حوار نقابي

من �أر�شيف دورات معهد الثقافة العمالية

برناجمنا حافل بالدورات
املتنوعة و�سنعتمد
يف تنفذه على �أ�صحاب
االخت�صا�ص واخلربة

بنية املعهد جيدة
وقادر على تقدمي
خمتلف الربامج للنقابات
والوزارات والهيئات

العمالية التابع الحتاد العم��ال العرب ،واجلامعة العمالية يف القاهرة،
واملعه��د العرب��ي لل�صح��ة وال�سالم��ة املهني��ة واملعهد العرب��ي للثقافة
العمالي��ة وبحوث العمل التابعني ملنظمة العمل العربية وغريها ،ا�ضافة
اىل الربامج التدريبي��ة الداخلية واالقليمية بالتعاون مع منظمة العمل
العربي��ة ومنظم��ة العم��ل الدولية واالحت��اد الدويل للنقاب��ات احلرة،
واملركز االمريكي للت�ضامن العمايل العاملي.
ال�دورة املا�ضية كانت عامان� ..أما االن فق�د �أ�صبحت �إدارة
املعهد ملدّ ة �أربع �سنوات ،كيف ترون ذلك؟
ال�سنت�ْين لل��دورة املا�ضي��ة كما يعل��م اجلميع كان��ت لظروف،
 ف�ترةنْ
واحلم��د هلل ،انته��ت ه��ذه الف�ترة الهامة من عم��ر احلرك��ة النقابية
وب��د�أت مرحل��ة جدي��دة ..واحلقيقة ان ف�ترة العامني مل تك��ن كافية
لتمك�ين الإدارة م��ن تنفي��ذ براجمه��ا ،لأن ذلك العم��ل تلزمه اخلربة
واملعرفة ،وعندما تكت�س��ب الإدارة هذه اخلربة تكون مدّتها قد انتهت،
وتبد�أ الدورة من جديد ،وكان لهذا ت�أثريه ال�سلبي على نوعية ما يقدّمه
املعه��د من ن�شاط��ات� ،أم��ا الآن -وبع��د �أن �أ�صبحت الدورة مل��دّة �أربع
�سن��وات كاملة -فقد �أ�صبح هناك م ّت�س ًع��ا من الوقت لكي نع ّد اخلطط
والربامج املختلفة على املدى الق�ص�ير والطويل ،وتوقيع الربوتوكوالت
م��ع ّ
املنظمات العربي��ة والدولية وتنفيذها ،وه��ذا بالت�أكيد �سيعود على
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 هذا �صحيح فقد �شهد املعهد خالل ال�سنتني املا�ضيتني جهدا ملحوظاوم�شك��ورا ي�سجل الدارته وقيادة االحتاد العام التي فتحت املجال امام
جمي��ع العاملني لاللتحاق بالدورات التي نظمها معهد الثقافة العمالية
بالتع��اون مع االحتاد العام او الدورات الت��ي نظمها بدعم من م�ؤ�س�سة
التق��دم العلم��ي ..رغم ذلك اجله��د امل�شكور نعلم جميع��ا ومن خالل
متابعتن��ا انه يعانى منذ �سنوات ب�سبب قل��ة االمكانيات وعدم التحرك
نحو تفعي��ل هذا ال�صرح واال�ستف��ادة الق�صوى م��ن مقوماته ،فاملعهد
يحت��وي قاعات و�أجه��زة متكنه من تقدمي خمتل��ف الربامج التدريبية
لي���س عل��ى م�ست��وى النقابات فقط ،بل عل��ى م�ست��وى وزارات وهيئات
الدول��ة ...ونحن بدورنا �سنعمل بكل جهدنا -ومب�ساعدة االحتاد العام
واالحت��ادات املهني��ة والنقابات -نحو تفعي��ل وتطوي��ر اداء املعهد مبا
يحقق الفائدة املرجوة للجميع.
يف ال�س�ابق كان للمعهد ن�شاطات م�شرتكة عربية ودولية من
خالل اتفاقيات التعاون ،هل هناك توجه نحو �إعادة تفعيل
تلك الن�شاطات؟
 الب��د وم��ن �أولويات عملن��ا يف هذه املرحلة التح��رك نحو تفعيل هذهاالتفاقي��ات واعادة االن�شطة امل�شرتكة مع الكثري م��ن املعاهد النقابية
يف ال��دول العربي��ة واالجنبي��ة ،وخا�صة م��ع املعهد العرب��ي للدرا�سات

نعمل على �إعادة تفعيل
�إتفاقيات التعاون مع
خمتلف املنظمات
العربية والدولية

