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 تٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة بشأف القي  االبياف  .1

ه إنٌما هي متجذٌرة في الرؤيا العالمية للمجتمعات ممارسات، سياساته كالعامٌةاالتٌحاد الدكلي للخدمات إفٌ قي   .1

الديمقراطية حيث تعمل الخدمات العامٌة النوعيٌة على تطوير حقوؽ اإلنساف كالحريٌات األساسيٌة كالدفاع عنها، 

 .اإلنصاؼ، التضامن كاالزدهار من النموٌتمكٌن  كبذلك

القضاء على يتمتٌع بالتزاـ طويل األمد، عميق كمتجذٌر بالعمل من أجل االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة إفٌ  .2

 . عدـ المساكاة، الظل  االجتماعي كعدـ التوازنات التي زادتها سوءًا الرأسماليٌة كاالنتفاع المالي

حقوؽ اإلنساف، التي تقوـ على المجتعمات الديمقراطيٌة  عمقفي  متأصٌلة يمٌة إنٌما هخدمات العاالإفٌ  .3

إفٌ الخدمات العامٌة تؤمٌن إعادة التوزيع المنصف للثركات؛ كعليها، عند . كحك  القانوف كالتضامن االجتماعي

 مييز إفحياة خالية من التكيعيشوف كالحماية المساكاة في االحتراـ توصيلها، التأكٌد من أفٌ الناس يتلقٌوف 

 . ، الهويٌة الوطنيٌة، العرؽ أك اإلثنيٌة، اإلعاقة أـ الميل الجنسي، الدينسلسن، الجنبحسب ا

لخلق الثركات العامٌة فالخدمات العامٌة ضركريٌة . نقطة لصالح التنمية المستدامةالخدمات العامٌة تشكٌل إفٌ   .4

 . مستداـالكالخاصٌة بشكل مسؤكؿ كللنموٌ االقتصادم 

عليه  تأديته عند كضع سياسة عامٌة ديمقراطية كعند  اكمهمًّ ا أساسيًّا في القطاع العاـ دكرن  إفٌ للعاملين .5

. أف تؤمٌن نزاهة القطاع العاـ العامٌة المباشرة كالقطاع العاـيجدر بنقابات الخدمات  .ممارسة الحك  الصالح

في أساس النموٌ االقتصادم كالتطوٌر، خلق الثركات، زيادة فسياسة النوعيٌة الراقية كالحك  الصالح يصبٌاف 

أمٌا الفساد بأشكاله كلٌها فيقف . بشكل كاسع إف دمجنا اجتماعينا أـ اقتصاديناما مجتمع  فرادالفرص، كإدماج أ

 . عائقنا أماـ الحك  الصالح كالناس كال يجدر قبوله

، تتحمٌل العائدات العامٌة عمليٌةبالممارسة ال. جميعالجميع بتمويل الخدمات العامٌة من أجل مصلحة اليقوـ  .6

 . كال بدٌ من كضع سياسات ضريبيٌة عادلة من أجل رفع معداٌلت هذق العائدات. أنفاؽ الخدمات العامٌة

كالقلق على نوعيٌة . فٌ الخدمات العامٌة هي سلعة عامٌة، ت ٌ تصميمها لتعمل بما يصبٌ في مصلحة الناسإ .7

نٌما هو دليل على ما يكنٌ مجتمع ما من احتراـ لنفسه كما يتعهٌد به من التزاـ في االهتماـ الخدمات العامٌة إ

 . بالجميع، ال سيٌما أفرادق األكثر تأثٌرًا كضعفنا

 فهو يعمل على تعزيز الخدمات العامٌة النوعٌية. إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يقدٌر السلعة المشتركة .8

يمكن تحقيقها إنٌما هي ضركريٌة للتوزيع المستويات كأرفع التي تتمتٌع نوعيٌتها بات العاٌمة معترفنا بأفٌ الخدم

كاالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يقوـ، بما يتوافق كنظامه األساسي، . المنصف للنموٌ كالتنمية المستدامة

تها، كيمكن مساءلتها بشكل بالدعوة لخدمات عامٌة نوعيٌة تضمن إمكانية الوصوؿ إليها، يمكن تحمٌل نفق

 . االجتماعيٌة، رفع مستول العيش، كتأمين فرصة االزدهارديمقراطيٌ، كما تعمل على تأمين العدالة 

إفٌ العٌماؿ الذين يت ٌ احتراـ حقوقه  بشكل كامل ه  كحده  القادركف على توصيل أعلى مستول من  .9

التٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة بالدفاع عن الحقوؽ يقوـ اكلبلوغ هذق الغاية، . الخدمات العامٌة النوعيٌة

الجماعي كاألماف الصحٌي  كالحقٌ بالتفاكض االتٌحادبما فيها حريٌة كتعزيزها األساسيٌة كأكضاع العمل 

   .كالوظيفي للعاملين في الخدمات العامٌة في كلٌ أنحاء العال 
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 تمهيد 

، قد آلمت العمٌاؿ 2007في العاـ حيث إفٌ األزمة االقتصاديٌة العالميٌة، منذ مؤتمر االتٌحاد الدكليٌ للخدمات 

 كالمجتمعات في العال  كلٌه؛

النظاميٌة كحدها دكف سواها، العال  مليوف عامل في اقتصادات  200عالميٌة قد ازدادت فتخطٌت الػحيث إفٌ البطالة ال

 مليوف كظيفة منذ بدأت األزمة االقتصادمٌ،  50كقد ت ٌ فقداف 

 قد تفجٌر في العال  كلٌه، غير المستقرٌكحيث إفٌ العمل 

 عافها،كحيث إفٌ حقوؽ العمٌاؿ تتعرٌض للتعدٌم المستمرٌ كقد ت ٌ إض

كحيث إفٌ العمٌاؿ في مناطق متعدٌدة يواجهوف اإلجحاؼ بشكل دائ  كمتزايد كيتعرٌضوف في بعض البلداف للقتل 

 نتيجة نشاطه  النقابيٌ،

 تواجه تهديدات متزايدة بالخصخصة باس  التقشٌف،كحيث إفٌ الخدمات العامٌة 

 شركط الدع  التنموم كالتصنيف المالي المستقرٌ، كحيث إفٌ المؤسٌسات المالية الدكليٌة تفرض الخصخصة شرطنا من

 كحيث إفٌ البيئة كالعمل على التغيٌر في المناخ يت ٌ تجاهلهما باس  الضركريٌات االقتصاديٌة المزيٌفة،

 ة جماهيريٌة في شماؿكحيث إفٌ أسعار المواد الغذائيٌة المتزايدة كالمستويات الكارثيٌة لبطالة الشباب قد فجٌرت انتفاض

  كالشرؽ المتوسٌط،فريقيا أ

ن اجتماعينا كاسع االنتشار، سوءنا كحيث إفٌ تدابير التقشٌف كالمشركطيٌة قد زادت الفقر  كسبٌبت تقلقال

كأكثر الناس ضعفًا كتعرٌضنا كحيث إفٌ التقشٌف الغافل يخلق الفقر كيزيد عدـ المساكاة، ما يؤثٌر في المرأة، 

 ،غير معقوؿللمضايقات العرقيٌة بشكل 

 كحيث إفٌ الثركات الفائضة تتركٌز أكثر فأكثر بين أيادم البعض القليل،

 يتجمٌعوف لتحدٌم االعتداءات التي تل ٌ به ، كحيث إفٌ العمٌاؿ في كافٌة المناطق

ن ترفض " احتلٌوا"كحيث إفٌ حركة  كترفض جشع القطاع ، "توافق كاشنطن"االحتجاجيٌة التي تلقى دعمنا شعبيٌا هائال

 ،نفوذ الشركات غير المقيٌدالمتفاق  كما ترفض الخاصٌ 

 كحيث إفٌ الخدمات العامٌة تجعل المجتمع أكثر عدالة كإنصافنا، 

 اجتماعيٌا كاستقرارًا في المدخوؿ كالهما ضركرمٌ لإلنعاش االقتصادم، أجرناكحيث إفٌ الخدمات العامٌة تؤمٌن للعمٌاؿ 

 لتنمية االقتصادية المستدامة بيئيٌاكحيث إفٌ الخدمات العامٌة ترس  الطريق إلى ا

 :التنفيذم لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يقرٌر بأف سلذلك، فإفٌ المجل

 ندة الناس كيقف إلى جانب العمٌاؿ في العال  كلٌه،يدع  أجي 

 من أجل العمل الالئق، حقوؽ النقابات كالخدمات العامٌة النوعيٌة للجميع، فاحيتعهٌد بالك 

 المؤتمر العالمي التاسع كالعشرين لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة ببرنامج العمل الحالي عن  كيتقدٌـ إلى

 . 2017-2013األعواـ 



 3102-3102برنامج عمل االّتحاد الذولي للخذمات العامّة  6

 

 مقدٌمة كنظرة عامٌة  .2

ففي السنوات الخمس الالحقة للمؤتمر العالمي لالتٌحاد الدكلي . 2007تغيٌر العال  بشكل جذرم منذ العاـ  .1

كستستمرٌ آثار هذق . العال رات اجتماعيٌة كاقتصاديٌة سريعة في كافٌة أنحاء ت تغيٌحدثللخدمات العامٌة في فيينا، 

 . كعشوائيٌا زعزعنارات تصدح لسنوات مقبلة بعد؛ فالمستقبل يبدك متالتغيٌ

لقوٌة االقتصاديٌة كالسياسيٌة بعيدنا عن أميركا الشماليٌة موقع االتدريجي ل التغيٌرتسارع ، 2007منذ انعقاد مؤتمر  .2

الذم عزٌزق االزدهار الطويل األمد في معظ  البلداف  النيوليبرالي" توافق كاشنطن" انهزـ فجأةفقد . كأكركبا

كما أٌف ما . المتوقٌع أف تتخطٌى الصين الواليات المتٌحدة األميركيٌة بصفتها أكبر اقتصادات العال  كمن .المتطوٌرة

قيا من نجاح اقتصادمٌ يحدٌ من شرعيٌة العال  الغربيٌ بفرض سجٌله كلٌ من البرازيل، ركسيا، الهند كجنوب أفري

 . األزمة االقتصاديٌة العالميٌة هي األخرل في الحدٌ من قدرته كقد ساهمت. السياسات خارج حدكدق

لى الردٌ عكأحد أكثر ما يثير القلق الفورم هو . إفٌ هذا التحوٌؿ يخلق إف الفرص أـ التهديدات للنقابات حوؿ العال  .3

من أف يضمن  كلكن، ال بدٌ أيضنا. اـ كنقاباته عتداءات المتسارعة على القطاع العاـ، كالعاملين في القطاع العاال

" احتلٌوا"مثل حركة االحتجاجيٌة فالحركات . اغتناـ الفرص التي يقدٌمها التغيير حتمينااالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 

الوعي بشأف عابرنا هذا قد يكوف . ةالنيوليبراليٌ باألجندةعلى الشكٌ الجديد ـ اإلسبانية إنٌما تلقي الضوء -15كحركة 

السخط الشعبي هذا التنظي  عبر الحدكد الوطنيٌة كفرض الواضح في قدرة الرأسمالية العالميٌة على الخلل 

  .البدائل الموثوؽ بها كتعزيزهامن تركٌز الثركات غير األخالقي إف ل  ننجح في تطوير المتزايد 

إفٌ هذق التطوٌرات تستلزـ من االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة العمل في مجاالت آخذة بالتنوٌع أكثر فأكثر في  .4

كالنجاح في هذق البيئة المضطربة يتطلٌب قيمنا أساسيٌة قويٌة كمفهومة بشكل . عال  يشوبه الغموض أكثر فأكثر

هيئات الحك    من شأنه أف يكمٌل النظاـ األساسي كيرشد القيبشأف الجديد  كالبياف. كبير، قي  تؤمٌن التركيز

 . كفرؽ العمل على المدل الطويل

إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة هو اتٌحاد عالميٌ للنقابات؛ لذلك فإفٌ حقوؽ العمٌاؿ ستبقى دائمنا أساس  .5

إف  ،كما أنٌنا نتحمٌل مسؤكليٌة كبيرة. عبين الجنسين، اإلنصاؼ كالتنوٌ مساكاةسنقوـ دائمنا بالتشديد على ال. عملنا

 . الدفاع عن الخدمات العامٌة كتعزيزهافي الحركة النقابية أـ في العال ، مسؤكليٌة 

. تزايد صعوبة تأمين مسودٌة برنامج عمل على مدل خمس سنواتتر بشكل سريع، يٌ في هذا العال  اآلخذ بالتغ .6

لتؤمٌن التركيز إنٌما أيضنا شاملة األساسي أف تكوف كاضحة بما يكفي فمن شأف التوصيات التي يتضمٌنها هذا القرار 

االتٌجاق متى لزـ ف تكوف سريعة في تعديل منتديات اإلقليمٌية كالقطاعيٌة بأتنفيذم كالبما يكفي لتسمح للمجلس ال

 . األمر

ن بتوصية اللجنة االستشاريٌة بشأف البرنامج كالسياسة، فإفٌ برنامج العمل ك .7 يركٌز على تحليل  2017-2013عمال

كيوفٌر تقرير . التطوٌرات الجديدة كالتوصية بسياسة كعمل ل  يكلٌف بهما المؤتمر العالمي الذم ت ٌ عقدق في فيينا

 . 2007تحليالن عن اإلنجازات األساسيٌة التي حصلت منذ مؤتمر  2012-2008األنشطة عن 

فيتضمٌنها بشكل  2012-2008تقرير األنشطة عن ملها التوصيات المهمٌة التي نتجت عن األعماؿ التي شأمٌا  .8

فمدرجة أدناق في  2012-2008منفصل النصٌ أدناق؛ كما تبقٌى من التوصيات التي نتجت عن تقرير األنشطة عن 

 . الملحق ب
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 كضع الخطٌة قيد التنفيذ

الخمس الماضية من أجل زيادة  قد أنجًز الكثير في السنواتف. يتطلٌب النجاح في بيئة يشوبها التقلقل سرعةن زائدة .9

يتضمٌن الملحق أ . قدرة االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة على االستجابة للمطالب، كلكن يبقى الكثير إلنجاق بعد

 .في نهاية برنامج العمل قسمنا يتعلٌق باإلرشاد على تنفيذ العمل

المنتسبة كاألعضاء على  المنٌظماتعوة ما يشكٌل قسمنا ال يتجزٌأ من هذا العمل هو إيجاد سبل فضلى لدإفٌ  .10

أهميٌة األقالي  كاألقالي  الفرعيٌة في كونها المراكز لتنظي  باستمرار ستزداد . كحشده االلتزاـ بالعمل، كإعالمه  

. علينا أف نعمل أكثر مع حلفائنا، داخل الحركة العمٌالية أـ خارجها، من أجل تحقيق األهداؼ المشتركةك. العمل

إفٌ التعاكف يعني تأثيرنا أكبر إنٌما  ا أف نتحلٌى بالثقة في تحاليلنا كاستراتيجيٌتنا لالستثمار في هذق الفرص، إذعلينكما 

 . سيطرة أقلٌ

. يؤمٌن إرشادنا كاضحنا لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة إفٌ ما يتضمٌنه برنامج العمل من تحليل كيقترحه من أعماؿ .11

تمر، يت ٌ تشجيع النقابات المنتسبة على النظر في طرؽ يمكنها تفعيلها عند تنفيذ فمن خالؿ المناقشات في المؤ

للمرٌة ، للمنظٌمات المنتسبة كإدراج شكل تفاعليٌ جديد في بعض الحلقات خالؿ مؤتمر دكرباف سيسمح. البرنامج

 .برنامجبأف يكوف لها دكر في كضع األكلويٌات كالتخطيط بالنسبة لتنفيذ الاألكلى في المؤتمر، 

كسيشارؾ في هذق . ، سيت ٌ تحديث الخطط اإلقليميٌة كالقطاعيٌة لتتوافق كبرنامج العمل2012بعد مؤتمر العاـ   .12

كستقوـ هذق . العمليٌة فرؽ العمل كالهيئات اإلداريٌة لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة مثل اللجاف التنفيذيٌة اإلقليميٌة

بعد ذلك، يحضٌر األمين العاـ خطٌة تنفيذ عالميٌة . في كلٌ قطاع ككلٌ إقلي  العمليٌة بتحديد الفرص كالتهديدات

 . كمفصٌلة توفٌر المساءلة كتوزيع الموارد ليوافق عليها المجلس التنفيذم
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 العدالة االجتماعيٌة عبر الخدمات العامٌة النوعيٌة كالحقوؽ النقابيٌة .3

مات العامٌة النوعيٌة تعزٌز حياة الناس كبأنٌها أساسيٌة لقياـ الدكلي للخدمات العامٌة بأفٌ الخد االتٌحاد يعتقد .1

 .المجتمعات، مجتمعات عادلة، مزدهرة كديمقراطيٌة

فهي توفٌر لنا األماف كحياة . تضمن الخدمات العامٌة النوعيٌة خلوٌ الناس كالمجتمعات من الجهل، الفقر كاإلهماؿ .2

كٌل فالخدمات العامٌة النوعيٌة توفٌر . تنا الفرديٌة كالمشتركةخالية من الحاجة كالخوؼ فنتمكٌن من تحقيق طموحا

 . االستقرار األساسيٌ، البنية التحتيٌة كاالستثمار للنموٌ االقتصادمما يلزـ من 

فالمصالح النافذة تؤمن بأنٌه ال يجدر بالناس . التكرٌس للنضاؿلن يصار إلى تحقيق الخدمات العامٌة النوعيٌة بدكف  .3

أفضل مكاف يوفٌر  لحصوؿ عليها كأٌف السوؽ الحرٌة هيخدمات التي يستطيعوف الدفع مقابل اسول تلقٌي ال

 . كيسعى آخركف للحدٌ من مساهماته  من أجل الحفاظ على ثركاته  كامتيازاته . معظ  الخدمات العامٌة

مات العامٌة فيؤمن بأفٌ العمٌاؿ أٌما االتٌحاد الدكلي للخد. ال تزاؿ الثركات كالسلطات مركٌزة بين أيادم البعض القليل .4

كعائالته  يستحقٌوف حصٌة عادلة من تلك الثركات التي ساهموا في إيجادها كبأفٌ له  الحقٌ في تلقٌي الدع  متى 

إنٌما هو في أساس العمل الالئق فػ. أصابه  المرض، كقعوا في البطالة، كبركا في السنٌ أك أضحوا أكثر عرضة

االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة بأنٌه يتوجٌب على  يعتقدكما . على مستول عيش الئقالتأكٌد من حصوؿ الجميع 

 . الحكومات بذؿ المزيد من الجهود لخلق اقتصادات تؤمٌن العمل لكلٌ من يرغب فيه

 .من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة من العاملين في القطاع العاـ أف يكونوا أقوياء كموحٌدين معركةيستلزـ الفوز بال .5

كسيقوـ االتٌحاد الدكلي . جماعيالعمل لليجب أف يكوف العاملوف في القطاع العاـ منٌظمين كمستعدٌين 

للخدمات العامٌة بالدفاع عن الحق اإلنساني العاـٌ لكلٌ العاملين في القطاع العاـ بأف يشكٌلوا نقابات حرٌة، 

كيتطلٌب التأكٌد من . عن قطاع كظيفته  مستقلٌة كديمقراطيٌة كبأف يقوموا بالتفاكض الجماعي بغضٌ النظر

. الحصوؿ على هذق الحقوؽ كالحفاظ عليها من العاملين في القطاع العاـ أف يكونوا قادرين على ترؾ عمله 

ي كجه كلٌ محاكلة تسعى حقٌ إنسانيٌ كسيقف فهو إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يؤمن بأفٌ هذ الحقٌ 

 . كلٌ عامل لنكرانه على

ممكنة ألٌف إفٌ العديد من هذق االعتداءات . لينا أف ندافع عن الخدمات العامٌة من كلٌ اعتداء متى أك حيثما صارع .6

. العٌماؿ مقسٌموف داخل القطاعات كعبر الحدكد اإلقليميٌة كالوطنيٌة كما أنٌه  مجبركف على التنافس في ما بينه 

تستطيع السيطرة على ك تتمتٌع بالقوٌةكجود حكومات ديمقراطيٌة إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يؤمن بأفٌ 

كللنقابات دكر مهٌ  في . هذق القول المفرطة على الصعيدين الوطني كالدكلي ضركرمٌ للدفاع عن حقوؽ العٌماؿ

بناء المجتمعات الديمقراطٌية كتجديدها كال يجب أف تتوقٌف أبدنا عن البحث عن طرؽ جديدة من شأنها إشراؾ 

إفٌ الفوز في المعركة من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة يتطلٌب من العاملين في القطاع . لطبقة العاملة كتمكينهاا

 . العاـ كمنظٌماته  االتٌحاد مع غيره  من أجل الدفاع عن مصالح كلٌ العمٌاؿ

نافذة فالمصالح ال. جههابها لالعتداءات التي نوا ايجب على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة أف يضع بدائل موثوقن .7

في القطاع الخاٌص  ، بدائلعن الخدمات العامٌة النوعيٌةدائل تعزيز بالوطنيٌة من أجل خارج الحدكد  صل حتٌىت

كيقوـ أصحاب األعماؿ، الشركات المتعدٌدة الجنسٌيات، القول السياسيٌة المحافظة كالكثيركف . تسعى إلى الربح

فمن يعارض . ا بتنظي  أنفسه  من أجل نشر إيديولوجيا تخدـ مصالحه ممٌن يعمل في اإلعالـ كاألكاديمي

أمٌا موضع االتٌحاد الدكلي . الخدمات العامٌة النوعيٌة يصوٌر الخدمات العامٌة بأنٌها غير فعٌالة، غير مرنة كغير دائمة

 . الحججللخدمات العامٌة ففريد للردٌ على هذق 

ة نوعيٌة يتطلٌب من االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة أف يكوف له برنامج إفٌ الفوز في المعركة من أجل خدمات عامٌ .8

فالفوز . كاضح يمكن تنفيذق، حك  ممتاز كفرص منتظمة للتعلٌ  من التجارب كمن تجارب المنٌظمات الحليفة

 . تنفيذ البرنامج قادرة تمامنا علىأف تكوف  إليه المنتسبة كالمنظٌماتيتطلٌب من االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 
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 بشأف الخدمات العامٌة النوعيٌة 2010جنيف  يثاؽلالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كم ةالحالي الصالحيٌاتن إفٌ كالٌ م .9

ن كمنبرنيشكٌل مجلس النقابات العالميٌة،  الذم اعتمدق كلكن، من يسعى لمعارضة الخدمات . للعمل اقيٌمنا شامال

كعلينا، . ، تغيٌر العال  بأشكاؿ متنوٌعة كبيرة2007فمنذ العاـ . عٌماؿ يتحرٌؾ بسرعة كبيرةالعامٌة النوعيٌة كتقسي  ال

كي ننجح في معركتنا من أجل حقوؽ العمٌاؿ كالخدمات العامٌة النوعيٌة، أف نحدٌد كنفه  تلك التهديدات كما تلك 

 . الفرص التي يقدٌمها عال  متغيٌر

 االقتصاد السياسيٌ العالميٌ  أ .3

اقتصادات مثل البرازيل،  كنموٌفتطٌور الصين المستمرٌ . هافي ًاكبير تحوٌالكالقوٌة االقتصاديٌة العالميٌة تشهد  2007ذ من .1

الهند كجنوب أفريقيا قاما بتحويل مركز القوٌة السياسيٌة كاالقتصاديٌة العالميٌة بعيدنا عن أكركبا كأميركا ركسيا، 

االقتصاد السياسي في المناطق كالعال  ككاف لها أهميٌتها بالنسبة إلى  كبيرل أمٌا النتائج فغيٌرت بشك. الشماليٌة

 .االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة

كما لحقها من ركود  ألزمةأمٌا ا. الوحيد األكثر بركزًا غيٌرفي الشماؿ المتطوٌر، شكٌلت األزمة المالية العالمية الت .2

قياـ هذق السياسات لقد عزٌزت . الشماؿ كدعا إليها بشكل كاسعا فحصال نتيجة تراك  السياسات التي اعتمده

أقلٌ من النقابات، خفض الضرائب للشركات  احكومات أصغر، رفع الضوابط، الخصخصة، قوانين عمل مرنة، عددن

 . من شأنها إضعاؼ الحكومات كإعطاء حريٌات أكبر للشركاتكاألثرياء، كاتٌفاقات تجاريٌة حرٌة 

ن كقد ساه  في ذلك أيضنا ككانت النتيجة ال .3 حتميٌة لهذق السياسات نموٌ التوزيع غير العادؿ للثركات نموًّا مذهال

كتفاق  الوضع ألفٌ التنظي  غير المالئ  . التراجع المستمرٌ لحصٌة العمل من الدخل كإعادة التوزيع االجتماعي

أمواؿ ل  تيستثمر في أنشطة منتجة كال ، مضارباتللقطاع المالي سمح بفقداف كميٌات هائلة من األمواؿ بسبب ال

ازدياده في حصٌة األثرياء  فترة الكساد الكبير، فقد سبق األزمةىككما حصل سابقنا في . في تحسين الخدمات العامٌة

 . من الدخل، كقطاع ماليٌ آخذ في النموٌ كزيادة مهمٌة في الديوف

المصارؼ في العال  بأفٌ إفالسه سيسبٌب أزمة  الزمن الجميل، ادٌعى عدد كبير من أكبرعندما انتهى فجأة  .4

أف اإلضافات التي أخذتها لنفسها كحاكلت كقامت تلك المصارؼ بتجاهل األجور الهائلة، كاألرباح ك. اقتصاديٌة

كلمٌا خشيت الحكومات من أسوأ ما قد يحصل من االنهيار االقتصادم كاالجتماعي، . تبرهن أنٌها أكبر من أف تفشل

ا أخذت الحكومات تكافح من أجل إعادة تمويل الدين، مكفي. الكثير من المصارؼ بتولٌي ديونها قامت بإنقاذ

ن من زيادة الضرائب على األثرياءاالجتماعيٌة  ارت الحدٌ من الخدمات العامٌة كأكجه الحمايةاخت . بشكل همجيٌ بدال

الحكومات فيه إلى النموٌ من أجل تمكين  فأخٌرت تدابير التقشٌف النمٌو االقتصادم في الوقت نفسه الذم احتاجت

 . أموالها

. نسبة مرتفعة، ال سيٌما في أكركبا كأميركا الشماليٌةبالفعل كانت تبلغ تفعت بشكل حادٌ البطالة العالمية بعد أف ار .5

اب أكثر من كالبطالة تترؾ جرحنا بليغنا كآثارًا طويلة األمد في األفراد كالعائالت، كتؤذم النساء، كالمهاجرين كالشب

غيره ، كتخلق ظركفنا لسياسات رجعيٌة مثل التمييز العرقي، كالقوميٌة، كالمشاعر المناهضة للهجرة كالتطرٌؼ 

يتأكٌد من أف االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة، تجاكبنا مع العًبىر التي استخلصها من األزمة، أف لذلك، على . الديني

 . في صمي  أمٌ خطٌة اقتصاديٌة خلق الوظائف الدائمة كالالئقة يندرج

كما  –فالبداف التي ل  تتٌبع توصيات السياسة النيوليبراليٌة بحذافيرها . متساكيةالعال  بالكساد  تكن حصٌة كلٌل   .6

فما ت ٌ اقتراحه من مخاطر عدـ تسديد دين األرجنتين في . دبٌرت أمرها بشكل أفضل بكثير –في أميركا الالتينيٌة 

موٌها خالؿ السنوات الخمس األخيرة بدكف أف تكوف نيتحوٌؿ كاقعنا، كاستمرٌت األرجنتين في ل   2001العاـ 

كيحتلٌ اقتصاد . في أنحاء أخرل من العال كما هي الحاؿ مقيٌدة بشركط صندكؽ النقد الدكلي لتقدي  القركض 

 . فرنسا كإيطاليا علىا متقدٌمن البرازيل اليوـ المركز السابع بين االقتصادات األكبر في العال ، 

في الصين كجنوب شرؽ آسيا استمر النموٌ االقتصادم األكثر انتشارًا سرعة كديمومة، نموٌ ل  يعرؼ مثيله العال   .7

اإلنتاج الصناعي السريع لهذق البلداف في تغذية ستمرٌ يك. سيكوف قريبًا اقتصاد الصين األكبر في العال ك. من قبل
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كقد بدأ مؤخٌرنا صندكؽ الثركة السياديٌة الصيني بشراء األصوؿ . تصادات الشماؿالنموٌ االقتصادم إذ تباطأت اق

 . العامٌة في الشماؿ الصناعي

كيف . بالنسبة إلى االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة، يطرح نموٌ النفوذ االقتصادم كالسياسي في آسيا أسئلة كثيرة .8

بركز القول العاملة الماهرة السريعة االنبثاؽ في الصين، التي ترافق على األجور  المصوٌبةنستجيب مع الضغوط 

الهند كإندكنيسيا؟ ما داللة أف يكوف ما ساعد على نموٌ الصين االقتصادم افتقارها إلى الحك  الديمقراطي، أقلٌه 

ر على المدل القصير؟ لذلك، يجب على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة خالؿ السنوات الخمس المقبلة أف يطوٌ

 . استراتيجيٌة لمعالجة هذق األسئلة

بالنسبة إلى معظ  البلداف األقلٌ تطوٌرنا في العال ، سبٌب االرتفاع السريع في أسعار الغذاء العالميٌة في العامين   .9

أقلٌ من دكالر كاحد بيعيشوف بليوف نسمة  1.1أمٌا األثر األكثر حدٌة فأصاب . مصيبة كاسعة االنتشار 2008ك 2007

كتسارع تضخٌ  أسعار الغذاء في . يوـ كما أصاب حوالى بليوف نسمة عانوا من سوء التغذية قبل األزمةفي ال

كقد أدٌل هذا االرتفاع . لكوف أكثر من نصف دخله  على الغذاءلنامية حيث غالبنا ما ينفق المستهعدد من البلداف ا

 . ف نسمة إضافيٌة في الفقرمليو 44الحادٌ في أسعار الغذاء الحالية إلى أف يعيش ما يعادؿ 

تبقى أسباب األزمة الغذائيٌة قيد النقاش غير أفٌ ازدياد العولمة سعى إلى تفاق  سوء دكرات أسعار الغذاء إذ  .10

كقد أثٌر كذلك الجفاؼ في معظ  البلداف المنتجة للقمح، كاحتياط الحبوب . ازدادت التجارة بالغذاء بشكل كاسع

في المائة  5، كارتفاع أسعار الطاقة، كازدياد استهالؾ اللحوـ كتحوٌؿ في البورصةالمضاربات المنخفض، كازدياد 

ألفٌ أسعار الغذاء العالية أصابت الناس ذكم الدخل فألزمة اإف برزت ك .كقود حيومٌ نباتيٌ من حبوب العال  إلى

  .كتقلٌبهاآثار ارتفاع األسعار  ضعوٌأمٌا التدابير لرفع مداخيل أكثر الناس فقرنا في العال  فقد ت. المنخفض كثيرًا

إف داخل الحدكد السياسي  االقتصاد مركزالقليل البعض التركٌز المتزايد للثركات بين أيادم  غيٌرعبر العال  كلٌه،  .11

كقد ت ٌ الشعور بازدياد النفوذ السياسي الهائل عبر الوسائل االقتصاديٌة من القارٌة األميركٌية  .الوطنيٌة أـ خارجها

بشأف الحكومات  مساءلةكإذا ب. الحكومة في الصينكالشرؽ األكسط كحتٌى بيركقراطيي  كسيا فأكركباإلى ر

 . هذا قد أصبحت عاجلة بشكل أكبر كأكثر صعوبة مركز القوٌةتحوٌؿ 

 عمليٌات القطع في الخدمات العامٌة ب.3

الشماؿ للجنوب فإذا بها نصح بها ي عادة ما يالتقاسية السياسات اعتماد ال أدٌت إلىإفٌ األزمة االقتصاديٌة العالمٌية  .1

استرضاء تلك األسواؽ المالية نفسها التي خلقت من أجل  .تيطبٌق بشكل متزايد في أكركبا كأميركا الشماليٌة

فآخر دكرة من إصالح السياسات في . الخدمات العامٌة كبيعها للمصالح الخاصٌة بتجزمءالمشكلة، يستمرٌ العمل 

إسبانيا كغيرهما تضمٌنت الحدٌ من الخدمات العامٌة، أكجه الحماية االجتماعيٌة، معاشات التقاعد ك افبلداف مثل اليون

 . في أكركبا الشرقيٌة يٌةقتصادات االنتقالاالكقد تضرٌرت ال سيٌما . كرفع الضوابط عن سوؽ العمل

كأضحى . لى إضعاؼ النموٌ االقتصادمأدٌت العمليٌات المنسٌقة للحدٌ من اإلنفاؽ العاـ كتزايد مركنة سوؽ العمل إ .2

الثركات كالنفوذ كتعيد توزيع  تسعى إلى زيادة صالبةأكثر كضوحنا أفٌ الركود ييستىعمىل اآلف حجٌة للعمل بسياسات 

على الرغ  من العملٌيات الهائلة التي قامت بها الحكومات إلنقاذ المصارؼ . الثركة من العٌماؿ إلى األكثر ثراء

ر كسائل اإلعالـ بشكل متزايد سبب هذا الركود بأنٌه ناتج عن اإلهدار كاإلنفاؽ بشكل مفرط في الخاصٌة، تصوٌ

كتيستىغىلٌ هذق األزمة كفرصة لالعتداء على حقوؽ العمٌاؿ، إضعاؼ النقابات، تفكيك الخدمات . القطاع العاـ

 . العامٌة، الحدٌ من ميزانيٌات اإلعانات كإضعاؼ الثقة بالقطاع العاـ

ٌ مرٌات قليلة في حماية العمٌاؿ من عواقب األزمة التي ل  يسهموا في إنتاجهال  ت .3 كما يثير . نجح النقابات إال

التساؤؿ بشأف الحركة النقابيٌة العالميٌة أفٌ قسمنا من الحركة النقابيٌة فشل في توقٌع الكارثة فيما ل  يكن القس  

 .دؽٌ ناقوس الخطرالتسارع إلى اآلخر أفضل في 

بخلق إيديولوجيٌات كالدعوة لها من أجل إقناع  نافذةدل األعواـ الثالثين الماضية قامت مصالح خاصٌة على م .4

كأدٌل كلٌ من البنك . الحكومات كالعٌماؿ في العال  كلٌه بأفٌ السياسات النيوليبراليٌة تصبٌ في مصلحة الجميع

دكليٌة دكرنا سيٌئنا في فرض شركط مثل الدكلي، صندكؽ النقد الدكلي كغيرهما من المؤسٌسات الماليٌة ال
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على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة فإف كاف هدفنا النجاح في كفاحنا، . الخصخصة كالحدٌ من الخدمات العامٌة

كالحركة النقابيٌة العالميٌة أف يكوف لهما بدائل يمكن الوثوؽ بها كأف يكونا قادرين على إقناع الناس بأفٌ قضيٌتنا 

 . استرداد العدالة االجتماعيٌة كهدؼ رفيع للعمل اإلنسانيعلينا . مصلحته تصبٌ في 

فالنقابة المنتسبة إلى االتٌحاد الدكلي للخدمات . حقٌق االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة نجاحنا في الدعوة للبدائل .5

دٌت دكرنا مهمًّا أساسيًّا في إنهاء أ النقابات،تٌحاد التابعة ال (PUWU)ين في المرافق العامٌة العامٌة، نقابة العامل

في مرفق مياق ( عقد يتمتٌع فعليًّا بصالحيٌة الشراكة بين القطاعين العاـ كالخاصٌ)عقد إدارة من خمس سنوات 

أفرادنا، ما يجعل ممكننا تحمٌل الضغوط في مكاف العمل، كاالتٌصاؿ بحلفائنا من  حشدفعبر . كبير في غانا

 . إطالؽ حمالت قويٌةالمجتمع المدني، يمكننا 

، كالعمل في 2010إشراؼ الدكلة في ينٌاير  إلى" مياق باريس"عندما أعيدت في غانا،  حاالت كالتي حصلتإفٌ ال .6

ن للناس على أف بإمكاننا استرداد الخدمات مؤسٌسات القطاع العاـ أميركا الالتينيٌة لتعزيز الشراكات بين ، تقدٌـ دليال

 . التي ت ٌ تخصيصها

 في القطاع العاـ نوؽ العامليحق ج.3

فالقول النافذة التي . إفٌ كفاحنا للحصوؿ على حصٌة عادلة من ثركات العال  يعتمد على قدرتنا على التنظي  .1

كخالؿ السنوات الخمس الماضية، . ناحقوق عليناتسعى إلى حماية ثركاتها كامتيازاتها ستستغلٌ كلٌ فرصة لترفض 

 . املين في القطاع العاـ بشكل ملحوظتزايد الكفاح من أجل حقوؽ الع

التحظير حقوؽ النقابات للعاملين في الخدمات العامٌة عبر  انتهاؾ يزاؿ مستمرًّافي أنحاء عدٌة من العال ، ال  .2

بشكل فاضح، كحتٌى التعدمٌ على " الخدمات األساسيٌة"استعماؿ التعبير  سوء، ات، التقييداإلبطاؿ، الكامل

ناشطنا نقابيًّا في العاـ  49تبقى كولومبيا، حيث ت ٌ قتل . ي الخدمات العامٌة كتخويفه الناشطين النقابيٌين ف

كفي سوازيالند، قامت الحكومة بإلغاء تسجيل مركز النقابة الوطنيٌة . ، البلد األكثر خطرنا في العال  للنقابيٌين2012

 . ت قيادتها للتخطيط لمظاهرة سلميٌة، كاعتقل(TUCOSWA" )المؤتمر النقابي في سوازيالند"الحديثة العهد، 

فالتأكٌد من أفٌ العٌماؿ، ال سيٌما . يحقٌ للعاملين في الخدمات العامٌة بمكاف عمل خاؿو من الحوادث كاألمراض .3

 ى التدريب كالتجهيز المالئمين، لمواجهة تحدٌياتيحصلوف علمنه  من يعمل في الخدمات الصحٌية كالطوارئ، 

يساعد االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة العاملين في . يقيا حيث يستمرٌ انتشار اإليدز، خاصٌة في أفرةمستمرٌ

 . الخدمات العامٌة كالنقابات المنتسبة في الحصوؿ على أمكنة عمل صحٌية كآمنة عبر عمله القطاعي

عتها، مداها أـ اشتدٌت االعتداءات على نقابات القطاع العاـ في أكركبا كأميركا الشماليٌة إف من ناحية طبي .4

فالعجز في الميزانيٌة ال ييستعمىل لتبرير تخفيض كلفة العمل . جزء من نتائج األزمة االقتصاديٌة العالميٌةتكرارها، ك

الذم ت ٌ تطبيقه لعقود في البلداف النامية في " توافق كاشنطن"فػ .فحسب بل للتعدٌم على حقوؽ العمٌاؿ أيضنا

كيت ٌ بشكل متزايد إجبار البلداف األكركبيٌة، مثل . ة، يت ٌ اليوـ تطبيقه في العال  كلٌهأفريقيا، آسيا كأميركا الالتينيٌ 

اليوناف كالبرتغاؿ، على رفع الضوابط عن أسواؽ العمل كتقييد حقوؽ نقابات القطاع العاـ من أجل الحصوؿ 

ة فتستغلٌ األزمة للتعدٌم على أمٌا حكومات الواليات في الواليات المتٌحدة األميركيٌ. الطوارئإغاثة على قركض 

 . حقوؽ العاملين إف في الخدمات العامٌة أـ في القطاع العاـ كما في كالية كسكونسن

(. MENA)رات مؤخٌرنا في إقلي  الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا توقٌع البعض القليل من الناس حدكث تلك التغيٌ .5

 غير أفٌ الناس دفعوا الثمن غالينا. مد طويل تؤمٌن فرصنا للربحالحك  منذ أ المتسٌلمينفموجة تحدٌم الديكتاتوريٌين 

كانت الحركات . من حياته ، كفي حاالت كثيرة تبدك النتيجة النهائيٌة غير كاضحة تمامًا، ال سيٌما بالنسبة إلى المرأة

اـ السابق اتٌحادها كلكن في غيرها، أخٌر اصطفاؼ النقابات مع النظ. النقابيٌة مثالن في تلك البلداف كسط النضاؿ

 . مع القضيٌة

أماـ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة . األرباح الديمقراطيٌة للعاملين تمكينفي النقابات المستقلٌة كالمتٌحدة ساعد ت  .6

دائمنا  فيتمتٌعا كالحركة النقابيٌة العالميٌة دكر مه ٌ يؤدٌيانه لتأمين المساعدة إلخواننا كأخواتنا في اإلقلي ، كلكنٌهما ال
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لذلك يجب على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة . بالسرعة الكافية للتأكٌد من أفٌ لمساعدتنا الفائدة األكبر

تحديد أكلويٌات أكضح للمشاركة في اإلقلي  كالتأكٌد من أنٌنا نملك القدرة على الردٌ على إليه المنتسبة  كالمنٌظمات

 . التحدٌيات الحالية كالمستقبلٌية

لكيفيٌة، كربٌما شرطيٌة، مشاركته في وف على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة تحديد سياسة أشمل بالنسبة سيك .7

علينا تحديد كيف نتأكٌد من أفٌ نقابات . غير مستقلٌة بعدنقابات عمل منظٌ  في بلداف تنشأ فيها النقابات كلكنٌها 

 . ي التأثير على مستقبل بلدانهاالخدمات العامٌة حسنة التنظي  كقادرة على المشاركة ف

ففي السنوات المقبلة، سيتعٌين على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة تحديد كيف . أمٌا الصين فتطرح مسألة فريدة .8

 . يشارؾ مع أكبر قوٌة عاملة كطنيٌة في العال  في حين يستمرٌ الحك  بإحكاـ سيطرته على النقابات الصينيٌة

فنشوء اقتصادات صناعيٌة جديدة سيدفع . أخرل من العال  أنحاءلنقابٌية مسألة ملحٌة في تأمين الحقوؽ ايشكٌل  .9

من بلداف أكركبا كيخضع عدده . فالحقوؽ النقابيٌة في ركسيٌا كأكركبٌا الشرقيٌة هشٌة. اؿ للمطالبة بحقوقه بالعمٌ

في االقتصادات الناشئة . العمٌاؿالشرقيٌة للحلوؿ المفركضة من صندكؽ النقد الدكلي، حلوؿ تتعدٌل على حقوؽ 

نتشار كإف كجًدت فغالبنا ما تتعرٌض للتهديد أك في جنوب شرؽ آسيا كالعال  العربي، ال تتمتٌع الحقوؽ النقابيٌة باال

 . احترامهاال يت ٌ 

كقد إفٌ الكفاح من أجل الحقوؽ النقابيٌة في القطاع العاـ هو عمل أساسيٌ لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة  .10

في الواليات المتٌحدة األميركيٌة، تمكٌنت النقابات في كالية كسكونسن من تجميع . نجاحات كثيرة سجٌلنا في ذلك

كفي تركيا، حيث ال يزاؿ القانوف . أكثر من مليوف توقيع إلقالة الحاك  الذم أدخل قوانين بربريٌة تناهض النقابات

، باتٌهامه (KESK)قطاع العاـ، يت ٌ دائمنا استهداؼ اتٌحاد القطاع العاـ، يقيٌد بشدٌة الحقوؽ النقابيٌة للعاملين في ال

أمٌا أنشطة التضامن الهائلة التي قادها االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة ". اإلرهاب"تهمًا مبهمة كشائنة مرتبطة بػ

، كقد (SES)ة ، كهي عضو في النقابة الصحٌي(Meryem Özsögut" )مري  أكسوغوت"فقد ساعدت في تحرير 

" بيستاس إيبوزديمير"ك( Ferit" )فريت"ألكثر من ثمانية أشهر، كما ساعدت في تحرير  2008ت ٌ سجنها في العاـ 

(Bestas Epözdemir ) ،من نقابة العاملين في البلديٌات(Tüm Bel Sen .) 

علينا أف ننقل كفاحنا إلى . بهاكاإلضراب ال يمكن التفاكض  التفاكض الجماعيكاالتٌحاد إفٌ حقوقنا في التنظي ، ك .11

كعلى التضامن الدكليٌ أف يؤدٌم دكرنا كبيرنا في هذا العمل؛ ففي . أمٌ مكاف يت ٌ فيه رفض حقوقنا أك التعدٌم عليها

عملنا كما أفٌ كسيكوف للتطوٌر النقابيٌ دكر كبير . هي إصابة للجميع أحد ماعال  معول ، كلٌ إصابة يتعرٌض لها 

 .   النقابات في أكركبا الشرقيٌة، أفريقيا، آسيا كالشرؽ المتوسٌط مه ٌ كال بدٌ من االستمرار فيهالمستمرٌ في دع

 ازدياد التشكٌك بالعولمة د.3

" توافق كاشنطن"القوٌة االقتصاديٌة أثار أسئلة بشأف السياسات االقتصاديٌة التي دعا إليها مركز إفٌ التحوٌؿ في  .1

يزداد . ة الماليٌة شكًّا أكبر بكثير في األجندة النيوليبراليٌة، ككأفٌ ما بها من سوء ال يكفيكقد أثارت األزم. النيوليبرالي

. دراؾ بأفٌ العولمة مرفقة بالمخاطر كالخاسرين، كهي في شكلها الحالي، تؤذم األكثر فقرًا كتنفع األكثر ثراءاإل

إلسبانيٌة عن غضبها من النظاـ الحالي كعزٌزت ا 15-حركة ـك" احتلٌوا"كقد عبٌرت الحركات االحتجاجيٌة مثل حركة 

 . أمٌا هذا التحٌوؿ فيوفٌر الفرص للعمٌاؿ كالنقابات في العال  كلٌه. ذلك الغضب

ككاف ال . ؤق جهدنا كبيرنا لفضح ازدياد الثركات غير العادؿ بشكل شائنابذؿ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كحلف .2

عبر خلق ميثاؽ جنيف بشأف الخدمات " !اآلف من أجل الخدمات العامٌة النوعيٌة العمل"بدٌ من إعادة إحياء حملة 

فإف أمٌن االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة الترابط بين أهدافنا، كالوضوح في استراتيجيٌتنا كنقطة . العامٌة النوعيٌة

كالمؤتمر حيث ت ٌ . دعمنا للقطاع العاـرئيسيٌة لألنشطة، يكوف قد حقٌق لنفسه مركزنا يخوٌله قيادة الحركة النقابيٌة 

النقابات  ،تطوير الميثاؽ جمع، بشكل ملحوظ، ما بين النقابات المنتسبة إلى االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة

العالميٌة من القطاعين العاـ كالخاص، المجتمع الدكلي، األكاديميين كأطراؼ مهتمٌة أخرل لتأمين دع  شامل 

يمكن . كقد ضمن العمل بهذق الطريقة أف يدع  مجلس النقابات العالميٌة الميثاؽ. كهاكاسع للحملة كامتال
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: عبر الموقع اإللكتركنيالمنتسبة، األعضاء كالناشطين الحصوؿ على مواد هذق الحملة  المنٌظمات

www.QPSActionNow.org . 

تنسيق العمل ما بين النقابات العالميٌة  فقد تمكٌنٌا من. سمح لنا إعادة إحياء الحملة أف نتجاكب بسرعة مع الفرص .3

وضع كالعمل عن كثب مع النقابات المنتسبة المهتمٌة كمنٌظمات المجتمع المدني من أجل حشد الدع  العالمي ل

ككاف اتٌحاد نقابات الخدمات العامٌة األكركبي، كهو الذراع األكركبيٌة لالتٌحاد (. FTT)ضريبة على المعامالت الماليٌة 

 ".ميثاؽ العدالة الضريبيٌة"للخدمات العامٌة، من كضع نموذج الدكلي 

فتجاكبنا مع . كفي حين ال تزاؿ الضريبة على المعامالت الماليٌة غير ملموسة، ل  يعد النقاش حولها نشاطنا ثانويًّا .4

حلفاؤق على أجبًر القطاع المالي العالمي كالضغوط المتزايدة من أجل العمل بالضريبة على المعامالت المالية، 

على سبيل المثاؿ، اقترح مؤخٌرًا البنك الدكلي، . الضريبة على المؤسٌسات الماليةاقتراح سبل أخرل لفرض 

 . استهداؼ أرباح القطاع المالي أك أنشطته

علينا أف . يجب اليوـ على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة أف يستغلٌ أكثر الوعي الجديد الحاصل فيضعه أكلويٌة له .5

 . علينا مساءلة الحكومات الوطنٌية كالمؤسٌسات الدكليٌة. نداكـ الضغط على السياسٌيين كالحكومات المحٌلية

رات االقتصاديٌة العالميٌة يمكن االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة استخالص العًبىر من ستٌة مجاالت أساسيٌة من التغيٌ .6

 :للخدمات العامٌة أف يجب على االتٌحاد الدكلي. األخيرة فيتجاكب معها

 يتابع العمل مع النقابات المنتسبة لهزـ االعتداءات على حقوؽ العمٌاؿ كالخدمات العامٌة؛ 

 يعمل مع أطراؼ عالميٌة أخرل للكشف عن العيوب الالحقة بالنظاـ االقتصادم الحالي؛ 

 ن بتصادم العالمي الذم يتأكٌد من أفٌ العمل المالئ  يت ٌ أخيرنا العمل به من أجل الدفع بالنموٌ االق خلق يهت ٌ أكٌال

الوظائف، االستثمار في الخدمات االجتماعيٌة كإعادة توزيع الثركات، كمن أجل الكشف عن جنوف تدابير 

 التقشٌف الحالية؛

  كضع حلوؿ ألسباب األزمة المالية كي ال يتعذٌب العمٌاؿ مجدٌدنا أبدنا نتيجة أزمة يؤدٌم دكرق في التأكٌد من

 مماثلة؛

  يستخلص كالحركة النقابيٌة العالميٌة العًبىر حوؿ كيفيٌة التجاكب بشكل أفضل في المستقبل متى كاجها مثل هذق

يجب على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة أف يتحسٌن في التعبير عن رؤياق، العمل مع . التحدٌيات المريعة

كما عليه أف يجد سبالن جديدة لمشاركة . تغيٌرةحلفائه، كعليه أف يصبح أكثر سرعة كتجاكبنا مع الظركؼ الم

 . المنتسبة كمساعدتها في تحقيق ذلك المنٌظمات

 ات في المؤسٌسات العالميٌة كاإلقليميٌةرالتغيٌ  هػ.3

نظٌمة ل  تعد م. رات في المؤسٌسات العالميٌة كاإلقليميٌةمناقشتها أعالق ألحقت حتمنا تغيٌ إفٌ التحوٌالت التي تمٌت .1

فاألزمة . العال  األكثر أهميٌة أفرقاءاالقتصادم كال مجموعة الثماني تمثاٌلف كلٌ  التنمية على الصعيدالتعاكف ك

االقتصاديٌة العالميٌة برهنت أف حتٌى مجموعة العشرين تتمتٌع بمكانة أفضل من كليهما لمعالجة المسائل 

الضوء على عجز الشماؿ بفرض توافق بإلقاء ة مؤتمر كوبنهاغن للتغيٌرات المناخيٌ قاـكقد . االقتصاديٌة العالميٌة

كما الجمعيٌة العامٌة لألم  المٌتحدة جلس األمن كم. ركة الفاعلة من العال  الناميعالميٌ؛ فهو يتطلٌب اآلف المشا

أصبحا بشكل متزايد أكثر عرضة للعرقلة، كالبنك الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي أمسيا مجبرين على النظر في 

 . كتأخٌرت دكرة الدكحة الجتماع منٌظمة التجارة العالميٌة. في اتٌخاذ القرار إجراءاتهما

تزداد أهميٌة ك. تيجبىر المؤسٌسات العالميٌة على االنفتاح كالشموليٌة كعلى معالجة مسائل الحك  التي تيثار .2

الكتل اإلقتصاديٌة اإلقليميٌة ف. المؤسٌسات اإلقليميٌة كستبقى كذلك إلى أف يكتمل التحوٌؿ كاألرجح حتٌى بعد اكتماله

تزداد أهميٌة كمن المرجٌح اآلف عقد اتفاقات تجاريٌة ضمن ( ASEAN -آسياف ) اتٌحاد دكؿ جنوب شرؽ آسيا مثل
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كما تكتسب بنوؾ التنمية اإلقليميٌة، مثل بنك التنمية اآلسيوم كبنك التنمية في أميركا . الكتل اإلقليميٌة كفي ما بينها

 . سارع في ذلك عاناتة أكبر إذ إفٌ الحدٌ من ميزانيٌات اإلالجنوبيٌة، أهميٌ

، كافق مجلس األمن 2010ففي يوليو . رات، حقٌق االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة النجاحكفي كجه هذق التغيٌ .3

العامٌة ككاف لحملة االتٌحاد الدكلي للخدمات . الصرؼ الصحٌيقرار بحقٌ اإلنساف في المياق كاللألم  المتٌحدة على 

كقد أدٌل االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة، كجزء من حملة أكسع قاـ بها . من أجل المياق تأثير في هذا اإلجراء

ناشطوف، نقابيٌوف كحكومات تقدٌميٌة، دكرنا رئيسنا في عمليٌات الحشد الوطنيٌة الناجحة لتحافظ الدساتير الوطنيٌة 

 . على الحقٌ في المياق

كلعلٌ حاؿ األكركغوام هي األكثر بركزًا، حيث قامت نقابة . الحقٌ في المياقأكثر من ثالثين بلدنا اليوـ شرٌع كقد  .4

بقيادة استفتاء Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado( "FFOSE )"المياق 

 .العامٌة كاإلدارة الحملة السياسيٌة لحفظ الحقٌ الدستورمٌ في المياق، الملكيٌة تلتهكطنيٌ بنجاح 

سيطرة الشركات ل لتصدٌمجزئيًّا إلى اتزداد شعبيٌة اللجوء إلى االستفتاءات الشعبيٌة حوؿ العال ، كيعود السبب  .5

فاالستفتاء الشعبي األخير في إيطاليا، . ر الضغوط المالية التي تفرضها ككاالت أجنبيٌةإلى تدبٌ على حكوماتنا، ك

االتٌحاد ن جهود فعٌالة قاـ بها ين مشركع الحكومة بالخصخصة، نتج عاخبفي المائة من الن 96حيث عارض 

برز هذق كتي. بالمياق مساكاةبإطالقه الحمالت كالحركة اإليطاليٌة من أجل ال( FP CGIL)اإليطالي العاـ للعمل 

بين المجتمع المدني النجاحات الحاجة المتزايدة إلى أف ينسٌق االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة عمليٌات الحشد ما 

 .كالنقابات عبر الحدكد الوطنٌية ليفوز باالعتراؼ القانوني فيراقب تنفيذق الحقنا كيطلق الحمالت من أجل تنفيذق

على الرغ  ممٌا حقٌقناق من نجاحات، فإفٌ التطوٌرات األكسع تقلق الحركة النقابيٌة التي تقضي مصالحها بأف تضع  .6

. كمشاركتهاالجنسٌيات المتعدٌدة  الشركات لمالحقةفهي أقلٌه تتطلٌب جهدنا أعظ  . النماذج خارج حدكدها الوطنيٌة

إف في الشماؿ أـ في  إلفادة العٌماؿ، على مستول التنظي  العال ، كقد تشلٌ في أسوأ الحاالت المحاكالت

بانتباق شديد، كفي مهاراته لذلك سيتعيٌن على االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة أف يعيد النظر في هيكليٌته . الجنوب

 المنظٌماتيجب عليه بالتعاكف مع . راتبهذق التغيٌ يريد اللحاؽكقدرته على التكيٌف مع الظركؼ المتغيٌرة إف كاف 

تحديد سياسات حوؿ كيفيٌة تخصيص مواردق القليلة بما يسمح له بالتأثير في بيئة تتغيٌر فيها القوٌة إليه المنتسبة 

 . العالميٌة

 ي جديد للشبابكع ك.3

 . كه  يتجاكبوف معها بطرؽ غير متوقٌعة –رات األخيرة في الظركؼ العالميٌة آثار عميقة في الشباب كاف للتغيٌ .1

 يقبلوامن المرجٌح أف األقلٌ، فخبرة اليتمتٌعوف ببين القوٌة العاملة،  ،تصيب البطالة الشباب بشكل غير متساكو، كه  .2

ن  في بلداف كثيرة، ستقوـ تدابير التقشٌف، مثل تخفيض معاشات . حقوقه ا مدركين لكونوكأالٌ يغير مستقرٌة أعماال

وف بشكل كبير آثار كالشباب يعى. التقاعد، التعلي ، كغيرها من الفوائد االجتماعيٌة، بالتأثير على العمٌاؿ الجدد

كلكنٌه  لن يشعركا على  ابتكارًاعلى األرجح أكٌؿ من يعتمد التكنولوجيا الجديدة كأكثره   فيكونوفالتدهور البيئي، 

 . األرجح بضركرة التعبير عن احتجاجه 

" احتلٌوا"مثل حركة كقف الشباب في مقدٌمة عدد من الظواهر االجتماعيٌة األخيرة فجذبوا االنتباق العالمي،  .3

في أفريقيا  ككاف الشباب على مدل طويل في مقدٌمة الحركات االجتماعيٌة. اإلسبانيٌةـ -15االحتجاجيٌة كحركة 

 . الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيامنطقة كأميركا الالتينيٌة ككاف له  مؤخٌرنا الدكر الرئيس في الثورات في 

 إفٌ أعضاء .يجب على الحركة النقابيٌة أف تبذؿ جهدنا أكبر في دع  الحركات الشبابيٌة كالعمٌاؿ الشباب كجذبه  .4

أعضاء في النقابات أك أف  أف يصبحواا إلى امتناع الشباب من بعض النقابات كبار في السنٌ كالسبب يعود جزئيًّ

كالتحدٌم أكبر من إشراؾ االتٌحاد الدكلي للخدمات العاٌمة في مسائل الشباب؛ إذ على . في أنشطتها يشاركوا

ب ذلك إفساح المجاؿ للشباب كفي حين يتطلٌ. االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة أف يشرؾ الشباب في مسائله
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مناقشة تجاربه ، فإنٌه لن يحقٌق النجاح إالٌ بدع  الشباب كتقدي  النصح له  في كافة مستويات التحرٌؾ كدمجه  ل

 . ككلٌما ت ٌ االقتراب من مكاف العمل، زادت أهميٌة هذا العمل. كلٌه في العمل النقابيٌ

لى حدٌ تحدٌثت فيه منظٌمة العمل بلغت نسبة البطالة بين الشباب في مناطق عدٌة من العال  مستويات كارثيٌة إ .5

 . جيل بكامله كحريٌةكسيكوف لذلك آثار طويلة األمد بما فيها إمكانيٌة نزع حقوؽ ". الجيل الضائع"الدكليٌة عن 

 لحماية االجتماعيٌةلالحدٌ األدنى  ز.3 

ة تمثٌل إحدل أه  الفرص ألم  المٌتحدإدارة امجلس  لحماية االجتماعيٌة التي تقدٌـ بهالإفٌ مبادرة الحدٌ األدنى  .1

كهذق المبادرة التي اشترؾ في قيادتها كلٌ من . الناشئة من الوعي المتزايد بشأف األذل الذم تسبٌبه العولمة

ككالة مساهمة بما فيها المؤسٌسات الماليٌة الدكليٌة،  17منظٌمة العمل الدكليٌة كمنٌظمة الصحٌة العالميٌة، كتضمٌنت 

لحماية االجتماعيٌة لجيٌات المدمجة من أجل تأمين الحصوؿ على الحقوؽ األساسيٌة هي مجموعة من االستراتي

 .ل  كلٌهكالتحويالت في العا

لحماية االجتماعيٌة التابعة لمنٌظمة العمل الدكليٌة الحدٌ األدنى لتصف المجموعة االستشاريٌة بشأف الحدٌ األدنى  .2

 :للحماية االجتماعيٌة بأنٌه يتضمٌن ضمانات

 "مثل معاشات التقاعد ( نقدنا أك سلعنا)الدخل األساسيٌة، على شكل تحويالت اجتماعيٌة متنوٌعة  حماية

أك ضمانات للوظيفة /للمتقدٌمين في السنٌ كالمعوٌقين، إعانات مالية لألطفاؿ، إعانات ماليٌة لدع  الدخل ك

 كخدمات للباطلين عن العمل كالعٌماؿ الفقراء؛

 دمات اجتماعيٌة ضركريٌة يمكن تحمٌل نفقتها في مجاالت الصحٌة، المياق إمكانية شاملة للحصوؿ على خ

 . 1"كالصرؼ الصحٌي، التعلي ، أمن الغذاء، السكن، كغيرها ممٌا هو محدٌد بحسب األكلويٌات الوطنيٌة

زٌأ من لحماية االجتماعيٌة أحد األعمدة األساسيٌة في أجندة العمل الالئق كهو جزء ال يتجليشكٌل الحدٌ األدنى  .3

إلى النٌية بأف يكيٌف كلٌ بلد المفهوـ " لحماية االجتماعيٌةلالحدٌ األدنى "كيشير التعبير . ميثاؽ الوظائف العالميٌ

كقد احتسبت ككاالت عديدة تابعة لألم  المتٌحدة أفٌ الحدٌ األدنى األساسي للتحويالت االجتماعيٌة . بحسب الظركؼ

مرحلة من مراحل التطوٌر االقتصادم، حتٌى متى ل  يكن التمويل الضركرم  يمكن تحمٌلها في العال  كٌله في كلٌ

 . متوفٌرًا بعد

قبل عقد مؤتمر االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة، يكوف اتٌحاد النقابات الدكلي قد اجتمع لتحديد أمٌ أنشطة يجدر  .4

ميٌة مشاركة القطاع العاـ في تنفيذ الحدٌ سيكوف بالغ األه. لحماية االجتماعيٌةلالعمل بها للتقدٌـ بالحدٌ األدنى 

اآلف من أجل خدمات عامٌة  العمل"سيكوف لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كحملة . لحماية االجتماعيٌةلاألدنى 

 . لحماية االجتماعيٌة للعمٌاؿ الفقراء في العال لالحدٌ األدنى  يصل لويٌة المهمٌة كهي التأكٌد من أفاألك !"نوعيٌة

 زيادة الوعي بأفٌ الفساد كالحك  الضعيف عائقاف أماـ التطوٌر ح.3

الفساد كالحك  الضعيف يمنعاف بشكل مه ٌ التطوٌر  وات الخمس الماضية بوعي متزايد بأفٌتميٌزت السن  .1

كفي حاالت . في بعض الحاالت، يظهر الفساد كاضحنا على شكل رشوة، ابتزاز كتهديدات. االقتصادم كاالجتماعي

إمكانيٌة  كتسهيليكوف سرٌيًّا أكثر كييمارس على شكل خدمات للعائلة كاألصدقاء، هبات لألحزاب السياسيٌة أخرل، 

في مطلق األحواؿ، يهدٌد الفساد الديمقراطيٌة كإمكانٌية الحصوؿ بشكل منصف على . الولوج إلى المعلومات

يشجٌع على تسرٌب المنظٌمات  ض العامٌةتقدي  العرككما أفٌ الفساد في . خدمات الحكومة كالنموٌ االقتصادم

 .اإلجراميٌة في الخدمات العامٌة

                                                           
الحدٌ األدنى للحماية االجتماعٌية من "، تقرير بشأف (M Bachelet)منظٌمة العمل الدكليٌة، المجموعة االستشاريٌة برئاسة ـ باشليه : المصدر 1

--http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_165750/lang" أجل عولمة عادلة كشاملة

en/index.htm 
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لتأثير المدمٌر لمن يسعى تمكٌن من التويض بقوٌة عن ا ، التي تتمتٌع بإدارة عامٌة كفؤةإفٌ الخدمة العامٌة المهنيٌة .2

ماية االجتماعيٌة، بأفٌ الخدمات حللاالعتراؼ، عبر مبادرات مثل الحدٌ األدنى  كيزداد. كراء الثركات بهدؼ غير أخالقيٌ

 .العامٌة النوعيٌة ضركريٌة للتطوٌر االقتصادمٌ كاالجتماعيٌ

 تغيٌر المناخ كالتنمية المستدامة ط.3

فمنذ . إفٌ أحد أكبر التهديدات الالحقة بعال  هادئ كمزدهر هو المعدٌؿ الذم تغيٌر فيه أنشطة اإلنساف المناخ .1

العالمي ناتجة عمٌا يشبه اإلجماع في المجتمع العلمي بأنٌه ال بدٌ من القياـ  ت موجة من الوعي العاـ، برز2007

إذ بدٌ بعد من أف يؤدٌم هذا اإلجماع إلى عمل عالميٌ مه ٌ  كلكن لألسف ال. بعمل من أجل التنمية المستدامة

 . الحدكد في اقتصاد السوؽ كدكر جشع الشركات تعوقه

المناخ العالمي كالتنمية المستدامة، كهي حركة تتشارؾ بقي  كثيرة مع  إفٌ نشوء الحركة الجديدة بشأف تغيٌر .2

كلكن، بما أٌف الحاجة إلى العمل العاجل تدعمها . الحركة النقابيٌة، كفٌر فرصنا مهمٌة لعقد تحالفات استراتيجيٌة

داف يبقى تحدٌينا بشكل كبير النقابات، فإفٌ العمل على إجماع بشأف العمل النقابيٌ في مختلف الصناعات كالبل

 .مستمرنا

 سرعة التكنولوجيا م.3

 االبتكاريٌةالطرؽ  أدٌتفقد . استمرٌ معدٌؿ سرعة التغيٌر التكنولوجي باالزدياد كالتطوٌر بأشكاؿ جديدة كغير متوقٌعة

ائلة على الطريقة كالسرعة اللتين يتواصل بها الناس ككاف لها نتائج هبتحويل  كاالتٌصاالت ةالشخصيٌ بإصدار النشرات

 . كعلى النقابات أف تفه  هذق التغٌيرات كتتكيٌف معها. الحركات االجتماعيٌة



 3102-3102برنامج عمل االّتحاد الذولي للخذمات العامّة  17

 

 برنامج االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة 4

 :أفٌبعتقد إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة ي 4.1

 .اقتصاد قومٌكالخدمات العامٌة النوعيٌة هي أساس مجتمع عادؿ  .أ 

 .لخدمات العامٌة النوعيٌة تجعل مجتمعاتنا كاقتصاداتنا أكثر قوٌة كممانعة أماـ التدهور كالكوارثا .ب 

الخدمات العامٌة النوعيٌة ضركريٌة لحماية الناس متى أصابه  المرض، أك كانوا باطلين عن العمل، معوٌقين،  .ج 

 .مسنٌين كعرضة للخطر

لضريبة التصاعدية كضماف إمكانية كصوؿ الجميع بدكف تمييز بل الخدمات العامٌة النوعيٌة تستلزـ التمويل عبر ا .د 

 . عبر حقٌ يصبح نافذنا بقوٌة القانوف

ؿ إليها والخدمات العامٌة النوعيٌة يجب أف تكوف بين يدم القطاع العاـ لتكوف متوفٌرة للجميع كيمكن الوص .ق 

 . بشكل منصف

يمقراطيٌة، تخفٌضاف إمكانيٌة التجاكب على مطالب االستعانة بمصادر خارجيٌة كالخصخصة تهدٌداف السيطرة الد .ك 

 . المجتمع، تقلاٌلف من نوعيٌة الخدمات كترفعاف الكلفات الطويلة األمد المتعلٌقة بتأمين الخدمات العامٌة النوعيٌة

لوف لتدريب، يتمتٌعوف بالحافز، ينايقوموف باتوصيل الخدمات العامٌة النوعيٌة يتطلٌب موظٌفين في القطاع العاـٌ  .ز 

كيعملوف في مكاف عمل آمن كصحٌي خاؿو من الحوادث كاألمراض مثل فيركس نقص  الركاتبما يكفي من 

 . المناعة عند اإلنساف أك اإليدز

توصيل الخدمات العامٌة النوعيٌة يتطلٌب أالٌ يتعرٌض موظٌفو القطاع العاـٌ للمضايقات، التخويف أك التمييز كأف   .ح 

التنظي ، اإلضراب كالتفاكض باألساسيٌة مثل الحقٌ  النقابيٌةحقوؽ الى يكوف له  إمكانية الحصوؿ عل

 . الجماعي

 . من اإلعالـ الحرٌ كخاضعنا للتدقيقالخدمات العامٌة النوعيٌة تتطلٌب براعة في الحك  فيكوف خالينا من الفساد  .ط 

تأمين الخدمات فتكوف فعٌالة، توصيل الخدمات العامٌة النوعيٌة تتطلٌب البراعة في السياسة العامٌة، اإلدارة ك .م 

 . شفٌافة، ديمقراطيٌة كقابلة للمساءلة

بدكف  –العاملين في القطاع العاـ عليه  أف يكونوا قادرين على تقدين النصائح للحكومات كفضح الفساد  .ؾ 

 . خوؼ أك مقابل خدمة

توقٌف يومنا عن البحث عن طرؽ للنقابات دكرًا مهمًّا في بناء مجتمعات ديمقراطيٌة كإعادة تجديدها كعليها أالٌ ت .ؿ 

 . جديدة لتشرؾ كتمكٌن من يعتمد على الخدمات العامٌة النوعيٌة

 . لمحاربة الفساد لذلك عليها أف تكوف هي األخرل خالية من الفساد اممتازن اللنقابات موضعن .ـ 

 :إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يلفت إلى أفٌ  4.2

االبتكار، قوٌة عاملة لقياـ اقتصاد قومٌ عبر تأمينها البنية العامٌة، األبحاث كالخدمات العامٌة النوعيٌة ضركريٌة  .أ 

إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يشير . قويٌة، مستقرٌة كشاملة سليمة كماهرة كمؤسٌسات قضائيٌة كتنظيميٌة

 .ركذلك إلى أفٌ الحكومات غالبنا ما تعزٌز هذق الجهود عندما تسعى إلى جذب االستثما

 . بعض أكثر اقتصادات العال  سرعة في النموٌ كأكبرها تتمتٌع بمستويات مرتفعة من النشاط الحكومي  .ب 

ستعمل لتخفيض الركاتب كظركؼ العمٌاؿ كتوليد يياستثمار الخدمات العامٌة في الخارج كخصخصتها غالبنا ما  .ج 

 . األرباح للقطاع الخاصٌ

 . ستراتيجيٌاتعددنا من البلداف نجحت في إعادة تأمي  اال .د 
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شراكة لتأمين خدمات الالشراكات ضمن القطاع العاـ حيث تعقد منظٌمتاف أك أكثر من منظٌمات القطاع العاـٌ  .ق 

بدائل فعٌالة عن الشراكات بين تكوف نوعيٌة أفضل، كغالبنا ما يحدث ذلك عبر نقل المهارات التقنيٌة، يمكن أف 

 . العاـ كالخاصٌ

 . لفاسدة كإحدل الكلفات غير المحتسبة للخصخصة كالتعاقد من الخارجالعقود هي أهداؼ الممارسة ا .ك 

إفٌ الحك  الصالح . الحك  الصالح يخلق سياسة عامٌة فضلى كيعطي الناس الثقة في المؤسٌسات العامٌة .ز 

 .االجتماعي ماسكس في صنع القرار، يأخذ بعين االعتبار مصالح األقلٌيات كيدعو للتايضمن مشاركة الن

كما أنٌه يتلف استعداد . فهو يزيد عدـ المساكاة عبر سرقه الموارد من الخدمات العامٌة. ؤثٌر فينا كلٌناالفساد ي .ح 

  . الناس لالستثمار في الخدمات العامٌة كاستعداد القطاع الخاصٌ لالستثمار في المؤسٌسات المنتجة

في  5بأفٌ كلفة الفساد تبلغ حتٌى شفافيٌة للمنظٌمة الدكليٌة التقدٌر  .الفساد كالغشٌ يمنعاف التطوٌر االقتصادم .ط 

 . ترليوف دكالر في السنة 2.2العال  أك ما يقارب في الناتج المحلٌي إجمالي المائة من 

أجور القطاع العاـ ال بدٌ من أف تكوف مرتفعة لمكافأة المهارات الضركريٌة ككافية لبناء ثقافة ال تضعفها  .م 

 . الحوافز للرشوة كالفساد

ي تمويل الخدمات العامٌة النوعيٌة يمكن تحقيقها عبر إصالح ضريبي بسيط يضمن بأف يشارؾ الزيادات ف .ؾ 

األثرياء بشكل منصف في سدٌ المهارب الضريبيٌة، استئصاؿ المالذات الضريبيٌة، زيادة الضريبة على األصوؿ غير 

لمعدٌالت يرة تدفع الحدٌ األدنى لركات الكبالمنتجة، فرض الضريبة على التحويالت الماليٌة كالتأكٌد من أفٌ الش

 . الضريبيٌة

 : لبناء الخدمات العامٌة النوعيٌة، سيقوـ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة بتمديد صالحيٌاته في قطاع البلديٌات

  استعماؿ االتٌصاالت بمكتب السالـ العالمي، عيمىد شبكة السالـ، كحلفاء العمل من أجل المناخ للكفاح من

 . ات عامٌة نوعيٌة تؤمٌن قياـ اقتصادات خضراء كسالمة كمجتمعات عادلة كمنصفةأجل خدم

  العمل مع االتٌحاد الدكليٌ للعاملين في البناء كالغابات(BWI ) لتطوير شراكة في الخدمات العامٌة النوعيٌة مع

  .في مدف مستدامة (UN Habitat -الموئل )للمستوطنات البشريٌة  برنامج األم  المتٌحدة

  بناء مشاريع رياديٌة إضافيٌة في مخلف البلداف من أجل إلقاء الضوء على بدائل الخصخصة . 

 تدريب النقابات على بناء بدائل الخصخصة عبر اللجوء إلى الخبراء من داخل المدف الرياديٌة كمن خارجها . 

 دع  اآلخرين الذين ينشئوف بدائل جديدة للخصخصة . 

 :ات العامٌة سيقود العمل للدفاع عن الخدمات العامٌة النوعيٌة عبرإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدم 4.3

 . لقطاع العاـ من قيمة لالقتصاديضيف التعزيز الدليل بما المشاركة في النقاش العاـ  .أ 

من العمل مع النقابات العامٌة، األكاديميين، الحكومات، منٌظمات غير حكوميٌة كغيرها لتطوير نماذج موثوؽ بها  .ب 

 . عامٌة الفٌعالة، المستدامة كالسريعة التجاكب كتعزيزهاالخدمات ال

 . مساعدة النقابات المنتسبة في المشاركة في النقاش لتعزيز الخدمات العامٌة النوعيٌة .ج 

 . التقدٌميٌة إلنماء مدف مستدامة بناء االئتالفات مع حكومات المدف .د 

 :كالخصخصة عبر خارجالتوريد إلى الإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيعارض  4.4

كالمطالبة باستعادة الخدمات العاٌمة  التوريد إلى الخارجلمنتسبة في حشدها لمعارضة النقابات ادع   .أ 

 .المخصخصة

 .دع  الشراكات ضمن مؤسٌسات القطاع العاـ من أجل الخدمات العامٌة .ب 
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 .خصخصة الخدمات العامٌةعن نشر بدائل حسن الممارسة  .ج 

 .لمياق كالصرؼ الصحٌيباب دع  العمل بالحقٌ المكتس .د 

 .المعلوماتبتقوية المنظٌمات اإلقليميٌة كالقطاعيٌة كالمشاركة  .ق 

 :إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيدع  الحك  الصالح كيعارض الفساد في الحكومات عبر 4.5

 .دع  الحمالت للدعوة للشفافيٌة في توزيع الموارد العاٌمة .أ 

 .مساعدة النقابات المنتسبة في حمالتها المناهضة للفساد إجراء أبحاث بشأف الفساد من أجل .ب 

 .المناهضة للفساد حيثما دعت الحاجة التحالفاتالتعاكف مع المنظٌمات التي تحارب الفساد كإنشاء  .ج 

 .التكتٌل من أجل محاربة الفساد على أساس الدليل .د 

 .مياف من يفضح الفسادمساعدة النقابات المنتسبة في التأكٌد من أفٌ القانوف كما الممارسة يح .ق 

تعزيزها ضعاؼ حوافز  الفساد، كالدفاع عن الحقوؽ األساسيٌة في العمل كإلافحة من أجل األجر الالئق كالم .ك 

 العقوباتقٌ في التفاكض الجماعي كالحقٌ في اإلضراب لضماف حماية العمٌاؿ من مثل حريٌة االتٌحاد، كالح

 . كاالنتقاـ إف قاموا بفضح الفساد

نود االجتماعيٌة في عقود العطاءات العامٌة من أجل الحدٌ من مخاطر تسرٌب المنظٌمات اإلجراميٌة في إدراج الب .ز 

 .الخدمات العامٌة

 كافة المستويات علىالفساد في النقابات إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيدع  الحك  الصالح كيعارض  4.6

 :عبر

 .عمل على نشرهماتطوير حسن ممارسة الحك  كمناهضة الفساد كال .أ 

 .يمكن مساءلتهااء نقابات مستقلٌة، ديمقراطيٌة مساعدة المنٌظمات المنتسبة كالمنظٌمات الناشئة في إنش .ب 

 . األعضاء الذين يفضحوف الفساد في النقابات كيبلٌغوف عنه مساعدة المنظٌمات المنتسبة في دع   .ج 

 . في نقاباته مساعدة العٌماؿ في كلٌ جهد يبذلونه من أجل معالجة الفساد  .د 

 :إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيقود المعركة من أجل نظاـ ضريبي عادؿ عبر 4.7

 . إنشاء الدع  لكيفيٌة استعماؿ مداخيل الضريبة عبر تعزيز الخدمات العامٌة النوعيٌة .أ 

 .تعزيز الدليل الذم يبيٌن ازدياد عدـ المساكاة االقتصاديٌة بشكل غير أخالقي .ب 

النقاش العاـ من أجل تعزيز فوائد الضرائب التصاعديٌة، كشرح كيف يمكن التدابير البسيطة أف  المشاركة في .ج 

 . تزيد مداخيل الضريبة من األكثر ثراء بما فيها استئصاؿ المالذات الضريبيٌة

الحٌد )ى القطاع المالي مثل الضريبة على التحويالت المالية لضغط العالمي من أجل فرض ضريبة علقيادة ا .د 

 (. لحماية االجتماعيٌةلاألدنى 

إنشاء شبكة من الخبراء في الضرائب الذين يدعموف أهداؼ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة من أجل  .ق 

 .مساعدته كمنظٌماته المنتسبة بالخبرة التقنيٌة

 . لةمساعدة المنٌظمات المنتسبة بمشاركتها الوسائل، اإلرشادات كالمعلومات بشأف مسائل الضريبة العاد .ك 

قيادة العمل كإنشاء االئتالفات مع النقابات العالميٌة، المنٌظمات غير الحكوميٌة، الحكومات كغيرها من أجل  .ز 

 .تحقيق أهدافنا
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االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة من أجل الدفاع عن حقوؽ العمٌاؿ كالحقوؽ النقابيٌة  خطٌة .5

 كالعمل على انتشارها

 :أفٌبيعتقد العامٌة  إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات 5.1

 .الحقوؽ النقابيٌة من حقوؽ اإلنساف .أ 

التنظي  كالتفاكض الجماعي كالتعبير بحرٌية عن أنفسه  بغضٌ النظر عن بللعاملين في القطاع العاـ الحقٌ  .ب 

 .القطاع الذم يعملوف فيه

 .اإلضراببللعاملين في القطاع العاـ الحقٌ  .ج 

ة في األنشطة النقابيٌة بدكف أف يشعركا بالخوؼ أك يتعرٌضوا المشاركبللعاملين في القطاع العاـ الحقٌ  .د 

 .للتخويف أك التمييز

فيركس ض للحوادث كاألمراض مثل مكاف عمل آمن خاؿو من مخاطر التعرٌبللعاملين في القطاع العاـ الحقٌ  .ق 

 .اإليدز أك غيرها/ نقص المناعة عند اإلنساف

 . ؼ األماف في العمل كتخفيض األجور كالطلب في االقتصادأنظمة سوؽ العمل تؤذم النموٌ االقتصادم بإضعا .ك 

 . ات منظٌمة العمل الدكليٌة كالعمل بها بحقوؽ نافذة بموجب القانوفيٌعلى كافة األم  أف تصدٌؽ على اتٌفاق .ز 

 . العمل الجماعي للعمٌاؿ هو ما يضمن حقوقه  كيحافظ عليها، كيتأكٌد من أفٌ الممارسة أيضنا تحفظها .ح 

 :أفٌيشير إلى  اد الدكليٌ للخدمات العامٌةإفٌ االتٌح 5.2

ت يٌاأدكات قانونيٌة دكليٌة مختلفة بما فيها اتٌفاقتعترؼ به من حقوؽ اإلنساف ك اأساسيًّحقًّا  يعتبر االتٌحادبالحقٌ  .أ 

، اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، الميثاؽ الدكلي للحقوؽ المدنيٌة 151ك 98، 87منظٌمة العمل الدكليٌة الػ

صاديٌة، االجتماعيٌة كالثقافيٌة، كالمعاهدة األكركبيٌة لحقوؽ سياسيٌة، الميثاؽ الدكلي بشأف الحقوؽ االقتكال

 .اإلنساف

في السنوات األخيرة، من بلوغ  ،إنشاء النقابات كالتفاكض الجماعي تمكٌنتبحقوؽ العاملين في القطاع العاـ  .ب 

 .وؽ اإلنساف الرئيسيٌةإجماع عالمي في القوانين الدكليٌة على أنٌها من حق

الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا تخلق فرصنا  منطقة التغيٌرات االقتصاديٌة في الصين كالتغيٌرات السياسيٌة في .ج 

 . جديدة للعمٌاؿ من أجل بلوغ حقوقه 

 :إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يشجب 5.3

 .عملاستعماؿ األزمة االقتصاديٌة كغطاء لرفع الضوابط عن أسواؽ ال .أ 

استعماؿ ما يسمٌى باحتياطات الخدمات األساسيٌة لنكراف الحقوؽ النقابيٌة كاإلنسانٌية على العاملين في القطاع  .ب 

 .العاـ

تعليق ال، اإلبطاؿ، العاـ، بما فيها التحظير الكامل استعماؿ كسائل عدٌة لتجاهل حقوؽ العاملين في القطاع .ج 

بشكل " الخدمات األساسيٌة"تقييدات، سوء استعماؿ التعبير عن العمل من جانب كاحد ألسباب النفعيٌة، ال

 .فاضح، كحتٌى ممارسة العنف كالتخويف ضدٌ الناشطين النقابيٌين في الخدمات العامٌة

ن معيٌنة مناهضة للنقابات قامت بها الحكومات، كالمشركطيٌات التي تفرضها  .د  ، الجوانبالمتعدٌدة  الشركاتأعماال

 :بيٌي القطاع العاـ، بما فيهافي العال  كلٌه ضدٌ نقا

  كتخويفه  كما قامت ، حيث تعمد الحكومة إلى مضايقة قادة النقابات عبر تعليقه  عن العمل بوتسوانافي

 .أحادم الطرؼ لتوسيع معنى الخدمات األساسيٌة فيشمل ما يقارب كافٌة الخدمات العامٌة بإدخاؿ قانوف
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  المؤتمر النقابي في "سجيل مركز النقابة الوطنيٌة الحديثة العهد، ، حيث قامت الحكومة بإلغاء تقسوازيالندفي

 . لتخطيط لمظاهرة سلميٌة، كاعتقلت قيادتها ل(TUCOSWA" )قسوازيالند

  مناشدات الخدمات النقابات المستقلٌة كالديمقراطيٌة، إلغاء مجلس  للقضاء على، إصدار القرارات فيدجيفي

شات التقاعد، تجريد العاملين في القطاع العاـ من الحماية من قانوف العامٌة بشكل فجائيٌ، الحدٌ من معا

العالقات الصناعيٌة، عرقلة دعاكل العاملين في القطاع العاـ ضدٌ الدكلة، سحب مستحقٌات نقابات القطاع 

 .العاـ كضرب النقابٌيين كسجنه 

  لغي به حقوؽ ة بتمرير قانوف يحيث قاـ مجلس شيوخ الوالي كسكونسن، الواليات المتٌحدة األميركيٌة،في

 بشأف معاشات التقاعد كالرعاية الصحٌية، كيحدٌ معدٌالت رفع أجور التفاكض الجماعيبالموظٌفين الحكوميٌين 

 . كلٌ سنة بالتثبٌتموظٌفي القطاع العاـ كيلزـ النقابات العامٌة 

  حريٌة، إلغاء االتٌفاقات الجماعيٌة ، تجزمء الحقوؽ النقابيٌة األساسيٌة، منع التفاكض الجماعي باليوناففي

 . اكتشريع الحدٌ من أجور القطاع العاـ كفوائده

  التفاكض بلتجريد نقابات الخدمات العامٌة من الحقٌ  2008، تعديل الدستور كالقوانين منذ العاـ اإلكوادكرفي

الصرؼ غير العادؿ،  ويضاته مقابلعالجماعي، كتقليل من شأف اتٌحادها، الحدٌ من ركاتب القطاع العاـ كت

 . أمواؿ التقاعد الخاصٌة اإلضافيٌة التي تشمل األمواؿ الحكوميٌةكمنع 

  الت محاك، فيما يواجه كثيركف غيره  التهديدات بالقتل ك2010نقابينا في  49، حيث قتل أكثر من كولومبيافي

  .االغتياؿ، ما يجعل من هذا البلد األخطر في العال  بالنسبة إلى النقابيٌين

إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيدافع عن الحقٌ اإلنساني الشامل لكافٌة العاملين في الخدمات العامٌة  5.4

 .بإنشاء النقابات الحرٌة، المستقلٌة كالديمقراطيٌة للتفاكض جماعينا بغض النظر عن قطاع عمله 

العامٌة كنقاباته  المنتسبة في التأكٌد من  إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيساعد العاملين في الخدمات 5.5

 . حصوله  على أمكنة عمل سليمة كآمنة عبر عمله في القطاعات

 .لحقوؽ العمٌاؿ عبرانتهاؾ كلٌ  كيشجبإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيفنٌد  5.6

 .لحقوؽ اإلنساف كالنقابات في الخدمات العامٌة االنتهاكاتكلٌ بشكل علني لفضح ال .أ 

 . مه ٌ انتهاؾبادرة بإطالؽ الحمالت كاألعماؿ مع النقابات المنتسبة كتنسيقها في حاؿ حدكث الم .ب 

 . مماثلة لحقوقها انتهاكاتالمبادرة بعمليٌات التبادؿ كتنسيقها في ما بين النقابات المنتسبة التي تواجه  .ج 

 .لحقوؽ النقابيٌة لكافٌة العمٌاؿالعمل مع االتٌحاد النقابي العالمي كاتٌحاد النقابات الدكليٌ للدفاع عن ا .د 

 .الحقوؽ النقابيٌة في القطاع العاـ النتهاكاتإنتاج إحصاء سنومٌ  .ق 

إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة سيلجأ إلى استعماؿ األدكات القانونيٌة للتأكيد على أفٌ الحقوؽ النقابيٌة من  5.7

 :حقوؽ اإلنساف، عبر

ة كحقوؽ العمٌاؿ لكلٌ العاملين في القطاع العاـ بما في ذلك تطبيق إطالؽ الحمالت لضماف الحقوؽ النقابيٌ .أ 

 .بحذافيرهما 154ك 151يٌة لاتٌفاقيٌتي منظٌمة العمل الدك

 .دع  النقابات المنتسبة للجوء إلى آليات المراقبة لمنظٌمة العمل الدكليٌة .ب 

راء بشأف تطبيق االتٌفاقات كالتوصيات العمل مع النقابات المنتسبة للتاكٌد من تقدي  التعليقات إلى لجنة الخب .ج 

(CEACR) التابعة لمنٌظمة العمل الدكليٌة. 

 .تطوير إمكانيٌاته الستعماؿ هيئات حقوؽ اإلنساف لألم  المتٌحدة .د 
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 .جمع قاعدة معطيات عن محامي النقابات لمساعدة النقابات المنتسبة في متابعة دعاكاها القانونيٌة .ق 

 . ؽ على الحقوؽ إلى المنظٌمات المنتسبةكليٌة التي تصدٌرات القضائيٌة الدإرساؿ القرا .ك 

سيتجاكب مع التغيٌرات السياسيٌة كاالقتصاديٌة العالميٌة في الوقت المالئ   إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 5.8

 :عبر

 .مساعدة النقابات المنتسبة عندما تتعرٌض حقوقها النقابيٌة لالعتداءات .أ 

النطاؽ تتطابق مع عمل المجلس التنفيذم على الوحدة العالمية، من أجل العمل مع بعيدة تطوير استراتيجيٌة  .ب 

 . الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا لتعزيز حقوؽ العمٌاؿ منطقةالنقابات في بلداف مختارة من 

ذم تطوير استراتيجيٌة للبلداف الخالية من الحركة النقابية الحرٌة كالديمقراطيٌة كجزء من عمل المجلس التنفي .ج 

 . على الوحدة العالمية
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 في االقتصاد العالميللعمل االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة  خطٌة .6

 :أفٌ بيعتقد  إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 6.1

خدمات العامٌة النوعيٌة ضركريٌة لقياـ اقتصاد منتج كأفٌ القطاع الخاصٌ يعتمد على الخدمات العامٌة النوعيٌة ال .أ 

 . لنجاحه

 . تصاد أداة لتحسين حياة المجتمعات كأنٌه ال يجدر أبدنا باإلصالح االقتصادم أف يستبق سالمة المجتمعاالق  .ب 

 .في صمي  الخطٌة االقتصاديٌة يندرجالعمل الالئق ال بدٌ من أف  .ج 

ٌ ضمن . للتأكٌد من أنٌها تخدـ مصالح الناس سواؽ تتطلٌب ضوابط قويٌة كفعٌالةاأل .د  كال يمكن تحقيق ذلك إال

 . خدمات العامٌة النوعيٌةال

دعي  المالي إنٌما تعيق الطلب، تؤذم المستهلك كالثقة باألعماؿ كتضعف تالتدابير التقشٌف الحالية الهادفة إلى  .ق 

 . النمو ٌ االقتصادم

كتخفيض مستويات األجور سيضعف النموٌ االقتصادم بزيادته الضغط الحالي لرفع الضوابط عن أسواؽ العمل  .ك 

 . كإضعاؼ المستهلك كالثقة باألعماؿعدـ المساكاة 

النظاـ الحالي للتفاكضات التجاريٌة الحرٌة يعزٌز األعماؿ الخاصٌة على حساب العمٌاؿ، ال سيٌما في البلداف  .ز 

 . النامية

 . 2"3اتٌفاؽ بازؿ "اإلصالح العاجل في القطاع المالي ضركرمٌ، بدءنا بتطبيق معايير  .ح 

 . لقصير، المتوسٌط كالبعيداعلى المدل بين األهداؼ ما تميٌز أمٌ خطٌة اقتصاديٌة ال بدٌ من أف  .ط 

 :إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يشجب 6.2

 .مستويات تأديبيٌة في الكثير من البلدافخيارات سياسة الحكومات التي سمحت بأف تبلغ البطالة  .أ 

كالنموٌ الذم تقودق اإلنتاجيٌة على تدابير التقشٌف التي تضعف النموٌ الذم يقودق الطلب على المدل القصير،   .ب 

الرفاق كالحدٌ من بالمدل الطويل كتزيد من عدـ المساكاة عبر تفكيك الخدمات العامٌة، الحدٌ من الحقٌ 

 . االستثمار في قطاع الصحٌة العامٌة، التعلي  كالبنى التحتٌية

جندات إيديولوجيٌة تزيد من عدـ لتتابع أ كفرصةحكومات كأطراؼ اقتصاديٌة أخرل استغلٌت األزمة المالية   .ج 

 . المساكاة، كتحافظ على القوٌة كاالمتيازات بين أيادم البعض القليل

ن في تحقيق األرباح قبل تأكٌدق من  .د  نظامنا اقتصاديًّا عالميًّا ينتج ما يكفي من الغذاء ليطع  العال  كلكنٌه يهت ٌ أكٌال

 . تخفيف حدٌة الجوع كالفقر

بما يكفي لخلق يعتقد بأف يمكن التأكٌد من أفٌ االقتصاد العالمي ينمو  لخدمات العامٌةإفٌ االتٌحاد الدكلي ل 6.3

 :تعزيز خطٌة اقتصاديٌة تتضمٌن التدابير التالية الوظائف كسيعمل على

 على المدل القصير

زيادة إنفاؽ المستهلك كالشركات عبر السماح بالعمل بما يحفظ استقرار الطلب مثل فوائد البطالة كاالستثمار  .أ 

 . في القطاع العاـ

الذين من المرجٌح أف ينفقوا الدخل األدنى أجرنا  العمٌاؿزيادة دفعات التحويالت كالحوافز الضريبيٌة التي تفيد  .ب 

 . الذم يمكن التخلٌي عنه

                                                           
2
لجنة بازل ، التي وافق عليها أعضاء وخطورة تصفية األسواق، قياس مقاومة الضغوطلدى المصارف،  نسبة كفاية رأس المالالمعايير التنظيمّية العالمّية بشأن   

  .2100-2102في بشأن الرقابة المصرفّية 
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 خفٌضياسات التي تخفٌض األجور في القطاع العاـ، ترفع نسبة البطالة، تزيد عدـ األماف الوظيفي، تإنهاء الس .ج 

 . على المدل القصيرٌلي عنه إذ إنٌها تحدٌ من النموٌ الدخل الذم يمكن التخ

ماليٌة حصٌتها إصالح األنظمة الضريبيٌة للتأكٌد من سدٌ المهارب الضريبيٌة لألكثر ثراء كمن دفع صناعات الخدمات ال .د 

 . المنصفة من الضرائب عبر العمل بالضريبة على التحويالت المالية

 على المدل المتوسٌط

التعهٌد بأف تقوـ الزيادات في البرامج المموٌلة حكوميًّا المتعلٌقة بالبنى التحتيٌة، الصحٌة، التعلي ، التدريب كالبيئة  .أ 

 .كزيادة اإلنتاجية على المدل الطويلبتعزيز الثقة بالشركات، تأمين الحافز االقتصادم 

الصناعة المصرفيٌة الضركريٌة اجتماعيًّا لنموٌ الشركات من أنواع حماية ، كبالتالي "3اتٌفاؽ بازؿ "قواعد تطبيق  .ب 

 . أخرل من الصناعة المصرفيٌة االستثماريٌة

 على المدل الطويل

 . سباب الجوهريٌة لتدهور الطلبتسوية عدـ المساكاة بين الدخل كالثركة للتأكٌد من تحاشي األ .أ 

 .التي تضع الضرائب على المداخيل كاألرباح الفائضةدع  األمواؿ العامٌة بمزيد من الضرائب التصاعديٌة  .ب 

إدخاؿ التحفيزات الضريبيٌة للمدٌخرات الشخصيٌة كاالستثمار في األعماؿ من أجل تفضيل االستثمار اإلنتاجي   .ج 

 . مضارباتعلى ال الحقيقيٌ على االستثمار المستند

تقوـ الحكومات بشكل متزايد بالحدٌ من الضرائب على األثرياء خالؿ فترات االزدهار غير المستدامة كلكنٌها  .د 

يجب مساءلة الحكومات عن الخيارات التي . ترات التدهور االقتصادمفتقطع الخدمات عن الفقراء خالؿ 

 . تتخذها

في القطاع العاـ ة عبر التأكٌد من أٌف العاملين ت العامٌة النوعيٌإعادة بناء ثقة الناس لالستثمار في الخدما .ق 

ن، منتجنا كمتجاكبنا مع طلبات المجتمع  . يقفوف في مقدٌمة جعل القطاع العاـٌ فعٌاال

سيشارؾ في النقاش االقتصادم للتأكٌد من سماع األجندة االقتصاديٌة  إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 6.4

 :البديلة، عبر

لقاء الضوء بشكل دائ  على ما لعدـ المساكاة من تأثيرات اجتماعيٌة كاقتصاديٌة سلبيٌة بما فيها الفقر كالجوع إ .أ 

 . كهي من نتاج النظاـ الحالي، كتقدي  البدائل التي يمكن الوثوؽ بها

 . إنشاء شبكة من ضمن المنظٌمات المنتسبة للعمل على االستراتيجيٌات اإلقتصاديٌة المستدامة .ب 

 . تجاكب المنظٌمات المنتسبة مع األزمة الحسنة بشأفضير دراسات الممارسة تح .ج 

 . تحديد علماء االقتصاد المستعدٌين للعمل مع االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة من أجل الدفاع عن أجندتنا .د 

لحكومة بالنسبة إلى تحديد آليات تأثير للتأكٌد من أفٌ اتٌفاقات التجارة منصفة بحقٌ العمٌاؿ، ال تقيٌد خيارات ا .ق 

 . تأمين الخدمات، كال تعزٌز خصخصة القطاع العاـ

 . تحديد سبل للتأثير على المؤسٌسات المالية الدكليٌة .ك 

  . ضح العيوب في النظاـ االقتصادم الحالية أخرل إلعادة الفوز بالزخ  عند فالعمل مع أطراؼ عالميٌ .ز 
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 وظائف الالئقةخطٌة االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة من أجل ال .7

 : إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يعتقد بأف 7.1

 . المشاركة في مكافأة العمل يساه  في شعور اإلنساف بالراحة .أ 

 . مالينايقوموف بالمضاربات الناس الذين يشاركوف في العمل المنتج يجب مكافأته  كتفضيله  على من  .ب 

 . تي تخلق العمل بدكاـ كامل ال سيٌما للشبابولي األكلويٌة للسياسات الالحكومات عليها أف ت .ج 

 . عدـ المساكاة االقتصاديٌة العالميٌةارتفاع نسبة العمل بدكاـ كامل كالوظائف اآلمنة ضركريٌة لمعالجة  .د 

لتعلي  كالتدريب كالبنى التحتيٌة العامٌة المنتجة هو العامٌة النوعيٌة كالمتوفٌرة مجٌاننا لخدمات الاالستثمار في  .ق 

 . ة الفضلى للحكومات لتأمين نموٌ مستمرٌ للوظائفالطريق

يؤذم شعور الفرد كالعائلة بالراحة ألنٌه يضعف قدرة الناس على القياـ بخطط على  غير المستقرٌالعمل  .ك 

المدل الطويل كالحصوؿ على التدريب، موقعنا إيٌاه  كعائالته  في دكٌامة من الفقر، انخفاض في إمكانيٌة 

 . كإمكانيٌة أقلٌ في الحصوؿ على الفوائد االجتماعيٌةالتحرٌؾ االجتماعي 

كيضعف ظركؼ النموٌ االقتصادم عبر تسبٌبه  غير المستقرٌالعمل نسبة رفع الضوابط عن سوؽ العمل يزيد  .ز 

 . كعرقلة اكتساب المهاراتبحاؿ من الشكٌ، تأخير األجور كالمطالب، 

 . يل الخدمات العامٌة النوعيٌةنادرنا ما يكوف متطابقنا مع توص غير المستقرٌالعمل  .ح 

 :إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يشير إلى أفٌ  7.2

 .رتفعدكف غيرق من األعماؿ ي غير مستقرٌعدد العمٌاؿ الذين يحصلوف على عمل  .أ 

، مشتهي الجنسين المثليينالمرأة، العمٌاؿ المهاجرين، العمٌاؿ الشباب، العمٌاؿ المعوٌقين، السحاقيٌات،  .ب 

م الهومٌ الجنسيٌة من العٌماؿ، كغيره  من المجموعات الساعية إلى تحقيق اإلنصاؼ ه  عرضة أكثر كمغاير

 . كاستغاللي غير مستقرٌمن غيره  لعالقات عمل 

بالقليل القليل من معايير  ،إف فعلتفي أماكن عمل تتمتٌع، ين غير المستقرٌ العمٌاؿ يتواجدمن األرجح أف  .ج 

الحماية ضدٌ التمييز، كتمتلك حمايات اجتماعيٌة أك فوائد كظيفيٌة أقلٌ، حدًٌا أدنى من الصحٌة كاألماف، كتخلو من 

 .األجور، كساعات عمل طويلة، غير اجتماعيٌة كعشوائيٌة

 .غير المستقرٌين من الحصوؿ على الدع  النقابيٌمن الصعب أف يتمكٌن العٌماؿ  .د 

 .تسعى إلى تخفيض األجورزء من استراتيجيٌة العمل غير المستقرٌ غالبنا ما يستعمله أصحاب العمل كج .ق 

 .اآلثار  التي تخلٌفها البطالة عند الشباب تمتٌد ألجياؿ .ك 

منظٌمة التعاكف كالتنمية على الصعيد االقتصادم اعترفت بعدـ كجود دليل لدع  االدٌعاء القائل إفٌ أسواؽ  .ز 

 .خلق الوظائف تتيحالعمل المرنة كليًّا 

سيعمل مع المنظٌمات المنتسبة إليه كالنقابات الدكليٌة من أجل مكافحة  مات العامٌةإفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخد 7.3

 :العمل غير المستقرٌ عبر

 .مساعدة المنٌظمات المنتسبة في تطوير استراتيجيٌات لتنظي  العمل غير المستقرٌ .أ 

 .الجماعي دع  المنظٌمات المنتسبة لدع  الدخل، الفوائد كظركؼ العمل كتحسينها من خالؿ التفاكض .ب 

 . نشر نماذج االستراتيجيٌات الناجحة للمنظٌمات المنتسبة للحدٌ من العمل غير المستقرٌ .ج 

 . أنظمة رقابة العمل، تقويتها كتوسيعها النحافظة علىدع   .د 
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 . لمنظٌمة العمل الدكليٌة 94دع  التصديق على االتٌفاقيٌة  .ق 

 .مختلف أكجه العمل غير المستقرٌإطالؽ الحمالت من أجل اإلصالحات القانونيٌة التي تعالج  .ك 

العمل من أجل تطبيق األدكات الحالية كتعزيزها للحدٌ من العمل غير  المستقرٌ كحماية العاملين بأعماؿ غير  .ز 

 .مستقرٌة ال سيٌما منه  المرأة كالشباب

نع استعماؿ يتوافق مع القانوف الدكلي عبر مالسعي بفعاليٌة من أجل نظاـ تعاقدمٌ عاـٌ مسؤكؿ اجتماعيًّا  .ح 

 . تكاليف العمل كعنصر للمنافسة بين أصحاب العمل
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كالتضامن التطوير النقابيٌ عمل االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة من أجل  خطٌة .8

 العالمي

 :التطوير النقابييعتقد بأفٌ مشاريع االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة  إفٌ  8.1

 .التعاكف العالمي ما بين النقابات في مختلف البلداف نشاط ضركرمٌ يت ٌ القياـ به من أجل تحقيق أهداؼ .أ 

 .مهمٌة في تعزيز الخدمات العامٌة النوعيٌة كالدفاع عنها .ب 

ما بين الشركاء النقابيٌين الذين يتشاركوف مصالح الدفاع عن حقوؽ  مساكاةيت ٌ القياـ بها بركح التعاكف كال .ج 

 . مٌة كالعمل على انتشارها في العال  أجمعالنقابات كاإلنساف الشاملة للعاملين في الخدمات العا

 . تدافع عن نموٌ النقابات المستقلٌة كالديمقراطيٌة في الخدمات العامٌة كتعزٌزق .د 

 :التطوير النقابيمشاريع  شير إلى أفٌ ي ةإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌ  8.2

 .عنصر استراتيجيٌ أساسيٌ في أنشطة المنٌظمة .أ 

رؤيته ضمن المنظٌمات في عدٌة بلداف ال سيٌما إمكانيٌة الدكلي للخدمات العامٌة ك ضركريٌة لمشاركة االتٌحاد .ب 

 . بلداف العال  النامي

قامت بتقوية الفعاليٌة التشغيليٌة لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة على المستويات الوطنية، اإلقليميٌة الفرعيٌة  .ج 

 . كاإلقليميٌة

 . لي للخدمات العاٌمة كالمنظٌمات المنتسبة إليهقامت بزيادة عدد أعضاء االتٌحاد الدك .د 

 :قامت بشكل ملحوظ بزيادة قدرات المنظٌمات المنتسبة على .ق 

 ،الدفاع عن حقوؽ النقابات كاإلنساف 

 ،تعزيز مصالح نقابات الخدمات العامٌة 

 ،إطالؽ الحمالت من أجل المساكاة بين الجنسين 

 دع  نشوء النقابيٌين الشباب. 

  :هوالتطوير النقابي مشاريع  ما يهدٌدأفٌ غير  8.3

 الدع  المالي اآلخذ في االنخفاض من بعض شركاء التعاكف القدامى، .أ 

الموارد اإلنسانيٌة اآلخذة في االنخفاض بالنسبة للمطالب اإلداريٌة اآلخذة في االزدياد من حكومات البلداف  .ب 

 المموٌلة

 :كوف أكثر فعاليٌةئج كيفي إعطاء النتاالتطوير النقابي  ستمرٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة يشير إلى أنٌه لي إفٌ  8.4

أف ترتبط المشاريع بأهداؼ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كتدعمها كما تضمٌنها برنامج العمل الحالي،  يجب .أ 

مي كبناء كما ال بدٌ في الوقت نفسه من إيالء االعتبار دائمنا لحاجة المنظٌمات المنتسبة نفسها إلى التطوٌر التنظي

 .القدرات كإلى أكلويٌاتها

من كافٌة المنظٌمات  الحصوؿ عليها ممكنكنتائجها مرئيٌة التطوير النقابي  تكوف أهداؼ مشاريع فيجب أ .ب 

 .المنتسبة

 . يجب إعطاء األهميٌة لقطاعات االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة .ج 

 .افٌة المشاريعهدفنا أساسيًّا لك كالقضاء عليهيجب أف يبقى التمييز الجنسي  .د 

 . يجب تطوير آليات تحاشي التكرار كمشاركة خبرات العمل في المشاريع ما بين المنظٌمات المنتسبة .ق 
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 .يجب تأمين الموارد المناسبة على كافٌة المستويات من أجل تنفيذ متطلٌبات المشاريع كالتجاكب معها بنجاح .ك 

 :سيقوـ بػاالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة  إفٌ  8.5

 .التطوير النقابياصيل عمل مشاريع معظ  نقابات الخدمات العامٌة المشاركة في مشاريع كضع تف .أ 

التطوير كوسيلة ديناميكٌة لتسهيل التنسيق المستمرٌ كالتعاكف في مشاريع " كضع التفاصيل"استعماؿ تمرين   .ب 

 . ما بين االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كالمنظٌمات المنتسبة إليه النقابي

 . التطوير النقابيالتي ترغب في المشاركة في مشاريع مشاركة المنظٌمات المنتسبة  لتسهي .ج 

 .استراتيجيٌة االتٌصاالت كالحمالت لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة لفي مجم التطوير النقابيدمج  .د 

 .كتنويعها التطوير النقابيزيادة الموارد المتوٌفرة لمشاريع  .ق 
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 ات العامٌة من أجل الكرامة للجميعخطٌة االتٌحاد الدكلي للخدم .9

 (SPF) لحماية االجتماعيٌةلالحدٌ األدنى 

 :يعتقد بأف ةإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌ  9.1

في المائة من الناس قادرين على الحصوؿ على ضمانات اجتماعيٌة مناسبة  80من غير المقبوؿ أالٌ يكوف  .أ 

 . فحسب البقاء على قيد الحياة في سبيلة ناضلالم إنٌما عليه  –تمكٌنه  من مواجهة مخاطر الحياة 

 .في العدالة االجتماعيٌة يشكٌل ضركرة للتنمية االقتصاديٌة كاستثمارنا تأمين الحماية االجتماعيٌة األساسيٌة للجميع .ب 

 . لحماية االجتماعيٌة فرصة مهمٌة لمعالجة الفقر كالتنميةلمبادرة الحدٌ األدنى  .ج 

العمل كالنموٌ االقتصادم،  زيادة إنتاجيٌة ػ عبر م إلى فوائد اقتصاديٌة كاجتماعيٌة مهمٌةالحماية االجتماعيٌة تؤدٌ .د 

فعندما يضعف االقتصاد، يقوـ الدع  الحاصل للدخل بمنع كقوع الخسارات . كدع  االستقرار االجتماعيٌ

 . مؤمٌننا الفوائد االقتصاديٌة كاالجتماعيٌة على السواء –المهمٌة في طلب السوؽ 

يوازف الشركط التي تفرضها المؤسٌسات الماليٌة الدكليٌة لحماية االجتماعيٌة بإمكانه توفير فرصة لللحدٌ األدنى ا .ق 

 . في عمليٌاتها لتقدي  القركض

للعولمة، فبعض األكجه  لحماية االجتماعيٌة فرصة مهمٌة لحلٌ األكجه القاسيةلعلى الرغ  من أفٌ الحدٌ األدنى  .ك 

 . بدٌ من تغييرهاتبقى غير مقبولة كال 

لحماية االجتماعيٌة سيعتمد على كيفيٌة تنفيذق؛ فعلى نقابات القطاع العاـ أف تؤدٌم دكرنا نجاح الحدٌ األدنى ل .ز 

 . حيويًّا كأساسيًّا

ن من لألدنى الحدٌ ا .ح  لحماية االجتماعيٌة، إف ت ٌ تنفيذق كما يجب، يمكنه أف يخلق معايير عالميٌة لرفعها بدال

 . يادم نحو  الهاكية عبر التنافس الدكلي للحدٌ من الضرائب كالخدمات العامٌةالتسابق االعت

لحماية االجتماعيٌة كما يجب يتطلٌب تحرٌكنا عالمينا نحو الخدمات العامٌة النوعيٌة إف كاف على لتنفيذ الحدٌ األدنى  .ط 

 . الحكومات أف تؤمٌن إمكانية شاملة للحصوؿ على الخدمات العامٌة

 . لخدمات كالخصخصة غير مقبوؿ كسيفشلاأسواؽ للحماية االجتماعيٌة عبر ألدنى اتنفيذ الحدٌ  .م 

  :لحماية االجتماعيٌة كتنفيذق عبرلألدنى |الحدٌ اسيدع  تطوير  ةإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌ  9.2

 . لحماية االجتماعيٌة على الصعيد العالمي كالعمل من أجل تنفيذقلدع  الحدٌ األدنى  .أ 

 1952تٌجاق التصديق على معايير الحماية االجتماعيٌة لمنظٌمة العمل الدكليٌة كتطبيقها، ال سيٌما اتٌفاقيٌة العمل با .ب 

 .الحماية االجتماعيٌة( أدنى حدٌ من معايير)بشأف ( 102رق  )

 . لحماية االجتماعيٌةلإطالؽ الحمالت من أجل الخدمات العامٌة النوعيٌة لتنفيذ الحدٌ األدنى  .ج 

لحماية االجتماعيٌة كالمشاركة في عمليٌات صنع القرار لمات المنتسبة للدفاع عن الحدٌ األدنى دع  المنظٌ .د 

 . الوطنيٌة

 .لحماية االجتماعيٌةللحدٌ األدنى ذم يدع  اقيادة العمل النقابي العالمي ال .ق 

سهيل مشاركة لحماية االجتماعيٌة كتلألدنى بشأف التطوٌرات في أجندة الحدٌ اإعالـ المنظٌمات المنتسبة  .ك 

 . المعلومات بين المنظٌمات المنتسبة

 معاشات التقاعد

 :يعتقد بأفة إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌ  9.3



 3102-3102برنامج عمل االّتحاد الذولي للخذمات العامّة  30

 

على العٌماؿ في كافة الخدمات الحصوؿ على خطط معاشات التقاعد التي تمكٌنه  من التقاعد من العمل  .أ 

 . كالحصوؿ على دخل مناسب لحاجاته 

شكٌل جزءنا من الفوائد المقرٌرة لموظٌفي القطاع العاـ كال يجب تغييرها من طرؼ على معاشات التقاعد أف ت .ب 

 . موافقة العمٌاؿ كنقاباته كاحد بدكف 

من يأخذ يجب معالجة المسائل المتعلٌقة بالجنسين كاإلنصاؼ في سياسة معاشات التقاعد، بما فيها حقوؽ  .ج 

غير مستقرٌ أك غير عمل بيٌ، بوظائف ذات أجر أدنى، جزئ دكاـإجازة من عمله لتربية األكالد، أك من يعمل ب

فعدد فائض من النساء كالعٌماؿ الفقراء محكوـ عليه  العيش بالفقر عندما يتقاعدكف من عمله  . نظامي

 . ألفٌ تصمي  معاشات التقاعد ال يأخذ هذق العناصر بعين االعتبار

لكافٌة العمٌاؿ، إذ إٌف  معاشات التقاعدغطية الشاملة لعموا بفعاليٌة التيجدر بالعاملين في القطاع العاـ أف يد .د 

معاشات التقاعد في القطاع العاـ أكثر عرضة لالعتداء عندما ال يتلقٌى عمٌاؿ آخركف معاشات التقاعد 

 . المالئمة

لمشاركة النقابات في التحكٌ  بصندكؽ معاشات التقاعد أهميٌة كبرل في التأكٌد من أفٌ األمواؿ المخصٌصة  .ق 

 . قاعد تيستثمىر ألهداؼ تقدٌميٌة كمسؤكلة اجتماعيًّاللت

د عمن الحكومات كالمصالح العمليٌة تستعمل أزمة الدين السيادم لمالحقة االعتداءات على معاشات تقاعدد  .ك 

 . لعاـ، اعتداءات ال عالقة لها باألزمةالقطاع ا

شاركة به بإنصاؼ على أساس القدرة على عبء المسؤكليٌات القانونيٌة التي ال تغطٌيها األصوؿ ال بدٌ من الم .ز 

الدفع، كال بدٌ من أف يأخذ بعين االعتبار االستقرار االجتماعي كاالزدهار لألجياؿ الحالية كالمستقبليٌة، كذلك 

ن  متى اعتمدت المنظٌمات المنتسبة أفٌ المشاكل البنيويٌة الحقيقيٌة موجودة في أمواؿ التقاعد، بسبب مثال

 . افيٌةرات الديمغرالتغيٌ

ال بدٌ من متابعة مبادئ منظٌمة العمل الدكليٌة إلصالح معاشات التقاعد بشكل دائ  على الصعيد االقتصادم  .ح 

 . كإعادة تمويلها، متى اعتمدت المنظٌمات المنتسبة أفٌ إصالح معاشات التقاعد ضركرمٌ كالسياسي

، في ما يتعٌلق بالقرار لفعٌالة للنقابات، كعلى الحكومات أف تقبل المشاركة اعمليٌةالنقابات أف تكوف على  .ط 

المعتمد بشأف مسائل التقاعد، إذ إفٌ لمسائل التقاعد التي ل  تيحلٌ القدرة على تدمير أسس الميثاؽ 

 . االجتماعي

كاف ضركريًّا، يت ٌ التضييق عليه بعدـ استعداد األطراؼ االقتصاديٌة المهمٌة تحمٌل العبء بإنصاؼ، التغيير، متى  .م 

د المنظٌمات المنتسبة أف من المستحيل تحاشي التفاكض بمعاشات تقاعد العمٌاؿ كجزء من إعادة كقد تج

ال في هذق الحاالت، يجدر بعمليٌات التفاكض أف تدمج مراجعة كامل الميثاؽ االجتماعي . هيكلة نظاـ التقاعد

 . مراجعة معاشات التقاعد على حدة

 :ع  المنظٌمات المنتسبة لمعالجة المسائل المتعلٌقة بالتقاعد عبرسيدة إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌ  9.4

 . مات كالممارسات الحسنة كتوزيعهاد النقابي الدكلي على جمع المعلوالعمل مع االتٌحا .أ 

، (UNI)العمل مع اللجنة االستشاريٌة النقابيٌة لمنظٌمة التعاكف كالتنمية على الصعيد االقتصادم، االتٌحاد العالمي  .ب 

حاد الدكلي للتربية كغيرها من النقابات العالميٌة كمجلس الممرٌضين الدكليٌ من أجل دع  معاشات التقاعد االتٌ

 . في القطاع العاـ كالدفاع عنها

إنشاء مجموعة عمل على معاشات التقاعد من ممثٌلي المنٌظمات المنتسبة كخبراء نقابيٌين في معاشات التقاعد  .ج 

ومات في كافٌة أكجه التقاعد في القطاع العاـ بما فيها الحك ، االستثمار، لتقدي  النصح، األدكات كالمعل

طوٌر األدكات كما ستؤمٌن المجموعة النصح كتي. التدريب، التفاكض الجماعي كالحمالت للدفاع عن التقاعد

 . المسنٌينلمساعدة مكافحة المنظٌمات المنتسبة من أجل معاشات تقاعد حكوميٌة محسٌنة كخطط حماية 



 3102-3102برنامج عمل االّتحاد الذولي للخذمات العامّة  31

 

 102إطالؽ الحمالت على الصعيد العالمي من أجل الدعوة للتصديق على اتٌفاقيٌتي منظٌمة العمل الدكليٌة  .د 

 . 128ك

العمل مع منظٌمة العمل الدكليٌة لتطوير المبادئ كالمستلزمات األساسيٌة ألنظمة تقاعديٌة فعٌالة، كمساعدة  .ق 

 . أجل هذق المسائلالمنٌظمات المنتسبة التي تمارس الضغوط على حكوماتها من 

 :ة سيدع  المنظٌماتالمنتسبة للدفاع عن حقوقها بمعاشات التقاعد، عبرإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌ  9.5

العمل مع االتٌحاد النقابي الدكليٌ لجمع المعلومات حوؿ الحمالت التي كافحت االعتداءات على التقاعد كالعمل  .أ 

 . على توزيعها

عمل المنظٌ  في التفاكض على السياسة التقاعديٌة على المستويين العالمي افحة في سبيل دكر الكالم .ب 

 . كالوطني، ال سيٌما متى كانت المؤسٌسات المالية الدكلٌية معنيٌة
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 االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة من أجل المساكاة ةخطٌ .10

 الجندر

 :إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يعتقد بأفٌ  10.1

االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يدع  الحقٌ في ف. جنسين حٌق من حقوؽ اإلنساف األساسيٌةالمساكاة بين ال .أ 

تكافؤ الفرص بما ال عالقة له بالجنس، الوضع العائلي، األصل اإلثني، الهويٌة الوطنيٌة، اإلعاقة، الميل الجنسي، 

جتماعي، االقتصادم كالثقافي العمر أك الدين، في مكاف العمل، في النقابات كفي السياؽ السياسي، اال

 . األشمل

العنف على أساس الجنس غير مقبوؿ كيمكنه أف يلغي قدرة المرأة على المشاركة في الحياة االقتصاديٌة،  .ب 

 . كيضع عبئنا إضافيًّا على الخدمات العامٌة، كيهدٌد الترابط االجتماعي

 . نزؿ أـ المجتمعالعنف على أساس الجنس مسألة نقابيٌة، إف في مكاف العمل، الم .ج 

ة بين الجنسين ألنٌها اسياسات التقٌشف القصيرة المنظور سيكوف لها آثار على المدل الطويل على المساك .د 

كلكٌن . لطفولة كاألمومة، معاشات التقاعد كخدمات الرعاية لألطفاؿ كالمسنٌينالمخصٌصة لفوائد التستهدؼ 

عباء المفركضة على األأمٌا الحدٌ منها فيضيف من  هذق الخدمات مهمٌة لدع  فرص المساكاة بين الجنسين

 . حظوظ البنات بالحياةالعامالت كيعرٌض للخطر 

 .تدابير التقشٌف تزيد سوءنا المعوٌقات كاإلقصاءات المهٌمة بالنسبة للمرأة التي تواجه أنواعنا مختلفة من التمييز .ق 

إحرازق من نجاحات في سدٌ التفاكت في  كيقوـ ذلك بإضعاؼ كلٌ من الخدمات العامٌة النوعيٌة كما يمكن

األجور بين الجنسين إذ إفٌ التخفيضات الجذريٌة الالحقة بوظائف القطاع العاـ، أجورق كظركفه تؤثٌر بشكل 

 . غير متساكو في المرأة

 . تؤذمٌ بشكل أساسيٌ المرأةفي إنتاج الغذاء العالمي كتغيٌر المناخ  األزمات  .ك 

 :أفٌ يشير إلى مات العامٌة إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخد 10.2

التمييز الممارس ضدٌ المرأة كاسع االنتشار على الرغ  من زيادة مشاركتها في كافٌة قطاع النشاط  .أ 

 . فالتمييز الجنسي، المضايقات، سوء المعاملة كالعنف يؤذم تحرٌر المرأة. االقتصادم

العاـ الذم يعتبر أكبر موظِّف للمرأة في في المراكز األقلٌ أجرنا، حتى في القطاع تعمل بشكل خاصٌ المرأة  .ب 

تساه  في االستمرار  عن دكر المرأة باليةإفٌ اإلقصاء الوظيفي كاألفكار ال. االقتصاد النظامي في العال  كلٌه

 . بتقيي  عمل المرأة بأقلٌ من مستواق

. كسط كشماؿ أفريقياالشرؽ األ منطقةالمرأة أدٌت دكرنا أساسيًّا في الحركات االجتماعيٌة كالسياسيٌة في  .ج 

كلكن حتٌى متى أحرز الفوز باالتٌجاق نحو مجتمعات حرٌة كديمقراطيٌة، ال تزاؿ المرأة تكافح من أجل تحقيق 

 . التقدٌـ كالمساكاة االجتماعيٌين

تتواجد بأعداد مرتفعة في الوظائف غير  –ال سيٌما الشابٌة، المهاجرة كمن تواجه التمييز العنصرم  -المرأة   .د 

ستقرٌة في الخدمات العامٌة كقد تتعرٌض لسوء المعاملة غير العادؿ عندما تتدٌرب على عمل كعندما تتلقٌى الم

خدمات الرعاية الصحٌية التعاقد بإفٌ ازدياد . التدريب خالؿ العمل، كييفرىض عليها التطوٌع في العمل

كالخدمات الرعاية خدمات ن يؤمٌنوف الذي" المنازؿعاملي "ا فيها تأمين هذق الخدمات عبر كاالجتماعيٌة، بم

 . الصحيٌة في منازؿ خاصٌة، يزيد العمل غير المستقرٌ

أمٌا . ازدياد العنف ضدٌ المرأة، في مكاف العمل كفي المجتمع بشكل عاـلألزمات العالميٌة المتعدٌدة أثرنا في  .ق 

فيركس نقص المناعة عند العواقب فوخيمة كتشمل مشاكل جسديٌة كنفسيٌة بما فيها خطر مرتفع للتعرٌض ل

 (. اإليدز)نقص المناعة المكتسب كمتالزمة / اإلنساف
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 :سيكافح عدـ المساكاة بين المرأة كالرجل في العمل عبر إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة 10.3

 . اؼ في األجور في الخدمات العامٌةإعادة إطالؽ الحملة النقابيٌة من أجل اإلنص .أ 

 . الضركريٌة للمرأة للدخوؿ في سوؽ العملتعزيز ظركؼ خلق الفرص  .ب 

 .العمل على جعل أثر األزمات المتعدٌدة على المرأة مرئيًّا .ج 

 .عدد النساء الذم يغلب فيهتفويض القياـ بأبحاث عن تأثير خصخصة العمل  .د 

 .189ة منظٌمة العمل الدكليٌة الػإطالؽ الحمالت من أجل تصديق اتٌفاقيٌ .ق 

، اتٌفاقيٌات (CEDAW" )أشكاؿ التمييز ضدٌ المرأةيٌة القضاء على جميع فاقاتٌ"بناء القدرة على استعماؿ  .ك 

 . من أجل تعزيز المساكاة 111ك 100، 98، 87منظٌمة العمل الدكليٌة الػ

من أجل المساكاة  مكافحتهنٌالشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا من أجل دع   منطقة التواصل مع النساء في .ز 

 . نٌفي العمل كفي نقاباته

 :ضدٌ المرأة عبر القضاء على العنفسيعمل على االتٌحاد الدكليٌ للخدمات إفٌ  10.4

 . الجنسي في مكاف العملنشر االتٌفاقات التي تتفاكض المنٌظمات المنتسبة عليها بشأف العنف  .أ 

 . تشجيع المنظٌمات المنتسبة على التفاكض بشأف السياسات الداعمة لضحايا العنف من النساء .ب 

مات المنتسبة على إطالؽ الحمالت ضدٌ العنف على أساس الجنس، كتشجيع ال سٌيما تشجيج قيادات المنظٌ .ج 

 . القادة الرجاؿ على إظهار دكره  المه ٌ كحلفاء للمرأة

 : يعتقد بأفٌ  إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة 10.5

منتسبة إليه إلدراج القضايا تعزيز الجهود التي يقوـ بها كلٌ من االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كالمنظٌمات ال .أ 

 . المتعلٌقة بالجنسين

 . تشجيع المنظٌمات المنتسبة على التأكٌد من مشاركة المرأة في فرؽ التفاكض .ب 

بشأف المساكاة بين الجنسين في االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة الحسنة نشر التقارير حوؿ الممارسة  .ج 

 . كالمنٌظمات المنتسبة إليه

أعظ  كمراقبة تمثيل المرأة في مراكز القيادة لالتٌحاد الدكلي  بأبحاث، كالسعي إلى تمثيلوالتفويض بالقياـ  .د 

 . للخدمات العامٌة كالمنظٌمات المنتسبة إليه

 العمٌاؿ الشباب

 :فٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يعتقد بأفٌ إ 10.6

 .العمل الالئق، التعلي  كالتدريب في ثركات مجتمعنا كفرصه بما فيها مساكاةللشباب الحقٌ في المشاركة ب .أ 

 . الشباب يؤدٌكف دكرنا مهمًّا في التحرٌؾ من أجل عال  أفضل، الحقوؽ النقابيٌة كالخدمات العامٌة النوعيٌة .ب 

 . يجب التعرٌؼ على الشباب، كتقدي  الدع  له  كالدعوة لتبوٌئه  مراكز قياديٌة في الحركة النقابيٌة .ج 

 . العامٌة كالمنٌظمات المنتسبة إليه التواصل مع الشباب كحركاته على االتٌحاد الدكلي للخدمات  .د 

، سيقوـ االتٌحاد 2017-2013المتعلٌق بالعمٌاؿ الشباب خالؿ مجاؿ الفي  2007من أجل متابعة تطبيق صالحيٌات 

 :الدكلي للخدمات العامٌة بػ

 ٌماؿ الشبابتعزيز الحملة من أجل العمل الالئق كجزء من مجمل استراتيجيٌة تنظي  الع. 
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 على تطوير برامج التدريب على المهن كالمهارات التي تستهدؼ العمٌاؿ الشباب تشجيع المنظٌمات المنتسبة. 

 التأكٌد من أفٌ كجهة نظر العمٌاؿ الشباب مدمجة في كافٌة البرامج القطاعيٌة لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 

  بمخصٌصة ألنشطة العمٌاؿ الشباحشد الموارد ال . 

 :سيتواصل مع العمٌاؿ الشباب عبرإفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة  10.7

بناء الشبكات المتواجدة على الصعيدين اإلقليمي  فيكملالتشجيع على تطوير شبكة الشباب العالميٌة،  .أ 

 . كاإلقليمي الفرعي

االستفادة من قدرته  على  تسهيل تبادؿ المعلومات بين األعضاء الشباب لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة، .ب 

 . تنظي  أنفسه  كالحشد كتطويرها

تطوير برنامج تعليميٌ يستهدؼ العمٌاؿ الشباب، كالتركيز على معايير العمل الدكليٌة، التنظي ، التوظيف  .ج 

 . كالتفاكض الجماعي

لمراكز التي ضمن المنٌظمات المنتسبة كا( سنة 25ك 18من بين )جمع المعطيات حوؿ عضويٌة العمٌاؿ الشباب  .د 

كتكوف المعطيات مجزٌأة بحسب . يتوالٌها العمٌاؿ الشباب ضمن هيكليٌات صنع القرار للمنظٌمات المنتسبة

 . الجنس

الشباب في الخدمات العامٌة، كدراسة ال سيٌما أنواع العقود، األجور  توظيفتولٌي القياـ بدراسة عالميٌة بشأف  .ق 

 . كتقدٌمه  كالمحافظة على العمٌاؿ الشبابكالفوائد، 

ممارسة الضغوط كأنشطة الدع  لتعتمد الحكومات كتنفٌذ السياسات التي تستهدؼ بطالة الشباب، كخلق  .ك 

 . ب المهني كالعمل الالئقالتدريب للشباب، بما فيها التدري فرص

 . في عملنا األشمل إلطالؽ الحمالت يٌة كالطالبيٌةحركات الشبابالدمج التواصل مع  .ز 
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 تحقيق التنمية المستدامةدكرنا في  تأدية .11

بأفٌ : "2010االتٌحاد النقابي الدكلي مؤتمر القرار الصادر عن يشير إلى إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة  11.1

أفٌ أصوليٌة السوؽ مع تشديدها على النموٌ الناتج عن التصدير قد فشلت النموذج الحالي للتطوٌر الذم يعتمد على 

ال . البلداف الناشئة أـ العال  الصناعيأك  االجتماعيٌ إف في العال  النامي ـ كالتقدٌـفي تأمين النموٌ المستدا

على أنٌها ردٌ دكليٌ جدٌم لما يت ٌ المشاركة فيه  –حيثما حدثت  –يمكن قبوؿ المكتسبات المتواضعة للحدٌ من الفقر 

لموازنة تزايد عدـ المساكاة، تسارع كليس لها ذلك الثقل الكافي . من تحدٌ لتطوٌر العال  كتحمٌل مسؤكليٌته

إفٌ المؤتمر يؤكٌد على أفٌ الرأسمالية غير . التدهور البيئي أك تأثير األزمة البشع على حياة ماليين العائالت العاملة

ن تَّصىف باإلنسانيٌة كيكوف مسؤالمنٌظمة مدمٌرة بيئيًّا كغير مستقرٌة، كيدعو إلى نظاـ بديل مالئ  لإلنتاج العالمي يي كال

كما يدعو المنظٌمات المنتسبة إلى مكافحة عدـ المساكاة اآلخذة في التزايد، التخلٌف في التنمية كالظل  . اجتماعيًّا

إفٌ المؤتمر يشجب االتٌجاق العالمي نحو خصخصة الخدمات العامٌة التي حرمت ... االجتماعي في النظاـ العالمي

كيعيد التأكيد على أفٌ تأمين الخدمات العامٌة النوعيٌة التي . ساسيٌةتمتٌعه  بحقوؽ اإلنساف األماليين الناس من 

كالترابط يمكن الحصوؿ عليها يساه  في الحدٌ من الفقر كعدـ المساكاة كانتشار العمل الالئق كيعزٌز الدمج 

 . 3"االجتماعيين

 :إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يعتقد بأفٌ 

، يجب أف تكوف في الوقت نفسه احتراـ البيئةكأكثر إنصافنا،  ةإنسانيٌ ى تنميةكلة للتشجيع علالجهود المبذ .أ 

 . للجميع ةأكلويٌة عالميٌ

ن لزيادة األمواؿ للتنمية المستدامة الدكؿعلى  .ب   . أف تفي بالتزاماتها الدكليٌة كتجد سبال

ع السياسات، الحرب النقص في النموٌ االقتصادم، عدـ المساكاة في الدخل، الفشل في الحك ، إهماؿ كض .ج 

 . كالنقص في اإلرادة السياسيٌة تشكٌل كلٌها عوائق كبيرة أماـ إنجاز مجتمعات مستدامة

التعلي ، المياق، الصرؼ الصحٌي،  يقها بدكف خدمات عامٌة نوعيٌة مثلالمجتمعات المستدامة ال يمكن تحق .د 

 . الطاقة، الصحٌة، النقل، اإلدارة العامٌة كالقضاء

ن ديمقراطيٌة تأمين خدمات ع .ق  خالية من الفساد كقادرة على رفع اإليرادات  تؤدٌم كظيفتهاامٌة نوعيٌة يتطلٌب دكال

 . زيز المشاركة في االقتصاد النظاميعكت ،بفعاليٌة كإنصاؼ

 . الديمومة ال يمكن تحقيقها بدكف معالجة حقوؽ العمٌاؿ كحقوؽ النساء كالبنات كفرصهنٌ .ك 

حدٌة آثار أزمة الغذاء أف تدمج التوزيع في الفقر كالتخفيف من من نها الحدٌ على االستراتيجيٌات التي من شأ .ز 

كال بدٌ من تأمين . صميمها، كالعمل أكثر على حلٌ التوزيع غير المتكافئ للقوٌة االجتماعيٌة، الدخل كالثركات

على تصاديٌة ال المساعدات من الواهبين الثنائيٌي األطراؼ أك المتعٌددم األطراؼ على أساس العدالة االق

بلوغ الموارد الطبيعيٌة، الجيش، التجارة أك غيرها من أماـ المانحين لالفرص إتاحة  أكأساس العطاء الخيرم 

 . الفوائد

 :المجتمعات المستدامة عبر إقامةإفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة سيدع   11.2

 . تسهيل التنمية النقابيٌة كحماية حقوؽ العامل كالنقابات .أ 

نمية، كالعمل على أف يكوف   أهداؼ مساعدة التنمية عبر البحار، بما فيها تحقيق أهداؼ األلفيٌة للتدع .ب 

 . بتصمي  أهداؼ األلفيٌة للتنمية المأموؿ بإنجازها االعٌماؿ، النقابات كمجموعات المجتمع المدني معنيًّ

 . دع  الحمالت لمعالجة النقص في العاملين في الرعاية الصحٌية .ج 

                                                           

 
3
 csi.org/IMG/pdf/CONGRESS_Decisions_EN.pdf-http://www.ituc ، 3الصفحة . 
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 . ات الدكليٌة بشأف المساعدة في التنميةيٌتطبيق االتٌفاقفي همة المسا .د 

 : إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة سيدافع عن دكر القطاع العاـ في تحقيق الديمومة عبر 11.3

 . حثٌ المنظٌمات المنتسبة على تعزيز القطاع العاـ كوسيلة لتحقيق الديمومة .أ 

 . تربط تحقيق الديمومة بالخدمات العامٌة النوعيٌة إنتاج سياسة كالعمل على نشرها، سياسة .ب 

 . توزيع سياسة بشأف دكر العاملين في القطاع العاـ في التنمية المستدامة .ج 

الدكليٌ كمجلس النقابات العالميٌة على هذق المسائل، بما فيها داخل مجمل حملة العمل مع االتٌحاد النقابي  .د 

 ".!العمل اآلف من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة"

 حماية بيئتنا  .12

 :إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يعتقد بأفٌ  12.1

منذ . نشاط اإلنساف المناخبه هو معدٌؿ السرعة الذم يغيٌر أحد أكبر التهديدات لعال  مزدهر يعيش بسالـ 

برزت موجة من الوعي العاـ العالمي ناتجة عمٌا يشبه اإلجماع في المجتمع العلمي بضركرة حصوؿ ، 2007

 .بدٌ بعد من أف يؤدٌم هذا اإلجماع إلى عمل عالمٌي مه ٌ كلكن لألسف ال. تجاكب عمليٌ

 . إفٌ العمل على تغيٌر المناخ من أجل عدـ الوقوع في مزيد من التدهور البيئيٌ مسألة عاجلة .أ 

تحرير إفٌ حلٌ مسائل العمل العالمي كالمناخ تتشارؾ في المزايا، مثل الحاجة إلى حلوؿ عالميٌة من أجل  .ب 

 .كحلوؿ أساسها القطاع العاـ ال السوؽ تؤدٌم كظيفتهاالعال  النامي، كمؤسٌسات مالية 

 . إفٌ للعاملين في الخدمات العامٌة كنقاباته  كجهة نظر فريدة كدكرنا يؤدٌكنه في مسألة تغيٌر المناخ .ج 

تدبيرات الشراء العامٌة، بر إفٌ الخدمات العامٌة النوعٌية ضركريٌة لمعالجة مسألة تغيٌر المناخ ال سيٌما ع .د 

التخطيط المدني كالنقل العاـ، كتنظي  القطاع الخاصٌ كفي برامج إعادة التوزيع من أجل الحدٌ من 

 . الفقر

 تخفيضهاالكربوف أك ات انبعاث ف حدٌةتخفي –معالجة مسألة تغيٌر المناخ 

 تخفيضاقة كالنقل دكرنا كبيرنا تؤدٌيه في إفٌ للقطاعات التي يمثٌلها االتٌحاد الدكلي للخدمات العاٌمة في الط .ق 

 . الكربوف اتانبعاث

كيجب أف . سيكوف للتغييرات المهمٌة في السياسة في هذق القطاعات تأثير كاسع على القوٌة العاملة .ك 

 .تشارؾ الحركة النقابيٌة ال الصناعة كحدها في القرارات التي سيتوجٌب على الحكومات اتٌخاذها

ر تغيٌالضركريٌة من أجل تخفيف حدٌة   مٌاؿ الذم تأثٌركا بشكل سلبي بالسياساتيجب تقدي  الدع  للع .ز 

تأهيل التي تتضمٌن إعادة التدريب، إعادة  4االنتقاؿ الصحيحالمتاخ أك التكٌيف معه كذلك عبر آليات 

 .قابليٌة االنتقاؿ إلى كظائف جديدة، كدع  الدخلالمهارات، 

ضع أهداؼ ملزمة لحفظ الطاقة، مدعومة من أمواؿ مخصٌصة لها، يجب على الحكومات أف تتولٌى قيادة ك .ح 

 . ن العاـ كالخاصٌيفي البيوت، المصانع، المكاتب كالنقل في كلٌ من القطاع

إفٌ القدرات المهمٌة متوفٌرة لحفظ الطاقة عبر مشاركة العامل في مكاف العمل كيمكن استعماؿ  .ط 

 . التفاكض الجماعي كسيلة لتحقيق ذلك

 . لمساكاة في إمكانيٌة الحصوؿ على الطاقة في العال  النامي بحاجة إلى معالجةإفٌ عدـ ا .م 

                                                           
4
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 ر المناخالتكيٌف مع التأثيرات المحتٌمة لتغيٌ 

إفٌ للقطاعات التي يمثٌلها االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة في خدمات الطوارئ، الصحٌة، الطاقة كالمياق  .ؾ 

كيتضمٌن ذلك . ظواهر الطقس المتطرٌؼ التي يسبٌبها تغيٌر المناخ دكرنا كبيرنا تؤدٌيه في التكيٌف مع عواقب

، تحوٌالت في أعداد اإلصابة باألمراض كمدٌة تكرٌرها، المسبق لالستجابة لهاتحضير المنع الكوارث ك

  . كمسائل إدارة المياق

ن في أكقات األزمات .ؿ  وف في خدمات فالعامل. إفٌ للعاملين في الخدمات العامٌة المهارة للتجاكب أكٌال

ن الطوارئ، الرعاية الصحٌية، المياق كالطاقة يخاطركف بصحٌته  كحياته    . خدمة لمجتمعاته  أكٌال

( بما فيه العدد الكافي من الموظٌفين)إفٌ هؤالء العمٌاؿ يتطلٌبوف ما يكفي من األدكات، التدريب كالدع   .ـ 

 . لحاالت الطارئة بشكل آمن كمناسبليستجيبوا ل

أف تستثمر في قوانين قويٌة لألماف العاـ، عاملين في الخدمات العامٌة النوعيٌة متدرٌبين  على الحكومات .ف 

بشكل جيٌد كمجهٌزين بشكل كاؼو لضماف االستعداد الفعٌاؿ عند حدكث الكوارث، الحدٌ من المخاطر، 

ظواهر يجب أف يكوف العمٌاؿ قادرين على المشاركة في المجتمعات قبل حدكث . االستجابة كاإلنعاش

 .على التجاكب مع الطوارئالطقس المتطرٌؼ بوقت كثير ليتدرٌب القائموف 

 : إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة سيؤدٌم دكرق في معالجة مسألة تغيٌر المناخ عبر 12.2

 .حثٌ  المنظٌمات المنتسبة على المشاركة بصنع القرار المتعٌلق بتغيٌر المناخ على المستول الوطني .أ 

 . ممارسات الجيٌدة ما بين المنٌظمات المنتسبة من أجل تخفيض انبعاثات الكربوفتبادؿ ال .ب 

 . التحقٌق من مشاركة العٌماؿ في األحاديث خالؿ التفاكض الجماعي .ج 

تشجيع النقابات المحلٌية على عقد التحالفات مع الحكومات المحلٌية كمنظٌمات المجتمع المدني حيثما يكوف  .د 

 . يات تغيٌر المناخ كالتنمية المستدامة ستينفَّذ على المستويات المحلٌية كالبلديٌةكاضحنا أفٌ الحلوؿ لتحدٌ

إلى المستوييٌن  التي يت ٌ نقل مركزهادع  مبادرات الطاقة المتجدٌدة، بما فيها الملكيٌة العاٌمة كاإلدارة العامٌة،  .ق 

 . البلدم كالمحلٌي

كالزراعة كمجاالت أخرل كتكوف مركٌزة على ابات الغمجاؿ  دع  تحالفات المجتمع المدني التي تعمل في .ك 

 . حماية النظاـ البيئي

تغيٌر دمات العامٌة في التعامل مع آثار إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة سيدع  قدرة العاملين في الخ 12.3

 : المناخ على عمله  عبر

 . االنتقاؿ الصحيحدع  سياسة االتٌحاد النقابي الدكليٌ القائمة على  .أ 

 . طوير سياسة تغيير المناخ لقطاعات الصحٌة، الطاقة، المياق كالبلديٌاتت .ب 

 . بناء االئتالفات على المستول الدكلي بشأف العمل كتغٌير المناخ .ج 

 . العمل بالتعاكف مع منظٌمة الصحٌة العالميٌة كمنظٌمة العمل الدكليٌة على تغيٌر المناخ كالصحٌة .د 

ل الحكومي القومٌ كالتعاكف مع النقابات لتحسين البصمة الكربونيٌة للبنيات تعزيز األمثلة اإليجابيٌة عن التدخٌ .ق 

 . الحالية
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 قيد التنفيذ الخطٌة كضع :الملحق أ

كقد . 2009ضركرة تغيير طريقة عملنا كقاـ بإجراء تقيي  تنظيميٌ في العاـ  توقٌع االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 1.أ

 :بػ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌةـ اقترح هذا التقيي  ضركرة أف يقو

 مواردق اتستراتيجيٌ كيحسٌن كضعه أكلويٌأف يزيد تركيزق اال . 

 أف يصبح أكثر ديناميكيٌة، سرعة كابتكارنا . 

 أف يعتمد مقاربة استراتيجيٌة لتحسين تعبئة الموارد. 

 أف يحسٌن اتٌصاالته الداخليٌة كالخارجيٌة . 

  ٌبانتظاـ قدرة تأثيرق أف يصبح أكثر مساءلة كيقي . 

كقد ت ٌ بالفعل تنفيذ بعضها غير . إفٌ هذق المجموعة الواسعة من التوصيات تتطلٌب الوقت كما الطاقة للعمل بها 2.أ

ة أمٌا التحدٌيات التي نواجهها في هذق البيئة غير المستقرٌ. أفٌ بعضها اآلخر ل  يت ٌ تقبٌله كبعضها يبقى للعمل بحسبه

 . رات األخيرة أمرنا عاجالن جعل تنفيذ التغيٌبشكل متزايد فت

  تحديد األكلويٌاتالتركيز االستراتيجيٌ ك

، سيت ٌ تحديث 2012فبعد مؤتمر . أسسنا صلبة لتحقيق تركيز استراتيجي افإفٌ إعالف القي  كبرنامج العمل يوفٌر 3.أ

فرؽ العمل كهيئات الحك  لعملٌية كستتضمٌن هذق ا. الخطط اإلقليميٌة كالقطاعٌية لتتوافق مع برنامج العمل

أمٌا الهدؼ األكٌؿ فالتأكٌد من أف تكوف أنشطة االٌتحاد . ل اللجاف اإلقليميٌةتٌحاد الدكلٌي للخدمات العامٌة مثالتابعة لال

 . الدكليٌ للخدمات العامٌة مرتبطة بشكل ملموس أكثر بتحقيق أهدافه

فقد أشار التقيي  إلى أنٌه إف كاف على . صعبة بشأف تخصيص الموارد إفٌ تحديد األكلويٌات يتطلٌب اتٌخاذ قرارات 4.أ

. عمله فعليه أف يوقف بعض أعماله أكثر فعاليٌة لجهة تحديد أكلويٌات االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة أف يصبح

ر بشكل كهذق مهمٌة صعبة على فرؽ العمل كالمنظٌمات المنتسبة التي قد تكوف قد اعتادت على تنفيذ األمو

كافقا على  متىسيتعٌين على المجلس التنفيذم كاألمانة العامٌة اتٌخاذ قرارات صعبة بشأف تحديد األكلويٌات . معيٌن

كستتطلٌب هذق العمليٌة قيادة مركزيٌة قويٌة كاالنتباق . تنفيذ الخطٌة كالتأكٌد من تخصيص الموارد بما يتوافق معها

كما أنٌها ستتطلٌب قاعدة . كهاحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يفه  القرارات كيمتلإلى التأكٌد من أفٌ الجميع في االتٌ

 .لقراراتهلتعطي المجلس التنفيذم الثقة بضركريٌات السياسة كاالستراتيجيٌة  أقولنات بيٌ

المرتبطين بأكلويٌات سيتأكٌد من امتالكه التركيز كالعمل االستراتيجيين القويين  االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةإفٌ  5.أ

 .أكضح عبر

 . لإلعالـ عن تطوٌرات إيجابيٌة إضافيٌة في إدارة المنظٌمةإعادة اللجوء إلى تقرير التقيي  التنظيمي  .أ 

 . تحديث الخطط القطاعيٌة كاإلقليميٌة لتتوافق مع برنامج العمل باعتماد إجراءات شاملة .ب 

كالموارد ليقوـ بدراستها المجلس التنفيذم  ألكلويٌاتإصدار خطٌة تنفيذيٌة مفصٌلة تتضمٌن تخصيصنا أكضح ل .ج 

 . برئاسة األمين العاـ

للمجلس التنفيذم كالهيئات القطاعيٌة بشكل منتظ  من أجل النصح بشأف السياسة على أساس الدليل  تقدي  .د 

 . إرشاد التخطيط كالعمل

 . العاـ األٌكؿ بعد عقد المؤتمرالعمل بالتوصيات المقبولة المعلٌقة الصادرة عن التقيي  التنظيمي خالؿ  .ق 

 الديناميكيٌة، السرعة كاالبتكار

يجب على . إفٌ تحقيق التأثير كالتغيير يتطلٌب فهمنا عميقنا لمن يمتلك القوٌة، كحيثما هو أكثر عرضة ككيفيٌة التأثير فيه 6.أ

لقدرة االستراتيجيٌة في هذق االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة أف يحدٌد أكلويٌاته بتطوير قدرة فرؽ العمل كا
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علينا أف نتحسٌن . ، التعبئة كممارسة الضغوطالراسخةكالمصلحة  المسحعلينا أف نحسن أكثر إدراج قوٌة . المجاالت

في تحديد مسائل اهتماـ معيٌنة للمنظٌمات المنتسبة التي تستطيع توحيد عملها الفعٌاؿ على المستول الوطني 

علينا أف نتأكٌد من أفٌ إطالؽ الحمالت، التنظي ، التواصل مع المجتمعات . لوظائفكاإلقليمي كتستثمر في هذق ا

كأنشطة التوظيف مدمجة في عمل االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة لنبني قوٌة االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة في 

 .كلٌ ما نقوـ به

مع  ةالمباشراالستجابة درته على اعتماد عمل سريع كفعٌاؿ في إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة عليه أف يزيد ق  7.أ

كمثاؿ على ذلك، فقد حقٌقت الشبكة الجديدة لالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة، شبكة عمل . لظركؼ المتغيٌرةا

آف األكاف لنأخذ العبر . الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا ككسكونسنمنطقة ، نجاحنا في (PSI CAN)المتواصلين 

سيشكٌل إنشاء آليات . ن نماذج مثل تلك كنوسٌع المقاربة عبر أنشطة االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة كقطاعاتهم

سريعة كمرنة لتحديد استراتيجيٌات الحمالت، تخطيطها كتنفيذها بشكل سريع أكلويٌةن للعمل كاالستثمار في االتٌحاد 

 .الدكليٌ للخدمات العامٌة

فعلى كافة فرؽ عمل االتٌحاد . لفعٌالة مطلوبة في كافة أعماؿ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةا تاالتٌصاال إفٌ  8.أ

الدكليٌ للخدمات العامٌة أف تمتلك المعرفة كالمهارات في االتٌصاالت الفعٌالة مدعومة من قدرة محلٌية خبيرة في 

سٌن في التأثير على الرأم العاـ عبر اتٌصاله بالعٌماؿ ينبغي على االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة أف يتح. االتٌصاالت

كسيتطلٌب ذلك استراتيجيٌة مصقولة كموارد مخصٌصة مناسبة . كصانعي القرارات خارج نطاؽ نفوذق االعتيادم

 . لزيادة ظهور االتٌحاد الدكلٌي للخدمات العامٌة في غالبيٌة اإلعالـ كتوجيه سلطته في مجاالت األنشطة األساسيٌة

يمكن، عبر توحيد الرؤيا، التخطيط كالمساءلة بشكل أقول، رفع مركزيٌة األنشطة بشكل متزايد مع الثقة بأفٌ  9.أ

ستكوف ضركريًّة المنتديات . يين للنجاحراالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة سيحافظ على التماسك كالتركيز الضرك

أف تكوف أكبر أك يس بالضركرة، لتكوف هذق المنتديات فعٌالة، كل. ع ديناميكيٌ كمرفالوطنيٌة كاإلقليميٌة لبناء قطا

 . رسميٌة بشكل أكبر إنٌما تستلزـ كصفنا للمسؤكليٌات كالسلطات كهيئات إدارة فرؽ عمل أقول بكثير

 :ألنشطته عبر أكثر ديناميكيٌة، سرعة كابتكارنا ببناء مقاربات االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةسيقوـ  10.أ

 ثمار في القدرة المدمجة لمسح القوٌة، الحشد كممارسة الضغوطاالست . 

  تحديد مسائل اهتماـ معيٌنة للمنٌظمات المنتسبة التي تستطيع توحيد عملها الفعٌاؿ على المستول الوطني

 . كاإلقليمي

 كضع الموارد كاآلليات للتجاكب السريع بإطالؽ الحمالت. 

 اإلعالـكسائل لبيٌة تطوير استراتيجيٌة لزيادة الظهور في غا . 

 كضع إرشادات كاضحة كأنظمة إدارة أكثر قوٌة كشفافيٌة لتطوير العمل القطاعي كاإلقليمي . 

 ربط أنشطة إطالؽ الحمالت كالتنظي  بكلٌ أعمالنا متى كاف ذلك ممكنًا . 

 المساءلة كالتقيي 

دة كمتنوٌعة مثل االتٌحاد الدكليٌ للخدمات بأفٌ تحقيق الوحدة كالنجاح في منظٌمة معقٌالتقيي  التنظيمي  صرٌح 11.أ

فتحديد األكلويٌات  .العامٌة يتطلٌب آليات مساءلة أقول لتقيي  فعاليٌة االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة كمراجعتها

مٌة كتخطيط التنفيذ بشكل أكضح سيمكٌناف المجلس التنفيذم، الهيئات اإلقليميٌة، المنتديات القطاعيٌة كاألمانة العا

على االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة أف يتابع بناء أنظمة إداريٌة أكثر قوٌة ذلك،  كلتحقيق. من تقيي  التقدٌـ

 . مع هيئات الحك  كفرؽ العمل قوـ بالتقيي كشفافيٌة كينظٌ  األكقات المعيٌنة للتخطيط كي

ن عن أعماله  ف االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةسيكو 12.أ  : كمواردق كيستخلص العًبىر من تجربته عبرمسؤكال

 . كضع أكقات منتظمة لوضع التقارير، المناقشة كالتعلٌ  في المجلس التنفيذم كالمنتديات اإلقليميٌة كالقطاعيٌة . أ
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 . كضع أكقات منتظمة لوضع التقارير، المناقشة كالتعلٌ  مع فرؽ العمل . ب

 تعبئة الموارد

كقد أعاد التقيي  التنظيمي . عمٌاؿ تعتمد على قدرتنا على تعبئة الموارد بفعاليٌةإفٌ قدرتنا على تحسين حياة ال 13.أ

 . تعزيز الفرص لقيامنا بذلك

 فرؽ العمل

لذلك عليه أف يحدٌد المهارات التي يحتاج إليها . إفٌ المورد الرئيسي لالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العاٌمة هو فرؽ عمله 14.أ

كما عليه أف يتأكٌد من حصوؿ كافٌة فرؽ . كيستثمر في ضماف حصوله  عليهاكلٌ فرد من أفراد فرؽ العمل 

ي مجاالت عمله الرئيسيٌة، بما فيها الحشد، التنظي ، االتٌصاالت، إطالؽ ل على المعرفة، المهارة كالخبرة فالعم

تخطيط، كبناء تحديد األكلويٌات كأعماؿ ال ،الحمالت، كمشاركة المنٌظمات المنتسبة، التواصل مع المجتمعات

على االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة أف يتأكٌد من حصوؿ فرؽ العمل على فرصة تقيي  التجارب . االئتالفات

 . كالتعلٌ  منها، إف فرديٌا أـ جماعيٌا

داؼ، إفٌ المدراء أصحاب المهارات كالهيئات اإلداريٌة الواضحة ضركريٌوف لخلق كحدة الرؤيا، تحديد أكلويٌات األه 15.أ

 . أمٌا التقيي  فصحٌي. تطوير فرؽ العمل، قيادة أعماؿ سريعة، مبتكرة المركزيٌة كتأمين المساءلة

 : سيستثمر في فرؽ عمله عبر االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةإفٌ  16.أ

 التأكٌد من حصوؿ كافٌة فرؽ العمل على المعرفة، المهارة كالخبرة في مجاالت عمله األساسيٌة. 

 تقيي  التجارب كأخذ العًبىر منها ة فرؽ العمل فيمساعد. 

  ماهرينمدراء بنيات إداريٌة كاضحة كشفٌافة كتطوير. 

 دع  فرؽ العمل في التغييرات الضركريٌة . 

  التأكٌد من توفٌر العديد المناسب من فرؽ العمل أصحاب الخبرات لتنفيذ األهداؼ االستراتيجيٌة التي يدعمها

 . المجلس التنفيذم

 حلفاءال

فامتالؾ أهداؼ . يمكن االتٌحاد الدكلٌي للخدمات العامٌة مدٌ يدق كتوسيع تأثيرق ببناء االئتالقات مع الحلفاء 17.أ

قد يتضمٌن الحلفاء . كأكلويٌات كاضحة سيساعد فرؽ العمل كأعضاء هيئات الحك  في إنجاز ذلك بفعاليٌة أكبر

ٌظمات األـٌ، اتٌحادات نقابيٌة أخرل، الحكومات على كافٌة منظٌمات غير حكوميٌة، منظٌمات المجتمعات، المن

 . المستويات، األكاديمٌيين، أصحاب العمل كالمواطنين

سيبني كيدع  االئتالفات بمجموعة كاسعة من الحلفاء على أساس األكلويٌات االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة إفٌ  18.أ

 . العالميٌة المتٌفق عليها

 سبةالمنظٌمات المنت

عضوًٌا  80من  كثريض ٌ االتٌحاد أال ففيما . المنظٌمات المنتسبة إليه هيكلإفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة هو  19.أ

مليوف عضو كعشرات اآلالؼ من أعضاء فرؽ  20من أعضاء فرؽ العمل، تض ٌ المنظٌمات المنتسبة إليه أكثر من 

كاألمانة العامٌة تعمل أقرب ما يمكن مع المنظٌمات المنتسبة ضركرمٌ  فالتأكٌد من أفٌ الهيئات المنتخبة. العمل

كتنسيق العمل الدكليٌ للتأثير في صانعي القرار العالمي يندرج ضمن . لفعاليٌة االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة

كما أفٌ . المنتسبة األعماؿ األساسيٌة لالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة كيتطلٌب المشاركة الفاعلة للمنظٌمات

كال يجب على االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة أف . للمنٌظمات المنتسبة دكرنا مهمًّا في بناء االئتالفات مع الحلفاء

يعتبر دع  المنظٌمات المنتسبة من المسلٌمات بل عليه التأكٌد دائمنا من إضفاء قيمة إضافيٌة على عمل المنٌظمات 

 . المنتسبة
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 :سيحسٌن مشاركة المنظٌمات المنتسبة في العمل الدكلي عبر التٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةاإفٌ  20.أ

  لتحسين التواصل مع المنظٌمات المنتسبة على المستويات الوطنيٌة، اإلقليميٌة، القطاعيٌة كالعالمٌية إيجاد سبل .أ 

 . كاالستثمار في التكنولوجيا التي تمكٌن من حدكث ذلك

 . ـ المنظٌمات المنتسبة عن عمل االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةالتأكٌد من إعال .ب 

 . توحٌد هذق المنظٌمات في العمل الوطني، اإلقليمي كالعالميكقد المنظٌمات المنتسبة  ته ٌ كثيرناتحديد مسائل  .ج 

 :عبرسيضفي قيمة إضافيٌة على عمل المنظٌمات المنتسبة  االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةإفٌ  21.أ

ات العالميٌة كالفرص كمساعدتها في متابعتها المسائل في مات المنتسبة بشكل أفضل عن التغيٌرإعالـ المنظٌ . أ

 . المنتديات الدكليٌة

 . تسهيل تبادؿ المعلومات كالتضامن الدكلي . ب

 الوحدة العالميٌة

فاقتراح تعديل النظاـ الداخليٌ للسماح . تكلٌمنا عن العمٌاؿ تتعزٌز مع كلٌ عامل إضافيٌ نمثٌله متى إفٌ مصداقيٌتنا 22.أ

مجدٌدنا للمجلس التنفيذم بحريٌة التصرٌؼ بشأف دفع المستحقٌات المتأخٌرة عندما تسعى النقابات إلى االنتساب 

فالتأكٌد من مشاركتنا بشكل أفضل مع المنظٌمات المنتسبة يضيف قيمة . يوفٌر فرص زيادة الوحدة العالميةإنٌما 

يعتمد لذلك كلكن على االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة أف . ضركرمٌ أفٌ إيصاؿ نشاطنا إلى عملها كما

 . معيٌنة استراتيجيٌة

سيقوـ بإيصاؿ الوحدة العالميٌة إلى حدٌها األقصى عبر توكيل المجلس االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة إفٌ  23.أ

 :التنفيذم مهمٌة تطوير استراتيجيٌة تتضمٌن

 .مسح المنظٌمات المنتسبة الممكنة كتحديدهالمنظٌمات المنتسبة كالهيئات اإلقليميٌة إلى دعوة ا .أ 

كاألعضاء المنتخبة من اللجاف اإلقليميٌة، الفرعيٌة كالقطاعيٌة، إنشاء فرؽ من أعضاء المجلس التنفيذم،  .ب 

 . كأعضاء فرؽ العمل لتطوير استراتيجيٌات إقليميٌة للوحدة العالميٌة

قليل أك ليس لنا فيها كجود مثل الصين، الهند، كجود رات للتواصل كالمشاركة في بلداف لنا فيها دراسة الخيا .ج 

 . الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا منطقة آسيا كالديمقراطيات الناشئة في

 . تخصيص الموارد لتحقيق الوحدة العالميٌة .د 

 التحدٌياتللردٌ على تنظي  أنفسنا 

أف يدافع عن مصالح أعضائه ضدٌ إصالح القطاع العاـٌ، إعادة الهيكلة،  دمات العامٌةعلى االتٌحاد الدكليٌ للخ 24.أ

إفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة يعتقد بأفٌ كحدة القوٌة العاملة في القطاع . الخارج كالخصخصة التعاقد مع

 نلتغطية النقابية للعمٌاؿ الذيكلن يؤدٌم تجزمء ا. العاـٌ ضركريٌة لحماية مصالح العاملين في القطاع العاـٌ

كيعني ذلك تحويل التركيز بعيدنا عن . يؤدٌكف عمالن يصبٌ في مصلحة الناس إالٌ إلى إضعاؼ الحركة النقابيٌة

: إلى طبيعة العمل الذم يقوـ به األعضاء –مسألة ما إذا كاف صاحب العمل من القطاع الخاصٌ أـ العاـٌ 

 . كهو تأمين الخدمات للناس

سيدافع عن مصالح كافٌة أعضائه الذين يصبٌ عمله  في مصلحة الناس االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة  إفٌ  25.أ

 . عبر متابعة األعضاء الذين انتقل عمله  إلى القطاع الخاصٌ 

 الوحدة الوطنيٌة

بٌر عن رغبة كبيرة في تكثر األمثلة عن نقابات تع. إفٌ الوحدة الوطنيٌة شرط أساسيٌ لبلوغ الوحدة العالميٌة 26.أ

إلى االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة كلكنٌ المنظٌمات المنتسبة الحالية تحوؿ دكف انتسابها بسبب  االنتساب
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الواقع السياسي كلكنٌها قد تنشأ أيضنا من النزاعات  نابع منغالبنا ما يكوف لالعتراضات أساس . اعتراضها عليه

 . المحلٌية الكتساب العضويٌةلمنازعات الوطنيٌة المرتبطة بالمنافسة كا

 : سيسعى إلى الوحدة الوطنيٌة عبراالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة إفٌ  27.أ

 . تعزيز إنشاء لجاف التنسيق الوطنيٌة . أ

 . المشاركة في الحوار مع األعضاء للتغلٌب على النزاعات الوطنيٌة لمصلحة االنتساب . ب

 المنتسبة المنظٌمات التعامل معفي اإلنصاؼ 

كلٌما . رسوـ االنتساب عن كافٌة األعضاء المؤهٌلين أف تقوـ المنظٌمات المنتسبة بدفع يحدٌد النظاـ األساسيٌ 28.أ

كلكن أف يقوـ بعض . ت ٌ تسديد رسوـ اإلنتساب بشكل كامل، زاد االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة قوٌة

عن األعضاء المؤهٌلين إنٌما يدخل عدـ اإلنصاؼ بين  المنٌظمات المنتسبة بدفع نسب مختلفة من الرسوـ

 . المنٌظمات المنتسبة كيضعف االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة

المنظٌمات المنتسبة عبر توكيل  في تعامله معإفٌ االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة سيسعى إلى اإلنصاؼ  29.أ

لدراسة مختلف المقاربات التي تخوٌؿ المنٌظمات  المجلس التنفيذم إنشاء فريق مهاـٌ من مستول عاؿو

 . المنتسبة دفع رسوـ انتسابها
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 توصيات العمل: الملحق ب

 الصحٌة

االتٌحاد الدكليٌ للخدمات ، سيقوـ 2017-2013في قطاع الصحٌة خالؿ  2007تنفيذ صالحيٌات العاـ متابعة من أجل 

 :العامٌة بػ

  بشأف فيركس نقص المناعة عند اإلنساف كمتالزمة نقص المناعة العمل على مشركع جديد متعدٌد السنوات

فيركس نقص المناعة عند اإلنساف كمتالزمة نقص لتعزيز توصية منظٌمة العمل الدكليٌة بشأف ( اإليدز)المكتسب 

إجراء الفحوصات بشكل طوعيٌ؛ السياسات النقابيٌة : التي ستشجٌع على( 200) 2010، (اإليدز)المناعة المكتسب 

؛ الشبكات النقابيٌة للحصوؿ (اإليدز)فيركس نقص المناعة عند اإلنساف كمتالزمة نقص المناعة المكتسب بشأف 

باتٌفاقات  (اإليدز)فيركس نقص المناعة عند اإلنساف كمتالزمة نقص المناعة المكتسب على الخدمات؛ ربط 

كسيت ٌ السعي للتعاكف . ز، السٌل كالمالرياالتفاكض الجماعي؛ كتقدي  اقتراحات الصندكؽ العالمي لمكافحة اإليد

 . مع اتٌحادات نقابيٌة عالميٌة أخرل في اإلقلي 

  قطاع الصحٌة، بالتعاكف مع مركز أمسترداـ للدراسات المتقدٌمة بشأف  ركاتبإصدار استطالع متعدٌد السنوات عن

  ".مؤشٌر األجور" ،العمل، عبر أداته المتوفٌرة على شبكة اإلنترنت

 تحسين العمل في ) "هيلث كايز"التي طوٌرتها منظٌمة العمل الدكليٌة كمنظٌمة الصحٌة العالميٌة، ألداة لاختبار  إجراء

، لمساعدة منظٌمات الرعاية الصحٌية في تحسين ظركؼ العمل كاألماف في (الشركات الصغيرة من ناحية الصحٌة

 : اجعر. مكاف العامل، فيت ٌ اعتمادها لنقابات الخدمات الصحٌيٌة

http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/newsletter_18_global_issues/en/i 

ndex3.html 

 إتماـ موقع المراجعات المستند على شبكة اإلنترنت بشأف المعايير كاألصوؿ الدكليٌة للصحٌة كاألماف في الوظيفة . 

 ٌن بنودنا لحماية الصحٌة كاألماف في الوظيفة للعاملين في الخدمات تحليل أدكات التفاكض الجماعي التي تتضم

كعقد اجتماع لالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة بشأف االستراتيجيٌة لتدرج "( ةالممارسات الحسن)"لعامٌة كتحسينهما ا

 . المنٌظمات المنتسبة الصحٌة كاألماف في الوظيفة ضمن أدكات التفاكض الجماعي

 ت المنتدل كاالتٌحادات بشأف صحٌة العمٌاؿ بمشاركة منتدل المنظٌمات غير الحكوميٌة بشأف الصحٌة، مع متابعة ندكا

 .التركيز على مسائل مثل العمٌاؿ المعوٌقين، كالعٌماؿ الذين يواجهوف العنف في حاالت الطوارئ كالنزاعات

  المرافق كالبنى التحتيٌة

االتٌحاد ، سيقوـ 2017-2013في قطاعي المرافق كالبنى التحتيٌة خالؿ  2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :الدكليٌ للخدمات العامٌة بػ

  الماليٌة، اإلداريٌة كالديمقراطيٌة تأمين تحليل آليات الحك . 

 تطوير بدائل ملموسة للحلوؿ غير المناسبة التي تعتمد على السوؽ . 

 إلى الخارج في قطاع المرافق بغيرق من قطاعات االتٌحاد الدكلٌي  ربط العمل على توريد كظائف الخدمات العامٌة

 . ةللخدمات العامٌ

  بالكفاح العالمي ضدٌ الفسادربط المرافق . 

  تقوية آليات االتٌصاالت الخاصٌة به في القطاع من أجل السماح للمنظٌمات المنتسبة بالمشاركة بشكل أسهل في

 . الحمالت
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  المدف كالحكومات المحلٌية المتٌحدة"من تنفيذ استراتيجيٌة للتقرٌب( "UCLG ) كغيرها من هيئات الحكومات المحلٌيٌة

 !".العمل اآلف من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة"لحماية المرافق كالبنى التحتيٌة العامٌة ضمن سياؽ عمل حملة 

 المياق كالصرؼ الصحٌي

االتٌحاد ، سيقوـ 2017-2013الصرؼ الصحٌي خالؿ ك مجاؿ المياقفي  2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :الدكليٌ للخدمات العامٌة بػ

  العمل مع النقابات كمجموعات المجتمع المدني من أجل ممارسة الضغوط على الحكومات الوطنيٌة كتشجيعها

 . كالصرؼ الصحٌي إلى توفير إمكانية شاملة للحصوؿ على المياق الذم يدعو الدكؿالتقيٌد بقرار األم  المٌتحدة على 

 الطاقة

االتٌحاد الدكليٌ للخدمات ، سيقوـ 2017-2013في قطاع الطاقة خالؿ  2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :العامٌة بػ

  التركيز على مكافحة الخصخصة كالتوريد إلى الخارج، كعلى الصحٌة كاألماف في العمل كعلى دع  الخدمات

  .الطاقة العامٌة النوعيٌة في قطاع

  نماذج الملكيٌة العامٌة ألنظمة الطاقة المتجٌددة بما فيها على المستول البلدمالبحث عن . 

 فاالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة بحاجة إلى المنظٌمات المنتسبة ليتمكٌن . المشاركة في النقاش بشأف تغيٌر المناخ

المعركفة )ة العالميٌة من أجل كهرباء مستدامة من الوصوؿ إلى هيئات مثل مجلس الطاقة العالمي كالشراك

 . المتعارضة، كهما مجموعتا ضغط عالميٌتاف مهٌمتاف ال ترحٌباف باألصوات (E7سابقنا بػ

 ةيٌ العاملوف في اإلدارة العامٌة كالحكوم

اد الدكليٌ االتٌح، سيقوـ 2017-2013اإلدارة العامٌة خالؿ  مجاؿفي  2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :للخدمات العامٌة بػ

  متابعة دع  أنشطة المنظٌمات المنتسبة التي تحسٌن حقوؽ العاملين في اإلدارة العامٌة، ال سيٌما الحقٌ بتشكيل

 . النقابات كاالنضماـ إليها، التفاكض الجماعي كاإلضراب

 اإلعالـ من كسائل عرضها تي تنتسبة في معارضة المعلومات التطوير موادٌ الحمالت لمساعدة المنظٌمات الم

طرؼ كاحد، بتحسين صورة اإلدارة العامٌة كزيادة كعي الناس عن األكضاع كالمشاكل التي يواجهها العاملوف 

 . في اإلدارة العامٌة

  ٌدع  المنظٌمات المنتسبة في التفاكض على االتٌفاقات بشأف توفير الحدٌ األدنى من الخدمات من أجل تأمين حق

 . الخدمات األساسيٌة باإلضراب كتوسيع مداقي فالعاملين 

  ربط الحمالت الوطنيٌة للدفاع المدني في بلداف مختارة، كحشد دع  نقابات الخدمات العامٌة األخرل، من أجل

 .  كحقوقهه  ، أكضاعاإلطفائيٌينتحسين أجور 

 الخدمات البلديٌة

االتٌحاد الدكليٌ ، سيقوـ 2017-2013خالؿ  البلديٌة الخدمات مجاؿفي  2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :للخدمات العامٌة بػ

  فتتضمٌن مزيدنا من البلديٌات كمنظٌمات المجتمع المدني!" اآلف من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة العمل"توسيع حملة . 

 دع  الحمالت المناهضة للخصخصة، عبر : 

 وريد إلى الخارجإصدار أبحاث عن عواقب ما تقوـ به البلديٌات من ت. 
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  االنضماـ إلى حمالت مناهضة لتأثير السياسات التجاريٌة التي تقودها منظٌمة التجارة العالمية مع التركيز ال

ة التي تؤثٌر بشكل خاصٌ كاألنظمة المحليٌ( GATS -" جاتس"الػ" )لتجارة الخدماتة العامٌ يٌةاالتٌفاق"سيٌما على 

 . على قطاع البلديٌات

 عبراالتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةأفضل للمنٌظمات المنتسبة إلى  إنشاء شبكات ، : 

 إنشاء شبكة إلكتركنيٌة للخدمات البلديٌة كالمرتبطة بها من أجل تبادؿ المعلومات كاالستراتيجيٌات . 

   خالؿ الفترةإدارة الشبكات اإلقليميٌة بعقد أقلٌه اجتماع ملموس كاحد في كلٌ إقلي . 

 هاـ في الخدمات البلديٌة تجتمع على األقلٌ مرٌتين خالؿ فترة المؤتمرإنشاء قوٌة م . 

 جمع المعلومات بشأف الممارسات الحسنة كالعمل على توزيعها على المنٌظمات المنتسبة . 

 التأكٌد من تأمين التمويل المناسب للخدمات البلديٌة عبر: 

 ألرباح كالضرائباستهداؼ الشركات المتعدٌدة الجنسيٌات كممارساتها بنقل ا . 

 ن إعطاء البلديٌات مسؤكلٌيات أكبر بدكف إضافة المواردإيقاؼ الحكومات المركزيٌة ع . 

 دع  الحمالت التي تدعو إلى التمويل المناسب للخدمات البلديٌة . 

 السحاقيٌات كالمثليٌوف كمشتهو الجنسين كمغايرك الهويٌة الجنسيٌة من العمٌاؿ 

دمات العامٌة يعتقد بأفٌ لكلٌ الناس الحقٌ بتكافؤ الفرص بغضٌ النظر عن الجنس، الوضع إفٌ االتٌحاد الدكلي للخ

العائلي، األصل اإلثني، الهويٌة الوطنيٌة، اإلعاقة، الميل الجنسي، العمر أك الدين، في مكاف العمل، في النقابات كفي 

 . السياؽ السياسي، االجتماعي، االقتصادم كالثقافي األشمل

السحاقيٌات كالمثليٌين كمشتهي الجنسين كمغايرم المتعلٌق ب المجاؿفي  2007ابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ من أجل مت

 :االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة بػ، سيقوـ 2017-2013خالؿ  الهويٌة الجنسيٌة من العمٌاؿ

 في بعمليٌات التدخٌل لعمل الدكليٌة مع الوكاالت الدكليٌة من ضمنها األم  المتٌحدة كمنٌظمة ا ليقوـفرص  البحث عن

 ؛الهويٌة الجنسيٌة من العمٌاؿ السحاقيٌات كالمثليٌين كمشتهي الجنسين كمغايرمحقوؽ 

  ؛!"العمل اآلف من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة"إدراج التنوٌع الجنسي في حملة 

 أف المسائل المتعلٌقة كضع أدكات إلنشاء الشبكات كالمشاركة في المعلومات بين المنظٌمات المنتسبة بش

 .الهويٌة الجنسيٌة السحاقيٌات كالمثليٌين كمشتهي الجنسين كمغايرمب

 الهجرة 

االتٌحاد الدكليٌ للخدمات ، سيقوـ 2017-2013خالؿ  في مجاؿ الهجرة 2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :العامٌة بػ

 عبر"رنامج الهجرة، كالعاملين في الصحٌة كخدمات الرعايةب"بناء قدرات نقابات القطاع العاـٌ من خالؿ  متابعة ،: 

 تمعين النظر أكثر في خدمات الرعاية، استباؽ الزيادة في التوظيف كالتحدٌيات في تنظي  هذا المجاؿ . 

 ٌمعالجة مسائل رفع الضوابط، الخصخصة، التوريد من الخارج، كالعمل غير المستقر . 

 إضافة بلداف أخرلالمشاركة الحالية ك متابعة بناء القدرات في البلداف . 

 عبر" حملة التوظيف األخالقي"التقدٌـ بػ: 

  مدكٌنة ممارسات منظٌمة الصحٌة العالميٌة بشأف توظيف العاملين الصحٌيين على المستول "دع  تطبيق

 ".الدكلي
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 ريٌة للصحٌةالموارد البشتأمين دع  الحوار االجتماعي على المستول الوطني كالتركيز على الهجرة ك . 

  تطوير شراكات تعاكنيٌة مع منظٌمة الصحٌة العالميٌة كمنظٌمة العمل الدكليٌة لدع  الحوار االجتماعي كالتفاكض

 . الجماعي، مع التشديد على بناء القدرات لنقابات النساء كالقادة المهاجرين

 كجمع المعطيات بشأف مسح الالقياـ بتطوير أنشطة الحمالت مثل ممارسة الضغوط لضبط ككاالت التوظيف ك

  . ككاالت التوظيف كممارساتها

 تطوير األدكات للتنظي  كالتواصل لجذب العمٌاؿ المهاجرين إلى النقابات، عبر: 

 التشجيع على إنشاء الشراكات الثنائيٌة كالمتعدٌدة الجوانب بين النقابات. 

  رأةالم ال سيٌما منه تعزيز القيادة النقابيٌة للعمٌاؿ المهاجرين. 

 توفير المعلومات كالخدمات للمهاجرين. 

   ة من لتتضمٌن مجموعة كبير كتوسيعها التٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌةالشبكة الناشطة للهجرة التابعة لدع

 . الخبراء كالمؤيٌدين ممٌن يستطيعوف تمثيل االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة في مختلف االجتماعات

 في أكركبا كالبحر المتوسٌط مشركع الهجرة الهجرة مثل دها المنظٌمات المنتسبة بشأفدع  المبادرات التي تقو 

 . كغيرق من األنشطة التي قد تنشأ في المناطق

  اتس من جمثل التي يت ٌ تعزيزها ضمن اتٌفاقيٌة المراقبة المسائل التجاريٌة كاالقتصاديٌة التي تتضمٌن حركة العمٌاؿ

 . اتٌفاقيٌات الشراكة التجاريٌة كاالقتصاديٌة كعمليٌات الدمج اإلقليميمنظٌمة التجارة العالميٌة، 

  تلك التي تضع تصميمنا لسياسات الهجرة المشاركة في العمليٌات الوطنٌية، اإلقليميٌة كالعالميٌةالمتابعة في ،

وعة الهجرة الدكليٌة، ، مجم(IOM)كالتوظيف، مثل التي تحدث داخل منظٌمة العمل الدكليٌة، منظٌمة الهجرة الدكليٌة 

 (. GFMD)الجمعيٌة العامٌة لألم  المتٌحدة كالمؤتمر العالمي بشأف الهجرة كالتنمية 

 متابعة الدفاع عن مقاربة بشأف هجرة العمل تستند على الحقوؽ كالتوعيٌة بشأف الجندر . 

  اف الدكليٌة كالتصديق حقوؽ اإلنسإطالؽ الحمالت، بالتحالف مع شركائنا، من أجل التطبيق الكامل لوسائل

على معايير العمل، ال سيٌما االتٌفاقيٌة الدكليٌة لحماية حقوؽ كلٌ العمٌاؿ المهاجرين كأفراد عائالته  الصادرة 

( 97) 1949، (المنقٌحة)كمعاهدة منظٌمة العمل الدكليٌة بشأف الهجرة للعمل  1990عن األم  المتٌحدة، 

 (. 143) 1975اؿ المهاجرين، معاهدة العمٌ( األحكاـ اإلضافيٌة من)ك

 لتستعملها المنٌظمات المنتسبة عند بهدؼ تطوير أدكات كاستراتيجيٌات الدفاع ، مسألة تغيٌر المناخ كالهجرة مراقبة

 . مشاركتها في هذا النقاش

  بما في مع منظٌمات المجتمع المدني كغيرها من أصحاب الحقٌ كالمصالح،  كالشبكاتالمحافظة على التحالفات

 . عاكننا مع غيرنا من االتٌحادات النقابيٌة العالميٌة بشأف مسائل الهجرةذلك متابعة ت

 الشركات المتعدٌدة الجنسيٌات 

، سيقوـ 2017-2013في مجاؿ الشركات المتعدٌدة الجنسيٌات خالؿ  2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :االتٌحاد الدكليٌ للخدمات العامٌة بػ

 فاكض على اتٌفاقيٌات أطر العمل العالميٌة مع الشركات المتعدٌدة الجنسيٌات متى كحيثما تصبٌ هذق متابعة الت

كسيستمرٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة باستشارة المنظٌمات المنتسبة بشأف . االتٌفاقيٌات في مصلحة أعضائنا

 . لنقاباتتحديد ما إذا كانت اتٌفاقيٌات أطر العمل تصبٌ في مصلحة أعضاء ا
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  االتٌصاالت

االتٌحاد الدكليٌ للخدمات ، سيقوـ 2017-2013في مجاؿ االتٌصاالت خالؿ  2007من أجل متابعة تنفيذ صالحيٌات العاـ 

 :العامٌة بػ

  اتٌصاالت جديدة، تقوية ركابط االتٌصاالت مع المنظٌمات المنتسبة، دع  حملة  بالعمل على تحسين أنظمةاالستمرار

، كتوفير اتٌصاالت فعٌالة في !"العمل اآلف من أجل خدمات عامٌة نوعيٌة"دكلي للخدمات العامٌة األساسيٌة االتٌحاد ال

يحتلٌ العمل مع فرؽ العمل كالمنٌظمات المنتسبة أهميٌة كبرل لتحويل االتٌحاد . كالمتقاطعةقطاعيٌة المسائل ال

 . لتعبئةكاالدكلي للخدمات العامٌة إلى منظٌمة تعنى أكثر بالحمالت 

 :عبرتٌصاالته اعمل على تفعيل سي إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة

 كسائل زيادة صورة االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كأهميٌته بالنسبة إلى المنظٌمات المنتسبة األعضاء، الحلفاء ك

 . لعامٌةاإلعالـ على أنٌه المورد العالمي الرائد كالصوت المتحٌدث عن مسائل الخدمات ا

   إنشاء دع  أكثر صالبة للخدمات العامٌة النوعيٌة عبر تقدي  األبحاث بشكل يجعل المسائل المعقٌدة سهلة الفه

 . للمنٌظمات المنتسبة عن سبل معالجة تحدٌيات معيٌنة" الممارسات الحسنة"كعبر توفير أفكار من 

 بين فرؽ العمل، من  ة كالمنظٌمات المنتسبة، كداخليًّامٌتسهيل االتٌصاؿ المتبادؿ بين االتٌحاد الدكلي للخدمات العا

الحمالت اإللكتركنيٌة المفتوحة المصدر كأدكات التواصل االجتماعي أجل دع  هيكليٌة اتٌصاالت أكثر تجاكبنا، بما فيها 

 . المنتسبة نانقاباتها لتستعملها التي من شأنها رفع فعاليٌة الحمالت كيمكن تكييف

 :يعمل على بناء القدرات عبردكلي للخدمات العامٌة سإفٌ االتٌحاد ال

  االنتساب إلى الحمالت كالمشاركة فيها لتحسين إمكانيٌة رؤية االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة كإيصاؿ الرسائل

 . لالتٌصاؿ بشكل أفضل بالجمهور المستهدؼ كتحفيز الناس على القياـ باألنشطة المرغوب فيها

  كالتبادؿ من أجل بناء مهارات االتٌصاالت لفرؽ العمل كالمنٌظمات المنتسبةتوفير فرص التدريب . 

 :عبر سيحسٌن طريقته باالتٌصاؿإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 

 تعزيز نموٌ شبكة العمل للمتواصلين التابعة لالتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة. 

 ٌة أخرلتقوية عالقات العمل مع اتٌحادات نقابيٌة عالمي . 

 جدد كمنظٌمات منتسبة جديدة عبر الحمالت االستراتيجيٌة جذب حلفاء. 

 :عبرسيخلق المضموف إفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات العامٌة 

  المواقع اإللكتركنيٌة، التواصل )توفير مضموف أبحاث كحمالت صلب من خالؿ أشكاؿ االتٌصاالت الجديدة

 (.و كغيرهاياالجتماعي، الفيد

 ظمة تكنولوجيٌة جديدة تتعلٌق بأدكات الحمالت االبتكاريٌة التي ستجذب كتعيد المستعمًلين لنقاط االٌتصاؿ إطالؽ أن

 .هذق

  إظهار قصص أعضاء النقابات المنتسبة ككجوهه . 

 :عبر سيقدٌـ التغييرإفٌ االتٌحاد الدكلي للخدمات 

 اية الخدمات العامٌة النوعيٌة كحقوؽ العمٌاؿ التأثير على السياسة العامٌة، الحكومات كأصحاب العمل من أجل حم

 . كالتقدٌـ بها
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 لفاظ المركٌبةمسرد باأل

 متالزمة نقص المناعة المكتسب AIDS -اإليدز 

CEACR لجنة الخبراء بشأف تطبيق االتٌفاقيٌات كالتوصيٌات في منظٌمة العمل الدكليٌة 

CEDAW  (1979)ضدٌ المرأة  التمييز القضاء على كلٌ أشكاؿاالتٌفاقيٌة بشأف 

CFA اللجنة بشأف حريٌة االتٌحاد في منظٌمة العمل الدكليٌة 

ECHR المحكمة األكركبيٌة لحقوؽ اإلنساف 

FTT الضريبة على المعامالت الماليٌة 

GUF االتٌحاد النقابي العالمي 

HIV فيركس نقص المناعة عند اإلنساف 

ICN المجلس الدكليٌ للمرٌضين 

IFI ٌسة الماليٌة الدكليٌةالمؤس 

IMF  ٌصندكؽ النقد الدكلي 

ILO  ٌ(جنيف)منظٌمة العمل الدكليٌة كمكتب العمل الدكلي 

 1948الحقٌ باالتٌحاد كحماية الحقٌ بالتنظي ،  منظٌمة العمل الدكليٌةل 87االتٌفاقيٌة 

 1949العقود العامٌة،  منظٌمة العمل الدكليٌةل 94االتٌفاقيٌة 

 1949، ةالجماعيٌمفاكضة حقٌ التنظي  كالتطبيق مبادئ  منظٌمة العمل الدكليٌةل 98االتٌفاقيٌة 

منظٌمة العمل ل 100االتٌفاقيٌة 

 الدكليٌة
 1951، عن عمل ذم قيمة متساكية في األجرالعٌماؿ كالعامالت مساكاة 

منظٌمة العمل ل 102االتٌفاقيٌة 

 الدكليٌة
 1952، المعايير الدنيا للضماف االجتماعي

منظٌمة العمل ل 111االتٌفاقيٌة 

 الدكليٌة
 1958، (في االستخداـ كالمهنة)التمييز 
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منظٌمة العمل ل 128االتٌفاقيٌة 

 الدكليٌة
 1967إعانات العجز كالشيخوخة كالورثة، 

منظٌمة العمل ل 151االتٌفاقيٌة 

 الدكليٌة
 1978، عامٌةحماية حقٌ التنظي  كإجراءات تحديد شركط االستخداـ في الخدمة ال

منظٌمة العمل ل 189االتٌفاقيٌة 

 الدكليٌة
 2011عاملو المنازؿ، 

ITUC  ٌاالتٌحاد النقابيٌ الدكلي 

LGBT رك الهويٌة الجنسيٌة من العمٌاؿ، المثليٌوف، مشتهو الجنسين كمغايالسحاقيٌات 

MENA "الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيامنطقة  –" مينا 

MDGs يةأهداؼ األلفية للتنم 

ODA التعاكف التنموم عبر البحار 

OECD منظٌمة التعاكف كالتنمية على الصعيد االقتصادم 

QPS الخدمات العامٌة النوعيٌة 

TUAC  (في منظٌمة التعاكف كالتنمية على الصعيد االقتصادم)اللجنة االستشاريٌة النقابيٌة 

UNI  يوني"االتٌحاد النقابي العالمي" 

UNCTAD المتٌحدة للتجارة كالتنميةمؤتمر األم   

WHO  منظٌمة الصحٌة العالميٌة 

 

 


