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  تحقيق السالم، والحرية والحّق في تقرير المصير أجل  منالعامة  للخدمات"يكافح االّتحاد الدولّي 
  لكافة الشعوب التي تجاهد من أجل التقّدم االجتماعّي في أصقاع األرض كّلها. 

إلغاء جوانب عدم المساواة االجتماعّية واالقتصادية بين البلدان الصناعّية والبلدان النامية، وينطوي ذلك على 
  األمم والمؤسسات المالّية العالمّية والمؤّسسات العابرة للحدود." واالستغالل الذي يرتكبه العديد من 

  
  

  المادة األولى: المبادئ واألهداف -
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التوصيات  2017المنعقد في شهر نيسان /أبريل  150ناقش المجلس التنفيذّي خالل اجتماعه رقم  .7
مسوّدة النظام على جان التنفيذّية اإلقليمّية ووافق على تعديالت إضافّية اللّ  التي رفعتها كافة

 األساسّي. تجدون مسوّدة النظام األساسّي المذكور طّيه. 
يعقد المجلس و ترتيبات انتقالّية.  ،عليها 2017بعد موافقة المؤتمر العالمي للعام  ،تتطّلب التعديالت .8

العتماد هذه الترتبيات، وذلك ما إن  152تمر العالمّي اجتماعه رقم التنفيذّي مباشرة بعد اختتام المؤ 
 تصبح نتائج المؤتمر معروفة. 

  
  األساسّية التعديالت

ضمن هيئات صنع القرار في االّتحاد  والتنّوع التمثيلصياغة أكثر شمولّية على مستوى  ُتعَتَمد .1
، الهيئات 5الدولّي للخدمات العامة، ال سّيما في ما يتعّلق بالعاملين الشّباب والقطاعات (المادة 

 التأسيسّية).
على مستوى المؤتمر الدولّي والمؤتمرات اإلقليمّية كما ُتراقب قاعدة  اإلنصاف بين الجنَسْين ُيَعّزز .2

عن كثب. فكّل بعثة تتأّلف من أكثر من عضو تحترم المساوة بين  50:50المساواة في التمثيل 
 أّن المساواة بين الجنسَيْين تصبح شرًطا من شروط الحصول على رعاية.   كماالجنَسْين. 

بهدف تمكين  التنفيذيّ  المجلساألصيلين على مستوى  الشباب العاملينتضاعف عدد ممّثلي  لقد .3
 (المادة السابعة). القرار صنع هيئات في اكهمإشر  اللالعاملين الشباب من خ

لكّل  إثَنْين اإلقليمّية التنفيذّية اللجانضمن  الشباب العاملينعدد األعضاء األصيلين من  يبلغ .4
 منطقة إقليمّية (المادة الثانية عشرة)

بما أّنها ستنتخب أعضاء اللجان التنفيذّية اإلقليمّية.  صنع القرار فيسلطة المؤتمرات اإلقليمّية  ُتَعّزز .5
ما يوّلد تماسًكا أكبر بين برنامج العمل وتنفيذه على المستوى اإلقليمّي (المادة الثانية عشرة، الهيئات 

 والهيكلّيات اإلقليمّية).
 المادةفي المجلس التنفيذّي. ( الخمسة األساسّية العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد قطاعات ُتمثَّل .6

 السابعة، المجلس التنفيذّي). 
وبالتالّي يحصلون على ممّثلين بديلين رسميين أيًضا (المادة  الساسّية؛ الرئيس نّوابشرعّية  ُتَعّزز .7

 التاسعة، نّواب الرئيس). 
بحسب  قطاعّية مجموعات/أو و وطنّية تنسيق لجانالتأكيد على إمكانّية األقاليم والبلدان إنشاء  ُيعاد .8

 ).2ما تسمح لها مواردها الخاصة (المادة الثانية عشرة، الفقرة 
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وُترسل الفواتير إلى كّل نقابة منتسبة بحسب عدد األعضاء المنتسبين  ،للرسوم األدنى الحدّ  ُيلغى .9
 ). 2ومؤشر البلد الذي تنتمي إليه (الملحق 

  
) رفعتهما النقابات المنتسبة غير 2مسوّدة قرار المجلس التنفيذّي رقم وجود اقتراَحْين لتعديل تجدر اإلشارة إلى 

مدرَجْين في أقسام النظام األساسّي هذا ذات الصلة؛ واقتراح لتعديل النظام األساسّي هذا مدرج بعد ملحقات 
  هذه الوثيقة.

  
  
  

  اقتراحات النقابات المنتسبة لتعديل مسوّدة المجلس التنفيذّي للنظام األساسّي 
  

هذه الوثيقة  فيالنقابات المنتسبة إلى مسوّدة المجلس التنفيذّي للنظام األساسّي مبّينة  اقتراحات إنّ  -1
 من المحذوف النّص  أّماإلى توصيات لجنة األنظمة.  باإلضافة المائل بالخطّ األزرق و  لونبال

 النّص  حذفوالمشطوب، على هذا النحو:  العريض بالخطالمقَتَرحة فمبّين  يّ ذالتنفي المجلس تعديالت
  .القديم

  
  جديد نّص والمسّطر، على هذا النحو:  العريض طّ بالخ مبّينُمقَتَرح  جديد نّص  وكلّ  -2
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  )2 رقمقرار المجلس التنفيذّي  مسوّدة
  النظام األساسيّ  تعديل

  
  

  
  

  المؤتمر العالمّي الثالثون
  

  العامة للخدمات الدوليّ  الّتحادل
  
  سويسراجنيف، 

  2017نوفمبر  3أكتوبر و 31بين 
  

 العامة للخدمات الدوليّ  لالّتحاد األساسيّ  النظام مسوّدة
2017  
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  العامة للخدمات الدوليّ  الّتحادل األساسيّ  النظام
  

	المحتويات فھرست
 9 ................................................................................................................................................................ تمھيد

 9 .............................................................................................................................. واألھداف المبادئ: األولى ةالمادّ 

 11 ..................................................................................................................................... العمل نطاق :الثانية ةالمادّ 

 12 ......................................................................................................................................... االنتساب: الثالثة ةالمادّ 

 12 ............................................................................................................................... االنتساب رسوم: الرابعة المادة

 13 ........................................................................................................................... التأسيسّية الھيئات: الخامسة المادة

 15 ....................................................................................................................................... المؤتمر: السادسة ةالمادّ 

 17 ............................................................................................................................. التنفيذيّ  المجلس: السابعة المادة

 21 ................................................................................................................................... التوجيه لجنة: الثامنة المادة

 22 ................................................................................................................... الرئيس ونّواب ة/الرئيس: التاسعة المادة

 23 ................................................................................................................................. العامة األمانة: العاشرة المادة

 24 ...................................................................................... اإلقليمّية المرأة ولجان العالمّية المرأة لجنة: عشرة الحادية المادة

 25 ......................................................................................................... اإلقليمّية والھيكلّيات الھيئات: عشرة الثانية المادة

 29 ......................................................................................................................... الصندوق أمناء: عشرة الثالثة المادة

 29 ........................................................................................................................ ات/الموّظفون: عشرة الرابعة المادة

 30 ............................................................ المالّية والمسؤولية األعضاء عن المدّققون ،القانوني المحاسب: عشرة الخامسة المادة

 31 ....................................................................................................... والفصل والتعليق االنسحاب:عشرة السادسة المادة

 32 ............................................................................................................... األساسيّ  النظام تعديل:عشرة السابعة المادة

 33 ................................................................................................. العامة للخدمات الّدولي االتحاد حلّ :عشرة الثامنة المادة

 33 ....................................................................................... القواعد وتفسير التنفيذ حّيز الدخول تاريخ:عشرة التاسعة المادة

 34 ......................................................................................................... الترجمة وخدمات الرسمّية اللّغة:العشرون المادة

 34 .................................................................. العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد ومركز الساريّ  القانون:والعشرون الواحدة المادة

 35 ............................................................................................................... االنتساب/ العضوّية إجراءات: 1 الملحق

 37 ........................................................... االنتساب رسوم بتسديد الصلة ذات خاصة وأحكام أساسّية مفاھيم تحديد: 2 الملحق

 38 ........................................................................................ وتركيبتھا واالستشارّية التأسيسّية الھيئات تحديد: 3 الملحق

 39 ................................................................................................................................. المؤتمر أنظمة: 4 الملحق

 45 ............................................................................................ الداخليّ  ونظامه التنفيذيّ  المجلس صالحّيات: 5 حقالمل



   
 

8 
 

 46 ................................................................................................ الداخلي ونظامھا التوجيه لجنة صالحّيات: 6 الملحق

 47 .................................................................................................. الداخليّ  ونظامھا المرأة لجنة صالحّيات: 7 الملحق

 47 .............................................................................................................. الداخليّ  اإلقليمّية الھيئات نظام: 8 الملحق

 48 ............................................................ التأسيسّية الھيئات اجتماعات في المشاركة على المترّتبة النفقات تسديد: 9 الملحق

 49 ......................................................................................................................... األساسّية القطاعات: 10 الملحق

 50 ............................... العامة الخدمات لنقابات األوروبيّ  واالّتحاد العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد بين التعاون اّتفاق: 11 الملحق

 65 ....................................................................... لعامةا للخدمات الدوليّ  االّتحاد أقاليم تبّين التي العالم خريطة: 12 الملحق

 67 ............... العامة للخدمات الدوليّ  لالّتحاد األساسّ  النظام في الشباب لجنة بإدراج الخاصة التعديالت اعتماد بشأن 54 رقم القرار

 68 ............................................................................................. 7.3و 5.1 المادَتْين في الواردة للتعديالت الكامل النصّ 

 

 28/08/2017 –نسخة نهائّية 
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  األساسّي لالّتحاد الدولّي للخدمات العامة  النظام
  

  تمھيد

  
إّن االّتحاد الدولّي للخدمات العامة هو من االّتحادات النقابّية العالمّية التي تعمل بالتعاون مع االّتحاد الدولّي 

، من أجل الدفاع عن حقوق العاملين/ات في القطاع العام وعن العالمّية النقابات ومجلسللنقابات العّمالّية، 
   مصالحهم، ومن أجل تعزيزها.

  
  ".العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد"بـ هذه األساسيّ  النظام وثيقة في 1العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد إلى يشار

  
إّن االّتحاد الدولّي للخدمات العامة مبنّي على أساس التضامن بين العاملين/ات في القطاع العام في كافة 

  أنحاء العالم. 
  

  إّن االّتحاد الدولّي للخدمات العامة مستقّل عن أّي حكومة أو حزب سياسّي أو أّي تجّمع إيديولوجّي أو دينّي. 
  
  

  واألھداف المبادئ: ة األولىالمادّ 

  
يعّزز االّتحاد الدولّي للخدمات العامة وصول الجميع إلى الخدمات العامة النوعّية ويدعم الحقوق الديمقراطّية 

  م أجمع.لوحقوق اإلنسان والحقوق العمالّية والبيئّية في العا
  

في ذلك  يدافع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة عن العدالة االجتماعّية من خالل نظام األمم المّتحدة، بما
  منّظمة العمل الدولّية، وبالشراكة مع حلفاء آخرين عّماليين ومن المجتمع المدنّي. 

                                                            
  إن إسم االّتحاد في اللغات الرسمّية األخرى ھو كالتالّي:  1

 Internationale des Services Publicsبالفرنسّية:  ) أ
 Internationale der Öffentlichen Diensteباأللمانّية:  ) ب
 国際公務労連باليابانّية:  ) ت
 Internacional de Servicios Públicosباإلسبانّية:  ) ث
 Internationell Facklig Organisation för Offentliga Tjänsterبالسويدّية:  ) ج
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يدعم االّتحاد الدولّي للخدمات العامة الحوار، والتعاون والتضامن الدولّيين كسبيل لحّل المشاكل العالمّية. 

ات، وتنسيق أنشطة النقابات المنتسبة ويعمل من خالل تبادل الموارد، وتمثيل نقاباته المنتسبة، وبناء القدر 
  وتيسير الدعم المتبادل. 

  
بالتعاون مع كافة نقاباته المنتسبة، واّتحادات نقابّية عالمّية أخرى يعمل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة 

  ومنّظمات أخرى من أجل تحقيق أهداف مشتركة اقتصادّية واجتماعّية وعّمالّية وسياسّية. 
  

ة األساسيّ الدولّي للخدمات العامة  الّتحادمبادئ االدولّي للخدمات العامة بات المنتسبة إلى االّتحاد تقبل النقا
وفي روح من الوحدة، تعمل النقابات المنتسبة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات  عّددّية نقاباته المنتسبة.وتحترم ت

  . ّتحادأجل تحقيق أهداف االالعامة معًا، عبر تحّركات مختلفة من 
  

  :الّتحاد الدولّي للخدمات العامةايلتزم 
  

  الخدمات العامة النوعّية
  :، على أنيدعم ويدافع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة عن إنشاء وتطوير خدمات عامة نوعّية

 في القطاع العام؛ ات/العاملون يؤّمنها -

 ؛ةمتساويبصورة إليها الجميع وصول تضمن  -

 كلفتها؛يمكن الجميع تحّمل  -

 ؛الديمقراطّية تخضع للمساءلة -

 تؤّمن العدالة االجتماعّية؛ -

 تؤّمن التنمية المستدامة وعيش أفضل لكافة المواطنين/ات.  -

  
  التنمية النقابّية/ بناء القدرات

  :هتنظيم كافة العاملين/ات فيالتي تنوي يعّزز االّتحاد الدولّي للخدمات العامة قدرة نقابات القطاع العام 
 تحصيل كامل حقوقهم النقابّية؛ وعلى -

 على التأثير على الحكومات؛و  -
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ومسؤولة عن سياستها وأولوّياتها، ما يحّقق االستقاللّية  امكتفية ذاتيًّ هذه النقابات على أن تكون و  -
  واالستدامة من خالل زيادة العضوّية وفعالّية الهيكلّيات الديمقراطّية. 

  
  الحقوق النقابّية وحقوق اإلنسان

فح االّتحاد الدولّي للخدمات العامة من أجل فرض احترام الحقوق النقابّية والحرّيات اإلنسانّية وحقوق يكا
  إنسانّية أساسّية أخرى، باإلضافة إلى الديمقراطّية والعدالة االجتماعّية على مستوى العالمّي. 

  
  السالم والحرّية

يناضل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة من أجل إحالل السالم وتحقيق الحرّية وتقرير المصير لكافة 
الشعوب، خالل كفاحه من أجل إحراز تقّدم اجتماعّي بالنسبة إلى العاملين/ات في كافة أقطار العالم، بما في 

لصناعّية والبلدان النامية، وأوجه االستغالل االجتماعّية واالقتصادّية بين البلدان اعدم المساواة ذلك استئصال 
 . الوطنّية ات مالّية عالمّية وشركات عابرة للحدودرتكبها دولة مختلفة، ومؤسسكافة التي ت

  
  التنّوعاإلنصاف و المساواة و 

يدعم االّتحاد الدولّي للخدمات العامة المساواة والتنّوع ويكافح كافة أشكال العنصرّية والتمييز على  ) أ
أساس النوع االجتماعّي، أو الوضع االجتماعّي، أو الميول الجنسّي، أو العمر، أو الدين، أو الرأّي 

 السياسّي، أو المركز االجتماعّي أو االقتصادّي أو العرق. 

واإلنصاف اد الدولّي للخدمات العامة إلى إدراج السياسات والممارسات المعنية بالمساواة يهدف االّتح ) ب
 .وتحّركاته وهيكلّياته هفي مختلف جوانب عمل

وتنفيذها،  169يسعى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة إلى تعزيز اتّفاقّية منّظمة العمل الدولّية رقم  ) ت
 ليين الفاعلة في برنامج عمله.وذلك عبر زيادة مشاركة السّكان األص

في المائة أقّله  50بنسبة االّتحاد الدولّي للخدمات العامة المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة يحّقق  ) ث
، ويتوّقع أن تسعى بين الجنَسْين تكافؤالخالل تنفيذ قاعدة  من على مستوى كافة هيكلياتهللمرأة وذلك 

 كّل نقاباته المنتسبة إلى تحقيق التمثيل المتساوي بين الرجل والمرأة على مستوى هيئات صنع القرار. 

  

  العمل نطاق :ة الثانيةالمادّ 

  



   
 

12 
 

 في اتالعاملين/ حصًرا، وليس، من بين العاملين/ات الذين يغّطيهم يغّطي االّتحاد الدولّي للخدمات العامة
المؤّسسات الدولّية؛ وفي الحكومات الوطنّية واإلقليمّية والمحلّية؛ وفي خدمات الطاقة والمياه؛ وفي معالجة 
 النفايات وحماية البيئة؛ وفي الخدمات االجتماعّية والصحّية والتعليمّية؛ والخدمات التربوّية والثقافّية والترفيهّية؛

  م الخدمات إلى جمهور المستفيدين/ات.وفي الخدمات القضائّية ومنّظمات أخرى تقدّ 
  

يدافع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة عن مصالح العاملين/ات في المجاالت المذكورة وذلك في الشركات 
  والمؤّسسات التي يملكها ويديرها القطاَعين العام والخاص على حّد سواء. 

  

  االنتساب: ة الثالثةالمادّ 

  
التي تؤّمن الخدمات إلى ة االتحاد الدولي للخدمات العامة في النقابات العماليّ تتوافر شروط االنتساب إلى 

   الشروط التالية: تستوفيعلى أن جمهور المستفيدين/ات، 
 

 ؛هأهدافو  للخدمات العامة حاد الدوليّ االتّ  مبادئ دأن تؤيّ   أ)

مؤلفة  المنظمات هذهتكون ن في الشكل والممارسة، وأ ةً ومستقل ةديمقراطي أن تكون أنظمتها األساسية  ب)
 ؛انتخابًا حراً  نتخبونيُ عنهم  /اتأو ممثلون عاملون/اتيديرها و  عاملين/اتمن 

 ؛ تحقيقها في المستقبل إمكانّيةأو  ةالماليّ  يةعلى تحقيق االستقالل أن تمتلك القدرة  )ت

  تحقيق أهدافها.السعي إلى  تنشط فيأن   )ث
  

  . "إجراءات االنتساب"المعنون ، للنظام األساسّي هذا 1الملحق إّن إجراءات االنتساب مفّصلة في 
  

	االنتساب رسوم: الرابعة المادة
 

ويمكن المؤتمر أن  حاد تسديدها.إلى االتّ  المنتسبة المنظماتعلى  يتوجبرسوم االنتساب التي  المؤتمر ديحدّ 
  يفّوض هذه المهّمة إلى المجلس التنفيذّي. 
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 والمنظمات النقابات إلى االنتساب شروط يستوفون الذين األعضاء جميع عنب دفع رسوم االنتساب ترتّ ي
دفع عنها من السنة التي يُ  ايرينّ األّول/  كانوناألّول من  وتستحق هذه الرسوم في االتحاد، إلى المنتسبة
 النقاباتمن  نقابةمن السنة، إال في حال كانت  فبراير/ شباط 28تسديدها في مهلة أقصاها  ويجريالرسم، 

بطلب إعفاء  تقدمت قدو  المحّددة، المهل ضمن تسديدها في أو الرسوم كامل تسديد في صعوبة تجدالمنتسبة 
 لألجراءاتوفقًا  ها،أو تأجيل تهاتحديد المؤّشر، أو تخفيض الرسوم، أو إعادة جدول إعادةم، أو و من الرس

 الصلة ذات خاصة وأحكام أساسّية مفاهيم تحديد" المَعنَون ،للنظام األساسّي هذا 2المفّصلة في الملحق 
   "االنتساب رسوم بتسديد

  
من  يوليوتّموز/ مهلة أقصاها األّول من  الرسوم المتوجبة عليها في دسدّ لم تالتي المنتسبة  المنظمات إنّ 

 تأجيلها أو تخفيضها أو عليه، المتوجبة الرسوم من ئهاإعفا بطلبلم تتقّدم و  عنها التسديد، التي يجري السنة
وتفقد بالتالّي الحقوق والمستحقات التي تعود  عن تلك السنة.المنظمات المتأخرة لى إعالنها في عداد صار إيُ 

أّما وتبّلغ بذلك.  ،1 الملحق عليه ينّص  لما وفًقا، إليها من جراء انتسابها إلى االتحاد الدولي للخدمات العامة
  الحقوق والمستحّقات التي تتعّلق بها هذه الماّدة فتتضّمن: 

 

  حدث، أو نشاط أو برنامج ينّظمه االّتحاد الدولي للخدمات العاّمةأو  تأسيسّية هيئةالمشاركة في أّي 
 ؛بكامل الحقوق

  بالنسبة إلى البلدان  للخدمات العاّمةالرعاية في أّي حدث، أو نشاط أو برنامج ينّظمه االّتحاد الدولي)
 في المائة)؛ 100التي ال يبلغ مؤّشرها 

  
تحديد مفاهيم " المَعنَون، 2إّن كّل األحكام الخاصة ذات الصلة بتسديد رسوم االنتساب مفّصلة في الملحق 

  . "أساسّية وأحكام خاصة ذات الصلة بتسديد رسوم االنتساب
  

  التأسيسيّة الھيئات: الخامسة المادة

  
 القطاعيّ  والتمثيل التنّوع 5.1

 األعضاء كامل العامة للخدمات الدوليّ  االتحاد في التأسيسّية الهيئات كافة تركيبة تحترم أن يجب
  وذلك على مستوى: االّتحاد إلى المنتسبين
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 ؛والتنّوع(المادة األولى "المساواة واإلنصاف  التنّوع(" 

  ؛العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد في األساسّية"القطاعات  المَعنَون 10القطاعّي (الملحق  التمثيلو(" 

 اإلقليمّية والهيكلّيات"الهيئات  عشرة الثانية(الفرعّية) (المادة  األقاليم وتمثيل( 

  
 اتئالهي لكافة والبديلين األصيلين الممّثلين لمناصب المرّشحين اختيار عند المبادئ هذه تطبيق ويجدر

  .التأسيسّية
  
  

  )31التعديل المقترح رقم 
  
  )الوثيقة نهاية في مدرج الكاملالتعديل  نّص  إنّ (
  

  :تعديلالخاصة بالتمثيل القطاعّي،  5.1 المادة
  

 القطاعيّ  والتمثيل التنّوع  5.1

 األعضاء كامل العامة للخدمات الدوليّ  االتحاد في التأسيسّية الهيئات كافة تركيبة تحترم أن يجب
  :مستوى على وذلك االّتحاد إلى المنتسبين

 ؛والتنّوع(المادة األولى "المساواة واإلنصاف  التنّوع(" 

 المَعنَون "القطاعات األساسّية في االّتحاد الدولّي للخدمات  10القطاعّي (الملحق  والتمثيل
 العامة")؛

 اإلقليمّية والهيكلّيات"الهيئات  عشرة الثانية(الفرعّية) (المادة  األقاليم وتمثيل( 

  
  وأخذ التمثيل القطاعّي بعين االعتبار عندما يكون ذلك ممكًنا.

 الهيئات لكافة والبديلين األصيلين الممّثلين لمناصب المرّشحين اختيار عند المبادئ هذه تطبيق ويجدر
  .التأسيسّية

  
  ، كندا.National Union of Public and General Employeesرفع االقتراح 
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  لجنة األنظمة بدعم االقتراح.  وصيت
  
 

 العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد في التأسيسّية الهيئات 5.2

 رمالمؤت  أ)

 لمجلس التنفيذيا  ب)

  التوجيهجنة ل  )ت
  اإلقليمّية المؤتمرات  )ث
  الفرعّية اللجان التنفيذّية اإلقليمّية  )ج
  

  .3وتحدَّد الهيئات التأسيسّية واألستشارّية في الملحق 
  

  المؤتمر: دسةة الساالمادّ 

  
يتألف المؤتمر من و في االتحاد الّدولي للخدمات العامة.  معنية باتخاذ القرارالمؤتمر هو أعلى سلطة   6.1

  المنتسبة إلى االتحاد.  المنظماتعن  /اتمندوبين
  

 للمؤتمر عاديةلعقد دورات األمين العام  كّل خمس سنوات؛ يدعومّرة عقد المؤتمر في دورته العادية يُ   6.2
ل ، قبعقدهاالدورة العادية ومكان  عقدالمنتسبة بتاريخ  النقابات وتَُبلَّغ ّي.قرارات المجلس التنفيذب عمالً 

  الدورة.  عقدعلى األقل من اثني عشر شهرًا 
  

خمسة  في غضون ا بناًء على قرار صادر عن المجلس التنفيذيإمّ غير عادية للمؤتمر دورة د ُتعقَ    6.3
منتسبة تمّثل  منّظمات أربعما ال يقل عن ل خّطي ا نزوًال عند طلبإمّ  ،أشهر من تاريخ صدور القرار
ة، في االتحاد الدولي كبدل عضويّ  ةدالمسدّ  القيمة عن ثلث مجموع عضويتها مجتمعة ما ال يقلّ 

  . من أجلها انعقدمناقشة القضايا التي المؤتمر بدورته غير العادّية ب ويكتفيللخدمات العامة. 
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  . أنظمة المؤتمر""المعنّون  4على البنود المفّصلة في الملحق  يشتمل جدول أعمال المؤتمر  6.4
  

 ةلمادّ با عمالً ة، التزاماتها الماليّ  دتسدّ رات، وقد المنتسبة التي ال تتوجب عليها متأخّ  للمنّظمات يحقّ   6.5
السنوات  مدى د بدل عضويتهم علىضاء المسدَّ األع دلفي المؤتمر بحسب معّ  ، أن تتمّثلالرابعة
  أو منذ انتسابها إلى االتحاد. ، بما فيها سنة انعقاد المؤتمر الجارية،السابقالمؤتمر عقبت التي 

  
ل الرجال والنساء على قدم المساواة . وينبغي أن يتمثّ الجدول اآلتييحتسب حجم التمثيل على أساس   6.6

في المؤتمر أكثُر من مندوب/ة، إال في حال وجبت مراعاة التمثيل الغالب ألحد  ل النقابةَ إذا مثّ 
 ن ضمن عضوّية المنّظمة المنتسبة.يْ الجنسَ 

  

  
   التابعة للمؤتمرأوراق االعتماد  فحصلجنة    6.7

عهد إليها بالتدقيق في أوراق أوراق االعتماد، التي يُ  فحصاألولى لجنة  جلستهينتخب المؤتمر في 
  . /اتاعتماد المندوبين

  
  لجنة األنظمة الدائمة التابعة للمؤتمر   6.8

ف هذه وتتألّ  .وتهتّم بتسيير المؤتمر األنظمة الدائمة التابعة للمؤتمر لجنةن المجلس التنفيذي يعيّ 
  :مناللجنة 

   ؛إقليم كلعن  عضو ) أ

 تهمبدل عضويّ  عنهم دمسدَّ  عضو 5.000 يبلغ  طمتوسّ  أعضاء عددعن  مندوب/ة

 تهمعضويّ بدل  عنهم دمسدَّ  عضو 10.000و 5.001 يبلغ متوّسط أعضاء عددبين  مندوبان/ة

 تهمبدل عضويّ  عنهم دمسدَّ  عضو 20.000و 10.001 يبلغ متوّسطعدد أعضاء  بين اتثالثة مندوبين/

 عضوّيتهم بدلعنهم   دمسدَّ  عضو 35.000و 20.001 يبلغ متوّسطعدد أعضاء  بين اتأربعة مندوبين/

 عضوّيتهمبدل عنهم   دمسدَّ  عضو 50.000و 35.001 يبلغ متوّسطعدد أعضاء  بين اتخمسة مندوبين/

 عضوّيتهم بدل عنهم مسدَّدعضو  100.000و 50.001 يبلغ متوّسط أعضاء عددبين  اتة مندوبين/تس

و/أو  عضوّيتهم بدل عنهممسدَّد عضو إضافّي  50.000 يبلغ متوّسطأعضاء  عدد لكلّ /ة مندوب ويضاف
  .العدد هذا من اً نطالقا
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عن كل مجموعة من مجموعات اللغات الرسمية التي يعتمدها االتحاد الدولي إن لم  عضو ) ب
  ؛األقاليميشملها تمثيل 

   ة؛وتمثيل المجموعات اللغويّ  األقاليملم يشملها تمثيل  إن المرأةعضو من لجنة  ) ت
 تلجنةتمثيل األقاليم أو تمثيل المجموعات اللغوّية أو  يشملهعن البلد المضيف إن لم  عضو ) ث

   ؛المرأة
 المذكور التمثيل كلّ  يشملهم لم حال في التنفيذيّ  المجلس منالشباب  ات/العاملين يمّثل عضو ) ج

   .سابًقا
  

  انتخاب الرئيس واألمين العام  6.9
عن  نيْ مسؤولَ لبّية العادّية. ويعّين المجلس التنفيذّي اواألمين العام بالغ /ةينتخب المؤتمر الرئيس

ان مستقلين، ال الشخص نعن جمع األصوات والتدقيق بها. ويكون هذا نيْ ان مسؤولَ يكون، االنتخابات
كافة ويمكن عن لجنة األنظمة.  مصلحة لهما من العملّية االنتخابّية؛ ويكونان مسؤولين

  عن االنتخابات.المرّشحين/ات أن يسمّوا المسؤوَلين 
  

في نقابة منتسبة إلى االّتحاد الدولي  لمنصب الرئيس عضوًا معروفاً  /ةيجب أن يكون المرّشح
لمنصب األمين  /ةوضعها سليم في وقت الترشيح؛ ويجب أن يتمّتع المرّشحيكون للخدمات العاّمة 

  . تتمّتع بمصداقّية وحسن النّيةعاّم بخبرة سابقة في نقابة ال
  

"أنظمة المؤتمر المعنَون ، للنظام األساسّي هذا 4إّن كافة اإلجراءات ذات الصلة مفّصلة في الملحق 
  . العالمّي"

  

  التنفيذيّ  المجلس: السابعة المادة

  
خالل الفترة التي تفصل بين ة للخدمات العامّ  حاد الدوليّ إدارة شؤون االتّ  المجلس التنفيذيّ  ىيتولّ   7.1

  ، ويضطلع بالمسؤوليات التالية:يجتمع المجلس التنفيذّي سنوّيًا مّرة أقّلهمؤتمَرين عالميَّْين. 
 

   ؛قرارات المؤتمر وتوصياته تنفيذ  أ)
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تحديد مواقف االتحاد الدولي للخدمات العامة السياسية، بشأن قضايا لم ينظر فيها المؤتمر   ب)
 بعد؛

تنفيذه، و  السنويّ  لبرنامج عمل االتحاد الدولي للخدمات العامةاالستراتيجّي  التخطيط  )ت
  اإلشراف عليه ومتابعته؛ و 

  لة بالقضايا المالّية ومراقبتها؛ذات الصّ صنع القرارات   ث)
لة إلى لجنة التوجيه ولجان أخرى معنّية أو أفراد معنيين تفويض مهام ومسؤولّيات ذات الصّ   )ج

  تنفيذها؛واإلشراف على 
 بالمادة إلقليمية عمالً الجنة المرأة على أساس الترشيحات الواردة من اللجان التنفيذية  انتخاب  )ح

  ؛)ح 4.12"الهيئات والهيكلّيات اإلقليمّية" (الفقرة  الثانية عشرةوالمادة  11.2
 وتعليق الجديدة، المنتسبة النقابات ذلك في بما بالعضوّية، الصلة ذات القضايا كافة  )خ

  تقسيطها؛و  تأجيلهاو  منها واإلعفاء االنتساب، رسوم تخفيض طلباتو  ،نقابة منتسبة وفصل االنتساب،
  تحديد رسوم االنتساب السنوّية وفقًا لما يفّوضه ويسمح به المؤتمر؛  )د
على أساس التصويت بأغلبّية ثلثي  ةتحديد المركز الرئيس لالّتحاد الدولّي للخدمات العامّ   )ز

  األصوات.
  

على أن  من أعضاء المجلس التنفيذيأصيلين عن أربعة أعضاء  ما ال يقلّ ل خّطينزوًال عند طلب   7.2
  في أقصر مهلة ممكنة. طارئ دعى المجلس إلى عقد اجتماع، يُ مختلفة يمّثلوا أربعة أقاليم

  
، وذلك أصيلينبحكم المنصب وأعضاء  أعضاء التنفيذي منيتألف المجلس ، 5.1المادة  ألحكام وفًقا 7.3

  :كالتاليّ 
 الرئيس بحكم المنصب؛ 

 بحكم المنصب؛ األمين العام 

 رئيسة لجنة المرأة بحكم المنصب؛ 

  ويمكن لكّل منهما  المنصب، بحكم العامّ  وأمينه العاّمة الخدمات لنقابات األوروبي االّتحاد رئيس
 ؛تسمية عضو بديل واحد

 عن كل  إقليماالتحاد، إضافة إلى شخص لكل أقاليم من  إقليمن عن كل ان المساعداالرئيس
 . أصيالن عضوان، ويكونان ضو مسدد عنهم رسم العضوية أو ما يزيد عن ذلكع 400.000
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  ّرسم العضوية،  عنهم عضو مسدد 500.000 أكثر من مة منتسبة تضمّ مقعد في تصرف كل منظ
 ة تعزيز هدف المساواة بين الجنسين؛ويستخدم باختيار هذه المنظمات بنيّ 

  في وقت  اً عام 30خاص الذين يقّل عمرهم عن عن كّل إقليم (أي األش من الشباب ّ  عامالن
 كأعضاء المؤتمر خالل ينتخبا أنعلى  المعنّية جنة التنفيذّية اإلقليمّيةاللّ  ماوتعّينه ،االنتخاب)
  ؛أصيلين

 أن يتّم انتخابهم خالل  على أعضائها بين منكّل لجنة تنفيذّية إقليمّية هؤالء الممّثلين اإلقليميين  تعّين
 المؤتمر. 

 10(الملحق  العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد في األساسّية القطاعات اإلقليمّيون الممّثلون يمّثل( . 

  
  

 )32 رقم المقترح التعديل

  
  الكامل مدرج في نهاية الوثيقة)التعديل  (إّن نّص 

    
  التمثيل القطاعّي، تعديل:التعديالت اإلضافّية بشأن ب الخاصة 7.3المادة 

  
المجلس التنفيذي من أعضاء بحكم المنصب وأعضاء  يتألف، 5.1ألحكام المادة  وفًقا 7.3

 أصيلين، وذلك كالتالّي:

  
 المنصب؛ بحكم الرئيس 

 المنصب؛ بحكم العام األمين 

 المنصب؛ بحكملجنة المرأة  رئيسة 

  منهما لكلّ  ويمكن المنصب، بحكم العامّ  وأمينه العاّمة الخدمات لنقابات األوروبي االّتحاد رئيس 
 واحد؛ بديل عضو تسمية

 عن كل  إقليمإضافة إلى شخص لكل  االتحاد، أقاليممن  إقليمالمساعدان عن كل  الرئيسان
 أصيالن.  عضوان ويكونانمسدد عنهم رسم العضوية أو ما يزيد عن ذلك،  ضوع 400.000
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 رسم العضوية،  عنهم عضو مسدد 500.000في تصرف كل منّظمة منتسبة تضّم أكثر من  مقعد
 المساواة بين الجنسين؛ هدفويستخدم باختيار هذه المنظمات بنّية تعزيز 

  في وقت  عاماً  30من الشبابّ  عن كّل إقليم (أي األشخاص الذين يقّل عمرهم عن  عامالن
ينتخبا خالل المؤتمر كأعضاء  أنالّلجنة التنفيذّية اإلقليمّية المعنّية على  وتعّينهما ،االنتخاب)
  أصيلين؛

 أن يتّم انتخابهم خالل على  أعضائها بين منكّل لجنة تنفيذّية إقليمّية هؤالء الممّثلين اإلقليميين  تعّين
 المؤتمر. 

 10الممّثلون اإلقليمّيون القطاعات األساسّية في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة (الملحق  يمّثل .( 

  
  .ممكًنا ذلك يكون عندما االعتبار بعين القطاعيّ  التمثيل وأخذ

  
  .كندا ،National Union of Public and General Employeesاالقتراح  رفع
  

  لجنة األنظمة بدعم االقتراح.  توصي
  

خالل اجتماعات عضو أصيل ال يتصّرف العضو البديل كو عضو بديل لكّل عضو أصيل.  ُينَتخب  7.4
حّق التصويت إّال في حال غياب العضو األصيل الذي يمّثله. ويمكن يتمّتع بالمجلس التنفيذّي وال 

  انتخاب عضو بديل ثاٍن. 
  

بتغيير الحدود الفاصلة بين األقاليم  ،ثلثي األصوات أغلبّيةالتنفيذي بسلطة تخوله، بيتمتع المجلس   7.5
 إضافّية استحداث مقاعد وأإلغاء مقاعد جديدة وبالتالّي أقاليم فرعّية ، بما في ذلك إنشاء الفرعّية

 ،7.3ة المقطع الرابع من الفقر على أساس الصيغة الواردة في  خالل الفترة الفاصلة بين مؤتمرين،
. وتحّدد الخريطة الواردة في في منطقة من المناطق على نحو يجسد نقص العضوية أو نموها

  المعتمدة حالّيًا. قاليم الفرعّية حدود األ 11الملحق رقم 
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مات إلى المنظّ منح مقاعد مراقبة  ،ثلثي األصوات أغلبّيةيتمتع المجلس التنفيذي بسلطة تخوله، ب  7.6
بالحق  /اتيتمتع هؤالء المراقبونو . إقليمجزءًا من أي  تشكلة، وال ة دوليّ عضويّ  التي تضم المنتسبة

  في الكالم وال يمتلكون الحق في التصويت داخل المجلس التنفيذي.
  

أو نظام أّي من الهيئات المذكورة في المادة  نظامه الداخليّ يضع المجلس التنفيذّي و/أو يوافق على    7.7
"؛ صالحّيات المجلس التنفيذّي ونظامه الداخليّ "، 5الملحق ( "الهيئات التأسيسّية"المعنوَنة  الخامسة
صالحّيات الهيئات اإلقليمّية " ،8"؛ الملحق صالحّيات لجنة التوجيه ونظامها الداخليّ " ،6الملحق 

   "). تسديد تكاليف المشاركة في اجتماعات الهيئات التأسيسّية" ،9"؛ الملحق ونظامها الداخليّ 
  

  التوجيه لجنة: الثامنة المادة

  
حّل أّي قضّية تتطّلب تحّركًا فورّيًا ال يمكن أن ينتظر  تفوَّضنشئ المجلس التنفيذّي لجنة توجيه يُ   8.1

   عقد اجتماع المجلس التنفيذّي المقبل، بما في ذلك: 
 والعّمالّية؛السياسّية  الشؤون 

 المالّية؛ الشؤون 

 ات؛/والموّظفين العامة اإلدارة شؤون 

 

  
  مّرة سنوّيًا.  عادةتكون لجنة التوجيه مسؤولة أمام المجلس التنفيذّي وتجتمع 

  
  :أعضاء بحكم المنصب وأعضاء أصيلين، وذلك كالتاليّ  لجنة التوجيه من تتأّلف 8.2
 الرئيس؛ 

 األمين العام؛ 

 رئيسة لجنة المرأة؛ 

 التنفيذّي؛ المجلس في نيْ العضوَ  نيالشاب بين من ُينَتَخب الشباب العاملين عن ممّثل 

 كافة نّواب الرئيس؛ 
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  ّمنهما لكلّ  ويمكن .ي لنقابات الخدمات العاّمة وأمينه العاّم بحكم المنصبرئيس االّتحاد األوروب 
 .واحد بديل عضو تسمية

 

بديل لكّل نائب رئيس أصيل. وال يتصّرف العضو البديل كعضو أصيل خالل  عضو ُينَتَخب  8.3
  حال غياب نائب الرئيس الذي يمّثله.  فياجتماعات لجنة التوجيه وال يتمّتع بحّق التصويت إّال 

  
على النظام الداخلّي الذي يدير لجنة "صالحّيات لجنة التوجيه ونظامها الداخليّ " 6ينص الملحق  8.4

 التوجيه.

  

  الرئيس ونّواب/ة الرئيس: التاسعة مادةال

  
 /ةلرئيسا  9.1

 9في الفقرة ألصول المحددة ا حسبحاد الّدولي للخدمات العامة االتّ  /ةرئيَس  ينتخب المؤتمرُ   أ)
 نالمعنوَ  4لملحق المعنونة "المؤتمر" وا السادسةالمعنونة "انتخاب الرئيس واألمين العام" من المادة 

كما يترأس المؤتمر  ،التوجيهولجنة  اجتماعات المجلس التنفيذي /ةس الرئيسيترأّ و . "أنظمة المؤتمر"
(باستثناء الحاالت الوارد ذكرها في  لخدمات العامة كافة في حال حضورهواجتماعات االتحاد الّدولي ل

 الثانية عشرةالمادة و اإلقليمّية" لجان المرأة لمرأة العالمّية و نة االمعنونة "لج الحادية عشرة ادةالم
   .المعنونة "الهيئات والهيكلّيات اإلقليمية)

  التالي، ولكن يمكن انتخابه لوالية ثانية. العاديّ  تنتهّي والية الرئيس/ة في نهاية المؤتمر  ب)
 يشغل نائب الرئيس ،خالل الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عاديينإذا شغر منصب الرئيس   )ت

 بين من جديًدا رئيًسا فينتخب المقبل التنفيذيّ  المجلس اجتماع انعقاد حين إلى المنصب هذا األول
  . أعضائه

  
  نّواب الرئيس  9.2

ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه األصيلين، وعلى أساس الترشيحات الواردة من   أ)
 يّ إلى ذلك، ينتخب المجلس التنفيذ ضافةباإل .ي رئيس من كل منطقةة، نائبَ ة اإلقليميّ جان التنفيذيّ اللّ 

  أربعة نواب آخرين للرئيس. ةاألوروبيّ  الدائرةمن األعضاء األصيلين عن 
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  المجلس التنفيذّي من بين أعضائه األصيلين عضوًا بديًال عن كّل نائب رئيس.  ينتخب  )ب
 /ةمحل الرئيسالمجلس التنفيذي من بين نّواب الرئيس نائب الرئيس األّول الذي يحّل  حّددي  ت)

  وفي حال كان الرئيس رجًال يكون نائبه امرأة والعكس صحيح. في حال غيابه. 
في حال شغر منصب نائب الرئيس األّول، ينتخب المجلس التنفيذّي خالل اجتماعه التالي   )ث

  .األصيلين أعضائه بين من نائب رئيس أّول جديد
ن اللجنة التنفيذية بين مؤتمرين عاديين، تعيّ إذ شغر منصب نائب رئيس خالل الفترة الفاصلة   )ج

خالل  المجلس التنفيذي ينتخبهعلى أن مكانه  يحلّ  ة خالل اجتماعها التالي بديالً اإلقليمية المعنيّ 
  .اجتماعه التاليّ 

  

  العامة األمانة: العاشرة المادة

  
المعنونة "انتخاب الرئيس واألمين  9الفقرة في  دةألصول المحدّ حسب اينتخب المؤتمر األمين العام   10.1

  . أنظمة المؤتمر""ن المعنوَ  4والملحق المعنونة "المؤتمر"  السادسةالمادة العام" من 
  

  التالي، ولكن يمكن انتخابه لوالية ثانية. العاديّ  المؤتمروالية نائب الرئيس/ة في نهاية  تنتهيّ   10.2
  

  يقوم األمين العام بالمهام التالية:    10.3
قرارات المؤتمر والمجلس ب عمالً دارة األعمال اليومية لالتحاد الّدولي للخدمات العامة إ  أ)

  التنفيذي؛
ة الجتماعات هذه الهيئات وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في الضروريّ  الوثائقإعداد   ب)

  ، وتوزيعها؛هذا النظام األساسيّ 
وغيرها  هالمجلس التنفيذي، واجتماعات لجنة التوجي اجتماعات المؤتمر واجتماعاتحضور   ث)
  ضرورية؛ الهيئات هذهعتبرها تالجتماعات التي امن 
التي  النشرتحضير مواد و ، /اتاإلدارة العامة على األعمال والملكية والموظفين توّلي  ج)

  يصدرها االتحاد الدولي للخدمات العامة؛ 
تنفيذ برنامج عمل المؤتمر وتقديم توصياته للمجلس التنفيذي بشأن أّي تغييرات في مراقبة   ح)

 شؤون مناطق معّينة من أجل مطابقة الحاجات المتغّيرة للنقابات المنتسبة؛
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مراقبة التطّور االستراتيجّي لالّتحاد الدولي للخدمات العاّمة والتخطيط له، بما في ذلك   خ)
 بر التحّركات الضاغطة والتعبئة؛تحسين فعالّيته العاّمة ع

تعزيز تأثير االّتحاد الدولّي للخدمات العامة السياسّي عبر إنشاء التحالفات منّظمات دولّية   )د
  أساسّية ومنّظمات المجتمع المدني؛

  عليه؛ ليوافق التنفيذيّ  المجلس إلى التعيين هذا ورفع نائبه تعيين  ذ)
  .بها إلى األمين العام بموجب هذا النظامعهد أداء الواجبات األخرى التي يُ   )ر

 

 .وشروط عمله ص لألمين العامالراتب المخصّ  المجلس التنفيذي رقرّ ي  10.4

  
 ويحقّ  لسوء السلوك؛ ومهامه ع المجلس التنفيذي بسلطة تخّوله تعليق مسؤوليات األمين العاميتمتّ   10.5

 .المؤتمر أمام القرار الطعن بهذالألمين العام 

  
إذا شغر منصب األمين العام في الفترة الواقعة بين مؤتمرين، يتوّلى نائب األمين العام مسؤوليات   10.6

حتى نهاية  ًا بالنيابةعامًا ن خالله أمينعيِّ هذا المنصب لغاية أّول اجتماع يعقده المجلس التنفيذي ويُ 
  المؤتمر المقبل. 

  
  

  المرأة اإلقليميّة ولجانالعالميّة  المرأة لجنة: عشرة الحادية المادة

  
  للجنة المرأة صفة استشارّية بالنسبة إلى المجلس التنفيذّي.    11.1

  
بصفة عضو فرعّية  منطقة إقليمّيةعن اللجنة التنفيذية اإلقليمية من كل  المرأة ممثلةً لجنة  تضمّ   11.2

منصب العضو  ن يشغلالتي تتمثل بأكثر من امرأة مَ الفرعّية  ر المناطق اإلقليمّيةأصيل. وتقرّ 
عضو أصيل من لجنة تنفيذّية إقليمّية وحضر عضو  األصيل في لجنة المرأة. وفي حال لم يحضر

في  بحكم المنصبويكون الرئيس واألمين العام عضوين عضو بديل ثاٍن.  يةتسميمكن بديل عنه، 
  لجنة المرأة.
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ة لجنة ممثِّ ة لضمان بقاء اللّ رة دوريّ بصو  ي موارد لجنة المرأةويعيد النظر ف يوافق المجلس التنفيذي  11.3
  .من النساء حاد الّدولي للخدمات العامةعضاء االتّ أل

 

في و  في المجلس التنفيذيّ بحكم المنصب  تكون عضواً  ةً المرأة من بين أعضائها رئيس تنتخب لجنة  11.4
منطقة من مناطق االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  كلّ ن ع رئيسة ائبات. كما تنتخب نلجنة التوجيه

 ةقّدم رئيستوتنتخب إحدى نائبات الرئيسة كعضو بديل عنها. و . ةالرئيس الهمثّ ت عدا المنطقة التي
  المجلس التنفيذي.  إلى لجنة المرأة التقارير

  
صالحّيات لجنة "المعنَون ، للنظام األساسّي هذا 7إّن صالحّيات لجنة المرأة وأنظمتها مفّصلة في الملحق 

  . "المرأة ونظامها الداخليّ 
  

  اإلقليميّة والھيكليّات الھيئات: عشرة الثانية المادة

  
  الهيكلّية اإلقليمّية التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  12.1

هي: منطقة  مناطق إقليمّية هيكلّية اإلقليمّية التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة من أربعالتتأّلف 
، والقارة األميركّية. وال يمكن إّال للمؤتمر 2إفريقيا والبلدان العربّية، منطقة آسيا والمحيط الهادئ، منطقة أوروّبا

  أن يغّير هذه الهيكلّية بثلثي األصوات، كما هو الحال بالنسبة إلى أّي تعديالت تطرأ على النظام األساسّي. 
  

  الفرعّية  قاليماإل   12.2
تأخذ الّلجنة التنفيذّية و . 3)لغوّية أو(جغرافّية  محّددة لمعايير وفقاً  ُتجَمع أكثر أو بلداً  الفرعّية المنطقة تضمّ  قد

  .منطقة كلّ  ضمن الفرعّية المناطقاإلقليمّية على عاتقها مسؤولية توزيع المقاعد بين 
  
  اإلقليمّية المؤتمرات  3.12

                                                            
ليمّية التابعة إلى االّتحاد الدولّي في أوروّبا، تمّثل اللّجنة التنفيذّية اإلقليمّية التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة اللجنَة التنفيذّية اإلق  2

  ).54.12للخدمات العامة (راجع المادة 
  دائرة.في أوروّبا، تستخَدم عبارة   3
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أفريقيا  منطقة: األقاليم من في كلّ  مؤتمر إقليميّ  عقديُ السنَتْين التي تلي انعقاد المؤتمر العالمّي،  ةخالل فتر 
القارة األوروبّية فتعقد مؤتمر االّتحاد  أّما والقارة األميركّية. آسيا والمحيط الهادئ منطقةوالبلدان العربية، و 

  :في اإلقليمية المؤتمراتة تكمن مهمّ و وفق برنامجه الخاص.  ةاألوروبّي لنقابات الخدمات العامّ 
 رئيس للمؤتمر من البلد المضيف؛ نائَبي انتخاب ) أ

 تقريرها؛ واعتماد وملحقها 6.7وفًقا للمادة  أوراق االعتماد فحصلجنة  انتخاب ) ب

 تقريرها؛ واعتمادأساس إقليمّي) وملحقها  على( 6.8 للمادة وفًقالجنة األنظمة الدائمة  انتخاب ) ت

 منذ المؤتمر السابق؛ تمدتقرير األنشطة اإلقليمّي المع اعتماد ) ث

 12.4عليها المادة  تنّص التي  الشروطو أعضاء اللجان التنفيذّية اإلقليمّية وفًقا للمعايير  انتخاب ) ج
 )؛ب 8 والملحق

الدولّي للخدمات ضمن إطار أولوّيات االّتحاد مناقشة خّطط العمل اإلقليمّية الخاصة بالفترة التالية و  ) ح
 ؛عليها الموافقةالعامة بحسب ما يحّدده المؤتمر و 

 مناقشة أّي قرارات وبيانات واعتمادها؛ ) خ

 جنة التنفيذّية اإلقليمّية ذات الصلة وٕالى المجلس التنفيذّي؛رفع التوصيات والتقارير إلى اللّ  ) د

 لمؤتمر. جنة التنفيذّية اإلقليمّية في رفعها إلى امناقشة أّي قضّية ترغب اللّ  ) ذ

  
  اإلقليمّية التنفيذّية اللجان  12.4

التنفيذي. إّن  تبقى مسؤولة وعرضة للمحاسبة أمام المجلس ةإقليميّ  تنفيذّية لجنة إقليميّ  مؤتمر كلّ ينتخب 
اللجان التنفيذّية اإلقليمّية هي الهيئات المعنّية بإدارة شؤون االّتحاد الدولّي للخدمات العامة على مستوى 
األقاليم. فهي تدير شؤون األقاليم المعنّية بين المؤتمرات وتعقد اجتماعًا واحدًا سنوّيًا أقّله. وضمن الميزانّية 

ذّي، تتمّتع اللجان التنفيذّية اإلقليمّية بكافة السلطات التنفيذّية ذات الصلة بتنفيذ التي وافق عليها المجلس التنفي
  .اإلقليمّية التنفيذّية لجانل الداخليّ  النظام 8 الملحق يفّصلو برنامج عملها والمصاريف. 

  
   :التالية المسؤولّياتالتنفيذّية اإلقليمّية  اللجانتتحّمل  كما
  
االّتحاد الدولّي للخدمات العامة وخطط العمل اإلقليمّية، واإلشراف عليها إعداد خطط عمل   أ)

  ومتابعتها؛
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نة التالية ورفعها إلى المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدولّي اإلقليمّية للسّ األنشطة إعداد ميزانّية   ب)
  للخدمات العامة؛

التنفيذّي التابع إلى االّتحاد الدولّي رفع التوصيات بشأن شؤون االنتساب والعضوّية إلى المجلس   ث)
  للخدمات العامة؛

 ينتخبهمين (عضو أصيل وعضو بديل ) في المجلس التنفيذّي على أن تسمية الممّثلين/ات اإلقليميّ   ج)
  )؛10(الملحق  األساسّية العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد قطاعات ممّثلو بينهم ومن المؤتمر؛

ين الذين يكونان مرّشحين لمنصب نائب رئيس االّتحاد الدولّي عدين اإلقليميّ المسا ؤساءانتخاب الر   ح)
  ؛البديلين واألعضاء للخدمات العامة

  ين في لجنة المرأة العالمّية؛تسمية الممّثلين/ات اإلقليميّ   خ)
  اإلقليمّية؛ المؤتمرات إطار ضمن تجريّ  التي االنتخابات يراقبان االنتخابات عن مسؤوَلْين تسمية  د)
  ين للمشاركة في أّي لجنة ُينشئها المجلس التنفيذّي. اختيار األعضاء اإلقليميّ   )ذ
  

  تتأّلف اللجان التنفيذّية اإلقليمّية من:
  
"الئحة المناطق اإلقليمّية المعنَون  11ن من كّل منطقة إقليمّية فرعّية (راجع الملحق يْ عضوين أصلَ  ) أ

 واإلقليمّية الفرعّية التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة"). 

  .عضّو مسدَّدة عنهم رسوم انتسابهم 500,000عضو أصيل يمّثل كّل نقابة منتسبة تضّم أكثر من  ) ب

 إقليَمْين من ويأتيان ،امعامًا وقت انتخابه 30 ياالمنطقة ككّل، لم يتخطَّ  شباب نيمّثال ينأصيل ينعضوَ  ) ت
 .مختلَفين

رئيس االّتحاد الدولّي للخدمات العامة وأمينه العام والسكرتير اإلقليمّي عن كّل منطقة أعضاء بحكم  يكون ) ث
 المنصب. 

 

، للعضو البديل األول حضور اجتماعات المجلس التنفيذيّ  يحقّ و عضو أصيل.  كلّ لعضو بديل  نَتَخبويُ 
  يمكن تسمية عضو بديل ثاٍن. كما. األصيلله التصويت إّال في غياب العضو  لكن ال يحقّ 

  
المجلس التنفيذّي، لكّل لجنة تنفيذّية إقليمّية، على التوجيهات والقواعد والترتيبات اإلدارّية أن يوافق يجب 

اإلقليمّية ونظامها  صالحّيات الهيئات"المعنَون ، للنظام األساسّي هذا 8وفقًا للملحق  األخرىوالمسؤولّيات 
  . "الداخليّ 
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  االّتحاد الدولّي للخدمات العامة في أوروّبا  12.5

ه اإلقليمّية ة هيكلّيتَ في أوروّبا، َيْعَتِبر االّتحاُد الدولّي للخدمات العامة االّتحاَد األوروّبي لنقابات الخدمات العامّ 
إّن اّتفاق التعاون بين االّتحادين  داف بعضهما البعض.األوروبّية؛ ويتعاون االّتحادان تعاونًا وثيقًا ويدعما أه

اتّفاق التعاون بين االّتحاد الدولّي للخدمات العامة "المعنَون ، للنظام التأسيسّي هذا 10مفّصل في الملحق 
   ."واالّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة

  
  اإلقليمّية الفرعّيةاالستشارّية الهيئات   12.6

 محّددةمواضيع  أوأو بقطاعات  الفرعيّ  إقليمهاب خاصة استشارّية هيئات إنشاءإقليمّية فرعّية  لجنة قّررت قد
جنة التنفيذّية اإلقليمّية بشأن قضايا تواجه نقابات القطاع العام بغية تقديم النصح إلى السكرتير اإلقليمّي واللّ 

  بالذات وٕانشاء منتدى للتبادل والحوار.  ا اإلقليم الفرعيّ في هذ
  

جنة التنفيذّية اإلقليمّية المعنّية حجم هذه الهيئات االستشارّية وتشكيلتها ووتيرة اجتمعاتها ومّدتها تقّرر اللّ 
  بحسب الموارد المتوّفرة. 

  
  الوطنّية التنسيق لجان  12.7
 ،الوطنيّ  المستوى على تنسيق لجان تنشئ أن العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد إلى المنتسبة النقابات يمكن

 موتقدي العامة للخدمات الدوليّ  حاداالتّ  عمل برنامج تنفيذ في التعاون تعزيز أجل من الخاصة، بمواردها
  النصح إلى اللجنة االستشارّية اإلقليمّية الفرعّية حول المواقف واألولوّيات المشتركة. 

  
  للخدمات العامة على المستوى اإلقليميّ حضور االّتحاد الدولّي   12.8

أو مكاتب و/أمانات  إنشاءعبر  هة بحضور له في كل منطقة من مناطقحاد الّدولي للخدمات العامّ يحتفظ االتّ 
عد استشارة ، بة هذه الموارد وطبيعتهايقرر المجلس التنفيذي تركيبو  .للمناطقموارد  وتخصيصيتفق عليها، 

، على أن يأخذ في االعتبار التزام االتحاد نتسبة من المنطقةالنقابات المو ذات الصلة ة اإلقليميّ  ةجنة التنفيذيّ اللّ 
  . باإلنصاف بين الجنسين

  



   
 

29 
 

أو جمع أموال أو إنفاق على المستوى اإلقليمّي أو اإلقليمّي الفرعّي ضمن إطار خّطة العمل  نشاط يجري كلّ 
  .السنوّية والميزانّية التي وافق عليها المجلس التنفيذيّ 

  

  الصندوق أمناء: عشرة الثالثة المادة

  
نه يعيعلى ت ويصادق نه المجلس التنفيذيّ ًا يعيّ ثالث اً واألمين العام وشخص /ةالرئيسمن  يشّكل كلٌّ   13.1

ون أمناء الصندوق من الرجال كي للخدمات العاّمة. صندوق االّتحاد الدوليّ أمناء  مجلَس  المؤتمرُ 
  والنساء.

  
  إلى المجلس التنفيذّي. التقاريرمجلس أمناء الصندوق  يرفع  13.2

  
تين، في حال شغر مقعد أو أكثر قّ ؤ بسلطة تخّوله تعيين أمناء صندوق م المجلس التنفيذيّ  يتمّتع  13.3

  خالل الفترات الفاصلة بين دورات المؤتمر. 
  

حيث يكون فة تمّتع مجلس أمناء الصندوق بصالحية ومسؤولية تخّوالنه استثمار األموال غير الموظّ ي  13.4
يعها باسم االتحاد الّدولي ب أو ورهنها ، كما تخّوالنه شراء األراضي والمباني، واستئجارهاذلك ممكناً 

  أو شخص آخر. جمعّيةللخدمات العامة، سواء أكان بمفرده أو مع أي 
  

خذها مجلس التي يتّ  التدابيرعلى ع إلى المجلس التنفيذّي رفَ تُ التي ة يجب أن تشتمل التقارير الماليّ   13.5
  األمناء. 

  

  4ات/الموظّفون: عشرة الرابعة المادة

  

                                                            
الدولّي  ه المادة على االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة الذي ُيعَتَبر اّتحاداً مستقالً يدير اّتفاُق التعاون بينه وبين االّتحادال ُتطبَّق أحكام ھذ  4

  من النظام األساسّي ھذا.  9للخدمات العامة العالقة القائمة، وفق ما جاء في الملحق 
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بما  على عاتق المجلس التنفيذيّ الموظفين/ات الخاصة ب واردمالخاذ القرارات بشأن اتّ  ةتقع مسؤوليّ   14.1
  يتالءم والميزانّية السنوّية الموافق عليها.

  
بما في ذلك الموّظفين/ات في المكاتب  صرفهم،و  مق عملهيتعلو  /اتالموظفين توظيف ةتقع مسؤوليّ   14.2

  . العامعلى عاتق األمين اإلقليمّية وعلى المشاريع 
  

  .والتنّوع اإلنصافالمساواة و ة للخدمات العامّ  حاد الدوليّ قرارت التوظيف التزام االتّ تراعي   14.3
  

د أجوَر الموّظفين/ات في المركز الرئيس وشروط عملهم اتّفاٌق جماعّي بين رئيس جمعّية األمانة دِّ حَ يُ   14.4
  الموّظفين/ات.  / نقاباتالعامة ونقابة

  
الموّظفين/ات كافة أجور  المبرم بين األمين العام وممّثلي الموّظفين/اتالعام  اإلطاريّ  االتّفاق يدير  14.5

  . خالل منهم عملوشروط في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة 
  

  التنفيذّي عن أّي تغيير يطرأ على تركيبة الموّظفين/ات.  العام المجلَس  غ األمينُ يبلِّ   14.6
  
  

  ةوالمسؤولية الماليّ  عن األعضاءالمدقّقون  ،المحاسب القانوني: عشرة الخامسة المادة

  
ن وهو مَ حاد الّدولي للخدمات العامة، على عاتق األمين العام، ة األموال التي يمتلكها االتّ تقع مسؤوليّ   15.1

 حاد. دفع لالتّ األموال التي تُ يتلّقى 

  
  لمجلس التنفيذي. ا التي يعّدها األمين العام، ويصادق عليهاة ة السنويّ يخضع اإلنفاق إلدارة الميزانيّ   15.2

  
فهو يسّدد  ة على عاتق األمين العام.للخدمات العامّ  حاد الّدوليّ ة المحاسبة في االتّ تقع مسؤوليّ   15.3

ات حالمجلس التنفيذي كشفًا سنويًا بالدخل واإلنفاق، مرفقًا بتقارير وشرو  المدفوعات كافة ويرفع إلى
  يطلبها.  قد ة أوضروريّ  المجلس التنفيذيّ  يعتبرها
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مفّصل يقوم به سنوّي  ماليّ  تدقيقإلى ة وحساباته كافة للخدمات العامّ  حاد الّدوليّ تخضع دفاتر االتّ   15.4

حاد األموال التي تلّقاها االتّ  . ويجب أن يقتنع المحاسب بأنّ المجلس التنفيذيّ  يعّينه محاسب قانونيّ 
ة فع قد تّمت مالحقتها، وأن النفقات حقيقيّ ات الدّ الدفاتر إدراجًا صحيحًا، وأن مستحقّ ت في جَ درِ قد أُ 

يقّدم و  .أمينةالتحاد في عهدة ا أصولوبأن  ،حسب األصولومصّرح بها، ومدرجة في الدفاتر 
عند  سنة محاسبة، ويقّدم تقريرًا خاصًا نزوالً  كلّ لالمحاسب تقريرًا رسميًا عن التدقيق العادي المنتظم 

كافة إلى المجلس  تقارير المحاسب القانونيّ  . تُقدَّمأو عند طلب المؤتمر المجلس التنفيذيّ  طلب
  . عشرةخامسة من المادة ال 5بالفقرة  عمالً والمدققين عن األعضاء  لالّتحاد التنفيذيّ 

  
عن األعضاء  نِ يْ قَ مدقِّ  ة، لمراقبةحاد الّدولي للخدمات العامّ ة الخاصة باالتّ ات الماليّ تخضع العمليّ   15.5

 المنظمات /اتينتخب المؤتمر هذين المدققين من بين مندوبيو يقومان بالتحقق من حسن سيرها. 
وٕاذا تنّحى مدّقق عن هذا المنصب في الفترة الواقعة بين مؤتمرين يعّين المجلس التنفيذي  .المنتسبة

  . آخر عن األعضاءمؤّقتًا  مدققاً 
  

 حاد الّدوليّ دفاتر االتّ  ن،منفرَديْ ، سواء عمال معًا أو صورة مستمّرةبعن األعضاء  ينِ تاح للمدققَ تُ   15.6
، اإلنفاقات معقولة ة. ويجب أن يقتنعا بأنّ الماليّ شهادات ، والوالصكوك، والوثائقة، للخدمات العامّ 

، أو بأنها قد حصلت بموافقته. يقّدم المدققان عن وتجري تماشيًا مع قرارات المجلس التنفيذيّ 
المنتسبة كافة. وترفع األمانة العامة هذه  المنظماتإلى  ُيرَسلاألعضاء تقريرًا سنويًا بنتائج عملهما، 

  المجلس التنفيذي للنظر فيها.  التقارير إلى
  
  

  التعليق والفصلواالنسحاب :عشرة السادسة المادة

  
حاد التّ إلى ا م، عليها أن تقدّ العاّمة حاد الدولّي للخدماتاالتّ من منظمة سحب انتسابها  أرادتإذا   16.1

  من االنسحاب وال يتوقف الموجب المالي إّال بانتهاء هذه الفترة.  أشهر سّتةقبل  اً خطيّ  إخطاراً 
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ولسنتين حاد، إلى االتّ  اة الناجمة عن انتسابهبالموجبات الماليّ  مة منتسبةمنظّ  فِ تفي حال لم   16.2
  . اإعالن بطالن انتسابه لمجلس التنفيذيّ ليحق  ،رة، وعلى الرغم من رساالت التذكير المتكرّ متتاليتين

  
مبادئ ى و يتنافمنّظمة منتسبة تعمل بما  ة تخّوله تعليق عضوّية أيّ بصالحيّ  ع المجلس التنفيذيّ يتمتّ   16.3

 ةالمعنون المحّددة في المادة األولى من النظام األساسّي هذا وأهدافهة للخدمات العامّ  االّتحاد الدوليّ 
 لهذه المنظمةكما يحق  المجلس التنفيذي، بقرار المنظمة المنتسبة المعنّيةبّلغ تُ و . "المبادئ واألهداف"

   أمام المجلس التنفيذّي.  هذا القرارب الطعن
  

حاد، إّما بمبادرة خاصة منه، إّما بناًء المنتسبة إلى االتّ  ماتإحدى المنظّ يمكن أن يفصل المؤتمر   16.4
  .المجلس التنفيذيّ  على اقتراح

  
أن تتقّدم من جديد  السادسة عشرة الماّدةمن  4أو  2 الفقرتين يمكن منّظمة قد تّم فصلها بحسب  16.5

يذّي آخذًا في ادة االنتساب يقّررها المجلس التنفبطلب انتساب في تاريخ الحق. غير أّن شروط إع
  .كّل الرسوم العالقة التي استحّقت وقت فصلهاعين االعتبار 

  

  النظام األساسيّ  تعديل:عشرة السابعة المادة

  
وفق ما  المؤتمر قراراتالمجلس التنفيذّي والنقابات المنتسبة أن تقترح تعديالت دستورّية. ُتطّبق  يمكن  17.1

  .4ينّص عليه الملحق 
  

، العضوّية رسم عنهمد ي األعضاء المسدّ ثلثَ  أغلبّية إدخال تعديالت على النظام األساسيّ  يتطّلب  17.2
 طرحرئيس المؤتمر  ويستطيع "المؤتمر". المعنونة السادسةالممثلين في المؤتمر بحسب المادة 

   مجموعة هذه التعديالت للتصويت برفع األيدي.
  

النقابات تصويت  إلى األربعة االّتحاد أقاليم تمّثلمنتسبة من أربعة بلدان مختلفة  منّظمات دعتإذا   17.3
بشأن تصويت النقابات األعضاء  االقتراح، يحّول الرئيس مقترحة فردّيةعلى أّي تعديالت  األعضاء

 يجري ،بالتأييد االقتراحصار إلى الفصل فيه عبر رفع األيدي. وٕاذا حظي هذا المؤتمر ليُ  إلى
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ة إذا أعلن الرئيس ويؤخذ بمجموعة التعديالت المتبقيّ . دةة المحدّ التصويت على التعديالت الفرديّ 
  .بأغلبّية الثلثين الموافقة عليها

  
تشّكل الملحقات جزءًا ال يتجّزأ من النظام األساسّي هذا؛ إّال أّنها ال تحتوي سوى على أحكام إدارّية   17.4

  عتها عنه ويمكن المجلس التنفيذّي أّن يعّدلها على أساس أغلبّية الثلثين. وفنّية، وبالتالّي تختلف بطبي
  

  االتحاد الّدولي للخدمات العامة حلّ :عشرة الثامنة المادة

  
على  االتحاد الّدولي للخدمات العامة. يدرج اقتراح الحلّ  القرار المتعّلق بحلّ يعود للمؤتمر اّتخاذ   18.1

  . ""أنظمة المؤتمر المعنَون 4لملحق ل وفقًا لجدول األعما
  

 ،ةالعضويّ  رسم عنهم دثالثة أرباع أصوات األعضاء المسدّ  أغلبّيةاالتحاد  يتطّلب اقتراح حلّ   18.2
على أثر تصويت األعضاء. ويجب أن يرسم االقتراح تصّورًا عن تصريف  والممثلين في المؤتمر

 والمسؤولّيات القانونّيةالديون، كامل ى بعد تسديد بقّ تة، التي تحاد الّدولي للخدمات العامّ االتّ  صولأ
  حاد. االتّ  /اتة لموظفيوالموجبات المستحقّ 

  
  

  القواعدتاريخ الدخول حيّز التنفيذ وتفسير :عشرة التاسعة المادة

  
  .فوراً خل هذا النظام حّيز التنفيذ يد  19.1

  
  . تفسير النظام األساسيّ  المجلس التنفيذيّ ، يتولى عالميَّْين ينمؤتمرَ  خالل الفترات الفاصلة بين  19.2
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  وخدمات الترجمة ةغة الرسميّ اللّ :العشرونالمادة 

  
ويصدر نظام . ةليزيّ كغة اإلنحاد الّدولي للخدمات العامة باللّ نظام االتّ  التي يركن إليهاتصدر النسخة   20.1

 حاد وهي:ة التي يعتمدها االتّ باللغات الرسميّ ) حسب المقتضى األساسّيةة بالهيئات الخاصّ  والوثائقحاد (االتّ 
   .سبانّية، والسويدّيةاإلو ، ةاليابانيّ و  ،األلمانّيةو  ،ةالفرنسيّ و ة، ليزيّ كاإلن
  

ير أن تؤمَّن ترجمة الفورّية الجتماعات الهيئات األساسّية (حسب المقتضى) باللغات الرسمّية. غ  20.2
ترجمة الوثائق وتسهيالت إمكانية توفير في  ،الميزانية المتوافرةاألمين العام يبحث، ضمن حدود موارد 

  . والمجموعاتفي االجتماعات  /اتألكبر عدد ممكن من المشاركينالترجمة الفورّية 
  
  

  السارّي ومركز االتّحاد الدولّي للخدمات العامة القانون:والعشرون الواحدةالمادة 

  
سويسرا وقوانينها، بما يتوافق وقانون سويسرا  دستورُ حاليًّا  ةالدولّي للخدمات العامّ  االّتحادَ  يدير  21.1

  ال تتوّخى الربح.  منّظمة وُيعَتَبر)، 79و 60المدنّي (المادتان 
  

  االّتحاد الدولّي للخدمات العامة في المقاطعة السويسرّية في جنيف.  يقع  21.2
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  االنتساب/ العضوّية إجراءات: 1 الملحق
  
ألمين اإلى  بطلبترغب في االنتساب إلى االتحاد الدولي للخدمات العامة أن تتقدم على أّي منظمة   أ)

ع على طلب االنتساب عن نظامها األساسي. ويجب أن يوقّ  ةبنسخبكّل الوثاق المعنّية و  اً العام، مرفق
  على األقل. فيها المنتخبين المسؤوليناثنان من 

بالنتائج التي يتوصل  رغب في االنتساب، ويرفع تقريراً ت المنّظمة التيق األمين العام من سمعة تحقّ ي  ب)
 حاد من البلد المعنيت إلى االتّ التي سبق وانتسبَ  المنظمات رسل. كما تإليها إلى المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي  ويّتخذة ذات الصلة. ة اإلقليميّ اللجنة التنفيذيّ في  األصيلين األعضاء تعليقات إلى
 اللجنةفي  األصيلين األعضاء قرارًا بشأن قبول الطلب أو رفضه، بعد أن يستمع إلى توصيات

  ذات الصلة. التنفيذّية اإلقليمّية
داخل االتحاد الدولي  ةالمنتسب المنظمة والمكاسب التي تعود إلى حقوقالاالنتساب، بما فيه  نفاذ يبدأ  )ت

تسديد كامل رسوم االنتساب للمّرة األولى (إّال في حال أشار  من تاريخ باراً اعت للخدمات العامة،
  المجلس التنفيذّي إلى خالف ذلك). 

  الموجبات التالية:و  المسؤوليات ب على االنتساب إلى االتحاد الدولي للخدمات العامةتّ تر ي ) ج
  
  حقوق واالستحقاقاتال
  

  الوصول إلى:
  االّتحاد الدولّي للخدمات العامة التي تناضل من أجل تحصيل الحقوق شبكة القطاع العام التابعة إلى

 العّمالّية وتحقيق العدالة االجتماعّية واالقتصادّية والخدمات العامة النوعّية؛

  مشاريع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة الخاصة بالتضامن والتنمية النقابّية، التي تساعد النقابات
 ن التدريب وبناء القدرات.المنتسبة من خالل تأمي

 ةللخدمات العامّ  أو حدث آخر ينّظمه االّتحاد الدوليّ  اجتماع أي. 

  
  :التمثيل أمام

 منّظمة العمل الدولّية وهيئات أخرى تابعة إلى األمم المّتحدة؛ 

 البنك الدولّي ومصارف إنمائّية إقليمّية؛ 
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 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي  صندوق النقد الدولّي، ومنّظمة التجارة العالمّية ومنّظمة
 . العديدة األخرى وغيرها من المنّظمات

  
  :التعاون مع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة من أجل

  اإلنصاف والتنّوع؛ تعزيزو حماية الحقوق العّمالّية وتوسيعها فتشمل حرّية التنظيم والتفاوض الجماعّي 

 من أجل تحسين نوعّية الخدمات العامة. ما يتطّلب العمل الوثيق مع االّتحاد الدولّي  حمالت إطالق
للنقابات العّمالّية وغيرها من االّتحادات النقابّية العالمّية، ومجموعات المستهلكين الضاغطة 

 والمنّظمات األهلّية والمنّظمات غير الحكومّية. 

  
  في ذلك: بما ،العامة دماتللخ الدوليّ  االّتحاد هيئات في المشاركة
  ّد برنامج عمليعِ وُ المؤتمر المنعقد كّل خمس سنوات 

 في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة مجلس التنفيذيّ ال 

 العامة للخدمات الدوليّ  االّتحاد إلى التابعة التوجيه لجنة 

 التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة المؤتمرات اإلقليمّية 

  االتحاد الدولّي للخدمات العامة اإلقليمّية الفرعّيةلجان 

  ّالتابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة لجان المرأة على المستويين العالمّي والوطني. 

  
  المسؤولّيات والموجبات

  
 أنشطةة وقراراته، ورفع تقارير حول للخدمات العامّ  حاد الدوليّ إطالع األعضاء على مبادئ االتّ   أ)

  ؛ةة والتنفيذيّ اإلداريّ  لهيئاتإلى احاد االتّ 
ة في ة والتنفيذيّ بناًء على قرارات الهيئات اإلداريّ  خذتَّ يُ  إجراء ة حول أيّ األمانة العامّ  إلى فع تقاريرر   ب)

  إجراء؛ خاذ أيّ ، أو لسبب عدم اتّ حاداالتّ 
  قابات المنتسبة؛باألنشطة التي تقوم بها النحاد علمًا حاطة األمانة العامة لالتّ إ  )ت
على للحصول طلب  أيّ  وتلبيةر ذات فائدة، بَ عتَ معلومات أخرى يمكن أن تُ  تزويد األمانة العامة بأيّ   )ث

  األمانة العامة. يأتي منمعلومات قد 
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ها ي يقرّ تة، الرسوم الفي الحاالت االستثنائيّ  ،أو سنويًا، دها المؤتمرالتي يحدّ  فع رسوم االنتسابد  ج)
، المعنونة ةللخدمات العامّ  حاد الدوليّ لالتّ  من النظام األساسيّ  للمادة الرابعةالمجلس التنفيذي طبقًا 

  ."رسوم االنتساب"
  

  ة في أوروّبااالّتحاد الدولّي للخدمات العامّ 
  

ة لنقابات الخدمات العامّ على جميع النقابات المنتسبة األوروبّية أن تكون مبدئّيًا منتسبة إلى االّتحاد األوروبّي 
واالّتحاد الدولّي للخدمات العامة. فيأتي عدد األعضاء المصّرح عنهم إلى المنّظمتين نفسه. ترد التفاصيل 

لة بسياسة االنتساب في أوروّبا في اتّفاق التعاون بين االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات اإلضافّية ذات الصّ 
  ). 11ق ن (الملحيْ ن األساسيَّ يْ ي االّتحادَ ة المرفق إلى نظامَ خدمات العامّ ة واالّتحاد الدولّي للالعامّ 

  
  

  مفاھيم أساسيّة وأحكام خاصة ذات الصلة بتسديد رسوم االنتساب تحديد: 2 الملحق

  
ده المؤتمر العالمّي ويحدّ  عنه مصرَّحإّن رسوم االنتساب السنوّية هي مبلغ محّدد ُيدَفع عن كّل عضو  ) أ

 التنفيذّي بالتفويض.أو المجلس 

 إّن العملة المعتمدة هي اليورو. ) ب

كّل نقابة وفقًا لنظام تأشير على أساس أرقام إجمالّي  إلجمالّي المتوّجب عنيتّم احتساب المبلغ ا ) ت
ال شرها برنامج األمّم المّتحدة اإلنمائّي. فالنقابات المنتسبة التي تأتي من بلدان التي ينالناتج المحلّي 

إلى أدنى نسبة فيض رسوم اتنسابها خإجمالّي الناتج المحلّي فيها المعّدل الدولّي تخضع لتيتخّطى 
في  25في المائة، و 20في المائة، و 15في المائة، و 10للمؤّشر. وتبلغ نسبة المؤّشر ما يلي: 

 55في المائة، و 50في المائة، و 45في المائة، و 40في المائة، و 35في المائة، و 30المائة، و
في المائة،  80في المائة، و 75في المائة، و 70وفي المائة،  65في المائة، و 60في المائة، و

ويعيد المجلس التنفيذّي، أو . في المائة 100و في المائة 95في المائة و 90في المائة، و 85و
  اللجنة التوجيهّية بالتفويض، النظر في المؤّشرات بصورة منتظمة. 

المنتسبة  مة من المنظماتمنظّ  أيّ  منح مالهبسلطة تخوّ  ولجنة التوجيه ذيالمجلس التنفي عيتمتّ  ) ث
ة، ، إثر ظروف استثنائيّ انفسه ةالمعنيّ مة وجدت المنظّ بة، في حال تًا على الرسوم المتوجّ قّ ؤ تخفيضًا م
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 ايمنح أن أو لجنة التوجيه لمجلس التنفيذيّ ا ة كاملة. ويستطيعالماليّ  اعن تسديد موجباته ةعاجز 
الموافقة  ، أيضًا،أو لجنة التوجيه التنفيذيّ  يستطيع المجلسو  ة.من الدفع في حاالت استثنائيّ إعفاًء 

بموجب عدد من األقساط في  متأّخرة أو رسوم االنتساب ةمنتسب منظمةدفع تعلى طلب يقضي بأن 
 .ُيتَّفق عليهاظروف محددة 

إلى األمين العام  في هذا الصدد أو لجنة التوجيه لمجلس التنفيذيّ ا فيها رفع الطلبات التي سينظرتُ  ) ج
من  فبراير 28قى األمين العام هذه الطلبات في مهلة أقصاها متضمنة كامل التفاصيل. يجب أن يتلّ 

ويقدم  رفع بعد هذا التاريخ إال في حاالت طارئة.نظر في الطلبات التي تُ سنة استحقاق الدفع. وال يُ 
ذات الصلة لتصدر اإلقليمّية  إلى اللجنة التنفيذّيةالرابعة إليها في المادة  األمين العام الطلبات المشار

 توصية بشأنها.

في المائة بقّوة  100تتمّتع النقابات المنتسبة في البلدان التي تّم تحديد مؤّشر رسمها بأقّل من  ) ح
ائها كما تصويت كامل أعضائها، شرط أن تدفع الرسم المؤّشر بالكامل، ويتّم احتساب كامل أعض

  . أنظمة المؤتمر"المعنَون "، للنظام األساسّي هذا 4هو منصوص عليه في الملحق 

  
  

  وتركيبتھا واالستشاريّة التأسيسيّة الھيئات تحديد: 3 الملحق

  
أّي هيئة تأسيسّية تابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة من مجموعة من األشخاص تّم انتخابهم  تتأّلف

ّية تنفيذ قرارات المؤتمر، ويتمّتعون بسلطة صنع القرار، ويتحّملون مسؤول ،العالمّي أو اإلقليميّ  على المستوى
  المواقف السياسّية والتخطيط االستراتيجّي لبرامج العمل. واّتخاذ

  
أّما أّي هيئة استشارّية تابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة فتتأّلف من مجموعة من األشخاص تّم 

العالمّي رار، بل ييّسرون العملّية االستشارّية على المستوى صنع القلبسلطة وال يتمّتعون نتخابهم أو تعيينهم، ا
اإلقليمّي أو اإلقليمّي الفرعي، بشأن القضايا ذات الصلة بسياسّية االّتحاد وتنفيذ برنامج العمل، كما أو 

  يشاركون في التبادل والحوار بشأن قضايا تهّم النقابات المنتسبة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة. 
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لّي للخدمات العامة المبادئ األساسّية التي أن تعكس تركيبة أّي هيئة تأسيسّية من هيئات االّتحاد الدو  يجب
  والتمثيل القطاعّي". التنّوع" المعنونة 5.1تنّص عليها المادة 

  
  

  المؤتمر أنظمة: 4 الملحق

  
  جدول أعمال المؤتمر

  
  على البنود اآلتية: المؤتمر يشتمل جدول أعمال 

  د؛أوراق االعتما فحص االنتخاب وتقارير لجنة  أ)
  لتسمية والموافقة على: ا  ب)

  نواب رئيس المؤتمر؛ -
 حاسبي األصوات؛ -

  لجنة األنظمة الدائمة؛ -
 من المادة الثالثة عشرة؛ 1في الفقرة  إليهتسمية الوصي الثالث المشار  تأكيد  )ت

 ؛ة منذ المؤتمر السابقللخدمات العامّ  حاد الدوليّ (تقارير) عن أنشطة االتّ  تقرير  )ث

 ؛تحديد رسوم االنتسابو قين عن األعضاء، المدقّ  اريرتقو ، ةالماليّ  اريرالتق اعتماد  )ج

   :عليها النظام األساسيّ  االنتخابات التي ينّص   ح)
 ؛انتخاب الرئيس )1

 ؛نتخاب األمين العاما) 2

 ؛المجلس التنفيذيب انتخا) 3

  .ن األعضاءعقين انتخاب المدقّ  )4
 ةً لمفصّ المهام واألهداف،  ةً نمتضمّ لفترة المؤتمر المقبل،  ةالمقترحات واألولويّ  واألنشطة العمل برنامج  خ)

للخدمات  حاد الدوليّ ة االتّ النشاطات التي سيصار إلى إنجازها في المجاالت الرئيسة بالنسبة إلى عضويّ 
  ؛ةالعامّ 

 ؛ المنتسبة إلى المجلس التنفيذيّ  المنّظماتالقرارات التي تتقّدم بها  االقتراحات/  د)

  في رفعها إلى المؤتمر.  أخرى يرغب المجلس التنفيذيّ  مسائل  ذ)
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  القرارات

  
على جدول أعمال لُتدَرج  المنتسبة، المنّظماتالقرارات، التي تتقّدم بها  االقتراحات/يجب أن تصل   أ)

  سبعة أشهر. مّدة ال تقّل عن إلى األمين العام قبل افتتاح المؤتمر ب ،ةدورة من دورات المؤتمر العاديّ 
مختلًفا، بحسب ما يقّرر  ازمنيًّ  إطاًرا تتبع أن فيذيّ التن المجلس يرفعها التيالقرارات األساسّية  يمكن  ب)

  المجلس التنفيذّي. 
المنتسبة  النقاباتإلى ، الداخليّ  النظام تعديالت ذلك في بما، القرارات يرسل األمين العام االقتراحات/  )ت

  عن خمسة أشهر.  تقل ة القبل افتتاح المؤتمر بمدّ 
  القرارات قبل افتتاح المؤتمر بأربعة أشهر.  يجب أن يتلّقى األمين العام تعديالت االقتراحات/  )ث
عن  المنتسبة قبل افتتاح المؤتمر بفترة ال تقلّ  النقاباتإلى  ألمين العام التعديالت المرفوعةيرسل ا  )ج

  الشهرين. 
المؤتمر قبل افتتاح المؤتمر  /اتواألنظمة الدائمة إلى مندوبي والتقارير مشروع جدول األعمال ُيرَسل  )ح

  عن الشهرين. ويصّدق المؤتمر على جدول األعمال النهائي واألنظمة الدائمة.  بفترة ال تقلّ 
 المهلةرات بعد انقضاء قضايا حدثت بشأنها تطوّ تتعّلق ب عاجلةقرارات  يمكن التقدم باقتراحات/  )خ

المناقشة والتصويت إذا حظي وُتحال إلى قرارات مماثلة،  ل اقتراحات/قبَ وتُ  ع االقتراحات.لرف ةالمحدد
  . /اتأو بتأييد أكثر من نصف المندوبين لجنة تنفيذّية إقليمّية واحدة قبولها بتأييد

  
  في المؤتمر المشاركة

  
التي  من السنوات سنة خالل أي، التسديدمن  إعفاءً  تكون قد ُمِنَحتالتي  للمنظمات المنتسبة يحقّ  ) أ

تحديد مفاهيم أساسّية وأحكام خاصة ذات الصلة بتسديد ن "المعنوَ  2بالملحق  عمالً تسبق المؤتمر، 
 ،لكل نقابة منتسبة ويحقّ  .دة بصفر لغرض االحتسابة المسدّ د رقم العضويّ دَّ حَ يُ أن  "رسوم االنتساب

  واحد. إرسال مندوب/ة ،ط رقم عضويتها المسددة بصفرد متوسّ دِّ حُ 
عضو قد  100.000واحد عن كل  /ةبمعدل مراقب /اتمراقبينالمنتسبة إرسال  ماتالمنظّ تستطيع  ) ب

وينبغي أن يمثل الرجال والنساء على قدم المساواة إذا  من هذا الرقم. أو اعتباراً ة سددوا بدل العضويّ 
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ضمن أحد الجنسين غلب في التمثيل استحال تحقيق ذلك ألّن أرِسل أكثر من مراقب/ة، إال في حال 
   ة المنظمة المنتسبة.عضويّ 

البلد المنتسبة من  المنظماتأوراق االعتماد رفع توصية للمؤتمر، بمنح  فحص تستطيع لجنة ) ت
  ./اتحق إحضار عدد إضافي من المراقبين المضيف

الذين سيمثلونها في المؤتمر،  /اتوالمراقبين /اتالمندوبين نفقات سفر المنتسبة ماتالمنظّ تتحمل  ) ث
إلى البلدان التي ال يبلغ مؤّشرها ة يستطيع المجلس التنفيذي منح مساعدة ماليّ و . ونفقات إقامتهم

 إلى المساعدة هذه وتهدف. حاد الدولي للخدمات العامةمن صندوق االتّ ، وذلك في المائة 100
بما  موجباتها المالية المنظماتد هذه تسدِّ  أنب مشروطةالمساعدة  تبقىو  والمشاركة الديمقراطّية تعزيز

وعلى المنّظمات مقّدمة طلب االنتساب أن تحترم  ."رسوم االنتساب" نةالمعنوَ  يتالءم والمادة الرابعة
 والتنمثيل"التنّوع  المعنونة 5.1مبادئ التنّوع والتمثيل القطاعّي بحسب ما تنص عليه المادة 

  القطاعّي".
. أربعة شهرعن  إلى األمين العام قبل المؤتمر بفترة ال تقلّ  /اتوالمراقبين /اتالمندوبينأسماء م قدَّ ت ) ج

ق األمين العام بهذه األسماء وينصح النقابات المنتسبة بشأنها إن لم تكن مستوفية للشروط ويدقّ 
 الدستورّية. 

 حاد الدوليّ ة، التي يقيم االتّ الدوليّ  وأة مات الوطنيّ له دعوة المنظّ بسلطة تخوّ  ع المجلس التنفيذيّ يتمتّ  ) ح
 ./اتمراقبينة عالقات معها، إلى إرسال العامّ  للخدمات

 .ضيوف بصفةبر حضورهم أمرًا مستحسنًا، عتَ كما يمكن دعوة األشخاص الذين يُ   ) خ

منّظمة  /ةفي المؤتمر، تفويض مندوب اتأمين تمثيله غير قادرة على، منظمة منتسبةستطيع أي ت ) د
 ةمانح تحيط المنظمة. ويصلح هذا النوع من التفويض شرط أن بتمثيلهانفسها  المنطقةمن  أخرى

. من انعقاد المؤتمر ًا قبل أربعة أسابيع على األقلعلمًا به خطيّ  لدوليّ احاد التفويض األمين العام لالتّ 
  .منّظمات أخرىعن أكثر من ثالث  بالتفويضالتصويت ممارسة  منظمة أليّ  ال يحقّ 

  
   أوراق االعتماد التابعة إلى المؤتمرلجنة فحص 

  
المنتسبة تستوفي الشروط  النقاباتق من أن لها التحقّ بصالحية تخوّ فحص أوراق االعتماد تتمتع لجنة  ) أ

أوراق االعتماد أن تطلب من  فحص للجنة . يحقّ عليها النظام األساسيّ  والموجبات التي ينّص 
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إلى المؤتمر، أي معلومات تحتاج  /ةمن أي مندوب، و األمين العام، ومن أعضاء المجلس التنفيذيّ 
  ./اتة أوراق اعتماد المندوبينة إلى شرعيّ لَ صِ ّت بِ مُ إليها آلداء واجباتها، أو أي بّينة تَ 

وال يجري أي  نه التوصيات المناسبة.لمؤتمر تضمّ إلى اأوراق االعتماد تقريرًا فحص ترفع لجنة  ) ب
أوراق االعتماد وتوصياتها فحص تصويت أو انتخاب قبل أن يكون المؤتمر قد ناقش تقرير لجنة 

 عليها.  ّوتاألولّية، وص

ات المندوبين/ات لغرض احتساب قوة التصويت ومستحقّ  ،لجنة فحص أوراق االعتماد دُّ عُ ال تَ  ) ت
مهلة الشهرين من تاريخ انعقاد االنتساب قبل لرسوم  تصل تسديداً التي مدفوعات إّال الوالمراقبين/ات، 

لجنة فحص أوراق االعتماد تتمتع بسلطة تخّولها، بناًء على توصية صادرة عن  غير أنّ  المؤتمر.
أخر، في حال ة ذات الصلة الذي يعقد مباشرة قبل المؤتمر، قبول التسديد المتّ جنة التنفيذيّ اجتماع اللّ 

  ة خارجة عن إرادة النقابة المعنّية تبرر التأخير. وجود ظروف استثنائيّ 
  

  لجنة األنظمة الدائمة التابعة إلى المؤتمر
  

المادة األولى، تضع اللجان التنفيذّية اإلقليمّية في اعتبارها لدى تعيين ممثليها/ات في لجنة األنظمة الدائمة، 
وتنتخب . "المساواة واإلنصاف والتنّوع" المعنَونة ال سّيما ما تنّص عليه الفقرةالمعنونة "المبادئ واألهداف"، 

  تكمن مهمتها في:. و اللجنة مين العام تعيين أمين سرّ ويتوّلى األمن بين أعضائها  جنة رئيساً اللّ 
  
المجلس و المنتسبة،  المنظماتالقرارات والتعديالت التي تطرحها  النظر في صحة االقتراحات/  أ)

 ؛تقارير بشأنها ورفعالتنفيذي، 

من اقتراح حول الموضوع نفسه ُقدِّم أكثر في حال  ،، عند الضرورةمرّكبةقرارات  إعداد اقتراحات/  ب)
 ؛ومن غير تضارب

 /ات؛د للمتحدثينإصدار توصية بشأن سير العمل والوقت المحدّ   )ت

 ق بإدارة أعماله على النحو المالئم. رفع تقرير إلى المؤتمر حول أي مسألة تتعلّ   )ث

  
د لجلسة العمل األولى التي اللجنة إلى االجتماع قبل المؤتمر، وتقّدم تقريرها األّولي في الوقت المحدّ دعى تُ 

  . دعى المؤتمر إلى التصديق على تأليف اللجنةيعقدها المؤتمر. وفي هذه الجلسة يُ 
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  التصويت خالل المؤتمر
  

  ./ةة المندوبهار بطاقة هويّ وٕاظ برفع األيديعادة  يجريو  /اتيقتصر حق التصويت على المندوبين ) أ
 

النقابات بتصويت ة التصويت، من أربعة بلدان مختلفة، قبل بدء عمليّ منّظمات منتسبة  تإذا طالب ) ب
صار إلى الفصل فيه عبر رفع األيدي. وٕاذا المؤتمر ليُ  االقتراح إلىل الرئيس ، يحوِّ باالسم األعضاء

األعضاء النقابات د تصويت يجري فورًا. ويحدّ و الدعوة إلى التصويت  تتمّ  ،بالتأييد االقتراححظي هذا 
 د عنهم رسم العضوّية عن كل منظمة.عدد األعضاء المسدّ حسب 

ذ القرار على خَ تَّ األعضاء، يُ النقابات سواء أكان في التصويت عبر رفع األيدي، أو في تصويت  ) ت
ًا إليها صوت واحد أو أكثر بصرف النظر نصف األصوات مضاف ةبأكثريّ (العادّية،  غلبّيةاألأساس 

التعديل الدستورّي وحّل االّتحاد الدولّي للخدمات  ت، باستثناء حاال)عن حاالت التمنع عن التصويت
 العامة.

  نتخب القّيمون على احتساب األصوات في الجلسة األولى من المؤتمر.يُ   ) ث
  

  انتخاب الرئيس/ة واألمين العام
  

  العامة المبادئ
 

 أنّ  ، قبل عقد المؤتمر بسبعة أشهر على األقل،المنتسبة كافة النقاباتِ  عن االنتخاب المسؤولُ غ يبلِّ   أ)
قبل المؤتمر بفترة ال  ةالعامّ  األمانةصل إلى يواألمين العام يجب أن  /اةترشيح لمنصبي الرئيسأّي 
  ن.يْ عن الشهرَ  تقلّ 

  
  عليها متنازعال نتخاباتاال
  
في حال إجراء انتخابات متنازع عليها لمنصب الرئيس و/ أو األمين العام، يضمن المسؤول عن   )أ

على مستوى وذلك االنتخابات المعاملة المتساوية مع كافة المرّشحين/ات قبل انعقاد المؤتمر وبعده، 
لعامة، وعرض الوصول إلى المعلومات المتعّلقة بالنقابات المنتسبة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات ا

  برنامج عملهم إلعضاء االّتحاد. 



   
 

44 
 

المسؤول عن االنتخابات من عدم استخدام أموال االّتحاد الدولّي للخدمات العامة للحمالت  تأّكدي  )ب
  االنتخابّية الفردّية. 

  
  باالنتخابات الخاصة اإلجراءات

  
ر أوراق االقتراع صدِ تُ اسم أكثر من مرشح/ة، و  تالترتيبات الالزمة، في حال تلقّ العامة  األمانةخذ تّ ت  )أ

أسماء و  االنتخاب وحقوق فسه،ن الهوّية رقم تتضمنا أن على ة،انتخابيّ  ةعمليّ  لكلّ  بنموَذَجْينالسّري 
ض/ة معّين عن ، أو كل مفوّ الوفود رؤساءهذه األوراق في متناول  توضعو كافة.  اتالمرشحين/

 العضوّية رسم عنهم دالمسدّ  األعضاء عددعضو غائب، ليصار إلى جمع األصوات على أساس 
   أو منذ االنتساب. الجارية السنة ذلك في بما ،مؤتمر آخر منذ

الذي تختاره، وتضع ورقة االقتراع  /ةحقبالة اسم المرشّ بشكل واضح  Xنقابة منتسبة إشارة  تضع كلّ   )ب
  . حاسبو األصواتالسري في صندوق يؤمنه 

 عن امتناع أيّ  لال ُيقبَ  كماقبالة اسم أحد المرّشحين تلغي التصويت.  X إشارةعالمة غير  أيّ   ت)
   .التصويت

بالترتيبات بالنتيجة ويقومون المسؤول عن االنتخابات ويبلغون  أوراق االقتراع، حاسبو األصواتيعّد   )ث
  . في نهاية المؤتمر األوراق الالزمة إلتالف

أحد . وٕان لم يحصل نتيجة التصويت /ة،، خالل انتخاب الرئيساألول أو نائب الرئيس /ةيعلن الرئيس  )ج
نصف عدد األصوات زائد صوت واحد، يجري اقتراع سّري آخر ما ال يقل عن  على اتالمرشحين/
   .على أعلى نسبة من األصوات في االقتراع األول حصالاللذين  /اتينحَ بين المرشَّ 

الذي يحصل على ما ال يقل عن نصف األصوات زائد صوت واحد  /ةيعلن عن انتخاب المرشح  )ح
  سواء أكان في االقتراع األّول أم في االقتراع الثاني. 

  ر. نشَ ة وال تُ تبقى تفاصيل تصويت النقابات المنتسبة سريّ   )خ
ة التي أصدرها صالحة إّال في حال استعمال األوراق الرسميّ  األصواتَ  األصواتِ حاسبو ال يحسب   )د

حاسبو ويعلن  األمين العام، وحملت إشارة واضحة إلى اسم المرشح الذي جرى لصالحه التصويت.
  األصوات الملغاة. عدد عن  األصوات
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  المجلس التنفيذّي ونظامه الداخليّ  صالحيّات: 5 الملحق

  
  وذلك باالتفاق مع الرئيس. ،إلى االنعقاد العام المجلس التنفيذيّ  يدعو األمين

  
  االنتخاب

  
نَتَخب عضو بديل مقابل كل ويُ  من المادة السابعة. 3بالفقرة  عمالً  جري انتخاب أعضاء المجلس التنفيذيّ ي

حضور اجتماعات المجلس  األول للعضو البديل يحقّ و  .كما يمكن تسمية عضو بديل ثانٍ ، عضو أصيل
  . األصيلغياب العضو حال له التصويت إّال في  ، لكن ال يحقّ التنفيذيّ 

  
  االستشارات

  
استشارة ب، اإلقليم الفرعيّ المنعقّدة على مستوى  ، قبل اجتماعات المجلس التنفيذيّ األصيلالعضو  ملزَ يُ 

ن موقف مشترك، بأسره بموقف مشترك. وفي حال لم يتكوّ  اإلقليم الفرعيّ بغية تمثيل  هالمنتسبة في المنّظمات
  تمثيل المواقف المختلفة. ويلقى على عاتق العضو البديل االلتزام نفسه. األصيلب على العضو يترتّ 
  

  مّدة والية المجلس
  

أنه من غير التالي.  واألعضاء البديلين عنهم في نهاية المؤتمر العادي األصيليناألعضاء  والية تنقضي مّدة
  ة.الممكن إعادة انتخابهم مباشرة بعد انتهاء المدّ 

  
المنظمة المنتسبة التي  إذا أنهتأو عضو بديل استقالته؛ أو  أصيلقّدم عضو  إذاة األعضاء وتنتهي مدّ 

التي  المنظمة المنتسبةتراكمت على  إذاة؛ أو إلى االتحاد الّدولي للخدمات العامّ  اانتسابهينتمي إليها العضو 
ن أو لمدة أطول؛ أو في حال لم يعد العضو ممثًال يرات في دفع رسوم االنتساب لسنتمتأخّ تمي إليها العضو ين

 .ا في وقت االنتخابإليه التي كان ينتمي مة المنتسبةللمنظّ معتمدًا 

  
  اّتخاذ القرارات والحّق في التصويت
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  يسعى المجلس التنفيذّي إلى اّتخاذ قراراته باإلجماع. وفي حال استحال تحقيق ذلك، يصار إلى
 التصويت برفع األيدّي وباألغلبّية البسيطة. 

  وت صأو عضو بديل في غياب العضو األصيل، من أعضاء المجلس التنفيذّي أصيل لكّل عضو
 في اجتماعات المجلس.  واحد

 نصب بحقوق األعضاء األصيلين نفسها. يتمّتع األعضاء بحكم الم 

  
  الحّق بالكالم

  
يتمّتع كافة األعضاء األصيلين، واألعضاء البديلين في حال غياب األعضاء األصيلين، بالحّق في الكالم. 

  الكالم إّال بطلب من الرئيس. والضيوف /ات والمستشارون الفنّيون المراقبونو  البديلوناألعضاء  يمكنوال 
  
  

  لجنة التوجيه ونظامھا الداخلي صالحيّات: 6 الملحق

  
  اّتخاذ القرارات والحّق في التصويت

 

  تسعى لجنة التوجيه إلى اّتخاذ قراراتها باإلجماع. وفي حال استحال تحقيق ذلك، يصار إلى
 التصويت برفع األيدّي وباألغلبّية البسيطة. 

  ،صوت واحدلكّل عضو أصيل من أعضاء لجنة التوجيه أو عضو بديل في غياب العضو األصيل 
 في اجتماعات اللجنة. 

  .يتمّتع األعضاء بحكم المنصب بحقوق األعضاء األصيلين نفسها 

  
  الحّق بالكالم

  
ّق في الكالم. يتمّتع كافة األعضاء األصيلين، واألعضاء البديلين في حال غياب األعضاء األصيلين، بالح

  الكالم إّال بطلب من الرئيس. والضيوف المراقبون/ات والمستشارون الفنّيون و  البديلون األعضاء وال يمكن
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  الداخليّ  ونظامھا المرأة لجنة صالحيّات: 7 الملحق

  
  المجلس التنفيذي بشأن المسائل التالية: تقديم المشورة إلى بلجنة المرأة تقوم 

  عمل؛الة في النقابات وفي مكان للطاقة النسائيّ  الكاملةسبل تعزيز التنمية   أ)
ة كافة داخل على األصعدة التنظيميّ  المرأةبرامج من شأنها أن تعّوض عن نتائج التمييز ضد   ب)

  النقابات؛
المنتسبة من خاللها نحو تحقيق االعتراف المنصف والعادل  المنّظماتالوسائل التي يمكن أن تعمل   )ت

  في النقابات وفي العمالة المدفوعة األجر؛ المرأةبمساهمة 
هذه  ونشر ،ّت بصلة إلى انخراط النساء في النقابات، وعمالة القطاع العامجمع المعلومات التي تمُ   )ث

  ؛المعلومات
  أو األمين العام. المجلس التنفيذييها قضايا أخرى يحيلها عل  )ج
  

  

  الداخليّ  اإلقليميّة الھيئات نظام: 8 الملحق

  

  المؤتمرات اإلقليمّية
  

جنة التنفيذّية اإلقليمّية وذلك ضمن إطار قرارات محّدد تختاره اللّ  موضوعد المؤتمر اإلقليمّي تحت ُيعقَ  ) أ
المؤتمر العالمّي وأوالوّياته االستراتيجّية. ويمكن تنظيم أنشطة وورش عمل إقليمّية سنوّية، باإلضافة 

المؤتمر اإلقليمّي  يرفع. و توّفر حال في تمويل خارجّي آخر وأيّ إلى المؤتمر، ضمن حدود الميزانّية 
، ويراقب تنفيذ ةاألولوّيات اإلقليميّ على أساس اإلرشادات والتوصيات إلى المؤتمر العالمّي المقبل 

 قرارات المؤتمر.

عقد فيها المؤتمر، إلى إرسال المنتسبة كافة الواقعة داخل المنطقة التي يُ  ماتالمنظّ دعى تُ  ) ب
المعتّمد في المؤتمر العالمّي  يكون التمثيل في المؤتمر اإلقليمّي على األساس نفسه. /اتمندوبين
 ن "أنظمة المؤتمر".، المعنوّ 4الملحق من المادة السادسة و  6بالفقرة عمًال 

 نفقاتالذين يحضرون المؤتمرات اإلقليمية  /اتالمنتسبة التي يمثلها المندوبون المنّظماتتتحّمل  ) ت
إلى البلدان  ذي دعمًا مالياً المجلس التنفي السفر واإلقامة التي تترتب على حضورهم. ويمكن أن يقدم
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 بهدف ةللخدمات العامّ  حاد الدوليّ من صندوق االتّ  في المائة، وذلك 100التي ال يبلغ مؤّشرها 
 وفقاً  ،ةمتوجباتها الماليّ  سّددت قد ماتالمنظّ هذه  تكونوذلك بشرط أن تعزيز الديمقراطية والمشاركة. 

وعلى المنّظمات مقّدمة طلب االنتساب أن  "رسوم االنتساب". ةالمعنونَ الرابعة،  ةالمادّ  عليه تنّص  لما
والتمثيل  التنّوع" نةالمعنوَ  5.1تحترم مبادئ التنّوع والتمثيل القطاعّي بحسب ما تنص عليه المادة 

  القطاعّي".
وما جاء تحت  ن "أنظمة المؤتمر"المعنوَ  4وفقًا للملحق  المؤتمرات اإلقليمية فيجري التصويت ي ) ث

. أّما كافة القضايا التي إلى المجلس التنفيذيّ  التقاريرهذه المؤتمرات  ترفعو  عنوان "التصويت".
 قبل انعقاد اجتماع المجلس التنفيذّي.  العام األمين إلى فُترَفعتتطّلب تحّركًا و/أو موارد مالّية 

  
  

  اللجان التنفيذّية اإلقليمّية
  

اللجان التنفيذّية اإلقليمّية من بين أعضائها أعضاء المجلس التنفيذّي وفق ما تنّص عليه  تسميّ  ) أ
 ).ث 12.2و  7.3المادتان 

عن القطاعات األساسّية في االّتحاد الدولّي للخدمات  ات/ممّثلين اإلقليمّية التنفيذّية اللجان تضمّ  ) ب
 )10العامة (الملحق 

، أقاليمهاالقضايا التي تتعلق بعلى  األمانة العامة والمجلس التنفيذيّ  ّيةالتنفيذّية اإلقليم جانع اللّ طلِ تُ  ) ت
 ة. شرف على التحضير للمؤتمرات اإلقليميّ وتُ وتُقدِّم النصح بشأنها 

وبعد  إلى االنعقاد طبقًا لتعليمات المجلس التنفيذيّ  ةاإلقليميّ  التنفيذّية يدعو األمين العام اللجان ) ث
 .استشارة السكرتير اإلقليميّ 

يمكن الّلجان التنفيذّية اإلقليمّية أن تدعو ممّثلين عن المنّظمات المنتسبة في المنطقة لحضور  ) ج
 اجتماعاتها على حسابها الخاص أو من الميزانّية اإلقليمّية. 

  
  

  التأسيسيّة الھيئات اجتماعات في المشاركة على المترتّبة النفقات تسديد: 9 الملحق
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ُتَطَبق هذه األحكام على األعضاء األصيلين، أو البديلين في حال غياب األعضاء األصيلين، المشاركين في 
  اجتماعات الهيئات التأسيسّية التالية: 

  ّ؛المجلس التنفيذي 

 ؛لجنة التوجيه 

 ؛اللجان التنفيذّية اإلقليمّية 

 العالمّية؛ لجنة المرأة 

 .لجان المرأة اإلقليمّية 

  
األصيلين، أو األعضاء البديلين عضاء ألة نفقات السفر واإلقامة عن اللخدمات العامّ  حاد الدوليّ االتّ يغطي 

تقع في  في المائة 100مؤّشرها  بلدان باستثناء األعضاء اآلتين منفي حال غياب األعضاء األصيلين، 
عملّية تنظيمات السفر الخاصة باالّتحاد الدولّي للخدمات العامة، الجراءات تَِّبع اإلت. القارة حيث ُيعقد االجتماع

االّتحاد الدولّي للخدمات العامة، شرط أن تكون األوضاع المالّية للمنّظمة التي يمّثلها العضو سليمة تجاه 
  وذلك وفقًا للمادة الرابعة المعنونة "رسوم االنتساب". 

  
  

  األساسيّة القطاعات: 10 الملحق

  
  االّتحاد الدولّي للخدمات العامة مجموعة من القطاعات تحتّل األولّية، وهي:  عملبرنامج  حّدد

  
 الصّحة والخدمات االجتماعّية خدمات 

 العامة المرافق 

 واإلقليمّيةالمحلّية  الحكومات 

 العامة اإلدارة 

 والثقافةالتعليم  دعم  

   



 

 

 

  لعامة

 للخدمات 
 للخدمات 

 

ملّية الدمج 
يها مؤتمر 
ى االّتحاد 

 األوروبّي 
قاد مؤتمر 

ا الخدمات بات

الّتحاد الدولّي
الّتحاد الدولّي

ي: لى ما يل

ل استكمال عمل
لتي وافق عليه

التابعة إلىيذية 
  

لّيات االّتحاد 
تنتهي مع انعقا

 

لنقاب األوروبيّ  

  عامة

20  

القات بين اال
مده مؤتمر اال
، وقد وافق عل

 العامة مخّول
اس الوثائق ال
 واللجنة التنفيذ
تعاون المنّقح. 

أوروّبا وهيكلّي 
ن المتوّقع أن تن

20. 

  

واالتّحاد لعامة

   بين
  مات العامة

 الخدمات العا

2008أكتوبر  1

  

مة بشأن العال
ة، الذي اعتم

،2007سبتمبر 

ولّي للخدمات 
عامة على أسا
منطقة أوروّبا 
 ذلك اّتفاق التع

 –ت العامة 
الّية، التي من

009في العام 
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ال للخدمات ولّي

تعاونالّتفاق 
 الدولّي للخدم
روبّي لنقابات

10في  –خيرة 

 المقّدمة

 للخدمات العا
خدمات العامة

س 28و 24ن 

لى االّتحاد الدو
 الخدمات العا
مة اإلقليمّي لم
عامة، بما في ذ
لدولّي للخدمات
ل الفترة االنتقال
ف دمات العامة

   

الدو االتّحاد ين

ات
االّتحاد
واالّتحاد األور

النسخة األخي

: 

ّتحاد الدولّي ل
بّي لنقابات الخ

في فيينا بيند 

فيذّي التابع إلى
لنقابات وروبّي 

للخدمات العامة
ت الخدمات العا
ت االّتحاد الد
ت العامة خالل
ي لنقابات الخد

   

بي التعاون فاق

عاون هذا عن:
ن مؤتمر االّت
الّتحاد األوروبي

الذي انعقد، 2

ن المجلس التنف
ع االّتحاد األور
تحاد الدولّي لل
وروبّي لنقابات
م دمج هيكلّيات
ابات الخدمات
ّيتحاد األوروب

اتّف: 11 لملحق

اّتفاق التع ىأتّ 
بيان ..1

واالالعامة 
8العامة الـ

 

إّن" )1
مع
االّت
األو

يتّم )2
لنقاب
االّت

  
  

ال

  

  

  

  
أتي .1

1
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اد الدولّي للخدمات ُترّفع التقارير بشأن عملّية الدمج إلى المجلس التنفيذي التابع إلى االّتح )3
 العامة بصورة منتظمة."

يونيو  11و 8يصادق مؤتمر االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة الثامن، المنعقد بين  .1.2
 في بركسيل، على المادة الخامسة من نظامه األساسّي بشأن العضوّية.  2009

 

. 2010فقة حّيز التنفيذ في األّول من يناير يدخل اتّفاق التعاون المنّقح هذا والترتيبات االنتقالّية المر  .2
 في وقته.  هذا إبطال أجزاء من االتّفاقُيحدَّد وتبقى الترتيبات االنتقالّية سارية؛ و 

  
  رؤيا مشتركة

 

من االّتحاد الدولّي للخدمات العامة واالّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة أّن الخدمة  عتبر كلٌّ يَ  .3
العامة الديمقراطّية التي تخضع للمساءلة تلعب دورًا أساسّيًا في إحداث تنمية اقتصادّية واجتماعّية 

مات ن/ات في هذه الخدأن يتقاضى العاملو يعتمد على  ةفّعالبصورة مستدامة ومنصفة. فتأمين الخدمات 
ويشركهم في صقل الخدمات  ياً ة، وأن يكون عملهم مرضمة، وأن يتمّتعوا بشروط عمل الئقمداخيل مالئ

 التي يؤّمنونها. 

 

وتسعى المنّظمتان إلى تعزيز المساواة والتنّوع، وٕالى مكافحة كافة أشكال التمييز. كما أّنهما ملتزمتان  .4
لجماعّي، وتمكين قدرات المنّظمات المنتسبة واألعضاء. وتهدفان إلى تعزيز حرّية التنظيم والتفاوض ا

اغتنام فرصة إصالح القطاع العام من أجل العمل على مسائل أساسّية بالنسبة إلى رفاه المجتمعات 
 وتنميتها. 

  
  األهداف المشتركة

 

بعدد كبير من األعضاء العامة يتمّتع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة واالّتحاد األوروبي لنقابات الخدمات  .5
 ويسمح العمل معًا بالنسبة إلى المنّظمتين بأن:كين. رَ المشتَ 

 ترفعا التحّديات التي تطرحها العولمة؛ .5.1

 ؛يّ العالمي و وروبيين األمستو التربطا العمل النقابّي على  .5.2

 تحّسنا الخدمات المقّدمة إلى األعضاء؛ .5.3

 تستخدما مواردهما بأفضل طريقة؛ .5.4
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 التمثيل والتنظيم؛تنّسقا  .5.5

 تحّددا األعضاء الممكن استقطابهم.  .5.6

 

إّن االّتحاد الدولّي للخدمات العامة واالّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة مرتبطان عبر اعترافهما  .6
ّظمة لنقابات الخدمات العامة على أّنه المن ، ويعمل االّتحاد األوروبيّ اناألساسيّ  هماالمتبادل بنظام

اإلقليمّية التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة في أوروبا. ويضاف نظام االّتحاد األوروبّي لنقابات 
 الخدمات العامة األساسّي إلى نظام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة األساسّي كملحق. 

  
  لجنة التعاون المشتركة

 

العام،  اد الدولّي للخدمات العامة وأمينهين، تضّم رئيس االّتحيتّم إنشاء لجنة تعاون مشتركة بين المنّظمت .7
 ورئيس االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة وأمينه العام. 

 

قتصر دور اللجنة األساسّي على مراقبة اتّفاق التعاون وضمان التنسيق والتعاون بين المنظمتين. وي .8
إلدارة والموّظفين/ات في المنّظمتين. كما تقع على عاتق وينطوي ذلك على تنظيم اجتماعات تنسيق بين ا

رز بشكل عام، على أن ُترَفع التقارير بشأنه إلى برنامج أنشطة مشترك والتقّدم المحاللجنة مسؤولّية مراقبة 
  هيئات صنع القرار في المنّظمتين. 

  
 ويقع على عاتق اللجنة المشتركة بشكل خاص أن تدرس: .9

 

 بما في ذلك اقتراحات االنتساب والفصل؛ –قضايا العضوية  .9.1

 استراتيجّية االستقطاب؛ .9.2

 تنسيق المشاريع؛ .9.3

 المسائل المالّية؛ .9.4

 العالقات مع المنّظمات األخرى؛ .9.5

 حّل النزاعات. .9.6

 

 ومن المتوّقع أن تعقد اللجنة اجتماَعين عاديَّين كّل سنة.  .10

   



 

 

 

ّي لنقابات 

ضمن اّتحاد 
ى االّتحاد 
امة خالل 
ر االّتحاد 

ول من  األ

الّتحاد األوروبي

ت العامة ض
جيه التابعة إلى
 الخدمات العا
 خالل مؤتمر
ّيز التنفيذ في 

 

  عامة

20  

ت العامة واال

لدولّي للخدمات
قة لجنة التوج
وبّي لنقابات 
ساسّي الجديد
هذا االتّفاق حّي

  

   بين
  العامةمات 

 الخدمات العا

2008أكتوبر  1

لدولّي للخدمات

مة واالّتحاد ال
مة. وبعد موافق
 االّتحاد األورو

سألم ااد النظا
، يدخل ه200
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تعاونالّتفاق 
 الدولّي للخدم
روبّي لنقابات

10في  –خيرة 

 أّي االّتحاد ال

لخدمات العام
لخدمات العامة
 التابعة إلى 
، وبعد اعتما

09 في يونيو 

   

ات
االّتحاد
واالّتحاد األور

النسخة األخي

بهذا االتّفاق، 
 ي: 

  منيّ 

بّي لنقابات ال
بّي لنقابات الخ
جنة التنفيذية

2008وفمبر 

لعامة المنعقد 

   

  عنّيان

ان المعنّيان ب
ة، على ما يلي

الزمنق وٕاطاره 

الّتحاد األوروب
الّتحاد األوروب
جت العامة والل

ي نومنعقدة ف
ت الخدمات ال

 

المعن الطرفان 

الطرفا يتّفق
خدمات العامة
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  وهوّيته االّتحاداسم  – ثالثاً 
  

 العامة الخدمات لنقابات األوروبيّ  االّتحاد إنّ  هذا، األساسيّ  النظام من 1 المادة في جاء ما بحسب .13
 :هو

 

اّتحاد يضّم منّظمات نقابّية مستقّلة وديمقراطّية للعاملين/ات في الخدمات العامة والخدمات  .13.1
 العامة في أوروّبا؛التي تخدم المصلحة 

 

لخدمة العامة على المستوى العالمّي وهو ن/ات في اياّتحاد يساهم في تعزيز مصالح العامل .13.2
 عن االّتحاد األوروبّي/ والسياسات األوروبّية الداخلية؛ مستقلّ 

 

 اّتحاد منتسب إلى االّتحاد األوروبّي للنقابات العّمالّية؛ .13.3

 

 االتحاد الدولّي للخدمات العامة في أوروّبا؛المنّظمة اإلقليمّية التابعة إلى  .13.4

 

بحسب ما يحّدده نظام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة األساسّي ونظام الجغرافّية  المنطقة .13.5
 االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة األساسّي.

 

ت العامة رمز االّتحاد يضيف االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدما، 13.4و 13.3في ما يتعّلق بالفقرتين  .14
 االتحاد الدولّي للخدمات العامة على رأس كافة منشوراته، ويذكر أّن:رمز األوروبّي للنقابات العّمالية و 

 

عضو في االّتحاد األوروبّي للنقابات العّمالّية هو االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة  .14.1
 ة؛+ رمز االّتحاد األوروبّي للنقابات العّماليّ 

االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة يمّثل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة في أوروّبا +  .14.2
 رمز االّتحاد الدولّي للخدمات العامة.

  
  

  التعاون مجاالت – رابعاً 
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يتعاون االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة واالّتحاد الدولّي للخدمات العامة على حّل عدد من  .15
مذكورة في ما بعد. وبما أن مجاالت التعاون الالمسائل التي تخدم المصلحة العامة، ومجاالت التعاون 

 م األنشطة ذات الصلة بـ:اقب وتقيّ تتطّور مع الزمن، تتّفق المنّظمتان على مستوى الهيئات التأسيسّية وتر 

 

 الخدمات العامة النوعّية وخدمات المصلحة العامة؛ .15.1

 سياسة االّتحاد األوروبّي بشأن العالقات الخارجّية وبلدان الجوار؛ .15.2

القطاعات التي يمثلها االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة واالّتحاد الدولي للخدمات  .15.3
 العامة؛

 ة؛للحدود الوطنيّ  الشركات العابرة .15.4

 المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص والتنّوع؛ .15.5

 الحقوق النقابّية في القطاع العام؛ .15.6

 تنظيم العاملين/ات في القطاع العام واستقطابهم؛ .15.7

 التواصل والعالقات العامة حيثما يكون ذلك مالئمًا.  .15.8

  
  

  التعاون سبل - خامساً 
  

  التمثيل
الدولّي للخدمات العامة واالتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة في كافة االّتحاد كلٌّ من ُيمثَّل  .16

جان ى فرصة المشاركة في اجتماعات اللالهيئات التأسيسّية والمؤتمرات. وتقّدم كّل منّظمة إلى األخر 
 والمؤتمرات، ال سّيما تلك التي تغّطي مجاالت من المصالح المشتركة. 

 

 إّال أّنه مبدئّيًا: .17

 

ن االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة مسؤوًال عن االجتماعات والتواصل مع: يكو  .17.1
أرباب العمل من القطاع العام في و االّتحاد األوروبّي للنقابات العّمالّية واّتحاداته المنتسبة الصناعّية، 

القطاعّي في االّتحاد الحوار االجتماعّي و أوروّبا، والمنّظمات األوروبّية غير الحكومّية ذات الصلة، 
مؤّسسات االّتحاد األوروبّي وهيئاته على غرار المفوضّية و األوروبّي واالجتماعات المرافقة له، 
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األوروبّية والبرلمان األوروبّي واللجنة االقتصادّية واالجتماعّية، ولجنة المناطق، ومنّظمات أوروبّية 
 أخرى على غرار المجلس األوروبّي؛

 

االجتماعات والتواصل مع: االتحاد الدولّي  لدولّي للخدمات العامة مسؤوًال عنايكون االّتحاد  .17.2
للنقابات العّمالّية واالّتحادات النقابّية العالمّية المنتسبة إليه، ومنّظمات أرباب العمل العالمّية، 

عاون الت منّظمةواللجنة النقابّية االستشارّية التابعة إلى  والمنظمات غير الحكومّية ذات الصلة،
والتنمية في الميدان االقتصادّي، ووكاالت األمم المّتحدة بما في ذلك منّظمة العمل الدولّية، ومنّظمة 

 التجارة العالمّية، والمنّظمات المالّية العالمّية. 

  
  العضوّية واالستقطاب

  
ال  –شأن العضوّية بهدف تنفيذ المادة الخامسة من نظام االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة ب .18

سّيما في ما يتعّلق بضرورة أن تكون النقابات األعضاء منتسبة مبدئّيًا إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات 
 ّم االتّفاق على ما يلي: ت –الخدمات العامة واالّتحاد الدولّي للخدمات العامة 

 

 تنظيم مشتركة وتقييمها بصورة منتظمة؛إعداد استراتيجّية استقطاب و  .18.1

 

يمكن كافة النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة في منطقة أوروّبا، غير  .18.2
رسمّية إضافّية. حيث تسّدد رسوم أن تنتسب من دون شروط المنتسبة حالّيًا إلى االّتحاد األوروبّي 
اللجنة في التوافق عليه تّم ابات الخدمات العامة تدريجّيًا، وفق ما االنتساب إلى االّتحاد األوروبّي لنق

التنفيذّية التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة. وُتَطبَّق شروط تأشير االّتحاد 
العامة/ االّتحاد الدولّي للخدمات العامة (راجع الملحق: الترتيبات  األوروبّي لنقابات الخدمات

 ؛االنتقالّية، الفقرة الثانية بشأن رسوم االنتساب)

 

يشّجع االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة كافة نقاباته المنتسبة على االنتساب إلى  .18.3
 االّتحاد الدولّي للخدمات العامة؛
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تدرس اللجنة التنفيذّية التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة كافة طلبات  .18.4
يها وٕالى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة. ويرسل المقدمة إل –ضمن نطاقها التنظيمّي  –االنتساب 

 موقفه من طلبات االنتساب إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة ليعّلق عليها ويدرسها بدوره؛

 

واألمر سّيان بالنسبة إلى طلبات اإلعفاء من رسوم االنتساب أو تخفيضها أو سحب  .18.5
 االنتساب؛

 

االّتحاد  وأاالّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة  وفي حال لم تحترم منّظمة منتسبة إلى .18.6
رَفع تُ موجباتها المالّية تجاه أّي من المنّظمتين لمّدة سنتين على التوالّي، الدولّي للخدمات العامة 

القضّية إلى اللجنة التنفيذّية التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة والمجلس التنفيذّي 
تابع إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة قبل إلغاء االنتساب. وُيَطبَّق قرار الفصل على المنّظمتين، ال

حاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة من نظام االتّ  5من المادة  3لفقرة إّال في حال تطبيق أحكام ا
ى مساعدة مالّية حقوقها بها في األساسّي. وتفقد النقابات المنتسبة التي تتمّتع بأهلّية الحصول عل

 حال لم تسّدد المتأّخرات المتوّجبة عليها؛ 

 

االّتحاد  وأفي حال انتهكت منّظمة منتسبة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة  .18.7
 االّتحادين ومبادئهما وأهدافهما، تدرس اللجنة التنفيذّية التابعة إلىأحد الدولّي للخدمات العامة قيم 

االّتحاد الدولّي للخدمات المجلس التنفيذّي التابع إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة و 
 العامة الموقف الذي يجدر اّتخاذه قبل طرد المنّظمة؛

 

االّتحاد  وأعلى كّل منّظمة تنوي االنسحاب من االّتحاد األوروبي لنقابات الخدمات العامة  .18.8
 أن تعلم المنّظمتين في الوقت نفسه. الدولّي للخدمات العامة 

  
  الشؤون المالّية

  
 مصادر دخل متعّددة. ومن بينها:من ُيموَّل عمل االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة  .19

 

رسوم االنتساب إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة، وفق ما يحّدده المؤتمر و/أو  .19.1
 اللجنة التنفيذّية؛
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إلى العمل في أوروّبا، وفق ما جاء في الفقرة  االّتحاد الدولّي للخدمات العامةمساهمات  .19.2
 )؛20(

الخدمات العامة، ت مساهمات إضافّية من النقابات منتسبة فقط إلى االّتحاد األوروبّي لنقابا .19.3
 ).22) و(21بحسب ما جاء في الفقرتين (

 

ة التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة الصادرة وفقًا لتوصيات اللجنة التنفيذّية اإلقليمّية األوروبيّ  .20
% من مدخوله 18، يحّول االّتحاد الدولّي للخدمات العامة مبلغًا سنوّيًا بنسبة 2007أبريل  18-17في 

 . وتجري التحويالت2010الناتج عن رسوم انتساب نقاباته في أوروبا، وذلك ابتداًء من األّول من يناير 
ح التحويالت الربع سنوّية عند صدور خر تقرير تدقيق متوّفر. وتصحَّ ُتحَتسب على أساس آكّل ربع سنة و 

 . 2012تقرير التدقيق الجديد في أبريل. ويمكن إعادة النظر في النسبة بعد العام 

 

ة ترّكز على حاجات عامة التحويل المالّي لينّظم أنشطيستخدم االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات ال .21
النقابات الجديدة المنتسبة إليه من منطقة االّتحاد الدولّي للخدمات العامة األوروبّية، بحسب ما تبّينه 

ومن ماذا نفعل وكيف؟"، وبحسب ما تّم االتّفاق عليه في اللجنة التنفيذّية.  –الوثيقة "تصميم األنشطة 
ابات الخدمات العامة الجديد ضمن التنظيم الموّسع، ال بّد أجل تنفيذ برنامج عمل االّتحاد األوروبّي لنق

من توظيف األمانة العامة التابعة له موّظفين/ات جدد. ويمّول التحول المالّي الوظائف الجديدة. كما 
يرفع االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة تقارير مالّية وحسابات مدّقق فيها إلى االّتحاد الدولّي 

 ي قام به. ذل اليت العامة بشأن إنفاق أموال التحو للخدما

 

لضمان البرنامج، يوازي مساهماته في االّتحاد  اً صندوقينشئ االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  .22
ح هذا الصندوق سنوّيًا على أساس صحَّ ه العام. ويُ ت الخدمات العامة وذلك من احتياطاألوروبّي لنقابا

الحسابات المدّقق فيها للسنة الفائتة. وُيضاف هذا الصندوق إلى المساهمات وُيَبيَّن على ميزانّية اإلنفاق 
 السنوّية. 

  
عملّية الدمج، على النقابات المنتسبة إلى االّتحاد األوروبّي للنقابات العامة أن مراحل كمرحلة من  .23

تحويل مساهمًة في يوازي المبلغ الذي سّددته النقابات المنتسبة األخرى عن كّل عضو  تدفع رسمًا إضافّياً 
االّتحاد الدولّي للخدمات العامة المالّي. وُتدَفع هذه المساهمة تدريجّيًا، بحسب ما قّررت اللجنة التنفيذّية 

 التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة.



   
 

59 
 

  
  المستويين اإلدارّي والماليّ التسليم على 

 

يتّم نقل المسؤولّية اإلدارّية والمالّية ذات الصلة بالمكاتب اإلقليمّية الفرعّية األوروبّية، بما في ذلك  .24
عمل الموّظفين/ات اإلقليمّيين الفرعيين الخمسة إلى أمين عام االّتحاد عقود ارة المكاتب و المراقبة، وٕاد

 . 2010لعامة في األّول من يناير األوروبّي لنقابات الخدمات ا

  
  جمع األموال

 

م كّل منّظمة األخرى بخططها لجمع األموال اإلضافّية من موارد تمويل مختلفة من أجل تنفيذ علِ تُ  .25
 األنشطة، وذلك تفاديًا لالزدواجّية في طلبات التمويل. 

  
  األبحاث والمعلومات

 

تتمّتع المنّظمتان بإمكانّية الوصول إلى شبكات األخرى لألبحاث والمعلومات، وذلك من خالل  .26
، واالّتحاد الدولّي للنقابات العّمالّية، واللجنة أخرى نقابّية عالمّيةنقاباتهما المنتسبة الوطنّية، واّتحادات 

لميدان االقتصادّي، واالّتحاد األوروبّي االستشارّية النقابّية التابعة إلى منّظمة التعاون والتنمّية في ا
للنقابات العّمالّية ووحدة األبحاث التابعة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة، باإلضافة إلى العالقات مع 
الوكاالت الحكومّية. وحيثما يكون ذلك مالئمًا، يتبادل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة واالّتحاد األوروبّي 

 لخدمات العامة األبحاث والمعلومات في المجاالت ذات الصلة بمصلحتهما المشتركة. لنقابات ا

  
  التدريب

 

يوّسع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة واالّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة نطاق تعاونهما ذات  .27
الصلة بالتدريب النقابّي وبرامج التثقيف، بما في ذلك تبادل الخبراء، وٕاعداد مواد مشتركة ودعوة النقابات 

ّولة من البرامج الممتجدر اإلشارة إلى أّن و  التدريب.قات الدراسّية وبرامج المنتسبة من المنّظمتين إلى الحل
يديرها االّتحاد الدولّي للخدمات العامة بالتعاون مع االّتحاد األوروبّي لنقابات الخارج في منطقة أوروبا 

 أّما البرامج التي يمّولها االّتحاد األوروبّي فيديرها مبدئّيًا االّتحاد األوروبّي لنقاباتالخدمات العامة. 
 الخدمات العامة. 
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  النزاعات ودّياً  وحل المصالحة – سادساً 
 

يعترف الطرفان بأهمّية المحافظة على االتّفاق وعلى العالقات الودّية بين المنّظمتين وبالتالّي يّتفقان  .28
 اع قد ينشأ قبل إعطاء إشعار بإنهاء االتّفاق. ز على أن يسعيا إلى حّل أّي ن

 

قضّية تقلقه تنتج عن سير اتّفاق التعاون وذلك وفق أحكام حّل  ويمكن أّي طرف أن يعرض أيّ  .29
النزاعات هذه. وعلى مستوى أّي مرحلة من المراحل المذكورة أدناه، من األفضل حّل النزاعات ودّيًا 

 وبصورة غير رسمّية.

 

 المرحلة األولى: لجنة التعاون

، وتدرس إمكانّية حّل المسألة. ويمكن موضوع النزاع رسمّياً تنظر لجنة التعاون في القضّية  .29.1
 اللجنة أن تضّم مسؤولين/ات آخرين للمساعدة في حّل النزاع في حال وافق الطرفان على ذلك. 

  
 المصالحة والتحكيم

ق ثالث للمصالحة بين الطرفين بهدف المساهمة في التفاوض وحل يُتدَرس إمكانّية دعوة فر  .29.2
 النزاع.

  
  

  االّتفاق طبيعة – سابعاً 
 

من اللجنة التنفيذّية التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة  يراقب تطبيق االتّفاق كلٌّ  .30
والمجلس التنفيذّي التابع إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة. ويمكن تنقيحه ويمكن تعديله في حال دعت 

تابع إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة الحاجة، وذلك من خالل اقتراحات يرفعها المجلس التنفيذّي ال
و/أو اللجنة التنفيذّية التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة في أّي وقت كان. كما يمكن 

شهرًا. وفي حال قّدم احد الطرفين إشعارًا  بعد التبليغ عن رغبته باثني عشر أّي فريق أن ينهي االتّفاق
، أو حّتى إبرام عقد جديد يحّل محل االتفاق بمجمله اثنا عشر شهراً  يبقى االتفاق سارياً  بإنهاء االّتفاق،
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مجلس الذي تّم انهاؤه. وتدرس اللجنة التنفيذّية التابعة إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة وال
 فاق جديد. إلى االتحاد الدولّي للخدمات العامة إمكانية إعداد اتّ  التنفيذّي التابع

 

 اتّفاق التعاون هذا هي النسخة الفرنسّية. النسخة الرسمّية التي يركن إليها تفسير  إنّ  .31
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  تعاون بينالاّتفاق 

  االّتحاد الدولّي للخدمات العامة
  واالّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة

  
  الملحق: الترتيبات االنتقالّية

  
  2008أكتوبر  10في  –النسخة األخيرة 

  
  واألنشطةالتوظيف والشؤون المالّية  – أّوالً 
  

 :31/12/2012و 1/1/2010ُتطّبق الترتيبات االنتقالّية التالّية خالل الفترة الممتّدة بين  .32

 

نشئ االّتحاد الدولّي للخدمات العامة صندوقًا لضمان البرامج األوروبّية من احتياطه العام، يُ  .32.1
ويوازي ثالث سنوات من مساهماته إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة. وتحّول األموال 

اس الحسابات المدّقق إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة سنوّيًا، وُيحدَّد المبلغ على أس
 فيها للسنة الفائتة. 

 

 األنشطة التي تحتاج تمويًال:  .32.2

ّي لنقابات الخدمات االّتحاد األوروب العامة في مانةاألتوظيف ثالثة أشخاص إضافيين في  )1
، بما في ذلك مسؤول/ة عن تنسيق األنشطة بين أوروّبا الوسطى والشرقّية، وذلك تحت العامة

) من هذا 24للفقرة ( حاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة ونائبه. ووفقاً إشراف أمين عام االتّ 
 ائف المطلوبةعّد أمين عام االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة توصيفًا للوظاالتّفاق، ي

وينطوي المحتوى على المهام التي تّم تبادلها بين الفريقين. ويرسل  –بحسب المقتضى 
 عام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة كي يعّلق عليها ويدرسها؛ لى أمينإالتوصيف 

 أربعة مكاتب إقليمّية فرعّية وموّظفيها/ات؛ )2

 الشرقّية سنوّيًا؛ اأربعة اجتماعات لدائرتي أوروّبا الوسطى وأوروبّ  )3

 أنشطة وهيكلّيات خاصة بالعاملين/ات الشباب؛ )4



   
 

63 
 

 والشرقّية؛مشاريع وأنشطة خاصة في أوروّبا الوسطى  )5

سّددت كامل رسوم قد % و 100كلفة سفر المشاركين/ات من البلدان التي ال يبلغ مؤّشرها  )6
انتسابها، وٕاقامتهم ذات الصلة باجتماعات االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة 

 ؛التابعة إليه التنفيذّية ةلجنالومؤتمراته؛ بحسب ما اّتفقت عليه 

لى لغات أخرى حيثما يكون ذلك والترجمة التحريرّية والفورّية إ رسمّية،اعتماد الروسية كلغة  )7
 مالئمًا. 

 

تّفق الطرفان على الترتيبات ذات الصلة بتحويل عقود الموّظفين/ات انطالقًا من األّول من ا .32.3
 . ويتم تحويل الموّظفين/ات على أساس شروط أفضل أقّله من شروط عمله الحالّية. 2010يناير 

  
  

  االنتساب رسوم – ثانياً 
  

 .31/5/2009من المتفق عليه زيادة رسوم االنتساب تدريجّيًا وبصورة مالئمة ابتداًء من  .33

  
 بالنسبة إلى النقابات المنتسبة فقط إلى االّتحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة:

ّتحاد اعتماد رسوم انتساب إضافّية بصورة تدريجّية (ذات الصلة بالعمل الذي يقوم به اال .33.1
 ثالث سنوات.تمتّد على منطقة أوروّبا) على فترة  –الدولّي للخدمات العامة 

  
 بالنسبة إلى النقابات المنتسبة فقط إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة:

ل الذي يقوم به االّتحاد اعتماد رسوم انتساب إضافّية بصورة تدريجّية (ذات الصلة بالعم .33.2
 سنوات.تمتّد على أربع ) على فترة الخدمات العامةاألوروبّي لنقابات 

 

 ال بّد من أن توافق لجنة التعاون على أّي استثناء عن الترتيبات المذكورة أعاله. .34

  
  

  اّتفاق التعاون تنقيح
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، وقبل عقد االّتحاد الدولّي للخدمات العامة مؤتمره العالمّي، تجري مراجعة مشتركة 2012في العام  .35
 التعاون:التّفاق 

مكانّية االّتفاق على توسيعها وٕاّال تسقط في ذلك إبما  –تدرس سير الترتيبات االنتقالّية  .35.1
 بموجب هذا االّتفاق؛

 درس أّي تغييرات قد تطرأ على هذا االّتفاق قد تكون ضرورّية بعد الخبرة؛ .35.2

 ات الصلة بالتحويل. ذإعادة النظر في الترتيبات  .35.3

 

مع التأكيد على أّن أّي تغييرات مقترحة يجب أن يوافق عليها ، ة التنقيحلجنة التعاون المشتركُتجري  .36
 الفريقان. 
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  أقاليم االتّحاد الدولّي للخدمات العامة تبيّن: خريطة العالم التي 21 الملحق

  
  العربّية والبلدان إفريقيا
  الجزائر
  البحرين
  مصر
  العراق
  األردن
  الكويت
  لبنان

  المغرب
  فلسطين
  تونس

  اليمن جمهورّية
 باإلنكليزّية، المتحّدثة إفريقيا

  والغربّية والشرقّية والوسطى
  بوروندي

  غانا
  كينيا
  ليباريا
  نيجاريا
  روندا
  ليون سييرا
  تنزانيا
  أوغندا
  المتحّدثة بالفرنسّية إفريقيا
  بنين
  فاسو بركينا

  كاميرون
  الوسطى إفريقيا جمهورّية

  تشاد
  ديفوار كوت

  الديمقراطّية كونغو جمهورّية
  غينيا
  مالي
  نيجر

  السنيغال
  توغو

  الجنوبّية إفريقيا
  أنغوال

  بوتسوانا
  لسوتو
  ماالوي

  موريتوس
  موزمبيك
  نامبيا
  افريقياجنوب  اّتحاد

  سوازيالند
  زامبيا

  زمبابوي
  الهادئ والمحيط آسيا
  الشرقّية أسيا
  الصين كونغ، هونغ
  اليابان
  كوريا
  ماكاو

  مونغوليا
  تايوان
  أقيانيا
  أستراليا
  الكوك جزر
  فيجي

  نيوزيالند
  غينيا نيو بابوا
  ساموا
  تونغا
  فانواتو

  آسيا الجنوبّية
  بنغالدش

  الهند
  نيبال

  باكستان
  سريالنكا

  

  شرقّية الجنوبّية آسيا
  كميبوديا
  إندونيسيا
  ماليزيا
  الفيليبين
  سنغافورة
  تايالندا
  أوروبا

  وفرنسا بينيلوكس
  بلجيكا
  فرنسا

  اللكسمبورغ
  هولندا
  الوسطى أوروبا
  والهرسق البوسنة
  كرواتيا

  ةتشيكيّ الجمهورّية ال
  السابقة يوغوسالفيا

  مقدونيا
  هنغاريا
  كوسوفو

  مونتينيغرو
  صربيا

  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  باأللمانّية ثةالمتحدّ  البلدان
  النمسا
  ألمانيا
  سويسرا
  ا المتوّسطيةأوروبّ 
  قبرص
  اليونان
  اسرائيل
  إيطاليا
  مالطا

  البرتغال

  اسبانيا
  ةأوروبا الشماليّ 

  الدنمارك
  فنلندا

  ايسالندا
  النروج 
  السويد

  ةة الشرقيّ أوروبا الشماليّ 
  أرمينيا

  بيالروسيا
  إستونيا
  جورجيا
  التفيا
  لتوانيا
  أوكرانيا
  سيا الوسطىآروسيا و 

  كازاخستان
  كيرغيستان

  روسيا
  تادجيخستان

  ةة الشرقيّ أوروبا الجنوبيّ 
  ألبانيا

  أزربيجيان
  بلغاريا
  مولدوفا
  رومانيا
  تركيا

  وٕايرلندا المملكة المّتحدة
  إيرلندا

  المملكة المّتحدة
  القارة األميركّية
  دول األندين

  أروبا
  بوليفيا

  كولومبيا
  اإلكوادور

  البيرو
  فنزويال
  البرازيل
  كندا

  الكراييب
  انغيليا

  انتيغوا وباربودا
  باهامس
  بربادوس
  بيليتز
  برمودا
  كوراكاو
  دومينيكا
  غرينادا
  غييانا
  هاييتي
  جامايكا
  مونتسيرا

  سان لوسيا
  والغرانادين سان فانسان
  سينت مارتين

  ترينيداد وتوباغو
  والمكسيك أميركا الوسطى

  كوستا ريكا
  الدومينيكان
  السلفادور
  غواتيماال
  هوندوراس
  المكسيك
  نيكاراغوا

  بناما
  المخروط الجنوبي

  األرجنتين
  تشيلي

  الباراغواي
  األوروغواي

  األميركّية المّتحدةالواليات 
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  العامة للخدمات الدوليّ  لالتّحاد األساسّ  النظام في الشباب لجنة بإدراج الخاصة التعديالت اعتماد بشأن 54 رقم القرار

  )اإلسبانّية باللغة القرار من األصلّية النسخة إعداد(تّم 
  

  إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالّتحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 
  2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

  
  مكّرر. 11إدراج لجان الشباب العالمّية واإلقليمّية في المادة يقّرر 

  
إن لجنة الشباب العالمّية هي هيئة استشارّية للمجلس التنفيذّي، تتأّلف من عضو أصيل شاب (لم يتجاوز الثالثين من   مكّرر 11.1

يقوم عمره عند انتخابه) عن كّل لجنة تنفيذّية إقليمّية ومن ممّثل/ة شاب (لم يتجاوز الثالثين من عمره عند انتخابه) عن كّل إقليم فرعّي، 
وفي حال لم يكن العضو األصيل في اللجنة التنفيذّية اإلقليمّية عضًوا في لجنة الشباب، وكان العضو البديل عضًوا مقام العضو البديل. 

  فيها، يمكن تعيين عضو بديل ثاٍن. إّن الرئيس اإلقليمّي والسكرتير اإلقليمّي أعضاء بحكم المنصب في لجنة الشباب. 
وارد المخّصصة للجنة الشباب العالمّية، وُتسَتعرض بصورة دورّية من أجل تمكين يوافق المجلس االستشارّي على الم  مكّرر 11.2

  اللجنة من تمثيل العّمال الشباب في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة.
 َتنَتخب لجنة الشباب العالمّية من بين أعضائها رئيًسا، يكون عضًوا بحكم المنصب في المجلس التنفيذّي وفي لجنة  مكّرر 11.3

التوجيه. كما تنتخب نائب رئيس أّول من إقليم يختلف عن إقليم الرئيس، يكون عضًوا بديًال عن الرئيس. يكون الرئيس مسؤوًال أمام 
  المجلس التنفيذّي. 

  
 Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP), Sindicato de Obreros y Empleados de laرفعه

Municipalidad de Asunción (SINOEMA), Sindicato de Trabajadores de la Empresa Itaipu Binacional 
(STEIBI), Paraguay; Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), Confederación 
Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), Federación Nacional de 

Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) .شيلي ،  
  القرار. ّتحاد الدولّي للخدمات العامة باالعتراض علىيوصي المجلس التنفيذي في اال
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  7.3و 5.1 مادتَْينال في الواردة للتعديالت الكامل النصّ 

  
  )31 رقم المقَتَرح التعديل

  
  :تعديل القطاعّي، بالتمثيل الخاصة 5.1 المادة

  
  سير عملها.بحسب القطاعات ضمن االّتحاد الدولّي للخدمات العامة غير محّددة تحديًدا دقيًقا، ال بحسب هيكلّياتها وال حيث أّن 

  
قواعد دون أّي  المشاركة في القطاعات تختلف على نطاق واسع من دون تحديد عدد المشاركين في الهيئات القطاعّية، ومنوحيث أّن 

  تدير تركيبة القطاع، أو سير عمله إن على المستوى المركزّي أو اإلقليمّي. 
  

هذا الواقع ال يمنع العمل القطاعّي من النمّو من دون ضرورة اعتماد قواعد رسمّية حول من ينتمي إلى قطاع محّدد وكيف وحيث أّن 
  يقارب واليته.

  
مات في هيئات االّتحاد الدولّي للخد ال ترتبط بأحكام في النظام األساسّي تفرض تمثيل القطاعات هذه الهيكلّية غير الرسمّيةوحيث أّن 

  العامة التأسيسّية.
  

 المقتّرّحة.  5.1البند الثانّي من المادة  حذف وبالتالّي يقّرر
  

 القطاعيّ  والتمثيل تنّوعال 5.1

الدولّي للخدمات العامة كامل األعضاء المنتسبين إلى االّتحاد وذلك  يجب أن تحترم تركيبة كافة الهيئات التأسيسّية في االتحاد
  على مستوى:

 التنّوع (المادة األولى "المساواة واإلنصاف والتنّوع")؛ 

  المَعنَون "القطاعات األساسّية في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة")؛ 10والتمثيل القطاعّي (الملحق 

  (الفرعّية) (المادة الثانية عشرة "الهيئات والهيكلّيات اإلقليمّية)وتمثيل األقاليم 

  
  وأخذ التمثيل القطاعّي بعين االعتبار عندما يكون ذلك ممكًنا.

  .ويجدر تطبيق هذه المبادئ عند اختيار المرّشحين لمناصب الممّثلين األصيلين والبديلين لكافة الهيئات التأسيسّية



   
 

69 
 

  
  كندا ،National Union of Public and General Employeesاالقتراح  رفع
  

 ---------------------------------------------------------------------------  
  

 )32التعديل المقترح رقم 

  
  :التمثيل القطاعيّ التعديالت اإلضافّية بشأن ب الخاصة 7.3المادة 

  
  إلى نظام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة األساسّي.من الصعب إضافة أحكام خاصة بالتمثيل القطاعّي حيث أّنه 

  
  .  5.1معالجة هذا الجانب في التعديالت المقتَرحة على المادة  تتمّ وحيث أّنه 

  
  .7.3من المادة  9البند بالتالّي يقّرر حذف 

  
  وفق ما يلي:  7.3المادة ويقّرر أيًضا تعديل 

  
 المجلس التنفيذي من أعضاء بحكم المنصب وأعضاء أصيلين، وذلك كالتالّي: يتألف، 5.1ألحكام المادة  وفًقا  7.3

  
 المنصب؛ بحكم الرئيس 

 المنصب؛ بحكم العام األمين 

 المنصب؛ بحكملجنة المرأة  رئيسة 

  رئيس االّتحاد األوروبي لنقابات الخدمات العاّمة وأمينه العاّم بحكم المنصب، ويمكن لكّل منهما تسمية عضو بديل واحد؛ 

 مسدد عنهم رسم  ضوع 400.000عن كل  إقليمإضافة إلى شخص لكل  االتحاد، أقاليممن  إقليمالمساعدان عن كل  الرئيسان
 أصيالن.  عضوانالعضوية أو ما يزيد عن ذلك، ويكونان 

 رسم العضوية، ويستخدم باختيار هذه  عنهم عضو مسدد 500.000في تصرف كل منّظمة منتسبة تضّم أكثر من  مقعد
 المساواة بين الجنسين؛ هدفالمنظمات بنّية تعزيز 
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  الّلجنة  نهماوتعيّ  ،في وقت االنتخاب) عاماً  30من الشبابّ  عن كّل إقليم (أي األشخاص الذين يقّل عمرهم عن  عامالن
  أصيلين؛ كأعضاء المؤتمر خالل ينتخبا أنالتنفيذّية اإلقليمّية المعنّية على 

 على أن يتّم انتخابهم خالل المؤتمر.  أعضائها بين منكّل لجنة تنفيذّية إقليمّية هؤالء الممّثلين اإلقليميين  تعّين 

 10الممّثلون اإلقليمّيون القطاعات األساسّية في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة (الملحق  يمّثل .( 

  
  .ممكًنا ذلك يكون عندما االعتبار بعين القطاعيّ  التمثيل وأخذ

  
  .كندا ،National Union of Public and General Employeesاالقتراح  رفع
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بلًدا. ويناصر االّتحاد الدولّي  150مليون رجل وامرأة يؤّمنون الخدمات العامة الحيوّية في  20للخدمات العامة هو اّتحاد نقابّي عالمّي يمّثل إّن االّتحاد الدولّي 

عمل مع منظومة األمم المّتحدة للخدمات العامة حقوق اإلنسان، ويدافع عن العدالة االجتماعّية ويرّوج لوصول الجميع إلى الخدمات العامة العالية النوعّية. وهو ي
  وبالشراكة مع منّظمات عّمالّية وأهلّية وغيرها من المنّظمات األخرى.

  2017تشرين الثانّي/ نوفمبر  3في 
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