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الظروؼ التي حاطت صياغة اإلستراتيجية

البيئة الخارجية

 -الواقع السياسي (االحتالؿ – االنقساـ)

 -الواقع االقتصادي (سياسة الحصار واإلغالؽ وجدار الفصؿ العنصري

– اعتماد سياسة االقتصاد الحر – اتفاقية باريس واثارىا السمبية – عدـ وجود

تشريعات لحماية المنتج المحمي – تدىور القطاع الزراعي)

 -الواقع االجتماعي (الفقر والبطالة – ارتفاع تكاليؼ الصحة والتعميـ – ارتفاع تكاليؼ المعيشة)

 الواقع التشريعي (قانوف العمؿ – قانوف الضماف االجتماعي – تشريعات الصحة والسالمة المينية  -ظروؼ المجمس التشريعي) الواقع الثقافي (ضعؼ النقابات في المفاوضات الجماعية – ثقافة المجتمع الذكوري – -الواقع السكاني (مجتمع فتي – تسرب مف المدارس – اليجرة الداخمية)

 الواقع العممي والتكنولوج ي (ضعؼ في لميارات التكنولوجيا المعموماتية واستخداـ الكومبيوتر – يوجد برنامج محوسب لمعضوية)البيئة الداخمية
 .1المحاور الرئيسية لالستراتيجيات :لقد تـ التاكيد مجددا عمى المجاالت التالية كمحاور الستراتيجيات التنفيذ:
 .1التنسٌب وزٌادة العضوٌة
 .2انتخابات النقابات واالتحاد
 .3الدفاع عن الحقوق واالستجابة الحتٌاجات االعضاء
 .4البناء االداري الداخلً
 .5الدور الوطنً
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 .6مكافحة الفقر والبطالة
 .7الشراكة الثالثٌة والحوار االجتماعً
 .8المشاركة فً صٌاغة التشرٌعات والقوانٌن
 .9العمل الالئق (المفهوم العام والتفصٌلً)
 .10التوعٌة والتثقٌف (البعد النقابً والحقوقً والنضالً المطلبً)
 .11المرأة
 .12الشباب
 .13العالقات
 .14االعالم
 .15التموٌل

الرسالة
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نحف االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف ،منظمة عمالية نقابية ديمقراطية مستقمة ،نيدؼ الى تنظيـ العماؿ والعامالت في النقابات القطاعية وتحسيف ظروؼ

عمميـ وأوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية وتحقيؽ شروط العمؿ الالئؽ وزيادة وعييـ النقابي وتمثيميـ عمى كافة المستويات الوطنية والدولية ،والمشاركة النضاالت

الوطنية وفي وضع السياسات والتشريعات االقتصادية واالجتماعية مف خالؿ النضاؿ النقابي وتعزيز دور الشراكة في الحوار االجتماعي والمفاوضات الجماعية

عمى المستوى المحمي والوطني وصوال الى العدالة االجتماعية.
الرؤية

تنظيـ نقابي ديموقراطي موحد ومستقؿ يعمؿ بتميز لتحقيؽ شروط العمؿ الالئؽ والمشاركة الفاعمة في صنع الق اررات ووضع القوانيف واالنظمة والسياسات المتعمقة

بالعماؿ وتعزيز الشراكة الثالثية والعالقات المحمية والعربية والدولية.
القيم
 احتراـ الديمقراطية وممارستيا. -احتراـ األنظمة والموائح الداخمية والسياسات وااللتزاـ بتطبيقيا.

 المساواة لمجميع بغض النظر عف الجنس والديف والعرؽ والموف. -ممارسة الشفافية المالية واإلدارية

 -احتراـ التعددية وحرية التعبير عف الرأي

 الصدؽ واألمانة واإلخالص والكرامة والحرية -تعزيز الشراكة والحوار االجتماعي

 العمؿ بروح الفريؽ عمى كافة المستويات -االنتماء العالي لمحركة النقابية
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 تنمية الثقافة الوطنية واالنتماء لألرض احتراـ قيمة العمؿاألهداف اإلستراتيجية
 التميز اإلداري وتعزيز البناء الداخمي وتقوية الييكؿ التنظيمي المؤسسي. -تعزيز دور االتحاد في مجاؿ التنظيـ النقابي والتشريعات.

 تنمية االستدامة واالستقاللية المالية واالعتماد عمى الذات. -تعزيز الدور الوطني والتنموي لالتحاد.

التحميل البيئي
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االتحاد العام لنقابات عمال فمسطين
البيئة العامة لنشاط االتحاد
المجال
القوى والظروف السياسية

التحدي
 صياغة خطط االتحاد وفقا لمسيناريو األوؿ – بقاء الوضع عمى ما ىو عميو – كأولوية أولى تخدـ االحتماالت االخرى االرتقاء بمستوى عالقات االتحاد مع االتحادات الدولية والحركات الشعبية صياغة العالقات والتحالفات عمى اساس مف التمثيؿ الحقيقي لمعماؿ وليس عمى ارضية سياسية .اف ىذا الشكؿ مف التحالؼ سيبقي البابمفتوحا اماـ الكادر السياسي والتنظيمي لممشاركة في الفعاليات النقابية لكف باعتبارىـ ممثميف لمعماؿ.

 صياغة خطط عمؿ طموحة وبآليات فاعمة تسمح بادخاؿ التغييرات الجذرية في فمسفة عمؿ االتحاد الحالية. البحث الجاد عف سبؿ عممية لتوحيد الحركة النقابية.القوى والظروف االقتصادية

 البحث عف قواسـ مشتركة بيف االتحاد ومؤسسات أخرى -محمية ودولية -لخمؽ مشاريع تشغيؿ وفرص عمؿ. الضغط والتشبيؾ مف اجؿ تعديؿ وتطوير نصوص اتفاقية باريس بشاف العماؿ الفمسطينييف العامميف في اسرائيؿ. تطوير قانوف العمؿ بشكؿ ايجابي لصالح العماؿ وتطبيقو تشريع قانوف لمضماف االجتماعي ايجاد فرص عمؿ الئقة لمعماؿ وتنظيميـ وتحقيؽ حماية قصوى لحقوقيـ. اعادة صياغة االولويات بالتركيز عمى بعد نضالي مطمبي حقوقي لمعامميف بما يعني القياـ بالدفاع عف حقوؽ العامميف واسنادىـ في مواقعالعمؿ والمساىمة في الجيود الوطنية اليادفة لخمؽ فرص عمؿ .
 المشاركة في الضغط والتشبيؾ مف اجؿ خطة تنموية شاممة ومستدامة وبناء اقتصاد مقاوـ مشاركة االتحاد بطرح اوراؽ عمؿ تعبر عف وجية نظره في المجمس االقتصادي االجتماعي تشكيؿ تعاونيات ومشاريع مدرة لمدخؿ ومشغمة لأليدي العاممة. -تشجيع التصنيع الغذائي.
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التحدي

المجال
 المساىمة في النضاالت الوطنية ضد االستيطاف والجدارالقوى والظروف االجتماعية

 -اعادة الحياة لمنشاطات االجتماعية في العمؿ النقابي

 التركيز عمى اشراؾ نسبة اكبر مف النساء في النقابات. التصدي لعمالة االطفاؿ تعزيز التواصؿ مع المكونات الشعبية عمى المستوى المحمي والعربي -تحقيؽ الوحدة النقابية العمالية

 تعزيز الروابط االجتماعية مف اجؿ مجتمع اقوى تقوية الصمود الفمسطينيالقوى والظروف التشريعية

 متابعة النضاالت والمفاوضات القرار مزيد مف الموائح التفسيرية لقانوف العمؿ وتطويره بشكؿ افضؿ. الضغط مف اجؿ اقرار قانوف النقابات الضغط باتجاه قوانيف تقوـ بترشيد عممية االستيراد بما ال يضر بػ ويحافظ عمى االنتاج الزراعي والصناعي الوطني. -تشكيؿ لوبي ضاغط لتطبيؽ القانوف

القوى والظروف الثقافية

 االستجابة لتحديات تغيير وتطوير الثقافة السائدة حاليا -تنفيذ برامج التثقيؼ والتوعية النقابية والحقوقية العمالية

 تدريب الكادر النقابي في مجاالت العمؿ النقابي المختمفة العمؿ عمى توقيع اكبر عدد ممكف مف االتفاقيات الجماعية استخداـ االعالـ بطريقة فعالة لتوعية الراي العاـ حوؿ حقوؽ العماؿ -تعديؿ االنشطة والتحركات النقابية لتحسيف وضع دائرة المراة
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المجال
القوى والظروف السكانية
القوى والظروف العممية والتكنولوجية

التحدي
 تبني استراتيجيات الوصوؿ الى االماكف النائية والريفية لزيارة العماؿ بأىداؼ العمؿ النقابي. التشكيؿ الحقيقي لمجاف العمالية في المواقع كافة -التوجو نحو تعزيز امتالؾ التكنولوجيا ونظميا وتوظيفيا في العمؿ النقابي واتمتة العمؿ والتوثيؽ.

8

البيئة المباشرة لنشاط االتحاد
التحديات

المجال
الوضع القانوني لالتحاد

 -الحفاظ عمى تراث االتحاد وتاريخو النضالي في الحركة النقابية

التحالف مع االحزاب السياسية

 -التوجو لمعمؿ وفقا لصيغ تحالؼ تقوـ عمى اساس النضاؿ المطمبي النقابي وتمثيؿ العماؿ

العالقات مع المؤسسات المحمية

 الحفاظ عمى وتعزيز العالقات القائمة مع المؤسسات المحمية. منيجة العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني ليتمكف االتحاد مف تشكيؿ لوبي ضاغط في القضايا العمالية والنضاؿ الوطني والمطمبي. -البحث الجاد عف فرص وآليات توحيد الحركة النقابية

 التميز في خدمة العماؿ والتعاطي المبدع مع قضاياىـ بالمقارنة مع النقابات واالتحادات الموازيةالعالقات مع المؤسسات العمالية العربية
العالقات مع المؤسسات العمالية الدولية

 مراجعة العالقات القائمة بيف االتحاد والمؤسسات واالتحادات العمالية العربية واعادة تنظيميا والتخطيط لتفعيميا وتوسيعيا لالرتقاء بيا الىمستوى تحديات تمثيؿ االتحاد لمعماؿ الفمسطينييف.
 تقوية وتمتيف البناء الداخمي لدائرة العالقات الدولية وتنظيـ عمميا وفقا لبرنامج عمؿ محدد وتطوير ميارات اعضاءىا والعامميف فييا مف اجؿاالستثمار االمثؿ ليذا الكـ الكبير مف العالقات.
 -تعزيز ىذه العالقات ونسجيا مع النقابات العامة لتستفيد مف ذلؾ عمى اساس قطاعي.

 تنظيـ اختيار المشاركيف في الوفود التمثيمية لالتحاد في الخارج وتطوير الفائدة عمى اسس تخصصية. تنمية وتطوير الكادر وزيادة عدده لتعزيز ىذه العالقات وتمثيؿ االتحاد لدى االتحادات العالميةعالقات االتحاد مع الهستدروت

 مطالبة اليستدروت بحقوؽ العماؿ الفمسطينييف العامميف في اسرائيؿ والمستوطنات الضغط عمى اليستدروت مف اجؿ االلتزاـ بدفع مستحقات العماؿ وفقا لالتفاقية السابقة والعمؿ عمى تطويرىا بما يضمف حقوؽ العماؿالفمسطينييف والدفاع عنيـ لدى ارباب العمؿ االسرائيمييف وتسميـ مستحقاتيـ اوال باوؿ.

 -مطالبة اليستدروت بتطوير موقفو السياسي واتخاذ موقؼ واضح وداعـ لعممية السالـ.
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البيئة الداخمية لالتحاد
المجال
هيكمية االتحاد
النقابات المنضوية تحت لواء االتحاد
الدوائر العاممة في االتحاد

التحدي
 تفعيؿ ىيئات االتحاد وفقا لمنظاـ الداخمي خصوصا مجمس االتحاد تشكيؿ لجنة الرقابة وتفعيميا استكماؿ تفعيؿ النقابات العامة والفرعية وعقد مؤتمراتيا واجراء انتخابات لييئاتيا االدارية وتفعيؿ ىياكميا التنظيمية وفقا لخطط نشاطيةاستراتيجية وسنوية.
 اعادة صياغة الييكؿ الوظيفي – الدوائر -بما يالئـ واقع وامكانات االتحاد مف جية وحاجاتو النشاطية مف جية اخرى. -توجد حاجة لوحدة تفظيمية تعنى بالشئوف االدارية وشئوف الموظفيف.

 اختيار كوادر وكفاءات نقابية تقوـ بتفعيؿ الدوائر وفقا لمنظاـ الداخميالموظفين

 لضماف مأسسة االتحاد يجب القياـ بما يمي عمى صعيد الموظفيف: oتاسيس دائرة ادارية في االتحاد
 oتحديد حاجة االتحاد مف الموظفيف الرسمييف العامميف باجر
 oرسـ ىيكؿ تنظيمي وظيفي يحدد المسميات الوظيفية والتبعيات االدارية
 oاعداد اوصاؼ وظيفية لكافة الوظائؼ
 oتطبيؽ النظاـ ببعديو االداري والمالي
 oاعداد وتطبيؽ نظاـ االداء السنوي لمعامميف
 oاعداد سياسات الموارد البشرية مف توظيؼ ،التعويضات والحوافز ،التدريب ،تقييـ االداء ونظاـ عمؿ لممتطوعيف وغيرىا
 oتوظيؼ مدير اداري \ مالي في االتحاد

 oتحديد المسئوليات والصالحيات لمكادر الوظيفي والكادر الطوعي السياسي والتمييز بينيما.
 oتسكيف الوظائؼ الشاغرة في االتحاد

10

التحدي

المجال
 oتنمية قدرات الموظفيف في مجاالت العمؿ المختمفة.
تقييمات االتحاد

 -تبني فمسفة التقييـ المنيجي لمختمؼ النشاطات والبرامج واالتحاد ككؿ.

عضوية العمال في نقابات االتحاد

 دراسة سبؿ تثبيت العضوية في النقابات الفرعية وزيادتيا واتخاذ إجراءات مناسبة بذلؾ. تعزيز دور النقابات القطاعية في الفروع في مجاؿ العالقة مع العماؿ واالستعاضة عف ىيئة المجالس الموائية بالمجالس التنسيقية بيف النقاباتبشكؿ تدريجي.

 اعادة صياغة حزمة الخدمات التي تقدـ لمعماؿ عمى اسس ومفاىيـ جذرية –باعتبارىا خدمات مساعدة وليست اساسية لمعضوية -تضمفتصويب فمسفة العضوية في النقابات.
 العمؿ الجاد عمى رفع نسبة العضويةبرامج التنسيب

 اعادة منيجة فمسفة تنسيب وعضوية العماؿ عمى اسس مينية تنمي القناعة الداخمية وعالقة الثقة واالنتماء باستخداـ شتى سبؿ االتصاؿالفردي والجماعي والجماىيري بالعماؿ.

 وضع برامج تنسيب جماعي تستيدؼ كافة العامميف بكؿ قطاع.حوافز العضوية

 التميز في تقديـ الخدمات لمعماؿ البحث عف وعقد اتفاقيات (توفر خدمات ،منافع) مع مؤسسات محمية لكؿ اعضاء االتحاد. حسـ مسالة اعتراؼ الفروع بعضوية العماؿ في النقابات القطاعية. -توحيد رسوـ العضوية في كافة النقابات القطاعية.

عوائق توسيع العضوية

 تشكؿ عوائؽ توسيع العضوية تحديا كبي ار اماـ االتحاد يقتضي التعامؿ مع كؿ منيا بفمسفة خاصة ،مثال: oصياغة فمسفة عمؿ تحدد شروط واسس ودوافع العضوية وتكثيفيا وتعميـ ىذه الفمسفة عمى النقابات القطاعية.
 oالمساىمة في مشاريع خمؽ فرص عمؿ ومكافحة الفقر والبطالة بالتنسيؽ مع المؤسسات االخرى
 oتنمية الموارد المالية لالتحاد والتي مف شانيا تكثيؼ نشاطاتو التي تفتح المجاؿ اماـ النقابات القطاعية لالتصاؿ بالعماؿ وتنسيبيـ
 oزيادة عدد الكادر النقابي المتفرغ وتفعيؿ عمؿ الدوائر النشاطية المختمفة في االتحاد.

 oتعزيز الديموقراطية في النقابات وىيئات االتحاد بما يسمح باعطاء فرص لكافة القطاعات لممشاركة في كافة اشكاؿ النشاطات النقابية.
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التحدي

المجال

 oالضغط والتشبيؾ مف اجؿ وحدة الحركة النقابية وانياء حالة تشرذميا وانقساميا.
إستراتيجية االتحاد

 مف الميـ الحفاظ عمى االتحاد كتنظيـ عمالي نقابي مستقؿ يكرس ويعزز انجازات الحركة النقابية والدفاع عف حقوؽ العماؿ وتمثيميـ وتنظيـصفوفيـ.

 حماية حؽ الممكية السـ وشعار االتحاد ومنع استغالؿ الغير لو. لضماف تحقيؽ الناتج المتوقعة جراء قياـ االتحاد بدوره يجب القياـ بما يمي مف النشاطات التي ادرجت في الخطة التشغيمية السابقة لالتحاد: oحممة مناصرة وضغط كبيرة عمى المستوى الوطني في مجاؿ الفقر والبطالة.
 oنشاطات مكثفة تستيدؼ تنمية الديمقراطية في صفوؼ العماؿ والنقابات
 oنشاطات تستيدؼ تقوية وتعزيز دور المرأة.

 oنشاطات تستيدؼ تقوية وتعزيز دور الشباب.
 oاطالؽ الطاقات االبداعية لالفراد.
 oتوظيؼ موظفيف إدارييف في جوانب العمؿ النشاطي المختمفة.

 oتوفير شبكة كومبيوتر داخمية وبرامج تمكف مف متابعة العضوية والتنسيب.
 الحاجة الى وحدة فيديو كونفرنس لالتصاؿ باالتحاد في غزة. متابعة العمؿ الحثيث عمى تنفيذ النشاطات التشغيمية التي مف شانيا تحقيؽ اىداؼ استراتيجة االتحاد الماضية عند تحديد االىداؼ اإلستراتيجية لممرحمة المقبمة يجب االخذ بعيف االعتبار النضاالت المطمبية التالية: oالمطالبة بوقؼ عمالة األطفاؿ.
 oمحاربة البطالة والفقر.

 oالمطالبة بإنشاء محاكـ عمالية كما نص عميو قانوف العمؿ.
 oالمطالبة بتحديد حد أدنى لألجور
السياسات العامة لالتحاد

 -تطبيؽ السياسات والنظـ الداخمية وااللتزاـ بيا مف اكبر التحديات التي يجب اف تالحقيا المجنة التنفيذية ويحسميا المؤتمر العاـ القادـ.

الثقافة والقيم السائدة حاليا

 -العمؿ عمى تجذير القيـ وتاصيميا في مسيرة االتحاد وتبنييا كضوابط لمعمؿ والنجاح مف خالؿ توعية االعضاء بيا وحثيـ عمى ممارستيا.
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معايير تقييم االداء

 -تبني منيجية تقييـ عممي مبنية عمى القياس الدوري لمؤشرات النجاح المحددةفي الخطط

نشاطات االتحاد بشكل عام

 -استمرار ىذه النشاطات مرتبط باعادة تمويؿ مشاريع ترتبط بيذه الجوانب النشاطية .وىي غالبا ما يتـ تنفيذىا عمى المستوى الوطني.

 توعية االقيادات باىمية التقيـ الدوري والمنيجي -الدروس التي تـ استنتاجيا مف النشاطات:

 oيجب أف تمعب النقابات دو ار مباش ار وأكثر فعالية عمى أساس تمثيميا الواسع لمعماؿ وتصميب عالقات النقابات مع قواعدىا العمالية وقطاعاتيا
االنتاجية.

 oيجب أف يصؿ االتحاد الى االكتفاء الذاتي ماديا.
 oمواصمة العمؿ بالرغـ مف كؿ الظروؼ الصعبة.
 المجاالت النشاطية متسعة ومتنوعو وبالتالي فاف مجاالت الحاجة لمتمويؿ في االتحاد واسعة ومتعددة وذلؾ بسبب اتساع قاعدتو وتعدد فروعووالنقابات المنضوية تحت لوائو وتكاد تشمؿ كؿ المجاالت.

 مف اجؿ اشباع ىذه الحاجة الممحة لممساعدات الخارجية – التمويؿ – فانو يمزـ االتحاد تبني استراتيجية يتـ مف خالليا تحديد واعداد مشاريعلتكوف جاىزة لطمب التمويؿ مف المانحيف .ربما يفيد ىنا توظيؼ مختصيف في ىذا الجانب وتشكيؿ لجنة مشاريع
 انشاء ارشيؼ بالوفود القادمة لالتحاد انشاء ارشيؼ بالنشاطات وتوثيقيااالحتياجات التدريبية

 تحتاج المجاف الى تثقيؼ وتوعية ونشرات تثقيفية في مواضيع قانوف العمؿ الفمسطيني والتنظيـ النقابي والحريات النقابية ومواثيؽ العمؿالدولية.

 تدريب قادة المجاف العمالية في فف التفاوض وميارات االتصاؿ وادارة االجتماعات وكذلؾ في حؿ النزاعات العمالية دورة تدريبية لمناشطات الميدانيات والناشطات في دوائر المراة عمى ادارة وتنظيـ الحمالت التثقيفية والتعبوية. حمالت تعبئة وتثقيؼ في مراكز العمؿ والسكف واستخداـ وسائؿ التثقيؼ الجماىيري بشكؿ كبير. تدريب مدربات في النوع االجتماعي وتمكيف النساء مف الناشطات النقابيات -تنظيـ حممة تثقيفية وتعبوية خاصة في النوع االجتماعي لموصوؿ الى اكبر قدر مف النساء واستخداـ كافة الوسائؿ المتاحة
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 -دورات تثقيفية في قانوف العمؿ والحقوؽ العمالية ومواثيؽ العمؿ الدولية المختمفة

 دورات تدريبية في ادارة المؤسسات والميارات االدارية والمالية وفف التفاوض واالتفاقات الجماعية وحؿ النزاعات. دورات تدريبية في حفظ التسجيؿ وحفظ سجالت العضوية وكتابة التقارير ومحاضر االجتماعات. دورات تدريبية في ادارة العممية االنتخابية وتسجيؿ الناخبيف والمرشحيف وشروط الترشح والعممية االنتخابية وشروط التصويت وكؿ ما يتعمؽبنزاىة العممية االنتخابية.

 تدريب مدربيف ومختصيف في التفتيش العمالي والصحة والسالمة المينية. تنظيـ دورات تدريب وورش عمؿ تيدؼ إلى تطوير ميارات التفاوض الجماعي لمموظفيف في الدائرة توفير شروحات مبسطة ومفصمة عف القوانيف الخاصة وخاصة قانوف العمؿ . تنظيـ ورش عمؿ مشترطة مع مؤسسات اخرى لتطوير عالقات التعاوف والتشبيؾ مع المؤسسات . تعزيز الدعـ الداخمي لمدائرة القانونية لكي يتمكنوا مف ممارسة صالحياتيـ -تزويدىـ ببطاقات تعريؼ تمزـ في الزيارات الميدانية

 االطالع عمى تجارب دوؿ اخرى في مجاؿ فض المنازعات العمالية تطوير الموارد المتاحة لمدائرة مف وسائؿ اتصاؿ \ سيارة \ اجيزة حاسوب دورات تدريب في الحمالت والضغط والتاثيرعمى صانعي القرار

 تطوير ميارت المغة االنجميزية و الميارات االدارية تحسيف التوثيؽ في الدائرة تطوير النماذج المستخدمة في عمؿ الدائرة وتوحيدىا لكؿ الدوائر . تنظيـ برامج تدريب في مجاؿ التعاقدات ,الحقوؽ و الواجبات . تطوير ميارات عضوات الدائرة في مجاؿ كتابة المشاريع\ إدارة المشروعات\ الكمبيوتر و المغة االنجميزية -تطوير مياراتيف في مجاؿ التفاوض \ عقود العمؿ \ حقوؽ العماؿ \ االنتخابات
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 -تشكيؿ لجاف عمالية لمنساء العامالت.

 تطوير الموارد المالية لمدائرة وتطوير التجييزات الموجستية وتفريغ كادر نسوي في دوائر المرأة في الفروع .مالية االتحاد

 ايجاد استراتيجيات لمتمويؿ الذاتي لالتحاد: oتطبيؽ رسوـ عضوية النقابات العامة
 oتقاضي رسوـ خدمات وتحصيؿ حقوؽ عمالية
 oالتوجو نحو االستثمار وايجاد مشاريع مدرة لمدخؿ لصالح االتحاد
 oتحصيؿ المستحقات مف اليستدروت

 تعزيز وتنمية العالقات الدولية بما يسمح بتمويؿ مزيد مف المشاريع البدء باعداد مقترحات مشاريع الستقطاب وتجنيد االمواؿ مف المانحيف رفع نسبة العضوية نتطبيؽ النظاـ المالي بحذافيره عمى كافة المستويات لضماف الشفافية المالية -العمؿ وفقا لموازنات سنوية

استراتيجيات العمل
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 .2المحاور الرئيسية لالستراتيجيات :لقد تـ التاكيد مجددا عمى المجاالت التالية كمحاور الستراتيجيات التنفيذ:
 .16التنسٌب وزٌادة العضوٌة
 .17انتخابات النقابات واالتحاد
 .18الدفاع عن الحقوق واالستجابة الحتٌاجات االعضاء
 .19البناء االداري الداخلً
 .20الدور الوطنً
 .21مكافحة الفقر والبطالة
 .22الشراكة الثالثٌة والحوار االجتماعً
 .23المشاركة فً صٌاغة التشرٌعات والقوانٌن
 .24العمل الالئق
 .25التوعٌة والتثقٌف
 .26المرأة
 .27الشباب
 .28العالقات
 .29االعالم
 .30التموٌل

االستراتيجيات بحسب األهداف اإلستراتيجية
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الهدف االستراتيجي االول  :التميز االداري وتعزيز البناء الداخمي وتقوية الهيكل التنظيمي المؤسسي
 .1تعزٌز وتقوٌة البناء االداري الداخلً
 .2تنمٌة ومأسسة العالقات العامة المحلٌة والدولٌة
 .3تعزٌز وتطوٌر االعالم المؤسسً
الهدف االستراتيجي الثاني :تعزيز دور االتحاد في مجال التنظيم النقابي والتشريعات
 .4التنظٌم النقابً والتنسٌب وزٌادة العضوٌة
 .5النشاطات االجتماعٌة والخدمات
 .6تعزٌز انخراط ودور المرأة فً صفوف النقابات وهٌئات االتحاد
 .7تعزٌز انخراط ودور الشباب فً صفوف النقابات وهٌئات االتحاد
 .8تعزٌز الدٌمقراطٌة واجراء االنتخابات للنقابات وهٌئات االتحاد
 .9التثقٌف واالعالم والدراسات والنشر
.10

الدفاع عن الحقوق

.11

تروٌج شروط العمل الالئق

.12

تروٌج شروط الصحة والسالمة المهنٌة

.13

تعزٌز دور االتحاد فً القضاٌا القانونٌة وعالقات العمل

.14

المشاركة فً التشرٌعات والقوانٌن
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الهدف االستراتيجي الثالث :تنمية االستدامة واالستقاللية المالية واالعتماد عمى الذات
تنمٌة االستدامة واالستقاللٌة المالٌة واالعتماد على الذات
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