة والنقل والشحن والبحوث والتطوير والدوائر  الجملة والبيع  وتجارة 
الورقية  والصناعات  والحراجة  اإلنشاءات  ومجال  العمالء  خدمة  مراكز  المقاوالت، 
واإلعالم  الغذائية  والصناعات  المعلومات  وتكنولوجيا  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 
والخدمات الخاصة لرعاية األسنان والعديد من القطاعات األخرى. ُيعد مستوى عضوية 
النقابة العمالية في السويد مرتفًعا - حوالي 70% - وعادًة ما ُيشجع أصحاب العمل على 

االنضمام إلى العضوية.

حق تكوين الجمعيات في السويد
يعطي الحق في تكوين الجمعيات السارية في السويد لك في الحق االنضمام بحرية إلى 
أي نقابة عمالية تختارها، وال يمكن لرّب العمل عدم السماح لك باالنضمام إلى أي نقابة 
عمالية. كما ُيعد األمر انتهاًكا لحرية تكوين الجمعيات في حالة محاولة أي شخص بأي 
طريقة منعك من االنضمام إلى أي نقابة عمالية، وكذلك ليس عليك الرد إذا سألك رّب 

عملك عّما إذا كنت تنوي االنضمام إلى نقابة عمالية أم ال.

النموذج السويدي 
ُتشّكل االتفاقات الجماعية أساس »النموذج السويدي« الذي ُتحدد فيه ظروف كل قطاع 
وذلك من خالل النقابات العمالية ومنظمات أرباب العمل. كما أن الحكومة ال تتدخل في 
هذا األمر بما أن النقابة العمالية ومنظمات أرباب العمل تتولى المسؤولية، على الرغم 
من أنه يجوز لها وضع الحدود من خالل قوانين العمل. يجمع النموذج مرونة الشركات 

مع أمن وتأثير الموظفين.



االتفاقات الجماعية 
والموظفين  العمل  أرباب  بين  تطوعي  اتفاق  هو  الجماعي  االتفاق 
حول الحقوق الممنوحة لك في مكان العمل. ينظم االتفاق الجماعي 
زيادة الرواتب كل عام ومدفوعات العمل اإلضافي ونظم التأمين 
شابه  وما  النفوذ  ممارسة  في  الحق  إلى  باإلضافة  التكميلي 
ذلك. إذا كنت تعمل في مكان عمل ما وفًقا التفاق جماعي، 
يمكنك أن تكون بأمان عند معرفة أن هناك اتفاق بالنسبة 
إليك ينص على راتبك وطبيعة الوظيفة وساعات العمل 
يغطي  ذلك.  غير  والكثير  اإلشعار  وفترة  واإلجازات 
في  أعضاء   10 من  أعضاء   8 حوالي  جماعي  اتفاق 
ما  إجماالً  االتحاد  يمتلك  حيث   Unionen اتحاد 
منظمات  لدى  مختلف  جماعي  اتفاق   100 يقارب 

أرباب العمل في القطاع الخاص.

)A-kassa( صندوق إعانات البطالة
العمالية  النقابة  واتحاد  البطالة  إعانات  ُعد صناديق 
كونك  خالل  من  مختلفين.  منظمتين   »Unionen«
بذلك  فإنك  البطالة،  إعانات  صندوق  في  عضًوا 
حيث  وظيفتك،  فقدت  حالة  في  دخالً  تضمن 
تحصل على مبلغ معين من المال لفترة مؤقتة 
كنت  إذا  جديدة.  وظيفة  على  تعثر  حتى 
أي  في  وعضًوا  الوظائف  بين  يتنقلون  ممن 
يمكنك  البطالة،  إعانة  صناديق  من  صندوق 
الحصول على قيمة تصل إلى 80% من دخلك 
في  تقريًبا  سويدي  كرون  )حتى 25000  السابق 
العضوية  تعني  ال  ذلك  ومع  أقصى(.  بحد  الشهر 
آخر  نوع  أي  أو  البطالة  في أي صندوق إلعانات 
من التأمين ضد البطالة أنك عضو بصورة تلقائية في 

اتحاد النقابة العمالية »Unionen« والعكس.

يمكن تحسين أي شيء
نبذل قصارى جهدنا باستمرار في اتحاد Unionen لتحسين الظروف الخاصة بأعضائنا 
وتغييرها، وإيماننا الراسخ وقوتنا المحركة تأتي من أنه على الرغم من امتالك معظمنا 
حياة مهنية مالئمة إلى حٍد كبير هذه األيام، إال أنه ما زالت هناك مساحة للتحسين. فنحن 
المتخصصون في عملية التحسين، كما أننا نوضح ألعضائنا وللعالم المحيط ما يمكنهم 
األوقات  في   - أنفسهم  تحسين  إلى  باإلضافة  واالقتصاد  عملهم  مكان  لتحسين  به  القيام 

.Unionen الجيدة والصعبة - وما الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه لدينا في اتحاد

وإذا كان في إمكاننا تحسين الحياة المهنية، يمكننا تحسين المجتمع.
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اتحاد Unionen في مكان العمل
ُيعد مكان العمل هو الميدان األكثر أهمية لدى اتحاد Unionen، حيث إنه المكان الذي 
نتعلم فيه ظروف العمل الحقيقية وكيف يمكن تحسين تلك الظروف وتغييرها. وكذلك هو 
المكان الذي نناقش فيه المشكالت المختلفة ونتفاوض بشأنها مع رّب العمل. يمتلك اتحاد 
Unionen حوالي 3200 نادي للنقابة العمالية ولديه 4000 ممثل للنقابة. تتراوح أعداد 

األعضاء المنضمين ألندية النقابة العمالية من خمسة إلى خمسة آالف عضو.

اتحاد Unionen في جميع أرجاء السويد
 )Unionen Norrbotten( اتحاد  من  بدًءا  منطقًة   18 من   Unionen اتحاد  يتألف 
الذي يقع في شمال السويد إلى اتحاد )Unionen Sydväst( الموجود في جنوب غرب 
السويد. ويقع في كل منطقة مكتب أو أكثر من مكاتب اتحاد Unionen. وهو ما يعني 
أننا موجودون من أجل أماكن العمل تلك في المنطقة التي تحتاج اإلرشاد والدعم فيما 
يتعلق بأمور النقابة العمالية، وتنظم مناطق عديدة دورات برامج وأنشطة تدريبية خاصة 
المعلومات حول ذلك، زور موقعنا على  بها والتي عادًة ما تكون مجانية. ولمزيد من 

.www.unionen.se

Unionen الديمقراطية المتبعة في اتحاد
الديمقراطية  على  وقائمة  أعضاؤها  يديرها  منظمة  عن  عبارة   Unionen اتحاد  ُعد 
عمل  مكان  لدى  يكن  لم  وإذا  التنفيذية  اللجان  االتحاد  أندية  أعضاء  ينتخب  التمثيلية. 
هي  باالتحاد  المجلس  وُتعد  العمل.  لمكان  ممثل  اختيار  العادة  في  يتم  اتحاد،  نادي  ما 
أربع  لالتحاد مرة واحدة كل  ممثالً  القرار، حيث يجتمع 260  الكيان األعلى في صنع 
سنوات الستعراض أعمال وأنشطة اتحاد Unionen واتخاذ القرارات بشأنها. حيث تقوم 
هذه المناقشة باإلضافة إلى القرارات المتخذة على أساس العروض المقدمة من أعضاء 
االتحاد والمناطق والمجالس اإلقليمية. ويتخذ المجلس القرارات المتعلقة بالشؤون المالية 

لالتحاد ورسوم الحالة والعضوية باإلضافة إلى اختياره للمجالس اإلقليمية.

Unionen قيادة اتحاد
يتألف المجلس التنفيذي التحاد Unionen من 13 عضًوا ينتخبهم المجلس ويدير المجلس 
التنفيذي عمل االتحاد بين المجالس. ويدعم المكتب المركزي للخبراء المجلس التنفيذي 
في مجاالت مثل التفاوض واالستشارات والتشريعات وبيئة العمل والتعليم واالتصاالت 

واإلدارة من بين مجاالت أخرى. يقع المكتب المركزي في مدينة ستوكهولم.

ال تتردد في إرسال عرضك!!
يمكن ألعضاء االتحاد تقديم اقتراحاتهم أو إرسال عروضهم في أي وقت 
إلى أندية النقابات العمالية التابعين لها أو المجالس اإلقليمية أو المجلس. 

كما يمكن لألعضاء إرسال العروض في وقت إلى اللجنة التنفيذية 
اإلقليمية أو المجلس التنفيذي ثم تلقي الرد في غضون ثالثة شهور.



شراكات وطنية ناجحة
المحترفين  للعاملين  الكونفدرالي  السويدي  االتحاد  في  عضًوا   Unionen اتحاد  ُيعد 
)TCO(. حيث يعمل اتحاد TCO على زيادة االهتمام باتحادات العاملين من أصحاب 
ُيعد  كما  اآلخرين.  القرار  وصّناع  السياسيين  تشمل  التي  الشؤون  في  البيضاء  الياقات 
اتحاد Unionen عضًوا في  االتحاد الوطني للشركات الخاصة بالموظفين برواتب في 
ُتركز على  نقابة عمالية  وهو منظمة مكونة من 25   -  )PTK( الخاص األعمال  قطاع 
المشكالت ذات الصلة بالتقاعد والتأمين. وهناك شراكة أخرى وهي االتحادات السويدية 
مع الصناعة - اتفاق تعاوني يشمل ست نقابات عمالية جميعها موقعة على اتفاقية التعاون 
العقود داخل  االتفاقية مفاوضات  تنظم هذه   .)Industriavtalet( والتفاوض الصناعي 
واألجور  النظام  على  والمحافظة  االستقرار  زيادة  تحقيق  في  ساهمت  ولقد  الصناعة 
الخدمات.  قطاع  في  التفاوض  اتفاقية  من خالل  أخرى  إلى شراكة  باإلضافة  الواقعية، 
حيث تهدف هذه االتفاقية إلى التركيز على أهمية قطاع الخدمات من أجل نمو االقتصاد 
السويدي وذلك من خالل الدمج بين خمس منظمات ألرباب العمل مع ست نقابات عمالية 

 .)Unionen تشمل اتحاد(

اتحاد Unionen من منظور عالمي
في  موجودة  شركات  في  موظفين  يعملون   Unionen اتحاد أعضاء  من  العديد  هناك 
جميع أنحاء العالم. بينما يزداد انفتاح الشركات وأسواق العمل، تزداد أهمية عمل النقابات 
العمالية الدولية. فرسالة اتحاد Unionen هو حماية مصالح أعضائه وتعزيزها وبذلك 
يتوّسع االتحاد خارج حدود السويد. وهدفنا هو إحداث تغيير في أماكن اتخاذ القرارات 
على النطاقين األوروبي والعالمي. ويشمل هذا العمل -ضمن أشياء أخرى- زيادة تمثيل 
والعالمية  األوروبية  اإلطارية  االتفاقات  من  المزيد  وإبرام  األوروبية  األعمال  مجالس 
باإلضافة إلى التأثير في السياسيين والمسؤولين العاملين في هيئات صنع القرار باالتحاد 
األوروبي. كما أننا نتعاون مع اتحادات من خارج السويد ونشارك في عمل العديد من 

منظمات نقابات العمل الدولية.  



الياقات  العاملين من أصحاب  وبعيًدا عن عضوية 
كذلك العضوية   Unionen اتحاد يقدم  البيضاء، 

لألشخاص ذوي المهن الحرة والطالب. كما يمكن 
للمديرين واإلداريين أن يكونوا أعضاء. عالوًة على 

ذلك، نقدم عضوية للضيوف حيث إنها ُتقدم ألي شخص 
قد ُمنح تصريح للعمل في السويد وهو مواطن لدولة 
من غير دول االتحاد األوروبي/ المنطقة االقتصادية 

وسويسرا. األوروبية 

ولمزيد من المعلومات حول ذلك، زور موقعنا على 
.www.unionen.se



اتصل بنا يف اتحاد 
 Unionen عىل: 
0770 870 870

يمكننا تقديم المعلومات والنصائح لك حول ظروف العمل وكذلك 
 .Unionen مزايا االنضمام لعضوية اتحاد

ُيرجى مالحظة أن المعلومات والنصائح التي نقدمها لك باللغة السويدية 
في المقام األول. ويمكننا تقديمها باللغة اإلنجليزية ولكن هذا يعتمد على 

طاقم العمل المتوفر في اليوم. وال يمكننا الوعد بأنه ستتوفر هذه المعلومات 
والنصائح بلغات أخرى ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك. 

لمزيد من التفاصيل المتوفرة باللغة اإلنجليزية، يرجى االنتقال إلى 
.www.unionen.se

 Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, :تجدنا هنا
Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro
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