
 
 

 

 مسوّدة مشروع
 شبكة االّتحاد الدولّي للخدمات العامة

 للعاملين والعامالت في اإلدارات المحلّية واإلقليمّية/ البلديّات
 ميثاقال

 المقّدمة
 

تمّثل النقابات المنتسبة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة في قطاع اإلدارات المحلّية واإلقليمّية/ البلدّيات 
، العامة للمياه والصرف الصّحيخدمات اليساهم عملهم اليومّي في الذين مئات ماليين العّمال والعامالت 

)الشرطة البلدّية(  ةالعام ليم، والسالمةاالجتماعّية، والتعإدارة النفايات، والطاقة، والصّحة والخدمات في و 
الدفاع المدنّي(، والخدمات الثقافّية )على غرار و وخدمات الطوارئ )رجال اإلطفاء، والخدمات الطبّية، 

دارة الموارد  المكتبات، والمتاحف وخدمات حفظ البيانات(، والمساحات العامة )على غرار الحدائق العامة( وا 
عّية، في إرساء أساسات مجتمع عادل ومنصف. ويتدّخل أعضاؤنا في المدن والبلدّيات والمؤّسسات الطبي

والخدمات اإلقليمّية )على مستوى المحافظات والمناطق والدوائر(: ويشّكلون حجر الزاوية للتنمية الشاملة 
 والتنمية االجتماعّية االقتصادّية المحلّية. 

 
ا وعلى الرغم من أّن سلطات اإل عن بعضها البعض دارات المحلّية واإلقليمّية/ البلدّيات ونقاباتها تختلف جدًّ

مع اختالف األطر المؤّسسّية والدستورّية والقانونّية التي تدير سيرها، فإّنها تواجه جميعها التحّديات نفسها، 
أمين شروط العمل الالئق؛ تو وهي: ضمان احترام الحقوق النقابّية )الحرّية النقابّية والتفاوض الجماعّي(؛ 

واستقطاب األعضاء؛  ونفوذها دعم نمّو النقاباتو مكافحة العمالة الهّشة، والتلزيم من الباطن والخصخصة؛ و 
االستعداد لمواجهة المخاطر التي يسّببها التغّير المناخّي والكوارث الطبيعية، والسعي إلى التخفيف من و 

بهدف  القادرة على االستمرارالمالئمة و  تحديد المواردو ير الممّولة؛ وضع حّد للتقّشف والواليات غو حّدتها؛ 
ت اإلدارات المحلّية ة إلى األفراد والمجتمعات. ومن جهة أخرى، إّن سلطاتأمين خدمات عامة عالّية النوعيّ 

البلدّيات والعاملين والعامالت فيها هي أّول من يتدّخل في حاالت الطوارئ ويهتّم بمجتمعات  /واإلقليمّية
 . 1المهاجرين والمهاجرات والالجئين والالجئات

 

                                                           
الذي  التقريرللحصول على معلومات مفّصلة بشأن التحدّيات التي تواجهها مؤّسسات المجتمعات المحليّة واإلقليميّة ونقاباتها، يمكن مراجعة   1

"لمحة المتوفّر باللغتَْين اإلنكليزيّة والفرنسيّة: و 2016وحدة األبحاث التابع إلى االتحاد الدولّي للخدمات العامة في العام لثبردج من أعدّته األستاذة 

  ة واإلقليميّة"عن التوّجهات العالمّية الكبرى التي تؤثّر على اإلدارات المحليّ 
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ليمّية/ البلدّيات في قطاعات اإلدارات المحلّية واإلق 2إّننا إذ نحّيي العمل المتمّيز الذي قامت به شبكات
في الجهود الدولّية المبذولة مًعا االّتحاد الدولّي للخدمات العامة ومن أجل المساهمة يتواجد  المناطق حيث

، أنشأنا الشبكة الدولّية للعاملين والعامالت في اإلدارات لمشتركة على المستوى العالميّ ومواجهة التحّديات ا
 .2012في العام  المبَرمة 34المحلّية واإلقليمّية/ البلدّيات، وفًقا الّتفاقّية مؤتمر دربان رقم 

 
حاد الدولّي للخدمات العامة الشبكة الدولّية للعاملين والعامالت في اإلدارات المحلّية واإلقليمّية/ دعا االتّ  وقد

 ُعِقد في بركسيل في بلجيكا. 2016أيلول/ سبتمبر  19البلدّيات إلى اجتماع في 
 

 األهداف
 

إذ تعترف بأّن قدرة شبكة في اإلدارات المحلّية واإلقليمّية/ البلدّيات، إّن الشبكة الدولّية للعاملين والعامالت 
تعتمد على الموارد  ،االّتحاد الدولّي للخدمات العامة على تنفيذ أنشطة مهّمة وعلى تحقيق األهداف المنشودة

 تهدف بصورة أساسّية إلى ما يلي:و ها على استعداد لتقديمها، يكون أعضاؤ التي 
 

  للخدمات عالمّي للسياسات القطاعّية يسمح للنقابات المنتسبة إلى االّتحاد الدوليّ منتدى إنشاء 
الفرص المتاحة، واألولوّيات اقش بأّن تنالمحلّية واإلقليمّية/ البلدّيات  العامة في قطاع اإلدارات

ات العامة القرارات ذات الصلة بهدف دعم عمل االّتحاد الدولّي للخدموالتحّديات المشتركة، وباّتخاذ 
 في هذا القطاع؛

 
  إلى النقابات المنتسبة إلى االّتحاد  منصة تواصل يديرها األعضاء تكون استباقّية وأقالمّيةتقديم

الدولّي للخدمات العامة في اإلدارات المحلّية واإلقليمّية/ البلدّيات، ال سّيما عبر اإلنترنت )الئحة 
موقع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة اإللكترونّية، وسائل كترونّية، صفحة القطاع على بالعناوين اإلل

 التواصل االجتماعّي(؛
 

  نشاء ائتالفات/ فرق عمل على أهداف محّددةدعم فرص مهّمة بالنسبة إلى  التعاون النقابّي وا 
 بعض أعضاء الشبكة؛

 
                                                           

في القارة األميركيّة  CONTRAMاللجنة الدائمة لالتّحاد األوروبّي للعاملين في الخدمات العامة المعنيّة باإلدارة المحليّة واإلقليميّة في أوروّبا، و  2

 والشبكة اإلفريقيّة للنقابات البلدّية والحكومات المحليّة في إفريقيا والبلدان العربّية.



 
 

 

 على غرار الحمالت المناهضة  تبادل المبادرات المثمرة، والمعارف والممارسات السليمة(
 للخصخصة، وسبل التطوير النقابّي والتوظيف، والحمالت من أجل تحصيل الحقوق النقابّية، إلخ.(؛

 
  خارج الحدود الوطنّية المنتشرة التوّجهات العالمّية باإلضافة إلى الجهات الفاعلة الدولّية تحديد

)على غرار الشركات المتعّددة الجنسّيات، والمؤّسسات المالّية العالمّية، إلخ.( ومتابعتها واإلقليمّية 
 والبحث فيها وتمثيلها؛

 
  هيئة قطاعّية موّحدة أمام ممّثلي أصحاب العمل؛تأمين 

 
  ّجل من أ العمل مع اّتحادات نقابية دولّية ومنّظمات دولّية أخرى ومع شركاء المجتمع المدني

حاد الدولّي للخدمات العامة ومصالحه في قطاع اإلدارات المحلية واإلقليمّية/ أولوّيات االتّ تعزيز 
 عليها؛ ضواءوالبلدّيات وتسليط األ

 
  وتضّم عناوين على المستوى الدوليّ  ثةقاعدة بيانات قطاعّية وقطاعّية فرعّية، محد  اإلبقاء على ،

 األعضاء والمعلومات األخرى الخاصة بهم.
 

 الحوكمة
 

  /إّن شبكة االّتحاد الدولّي للخدمات العامة الدولّية للعاملين والعامالت في اإلدارات المحلّية واإلقليمّية
شبكة أفقّية تعتمد على أعضائها. وهي مفتوحة إلى كافة النقابات المنتسبة إلى االّتحاد  البلديات هي

الدولّي للخدمات العامة في قطاع الخدمات البلدّية التي ترغب في المبادرة إلى التعاون على تحقيق 
طالق أنشطة محّددة أو التوّسع بها، وفي لعب دو  ،األهداف أو التعّمق بها أو تعزيزها  ر استباقيّ وا 

وأساسّي في قطاع البلدّيات. إاّل أّنه تجدر اإلشارة إلى أّن العاملين والعامالت في الخدمات 
االجتماعّية وخدمات الصّحة، واألعوان المساعدين في قطاع التعليم والثقافة قد أنشأوا شبكاتهم 

اع البلدّيات. ويمكن ، ما يدعم عمل قط3الدولّية الخاصة ضمن االّتحاد الدولّي للخدمات العامة

                                                           
عوان فرقة عمل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة المعنّية بالخدمات االجتماعّية وخدمات الصّحة وشبكة االتّحاد الدولّي للخدمات العامة لأل  3

 المساعدين في قطاع التعليم والثقافة. 



 
 

 

النقابات المنتسبة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة التي تمّثل العاملين في اإلدارات المحلية 
 .psi.org-municipal@worldة عبر االّتصال بالعنوان التالّي: بالشبكاإلقليمّية/ البلدّيات أن تلتحق 

 
  ،برامج مكان ال تهدف أولوّيات عملها ومبادراتها إلى الحّل بما أّن هذه الشبكة تعتمد على أعضائها

العمل االستراتيجّية التي تقّرها الهيئات التأسيسّية وأنشطة االتحاد الدولّي للخدمات العامة القطاعّية 
 اإلقليمّية بل إلى إكمالها.

 
 تّم تحديدها، كما يعلمون  اء الشبكة مع بعضهم البعض من أجل تنفيذ األولوّيات التييتعاون أعض 

أعضاء الشبكة اآلخرين واألمانة العامة في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة عن سير المبادرات 
 وتطّورها ونتائجها.

 
  ةحول أهداف معّينيمكن الشبكة أن تقّرر أن تنشئ ائتالفات نقابّية/ فرق عمل مخّصصة تتمحور– 

من أجل تسليط األضواء على قضايا أولوّية ومبادرات  –ويتّم تحديد أعضائها بطريقة طوعّية 
 مشتركة على مستوى قطاع خدمات اإلدارات المحلّية واإلقليمّية/ البلدّيات.

 
  ع األعضاء المشاركون في األنشطة المشتركة واالئتالفات/ فرق العمل على التو عبر اصل ُيشجَّ

جل متابعة األهداف المحّددة. كما يمكنهم أن يقّرروا أن يجتمعوا شخصيًّا البريد اإللكترونّي، من أ
 شرط أن يتحّملوا بأنفسهم كلفة عقد هكذا اجتماع. 

 
  ال يخّصص االّتحاد الدولّي للخدمات العامة أّي ميزانّية وال أّي موارد إضافية ألنشطة الشبكة. ومن

ا من االجتماعات المنّظمات األعضاء أن تنّظم عددً  ة هذه الشبكة، يمكنأجل ضمان استمراريّ 
بالتعاون مع األمانة العامة في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة. كما يمكن الشبكة أن تبحث عن 
تمويل خارجّي ألنشطتها بالتنسيق مع األمانة العامة في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة وبدعم 

 منها.
 

 ّسق األمانة العامة في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة )المركز الرئيس، والمكاتب اإلقليمّية تن
واإلقليمّية الفرعّية( عمل الشبكة عندما تدعو الحاجة وبالتشاور مع االّتحاد األوروبّي للعاملين في 

 منطقة أوروّبا. في ما يخّص الخدمات العامة 
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