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 واأللبسة النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج 

 إلدارة اجتماعات اللجان العمالية النقابية  جراءات الموحدة اإل

 في مصانع الغزل والنسيج  

 

 

الة  الفع    التواصل   أداةمصانع الغزل والنسيج    النقابية المنتخبة من قبل العمال العاملين في  جنة اللعتبر  ت     

وشروطه وتحسين مستويات    تحسين ظروف العمل  عمال بهدفبين صاحب العمل وال  للحوار االجتماعي 

الرضا الوظيفي ومناقشة قضايا العمال وتخوفاتهم بهدف إيصال صوت العمال وإيجاد الحلول المشتركة  

 .عن طريق الحوار االجتماعي الفعال ما بين العمال واإلدارة

بعة من قبل ممثلي النقابة خالل االجتماع مع اللجان العمالية، تم تطوير هذا  وبهدف توحيد اإلجراءات المت

 الدليل ليكون األداة المرجعية لهم خالل اجتماعاتهم وبكافة المناطق الصناعية. 

 التعريفات: 

 النقابة العامة للعاملين في قطاع الغزل والنسيج واأللبسة.  النقابة: 

منشآت   العمالية: اللجنة النقابية  عدة  أو  واحدة  منشأة  في  العاملين  العمال  قبل  من  المنتخبة  اللجنة 

 تحددها الهيئة اإلدارية للنقابة. 

المصنع   عضو اللجنة:  عمال  قبل  من  انتخابه  تم  والذي  أنثى  أو  كان  ذكرا  العامل  وهو 

لتمثيلهم أمام صاحب العمل خالل عملية الحوار االجتماعي وبغض النظر  

 جنسيته. عن 

العمل   الممثل النقابي:  العمال وشورط  لمتابعة قضايا  النقابة  قبل  المعين من  الشخص  هو 

 وظروفه. 

في   الجماعي  العمل  عقد 

 قطاع الغزل والنسيج: 

هو االتفاق الخطي والموقع بين أصحاب العمل والنقابة والذي ينظم بمقتضاه  

  27/10/2022  شروط العمل وظروفه والمودع لدى وزارة العمل بتاريخ 

 . 45/2022تحت الرقم 
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 يجب أن تعلم،،،

حرية التواجد في المنشأة لمقابلة العمال واالجتماع  بالحق للنقابة  منحت  ،  2022اتفاقية العمل الجماعية    أن

معهم في حال ورود أي شكوى منهم وصلت للنقابة حول تطبيق االتفاقية أو أي أمر يستجد له عالقة  

العمالية، باإلضافة وإلجراء انتخاب اللجان النقابية الفرعية وبالتنسيق مع اإلدارة لدى صاحب  بحقوقهم  

 العمل.

 

 تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية:  متابعة  ممثلي النقابة في عملية دور

تابعة  قبل التطرق الى إجراءات تشكيل اللجان النقابية العمالية، وبما أنه ومن ضمن عمل اللجان النقابية م   

التزام أصحاب العمل بتنفيذ االتفاقية الجماعية، فقد منحت االتفاقية الجماعية النقابة مجموعة من االلتزامات  

 التي يجب التطرق إليها ومعرفتها من قبل كل عضو في النقابة وهي:   

  العمل الجماعي   بأحكام عقد   أصحاب العمل  متابعة مدى التزام  عن الرئيسية  لة  المسؤو  هي   لنقابة أن ا .1

 بالنيابة عن كافة العمال في القطاع. 

بإعالم ممثلي أصحاب العمل واإلدارة على مستوى صاحب العمل    يتوجب على النقابة أن تقوم  .2

م عقد  باألشخاص المفوضين للتصرف كممثلين للنقابة فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بتنفيذ أحكا

األشخاص المفوضين، رئيس النقابة والممثل اإلقليمي للنقابة    ويكون من ضمن   العمل الجماعي، 

 . وعضو من اللجنة النقابية العمالية

حرية الوصول إلى لوحة اإلعالنات في كل مكان من أماكن العمل المشمولة  ب  تملك النقابة الحق .3

 بالتنسيق مع إدارات أصحاب العمل.   عقد العمل الجماعي وذلكبموجب 

النقابة .4 لممثلي  العمل    يكون  العمل ألصحاب  أماكن  زيارة  في  الحق  األصول  المفوضين حسب 

شريطة أن تتم هذه الزيارات خالل    عقد العمل الجماعي،ألغراض التأكد من االلتزام بشروط  

 أوقات العمل وبالتنسيق مع اإلدارة لدى صاحب العمل. 

 

 إجراءات تشكيل اللجان النقابية العمالية: 

 لعمالية فإنه يترتب على النقابة وسندا لعقد العمل الجماعي اتباع ما يلي: لتشكيل اللجان النقابية ا

 . بتحديد تواريخ انتخابات اللجنة النقابية العمالية  مسبقاً وبالتنسيق مع صاحب العمل تقوم النقابة  .1
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 .العملفي اليوم المتفق عليه، ت شكل النقابة عن طريق االنتخاب "لجنة نقابية عمالية" لدى صاحب   .2

من أعضاء منتخبين من ضمن العاملين لدى صاحب العمل بنسب تضمن    اللجنة   تتكون يجب أن   .3

التمثيل المناسب لجميع العاملين لدى صاحب العمل باختالف جنسياتهم )نسبة وتناسب لعدد العمال  

 .(والجنسيات 

عمالية لدى كل من أصحاب  تنظم النقابة جميع األمور التي تتعلق بتشكيل وآلية عمل اللجنة النقابية ال .4

العمل، ومن ذلك األمور التالية )دون حصر(: شروط االنتخاب، عدد أعضاء اللجنة، التصويت،  

 شروط انعقاد اجتماعات اللجنة وآلية اتخاذ القرار من قبل اللجنة وآلية توثيق محاضر االجتماعات.  

  ،)مرة بالشهر على األقل(  ظمتجتمع اللجنة النقابية العمالية مع صاحب العمل بشكل دوري منت .5

ليبحثوا القضايا والمسائل المطروحة والمثارة في اجتماعات اللجنة النقابية العمالية ويحتفظ كل  

 من اللجنة النقابية العمالية واإلدارة بنسخة عن محاضر االجتماع. 

مل  يلتزم صاحب العمل بمنح العاملين في اللجنة ساعات عمل مدفوعة خالل ممارستهم ألي ع .6

مرتبط باللجنة )أي لن يقوم صاحب العمل بالخصم من أجر العامل في حال شارك العامل في  

 اللجنة النقابية العمالية(. 

 

 العمالية:  النقابية إجراءات تيسير اجتماعات اللجان

  ، يترتب عليك كممثل نقابي السير في خطوات عن طريق االنتخاب   بعد تشكيل اللجنة العمالية في المصنع 

االجتماعات   محددة الى حلول ومقترحات    وضمان   والحوار االجتماعي،  لضمان نجاح عملية  الوصول 

    تصب بمصلحة العمال. 

 

 

 

أوالً 
نةقبل االجتماع مع اللج•

 ً ثانيا
خالل عملية االجتماع•

 ً ثالثا
اعالمتابعة بعد االجتم•
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 أوال: قبل االجتماع مع اللجنة النقابية العمالية: 

االجتماع من  يترتب عليك كممثل نقابي وقبل االجتماع األول مع اللجنة العمالية أن تكون جاهزاً لعملية 

 خالل: 

التحضير جيداً لالجتماع من خالل التواصل مع إدارة المصنع واعالمهم بأنك ستحضر هذا   .1

 االجتماع مع اللجنة العمالية. 

 معرفة مشاكل المصنع مسبقاً ومدى التزامه بأحكام اتفاقية العمل الجماعية.  .2
 اللجنة. تحضير اجندة االجتماع، والنقاط التي ستقوم بمناقشتها مع  .3

التحضير لعملية الترجمة، واصطحاب المترجمين معك ليقوموا بالترجمة من والى العمال في   .4

 حال تعدد الجنسيات في اللجنة. 

 

 ثانيا: خالل االجتماع األول: 

 يترتب عليك كممثل نقابي خالل االجتماع األول مع اللجنة النقابية اتباع اإلجراءات التالية: 

 نفسك وعن دورك كممثل نقابي ودورك في عملية الزيارات االستشارية. قم بالتعريف عن   .1
 قم بالتعرف على أعضاء اللجنة وجنسياتهم ومواقعهم الوظيفية.  .2

 عملية الحوار االجتماعي.   بناء  في دور النقابة التأكيد على أهداف وقم ب  .3
قوم  ت ة التي سوضح عدد الزيارات االستشاريو  ،االستشاريةزيارات ال دورك في عملية  شرحقم ب  .4

( بين  دكوشجع أعضاء اللجنة على العمل بشكل مستقل )دون وجو   خالل دورة المصنع،بها  

 زيارات المصنع. 

هي األداة الرئيسية لعملية التحسين ولتعزيز التعاون الجيد    اللجنة النقابية العماليةأن لهم اشرح  .5

 في مكان العمل.  
مالحظات ومخاوف  لجمع  )العمال( يهم وضح أن أعضاء اللجنة يجب أن يتجمعوا مع ناخب  .6

وأنه ينبغي عليهم نشر المعلومات ذات الصلة من    ،الجتماعات اللجنة العمال واستفساراتهم 

 . للعمال اجتماعات اللجنة 
على اطالع بأنشطتها    مصنعاآلخرين في ال عمالأوضح أنه يجب على اللجنة إبقاء جميع ال  .7

 المعلق. أو والتقدم المحقق / 

تأكد من تعيين شخص رئيس   عملية الحوار،وار ومسؤوليات أعضاء اللجنة في  مناقشة أد  .8

 . الجتماعات اللجنة 

 االجتماع من أجل المحضر وخطة التحسين.  وحاضر  عيّن مشارًكا واحًدا لتدوين مالحظات  .9

 

 

 :ثالثاً: خالل االجتماعات الالحقة

لمناقشتها مع العمال  و الالزم نقاط والوقت واضحة تتضمن ال  ة اجتماعجند أيجب عليك وضع  .1

   خالل االجتماع. 

 أشرك جميع العمال في عملية الحوار، ودون جميع مالحظاتهم في محضر االجتماع.  .2
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ساعد العمال في عملية اتخاذ القرار عن طريق اتباع األساليب العلمية لذلك واستخدام أساليب   .3

 تحليل جذور المشكالت. 

 تذكر،،،

تدريباً ألعضاء اللجنة خالل االجتماع على عدة مواضع مثل تحليل جذور  يمكن لك أن تنفذ 

 المشكالت، طرق حل المشكالت، مهارات التيسير 

Acrobat 

Document.pdf
 

Root cause analysis- 5 WHYS 

Acrobat 

Document2.pdf
 

Hazard hunting  

Acrobat 

Document3.pdf
 

Bow Tie 

Acrobat 

Document4.pdf
 

Tiger in zoo 

Manufacturing-fish

bone-diagram-01-22.docx
 

Fishbone 

 

 رابعاً: المتابعة ما بعد االجتماع:

 يلي: بعد االجتماع مع اللجنة العمالية، يترتب عليك وبالتعاون مع اللجنة العمالية التأكد مما 

 على أرض الواقع.  ما تم االتفاق عليه خالل االجتماع األخير  تطبيق   متابعة .1
خالل  ما تم مناقشته واالتفاق عليه العمال ب وإعالم  بمشاركة   االتأكد من أن أعضاء اللجنة قامو .2

 االجتماع. 

 التأكد من قيام اللجنة العمالية بنشر محاضر االجتماع في مكان ظاهر للعمال وبلغتهم.  .3
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 ( 1الملحق رقم )

 محضر اجتماع 

 

 _________________________________________ _عنوان االجتماع: 

 الزمان: ______________________________________________ 

 المكان: ______________________________________________ 

 

 __________________________________الحضور من ممثلين النقابة: 

                                   ___________________________________ 

                                

 الجهة التي تم االجتماع معها: ______________________________           

 عدد الحضور:__________________ 

 

 ال )    (     نساء )    (      رج                 

 جدول األعمال: _______________________________________

                     _______________________________________ 

                     _______________________________________ 

 قرارات: 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ

 التوصيات:  

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 مرفق كشف أسماء المشاركين 

 مرفقات أخرى: ____ 
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 ( 2رقم )ملحق  

List of union committee members 

 قائمة بأسماء أعضاء اللجنة 

 

 التوقيع 

Signature 

 االسم

Name 

 الرقم الوظيفي 

Worker 

Number 

 الرقم

No 

   1-   

   2- 

   3- 

   4- 

   5- 

   6- 

   7- 

   8- 

   9- 

   10- 

   11- 

   12- 

   13- 

   14- 

   15- 

 

 

 


