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 املنعقدة خالل املؤمتر االقليمي الثاين عشر الفريقيا والبلدان العربية

 2015سبتمرب  25 – 22 –بوتسواان  –غابورون 

 :قدمةامل

الدميقراطية، واحلرية، و كان حتت شعار "تعزيز التضامن   الذيو  -ألفريقيا والبلدان العربية الثاين عشر لقد مجع املؤمتر االقليمي  
ىل االحتاد الدويل امن النقاابت املنتسبة  مشاركني -"،وأتمني خدمات عامة ذات نوعية ، يةلانقاابت العمالوالعدالة االجتماعية، يف 

 حول كاررف وتبادل األفالتعابومسحت هلم للعاملني الشباب  ةاالجتماع فرص خلق هذا بلدان.من خمتلف ال للخدمات العامة
 ركني يف العمل النقايب.اقوية املشلتوكيفية التحدايت الرئيسية املوجودة يف املنطقة، 

ان تدخل  دون اقّرها االحتاد الدويل للخدمات العامةن الشباب أن هناك العديد من القرارات اليت و خالل التداوالت، الحظ العامل
 القضااي املتعلقة ابلعاملني الشباب يف املنطقة. معون اىل كما تطّرق اجملت.  حّيز التنفيذ

 التحدايت اليت تواجه العاملني الشباب يف افريقيا والبلدان العربية

 ات العامةاالحتاد الدويل للخدملعاملني الشباب يف اباصة اخل البىن، و السياساتستورية، غياب األحكام الد 
املنتسبة يف توجيه  النقاابت االحتاد ويف بعض رغم اجلهود والتقدم امللحوظ يف  :ويف معظم النقاابت املنتسبة له

تساعد على و لعاملني الشباب حتمي ا والسياتاتحكام الدتتورية العاملني الشباب الحظ اجملتمعون نقص يف األ
 . الشباب ملنيخاصة ابلعابناء هيكلية و ، مما يدعو اىل مراجعة الدتتور احلايل، واىل اقرار أحكام تقدمهم

  من  %30الع ابملقارنة موالنقاابت املنتسبة  االحتادغياب معلومات عن مستوى مشاركة العاملني الشباب يف
لتايل اخنراط العاملني الشباب يف النقاابت، واب معلومات حمددة عنالحظ اجملتمعون غياب املتفق عليها: النسبة

 .وتنفيذهاات يف صياغة السياتو اختاذ القرارات يف مراكز ومجيع هياكلها اشراك الشباب  االحتاد الدويلتوجب على ي
  يف  الحظ اجملتمعون نقصعاملني الشباب:ال ربامجاملخصص لتمويل الوضعف  غياب االعتمادات املالية

اابت املنتسبة النق ودعوا . متطلباهتم يتالءم وال  العاملني الشباببرامج متويل كما الحظوا ان   االعتمادات املالية
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للمشاركة ة صول على رعايعلى احلللعاملني الشباب ومساعدهتم  ختصيص حصة من موازنتها السنوية لعمل على ل
  . النقابية ةنشطاأللربامج و يف ا

 لبلداناقضية الفساد والبطالة هي من األتباب الرئيسية هلجرة الشباب من افريقيا و إن فساد وبطالة الشباب: ال 
بسبب  اايض. يةالعمالاحلقوق واىل انتهاك حقوق االنسان و االرواح لك اىل فقدان العديد من ذالعربية. وقد ادى 

اجملتمعون و لك، يدعلذنقص العمالة والبطالة، لقد فقد عدد كبري من العاملني الشباب األمل يف البحث عن عمل. 
منظمة اتفاقيات  ىعلتصديق الاحلكم الرشيد، و وإلرتاء ، املؤقتة الةالعمو اخلصخصة  ملواجهةملة مستمرة اىل القيام حب

 الئقة للشباب. العمل اللتعزيز فرص  كمدخل أتاس  العمل الدولية وتطبيقها، 
  يةنقاباليادات االتاتي للقدور على الاجملتمعون  شددالعاملني الشباب:غياب االرادة السياسية والقيادية ملساعدة 

 ملوقف، مما يتتطلبيبقى تيد ااالرادة السياتية اال ان غياب العاملني الشباب،  يف صفوفتعزيز املشاركة الفعالة يف 
نضمامهم اىل الفرص الخلق  كما يتطلبدور العاملني الشباب كدور اترتاتيجي لنجاح اي نقابة،   تعّهًدا يف ابراز

 . والتخلي عن نظرية" مل حين وقتك بعد"، النقاابت
  علومات وععف املتبادل الحظ اجملتمعون الضعف يف :التشبيك وتبادل املعلومات يف صفوف الشبابضعف

 العمل ملني الشباب يفالوعي لدى العاملني الشباب، والذي أدى اىل أحد العوائق الرئيسية لتحفيز اهتمام العا
النقايب. يف الوقت احلايل، تواجه املنطقة مشكلة يف ععف التواصل ومشاركة املعلومات من خالل اتتخدام 

 رص للشباب ااتحة الفاىل  االحتاد الدويل للخدمات العامةالتكنولوجيا املعلوماتية احلديثة. لذلك، يدعو الشباب 
ىل خلق املواقع اكما يدعو   ،ة وذلك لتعزيز مشاركتهم يف األنشطة النقابيةيف املنطقلتبادل املعلومات والتواصل 
 تقدمي املعلومات عن برامج الشباب. هبدف  النقاابت االعضاءخمتلف  يفااللكرتونية اخلاصة ابلشباب 

 التثقيفور برامج ال ميكن االتتهانة بدلعاملني الشباب يف النقاابت: اب اخلاصةوالتدريب  التثقيفمج شحاحة برا 
و اجاح كل باب حنتاس لبناء قدرات العاملني الشاال علًما اهنا املدخل .والتدريب للعاملني الشباب يف النقاابت

 ية لتدريبا االعضاء ان يقدمون هلم الرعاية للمشاركة يف االنشطة  نقاابته( و االحتادنقاابت. لذلك يدعو الشباب )لا
 النقايب.  الضرورية يف العملم من املعرفة واملهارات والقيم حمليا ودوليا من اجل احلصول على ما يلز 

 :ت املعتقداو  العنف،و ادمان الكحول، و يدز، كاإلأخرى،  مشاكل  تطرق اجملتمعون اىلالتحدايت االجتماعية
 أتاتيةحتدايت  ا وكلهغياب الدعم بسبب نقص املعلومات والوعي و العمل النقايب،  يف ما خيصاالجتماعية السلبية 

 حتد من مشاركتهم يف العمل النقايب. 

 ونقاابته االعضاء االحتاد الدويل للخدمات العامةاالجراءات املطلوبة من 

  30 بنسبة متثيل الشبابتن القوانني وتعديل الدتتور احلايل من اجل توفري% . 
 لق هياكل للعاملني الشباب واشراكهم يف صياغة السياتات وتنفيذها واملشاركة يف اختاذ القرارات يف النقاابت. ـ 
  عن انشطة الشباب يف اجتماعات اجمللس التنفيذي. واملستجداتعلومات املتوفري الوصول اىل 
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  على التمويل من  عافة اىل مساعدهتم على احلصوللربامج العاملني الشباب، ابال اكافيً   توفري ميزانية تنوية حمددة ومتوياًل
 .الداعمني الشركاء

  املهارات والتوجيه. واكتسابلعاملني الشباب يف جمال التدريب النقايب لعاية تقدمي الر 
 خاص أبنشطة الشباب يف النقاابت االعضاءانشاء موقع الكرتوين  وللتواصل  منابر توفري. 
 هاضعفاو تمشاركة العاملني الشباب يف العمل النقايب على ملة عد السياتات السلبية اليت تؤرر القيام حب. 
  ة.يلقيادة النقابل اهتديدً اعتبارها بدال من  وتطويرهاكتشاف املواهب لدى العاملني الشباب ودعمها ا 
  للشباب. تشجيع ودعم االنشطة الرايعية واالجتماعية 

 للعاملني الشباب اضافتها اىل نقاابتنا؟ما هي القيم اليت ميكن 

 ، من امهها: هوتقدير  اجملتمعون النقاابت اىل فهم دور العاملني الشباب يف النقاابت حث

 .تشجيع االنشطة النقابية من خالل تبادل املعلومات داخل وعرب املنطقة 
 النقابيةمالت واحلربامج نصرة ودعم ال. 
  اجليدة. ورواتعلى امل واحلفاظيف النقاابت   التعاقبعمان 
  يةنضاالت النقابللتوفري التآزر والدعم. 
 .تعزيز التنشئة السياتية واحلكم الرشيد 

 

 مجتها اىلاالعضاء ااّل تبقى قراراهتم حربًا على وتر  هونقاابتاالحتاد الدويل للخدمات العامة ن الشباب و العامل انشد: اخلالصة
 .النقاابتالعاملني الشباب يف خمتلف  وتنميةتطوير اجراءات من شأهنا و  خطة عمل 

 اآلن".  بليبدأ اليوم،  املستقبل: "الشباب قادة املستقبل يف نقاابتنا، مقولة شهرية

 

 


