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 وتعديالتها المقترحةمسوّدة القرارات 

 

 + تعديالتها المقتّّرَحة  53إلى  3قرارات النقابات المنتسبة رقم 

  55ومسوّدة قرار المجلس التنفيذّي رقم 

 2017آب/ أغسطس 

 الثالثون االتحاد الدولّي للخدمات العامة مؤتمرال

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األول/ أكتوبر و 30المنعقد بين 

 سويسرا ،في جنيف

Draft Resolutions + Amendments August 2017 
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 "ال يولد أحد وهو يكره اآلخر بسبب لون بشرته، أو خلفيّته، أو دينه. 

 بل يتعلم أن يكره اآلخر، وإن أمكنه ذلك، هو بالطبع قادر على أن يتعلّم الحّب، ألّن الحب يدخل قلب اإلنسان

 طبيعيًّا أكثر منه الكره."

 

 

 

 نيلسون منديال، لمسيرة الطويلة نحو الحريّة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتّحاد الدولّي للخدمات العام 

2017 

 

 28/08/2017 –نسخة نهائيّة 
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 إلى المؤتمر العالمّي لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة المنعقد وتعديالتها المقتََرحة تُرفَع مسوّدة القرارات 

 2017ي العام ف

 

 فهرست المحتويات

 

 تجدر اإلشارة إلى أّن:

رفعهما بشأن تعديل النظام األساسّي، اللتان  2مسودّة القرار رقم و 2022 – 2018عمال لفترة ن جدول األأبش 1القرار رقم مسودّة 
بشأن رسوم االنتساب الذي  55منفصلتَين. أّما القرار رقم  في وثيقتَْيننشران المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة ي  

 رفعه أيًضا المجلس التنفيذّي فهو مدرج في هذه الوثيقة. 

 

 التعديالت المقترحة الخاصة بالقرارات:

 تّم إدراج التعديالت المقتََرحة في هذه الوثيقة، مع إبرازها باللون األزرق 

 باإلضافة إلى إدراج توصيات لجنة األنظمة. 

ِذفه فقد تّم إبرازه باللون األزرق وبالخّط العريض بعد أن ش ِطَب على هذا النحو:   ؛ حذف النّص القديمأّما النّص الذي ح 

ر بخّط تحته على هذا النحو:   .نص جديدوالنّص الجديد المقتَرح أ ضيف بخّط عريض وس ّطِ
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 فهرست المحتويات

 

 7 ................................................................................. (القرار ُسِحب) المدنيّة الخدمة في العاملين بشأن 3 رقم القرار مسودة

 7 .......................................................................................... المستقّرة غير الديمقراطيّة الَحْوَكَمة بشأن 4 رقم القرار مسوّدة

 8 ......................................... (القرار سُِحب) العمل برنامج ستوىم على الُمحَرز التقّدم ومراقبة المساءلة بشأن 5 رقم القرار مسوّدة

 8 ...................................................................................................... العالم تحّسن النقابيّون نما كلّما( 6 رقم القرار مسوّدة

 10 ....................................................................................... (القرار ُسِحب) األجور في المساواة بشأن 7 رقم القرار مسوّدة

 10 ................................................................. (القرار ُسِحب) العمل مكان على المنزليّ  العنف تأثير بشأن 8 رقم القرار مسوّدة

 10 ................................................................................. الَحيض فترة في هي لمن المساواة تحقيق بشأن 9 رقم القرار مسوّدة

 10 ..................................................................... واالجتماعيّة المهنيّة والحياة التعليم يصبح كي اعتمادها يجدر التي اإلجراءات

 10 ..................................................................................................................................... وبالتساويّ  للجميع متوفّرة

 11 ...................................................................................... المهاجرين مع تضامننا عن التعبير بشأن 10 رقم القرار مسوّدة

 SANCTUARY MOVEMENT .......................................................................................................... 11 وحركة

 الجنسانيّة الهويّة ومغايري الجنسيّ  الميل ومزدوجي المثليّينو بالمثليّات الخاصة النقابيّة السياسات تعزيز بشأن 11 رقم القرار مسوّدة

 13 ................................................................................... األخرى العالمية النقابيّة االتّحادات مستوى على وذلك والمتسائلين

 14 ........................................ (القرار ُسِحب) العام القطاع مستوى على التوظيف في األصليّين السكان بشأن 12 رقم القرار مسوّدة

 14 .......................................................................... الدوليّين المدنيّة الخدمة موّظفي دعم بشأن 13 رقم المرّكب القرار مسوّدة

 14 ................................................................................................................. (سابقًا 15و 14و 13 رقم القرارات دمج)

 18 .................................................... (القرار سُِحب) المدنيّة الخدمة موّظفي لحماية الفوريّ  التحسين بشأن 14 رقم القرار مسوّدة

(القرار ُسِحب) والدفاع لألمن المشتركة السياسة بعثة لموّظفي القانونية والحماية المالئمة التوظيف شروط بشأن 15 رقم القرار مسوّدة

 .................................................................................................................................................................... 18 

 19 ................................................................................................................. الهّشة العمالة بشأن 16 رقم القرار مسوّدة

 دمج) كوريا في اإلطفاء ورجال اليابان في المدنيّة الخدمة لموّظفي األساسيّة العمل بحقوق القويّة المطالبة بشأن 17 رقم المرّكب القرار

 19 ................................................................................................................................ (سابقًا 19و 17 رقم القراَرين

 20 ............................... وتعزيزها النقابيّة العضوية توسيع أجل من الدولية العمل منّظمة أدوات استخدام بشأن 18 رقم القرار مسوّدة

 21 .......................................... (القرار ُسِحب) الجنوبيّة كوريا في النقابيّة اإلطفاء رجال حقوق ضمان بشأن 19 رقم القرار مسوّدة

 21 ............................................ اإلندونيسيّة PLN مؤّسسة في الجماعي والتفاوض العمل برنامج تنفيذ بشأن 20 رقم القرار مسودة

 22 ................................................ المدنيّة الخدمة لموّظفي المستقلّة كمبوديا بنقابة الرسميّ  االعتراف بشأن 21 رقم القرار مسوّدة

 23 .................................................................................. نفسيًّا ضرًرا يعانون الذين العّمال دعم بشأن 22 رقم القرار مسوّدة

 23 ...................................................................................................... األدنى المعيشي جراأل بشأن 23 رقم القرار مسوّدة

 24 ................................................................................................... النقابيّة الحقوق انتهاكات بشأن 25 رقم القرار مسوّدة

 25 .................................................................................................................. الالئق العمل بشأن 26 رقم القرار مسوّدة
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 26 ...................................................................................................................... التضامن بشأن 27 رقم القرار مسوّدة

 27 ............................................................... البرازيليّة القضائيّة السلطات في النقابيّين القادة ترهيب ضدّ  28 رقم القرار مسوّدة

 28 .. البرازيل في القضائيّة السلطات في العاملين إلى بالنسبة سنويًّا األجور بتصحيح الدستوريّة األحكام احترام عدم بشأن 29 رقم القرار

 28 ..................................................................................... االجتماعيّ  الضمان أجل من العالميّ  العمل بشأن 30 رقم القرار

 من وغيرها التحتيّة البنى في لالستثمار اآلسيويّ  والمصرف اآلسيويّ  التنمية مصرف مع الخطير االلتزام بشأن 31 رقم القرار مسوّدة

 29 ......................................................................................... الهادئ والمحيط آسيا منطقة في األطراف المتعّددة المؤّسسات

 30 .......................................................................................................... الضريبيّة المالذات بشأن 32 رقم القرار مسوّدة

 31 ................................................... المهاجرين بالعّمال للتضحية حدّ  ووضع للجميع العالميّة التجارة بشأن 33 رقم القرار مسوّدة

 32 ................................................................................. (القرار سُِحب) الحّرة التجارة معاهدات بشأن 34 رقم القرار مسوّدة

 32 ............................................................................................................. الوظيفيّ  التحّول بشأن 35 رقم القرار مسوّدة

 34 ....................................................................... الخاصة المساهمة والشركات التحويط صناديق بشأن 36 رقم القرار مسوّدة

 37 رقم السابقين القرارين دمج) فيها والعاملين العامة الخدمات دعم عبر للكوارث مقاوم مجتمع اءإنش بشأن 37 رقم المرّكب القرار

 35 ............................................................................................................................................................. (38و

 36 ........................................... (القرار ُسِحب) العامة الخدمات دعم عبر للكوارث مقاوم مجتمع إنشاء بشأن 38 رقم القرار مسوّدة

 37 ............................................................................................................... والرفاه الصّحة بشأن 39 رقم القرار مسوّدة

 37 ................................... (القرار سُِحب) الصحيّة العناية مجال في العاملين لعدد اإللزاميّ  األدنى الحدّ  بشأن 40 رقم القرار مسوّدة

 37 ................................................................................ الصّحة قطاع في العمل مكان في السالمة بشأن 41 رقم قرار مسوّدة

 39 ............................................................................. (البلديّة) المحليّة للحكومة الماليّة االستدامة بشأن 42 رقم القرار مسوّدة

 40 ......................................................................................................................... الطاقة بشأن 43 رقم القرار مسوّدة

 41 ..................................... أستراليا في الكهرباء مجال في والمتدّربين المهنيَّْين والتعليم التدريب حماية بشأن 44 رقم القرار مسوّدة

 42 .................................... المتوّسط األبيض البحر غرب بلدان في العامة الخدمات لنقابات شبكة إنشاء بشأن 45 رقم القرار مسودة

 43 .................................................................................... إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة بشأن 46 رقم القرار مسوّدة

 45 ......................................................................................... الكوري للشعب الشموع انتفاضة بشأن 47 رقم القرار مسوّدة

 46 .............................................................................................. الكرديّ  الشعب مع التضامن بشأن 48 رقم القرار مسوّدة

 47 ........................................................................................ (القرار ُسِحب) وفلسطين إسرائيل بشأن 49 رقم القرار مسوّدة

 47 ........................................ النوعيّة عالية عامة خدمات مواطنيها إلى تؤّمن مستقلة فلسطينيّة دولة أجل من 50 رقم القرار مسوّدة

 49 ............................................................... (القرار سُِحب) إسرائيل في الفلسطينيّين العّمال حقوق بشأن 51 رقم القرار مسوّدة

 50 .............................................................................................. اإلرهاب لمكافحة كندا قانون بشأن 52 رقم القرار مسوّدة

 51 ................................................................................................ كولومبيا في السالم أجل من النداء بشأن 53 رقم القرار

 52 .............................................................................................................. االنتساب رسوم بشأن 55 رقم القرار مسودة
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 بشأن العاملين في الخدمة المدنيّة )ُسِحب القرار( 3رقم مسودة القرار 

 

 .ه رابطة الخدمة العامة في نيوزلندارفعت

 .إلدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة القرار س ِحب

 

 

 الَحْوَكَمة الديمقراطيّة غير المستقّرةبشأن  4مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

خالل هذه المدّة الزمنيّة القصيرة، الفوضى  ،دونالد ترامب أثار األميركيّة من أّن رئيس الواليات المتّحدةه يعرب عن استيائإذ 

 طارباإللتزام عن االالطويل األمد، والقائم عن احترام حكم القانون بعيدًا  ازلزاليًّ  تحّوالً ما شّكل  –واالضطرابات حول العالم 

 ، والتخلّي عن الدبلوماسيّة والتضامن بين الدول الديمقراطيّة؛معايير حقوق اإلنسانالتدريجّي ل

ّم التصويت على استفتاء خروج بريطانيا وقد تبواقعه وحقائقه الجديدة؛  وجيوسياسيتًاأنّنا دخلنا عصًرا اقتصاديًّا واجتماعيًّا يُدِرك  إذ

الوضع وهما بمثابة التصويت ضدّ االنتخابات الرئاسيّة األميركيّة، والتصويت خالل ، 2016من االتّحاد األوروبّي في العام 

بأنّها  ،عن وجه حقّ بعد أن شعرت، ور من الطبقتَْين العاملة والوسطى، سَ تسبّبت بها األ  التي سياسيّة الضطرابات واالالراهن 

 است بِعدَت عن منافع االنتعاش االقتصادّي؛

اليمين في أّن الغضب واإلحباط أدّيا، بسبب تفاقم عدم المساواة وتراجع الصناعة، إلى تحّوالت سياسيّة جذريّة نحو  يُدِركوإذ 

، األميركيّة والواليات المتّحدة وإيطاليا، وتركيا، والفيليبينفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، والبرازيل، واألرجنتين، وكوريا الجنوبيّة 

 وغيرها من الدول؛

 Onsوصداها في اللغات األخرى، على غرار " –" )أميركا أّوالً( America Firstأّن الشعارات من مثل "يشير إلى وإذ 

Nederland"في هولندا، و "Brasil, ame-o ou deixeo!"في البرازيل، و " Asyl braucht Grenzen!"و "On est 

chez nous!"-  المصالح الوطنيّة الضيّقة وتهدف إلى عزل ليست سوى هتافات للقوميّة ت ردّد في أصقاع األرض كلّها، وتعكس

 التي تقّوض الَحْوَكمة الديمقراطيّة؛ ، والحركاتِ األعداءالبالد اقتصاديًّا وسحق 

 دّدون حريّة الصحافة، وحريّة التعبير وحريّة التنظيم؛ن يتعاَطون مع اإلعالم كعدّو، ويهالسياسّيين المستبدّين الذي وإذ يدين

التقدّميّة، محبًطا الخطابات ومنّظماته األعضاء سيتصدّى للهجمات على قيمنا التقليديّة أّن االتّحاد الدولّي للخدمات العامة يقّرر 

 االستبداديّة والقوميّة التي يرّوج لها المتطّرفون اليمينيّون حول العالم؛

ة إلى المنّظمات األعضاء لمواجهة القوى التي تدّمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة إلى تقديم الموارد والمساعدة الفنيّ ويدعو 

 ة في القطاع العام؛الروح النقابيّ 

طلق يواألخرى منّظمات المجتمع المدنّي قود مجلس النقابات العالميّة كي يتعاون مع أّن االتّحاد الدولّي للخدمات العامة سي قّرروي

 حركة مقاومة تحمي حقوقنا وحريّاتنا، وتوّحدنا كي ندافع عن الديمقراطيّة. 
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الواليات  في ،األميركّي للمعّلمين، والنقابة الدوليّة لموّظفي الخدمة المدنيّةرفعه االّتحاد األميركيّ للموّظفين الحكوميّين، واالّتحاد 
؛ ة المستقلة في المكسيكاألرجنتين؛ واتحاد العمال من الجامعة الوطنيّ  في ورابطة موّظفي جامعة بوانس آيرس المّتحدة األميركّي؛

العامة ونقابات  اتاالّتحاد الكوري للخدموكندا؛  ن والعاّمين فييد الوطنّي للموظّفين الحكوميّ المركزيّة لنقابات كبيك، واالّتحاو
 الفلبين. في االّتحاد المستقّل للخدمات العامةوكوريا الجنوبية؛  في النقل

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 ز على مستوى برنامج العمل )ُسِحب القرار(الُمحرَ م بشأن المساءلة ومراقبة التقدّ  5مسوّدة القرار رقم 

 

لجنة المرأة في آسيا والمحيط الهادئ خالل اجتماع اللجنة التنفيذيّة اإلقليميّة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المنعقد خالل شهر رفعته 
 .2017آذار/ مارس 

 بهدف إدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة. القرار س ِحب

 

 

 تحّسن العالمكلّما نما النقابيّون  (6مسوّدة القرار رقم 

 باللغة النروجيّة( من القرار النسخة األصليّةتمّ إعداد )

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

عَولمة والّرقمنة يواجه المجتمع الدّولي في القرن الواحد والعشرين تحدّيات خطيرة. فعدد السّكان العالم في تزايد مستمّر؛ وتمنح ال

قدرة أكبر على التحّرك ما يساهم في تغيّر الخصائص الدّيمغرافيّة السّكانيّة بسرعة. كما يقدّم توفّر المعلومات والمعارف المزيد 

 األفراد بطريقة غير مسبوقة؛ تنقّلمن األجوبة، وتختفي األمراض وت عتمد الحلول الجديدة وي

صلبة وبرامج قويّة تدعم يمقراطيّة دالتي تتمتّع ب التّاريخ أنّه في البلدان بيّنتحدّياٍت في مكان العمل. وقد  ؤدّي هذه التّغيّرات إلىت

إحدى الّركائز شّكلت الحركة النقابيّة و. في فرض شروط عمل الئقةقويّة ساهمت لطالما انتشرت نقابات عّماليّة ، اء المواطنفر

 رائدة في تحقيق دولة الرفاه؛كانت وديمقراطيّاتها ولتنمية األمم األساسيّة 

االجتماعيّة  هّوةالاتّساع نسبة البطالة وارتفاع الّرغم من سّجل تراجعًا في عدد النقابات العّماليّة حول العالم، على  2017العام  إاّل أنّ 

المرأة قائمة، في كّل من أجر ة بين أجر الرجل ومن جهة أخرى، ال تزال الهوّ والذين ال يعملون. و يعملونواالقتصاديّة بين الذين 

 ؛ في مكان العملبارزة باختالفاٍت القطاع العام والقطاع الخاص، مصحوبة 
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تحسين رّكز على حاد الدولّي للخدمات العامة أن يعلى االتّ  وتزايد التّفاوت بين البشر وبين األمم،فترات تفاقم البطالة خالل و

سلطة هذا القطاع قوى خارقة تهدف إلى إضعاف تطرحها ، تحدّياٍت العديد من البلدانه القطاع العام، في ويواجالتنظيم النقابّي. 

 لسياسة االجتماعيّة العامة عبر تخفيض العديد والعدادوتقويض اوتعديل التشريعات القائمة، االقتصاد من خالل تحرير  ،ةيّ الشرع

 والخصخصة والمنافسة؛

واالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، كونه حركة نقابيّة  على حدّ سواء.الديمقراطية والرفاه  مد البعيد،األعلى يهدّد هذا الواقع، و

استقطاب األعضاء إلى النقابات العّماليّة، ويمكن متى يطرأ.  جتماعيّ ا خطركّل ، ملتزم مواجهة موّظفي القطاع العامعالميّة ت عنى ب

 التوّجهات التي تتسّبب بتفاوت واختالفات أكبر؛مقاومة هذا هم في وبالتالّي النقابات األقوى، أن تسا

 لذا، إن مؤتمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة، بالتعاون مع باقي الحركات النقابيّة العالميّة

 زيادة الّرفاهو، االختالفعلى أوجه للتغلّب  إليها نحتاجألنّنا ، تحقيق ذلكويتحّمل مسؤوليّة ، عمالة عالميّة الئقةتأمين  إلى يسعى

  الحريّة للجميع؛ وفيروت

 ،تأمين العمل الاّلئق للجميعب واويتعّهد امسؤوليّة جماعيًّ الأصحاب العمل والّسلطات في كّل البلدان إلى أن يشاركوا ويتحّملوا يدعو 

  ؛المتنّوعة التي ستتوفّرالفرص التي ستبرز واإلفادة من دة متعدّ التّحدّيات الومواجهة  ةالدّيمقراطيّ التنمية شرط مسبق لتحسين  ووه

تحقيق والعمل من أجل  -منظور الرفاهومن  - ةالدّيمقراطيّ األجندة النقابات العّماليّة على  إبرازلى المنتسبة ع نّظماتالميشّجع 

 لعّمال واألجيال المستقبليّة.بالنسبة إلى ا توّقعهنًا يمكن عالٍم أكثر أم

 

 الشمال. رفعته دول

 يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

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

 

 6التعديل المقتََرح على القرار رقم 

 

 (33التعديل المقتََرح رقم 

 

 إضافة الفقرة التالية في نهاية القرار:

 

إنشاء لجان تنظيميّة والحفاظ عليها ومراقبتها، من أجل تحديد يدعو النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة إلى 

أهداف لتحسين كثافة االستقطاب النقابّي وتوسيع نطاق الحقوق النقابيّة والتمثيل بالنسبة إلى العّمال. وبغية تيسير هذه 

الدولّي للخدمات العامة شبكة تنظيميّة إلكترونيّة تسمح بتبادل أفضل الممارسات والتقنّيات والخبرات  الجهود، يُنشئ االتّحاد

 الناجحة، وتهدف إلى تأمين قاعدة معارف تكتيكيّة.

 

 ، الواليات المّتحدة األميركيّة. American Federation of Teachersرفع االقتراح 

 توصي لجنة األنظمة بدعم االقتراح.
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 التعديل المقتَرح. 6يدعم المحّرك األساسّي لمسودّة القرار رقم 

 

 

 بشأن المساواة في األجور )ُسِحب القرار( 7مسوّدة القرار رقم 

 

 .دمة العامة في نيوزلندارفعته رابطة الخ

 س ِحب القرار بهدف إدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة.

 

 

 بشأن تأثير العنف المنزلّي على مكان العمل )ُسِحب القرار( 8مسوّدة القرار رقم 

 

 كندا. في الحكوميّين والعامين للموّظفيناالتحاد الوطنّي ه رفع

 س ِحب القرار بهدف إدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة.

 

 

 تحقيق المساواة لمن هي في فترة الَحيض بشأن  9مسوّدة القرار رقم 

 االجتماعيّة التعليم والحياة المهنيّة وصبح إلجراءات التي يجدر اعتمادها كي يا

 متوفّرة للجميع وبالتساويّ 

 باللغة السويديّة( من القرار النسخة األصليّةتمّ إعداد )

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

م عنها أو ال ننشر المعرفة عتبر من المواضيع المحظورة المصحوبة باألحكام المسبقة التي ال نتكلّ ي  موضوع الَحْيض أّن يشير إلى 

حول هذا الموضوع المعرفة  النقص فيالتّشهير ويبيّن وم. يوميًّا حول العالامرأة تحيض  مليون 800، على الرغم من أّن حولها

المعرفة والتعلّم والمشاركة في حياة على غرار  ،حقوق اإلنسانبكامل حيّة وهي تمنع النّاس من التّمتّع ال تزال ّن التقاليد القديمة أ

 نقل الرسالة.ئها على تجر   مسؤوليّة كبيرة فينقاباتها المنتسبة بموّظفيها و تتحّمل اإلدارات العاّمة،و .مجتمعال
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بكامل مزايا تتمتّع المرأة ال قد في مرحلة مبكرة، أو إيّاها  بتركهنّ البعض عن المدرسة، أو حتى قد يتسبّب الحيض أحيانًا بتغّيب 

قد تتعدّد األسباب وراء ذلك، انطالقًا من اعتبار الحيض معيبًا، مروًرا باعتبار الم صابة به "غير نظيفة" في بعض و العمل.

إمكانيّة الوصول إلى عدم المناطق، أو منعها من المشاركة في الحياة التعليميّة أو المهنيّة عندما تكون في فترة حيض، وصوالً إلى 

افق هذه العوامل كلّها مع الفقر، يصبح التهميش أكبر. ومن بين العوامل األخرى التي تساهم في . وعندما تترةمرافق الصّحيال

 األفكار المسبقة والقمع. ضافة إلى الجهل الذي يسمح باإلبقاءجهل الجوانب المتعلّقة بالحيض والصّحة، باإل –االستبعاد الجهل 

ما تؤخذ غالبًا و. شخصكيفيّة تأثير الحيض على الحياة المهنيّة وعلى ال جديد هو بمنظورة األبحاث الحاليّ ال بد من أن تترافق و

أن نصف النساء في فترة الحيض ي جبَرن،  رقاماألوتبيّن  صناعة النّسيج مثاًل.على غرار  قطاعنا،عن بيانات من قطاعات تختلف ال

بيانات أخرى أّن هذه النسبة مرتفعة أكثر بكثير الّشهر. )وتبيّن أو يَوَمين في ليوٍم  نّ عن مكان عملهتغيب على ال، بعض البلدان في

ياب الخدمات الصحيّة اآلمنة تيات عن المدرسة هي نفسها، وهي: غفي المائة(. وي رّجح أّن األسباب وراء غياب الف 96وتبلغ 

 الشكاوى الجسديّة األخرى. والشعور بالعار، والخوف من أن يكون الحيض ظاهًرا، ومن اآلالم التي يسبّبها وغيرها من 

ثير الغياب وغيرها من المشاكل التي يتسّبب بها الحيض على مستوى مكان العمل في القطاعات ما من معلومات شاملة حول تأ

التي يغّطيها االتحاد الدولّي للخدمات العامة، وما من سبب يدعو إلى اعتبار أن الواقع يختلف في القطاعات األخرى من سوق 

ر الرأي العام، وال سيّما خسارة ماليّة للعاملة التي ت جبَ و عملال أماكنعلى مستوى كبيرة  خسارةؤدّي هذا الوضع إلى ويالعمل. 

ا ال شّك فيه أّن وممّ على التغيّب عن العمل. وغالبًا ما ي ثقل هذا العبء االقتصادّي كاهل من يعيش أصالً في ظروف ماليّة صعبة. 

جبنا كنقابة عّماليّة أن نحقّق في القضيّة، ونحدّد المشاكل الحيض يؤثّر على الحياة المهنيّة وهو بالطبع قضيّة نقابيّة. وبالتالّي، من وا

 على مستوى قطاعاتنا ونبذل كّل جهد لحلّها. 

وألعضاء النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة دور مزدوج يلعبونه. حيث نرغب أّوالً في تحسين فرص تحقيق 

شروط عمل األعضاء. ولكن، لموّظفي القطاع العام دور أساسّي أيًضا من أجل تحسين  –المساواة بين الجنَسْين في الحياة المهنيّة 

مات والتوعية وتعزيز ثقافة التغيير والحّق في الصّحة الجنسيّة واإلنجابيّة. ويكمن النقابات المنتسبة إلى يلعبونه في نشر المعلو

االتّحاد الدولّي للخدمات العامة في قطاعات العناية الصحيّة والتعليم والعمل االجتماعي مثالً، أن تساهم في نشر المعارف 

بًا ما تتمتّع بفرصة التأثير على صنع القرارات التي تتخذها السلطات وغيرها من والمعلومات وتغيير المواقف. كما أنّها غال

كيفيّة تصميم حتّى الهيئات: ويمكن هذا القرارات أن تتناول أّي جانب من العمليّة، انطالقًا من الوصول إلى الفوط الصحيّة 

 فق الصحيّة العامة. االمراحيض والمر

يحقّق في أثر الحيض على حياة المرأة المهنيّة وقدرة العاملة على المشاركة فيها. وقد يغّطي ذلك ، خالل الفترة المقبلة، أن يعتزم

من  –مثالً، بيئة العمل والوصول إلى المراحيض والمرافق الصحيّة في مكان العمل، باإلضافة إلى جوانب أخرى من هذا الواقع 

ما يعني أّن المرأة في فترة الحيض قد ت ستَبعَد عن الحياة المهنيّة  –لحيض ن يحيط بالمرأة في فترة امثل الشعور بالعار ومواقف مَ 

ص التحقيق إلى اقتراحات عمليّة يمكن أن يعتمدها االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ونقاباته ل  خْ تَبَر ذات إعاقة. ويجب أن يَ عت  أو 

 المنتسبة من أجل منع استبعاد أّي امرأة أو فتاة من المدرسة أو الجامعة أو العمل أو الحياة االجتماعيّة ألسباب على عالقة بالحيض. 

 

 .رفعته منطقة الشمال

 في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.يوصي المجلس التنفيذّي 

 

 

 بشأن التعبير عن تضامننا مع المهاجرين  10مسوّدة القرار رقم 

 SANCTUARY MOVEMENTوحركة 
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 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

 تساهم في الهجرة البشريّة؛من العوامل التي العنف والحرب والفقر والتغيّر المناخّي والقمع  حيث أنّ 

 ان غير شرعّي وأنّه ال حدود للتضامن؛ما من إنس وحيث أنّ 

 بالتاليّ 

المنتسبة في النداءات التي تطلقها على كافة المستويات  الدولّي للخدمات العامة النقاباتِ  االتّحاد  يشّجع ويدعم  المؤتمر أنقّرر ي

إلى الخدمات العامة الحيويّة  ،هّشةال همأوضعالذين يعانون بسبب الحكوميّة من أجل وصول المقيمين جميعهم، بما فيهم المهاجرين 

والعدالة االجتماعيّة والخدمات ل، اتعويض العمّ على غرار خدمات العناية الصحيّة، والتعليم الرسمّي، و –من دون خوف 

 المجتمعيّة المحليّة؛

تحمي كافة  ها سياسةً التي تهدف إلى اعتبار المدن التي اعتمدت بلديّات   الدولّي للخدمات العامة الحركةَ  االتّحاد   أن يدعمويقّرر كذلك 

 مالذات؛من ال ،المقيمين فيها وتلبّي حاجاتهم، بغّض النظر عن وضعهم كمهاجرين

العتماد سياسات لجوء إنسانيّة  الدولّي للخدمات العامة بالتعاون مع نقاباته المنتسبة، الضغوطَ  االتّحاد  يمارس أّن ر أخيًرا ويقرّ 

 ْين الدولّي والوطنّي. امة والجنسيّة، وذلك على المستويَ وسخيّة، وإلى إنشاء مسارات لحصول جميع المهاجرين على اإلق

 

 كندا. في للموّظفين الحكوميّين والعاّمينرفعه االّتحاد الوطنّي 

 يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

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

 

 10التعديل المقتََرح على القرار رقم 

 

 (35التعديل المقتََرح رقم 

 

 فقرة منه:تعديل القرار من خالل إضافة فقرة جديدة قبل آخر 

 

يقّرر أيًضا أن يستقبل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة مواًدا على صفحته اإللكترونيّة تستخدمها النقابات المنتسبة المحليّة من 
أجل مّد العّمال بالمعلومات، ال سيّما َمن يخدم المجتمعات المهاجرة، بشأن الموارد المحيّة المتوّفرة لحماية األسر والمجتمعات 

 ن إجراءات تنفيذ القوانين العدائيّة أو الخاصة بالهجرة غير الشرعيّة؛م

 

 ، الواليات المّتحدة األميركيّة. American Federation of Teachersرفع االقتراح 
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 توصي لجنة األنظمة بدعم االقتراح.

 التعديل المقتَرح.على  10يعترض المحّرك األساسّي لمسودّة القرار رقم 

 

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

 

 (34التعديل المقتََرح رقم 

 

 تعديل الصياغة:

 في العنوان تبديل كلمة "مهاجرين" بـ"الجئين"، واألمر سيّان بالنسبة إلى الجملة األخيرة. 

 

 رفعت االقتراح بلدان الشمال.

 توصي لجنة األنظمة باالعتراض على االقتراح.

 

الهويّة  ن ومزدوجي الميل الجنسّي ومغايريبشأن تعزيز السياسات النقابيّة الخاصة بالمثلّيات والمثليّي 11مسوّدة القرار رقم 

 الجنسانيّة والمتسائلين وذلك على مستوى االتّحادات النقابيّة العالمية األخرى

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

 :بـ إذ يعترف

تعزيز حقوق المثليّات أّن االتّحاد الدولّي للخدمات العامة بالتعاون مع االتّحاد الدولّي للتعليم، نشط جاهدًا من أجل  •

والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة والمتسائلين، واعتاد على تشجيع النقابات المنتسبة على 

 مواجهة التميّيز على أساس الميول الجنسّي أو الهويّة الجنسانيّة، وعلى دعوتها إلى العمل على هذه القضيّة؛

نشرت مؤّخًرا  ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسينلمثليّات والمثليّين أّن الرابطة الدوليّة ل •

 منها تلجأ إلى حكم اإلعدام كعقاب؛ 13العالقات المثليّة و بلدًا في العالم يجّرم 75، أّن 2016في تقريرها السنوّي للعام 

االعتراف بوضع ديد من البلدان تشريعات كافية أو مالئمة من أجل أنّه على الرغم من عدم توفّر أرقام دقيقة، لم يعتمد الع •

 نسانيّة أو المتسائلين؛مغايري الهويّة الج

أنّه على الرغم من اعتماد عدد من البلدان تشريعات وسياسات تحمي المثليّات والمثلّيين ومزدوجي الميل الجنسي  •

حاالت االستبعاد االجتماعّي، والتحّرش والمضايقات ال تزال ومغايري الهويّة الجنسانيّة والمتسائلين من التمييز، 

 والتسلّط والطرد التعّسفي وغيرها من الحوادث ذات الصلة تبرز بصورة منتظمة؛
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في سوق العمل وفي مكان من التمييز مهما كان أساسه وذلك أنّه للنقابات العّمالية دور أساسّي تلعبه في حماية األفراد  •

 العمل ؛

يستكمل تعاونه مع االتّحاد الدولّي للتعليم ويشّجع االتّحادات النقابيّة العالميّة األخرى على إدراج بند مكافحة التمييز ضد أن يقّرر 

 المثليّات والمثلّيين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة والمتسائلين في سياساتها؛

ين يعملون اشطبيّين نّم االتّحادات النقابّية العالميّة المختلفة، على أن تتألّف من نقااء فرقة عمل تضأن يقترح وييّسر إنشكما يقّرر 

الدفاع عن حقوق المثليّات والمثلّيين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة والمتسائلين، من أجل استحداث في مجال 

ة، مع اإلشارة إلى أّن خبرة االتّحاد الدولّي للتعليم واالتّحاد الدولّي العالميّ  أعمال وأنشطة جديدة، ودعم موّظفي االتّحادات النقابيّة

يمكنها  للخدمات العامة في المنتدى الخاص بالمثليّات والمثلّيين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة والمتسائلين

 أن تساهم في هذا المشروع.

 

 .Federatie Nederlandse Vakbewegingرفعه االّتحاد الهولندي 

 يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 بشأن السكان األصليّين في التوظيف على مستوى القطاع العام )ُسِحب القرار( 12مسوّدة القرار رقم 

 

 رفعته رابطة الخدمة العامة في نيوزلندا.

 إلدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة.س ِحب القرار 

 

 

 بشأن دعم موّظفي الخدمة المدنيّة الدوليّين  13مسوّدة القرار المرّكب رقم 

 سابًقا( 15و 14و 13 رقم )دمج القرارات

 

  إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

ون ة العالميّة السليمة. فهم فريدون من نوعهم، وضروريّ مَ كَ وْ أّن موّظفي الخدمة المدنيّة الدوليّين أساسيّون لتحقيق الحَ يشير إلى إذ 

لتعزيز حقوق اإلنسان، والتغلّب على العجر الديمقراطي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وغيرها من القضايا. إالّ أنّهم غالبًا ما 

 في العالم؛  دية واجبهم في أكثر المناطق خطًرالتهديد واالعتداءات واألمراض، وحتّى القتل خالل تأإلى اتعّرضون ي



15 
 

يّة أينما أّن موّظفي الخدمة المدنيّة الدوليّين يتشاركون مواضع القلق نفسها التي تشغل موّظفي الخدمة المدن إلى يًضاأيشير إذ و

، ةأمن األسروة، والتنقّل ، بما في ذلك اختيار المهمّ همة بمسارهم المهنّي، وتؤثّر على شروط توظيفطبوجدوا في العالم، المرت

ة، والسفر والسالمة. كما أنّهم ال يتمتّعون بالحماية التي تمنحها المعاهدات الدوليّة لحقوق اإلنسان واتّفاقيّات منّظمة العمل الدوليّ 

 الوصول إلى آليات التعويض والمعالجة؛ في وال يمكنهم الوصول دائًما إلى التفاوض الجماعّي، ويواجهون صعوبة 

 ضايا التي تؤثّر على موّظفي الخدمة المدنيّة الدوليّين تنطوي على ما يلي: بعض أخطر الق أنّ حظ إذ يل

في دائرة اإلصالحات وإعادة الهيكلة تلبيةً لواليات الجمعيّة  ،إّن موّظفي األمم المتّحدة في المراكز الرئيسة في نيويورك .1

موّظفي األمم المتّحدة في المراكز الرئيسة أن ي طلب من حيث ض الميزانيّة المفروض على األمم المتّحدة: يخفتالعامة و

تعّرضهم الدائم إلى ينجزوا قدًرا أكبر من المهام بموارد أقّل في مقابل تفاقم الغموض الذي يحيط بعقودهم ومزاياهم و

 الصرف بسبب زيادة التلزيم إلى الخارج؛خطر 

في  7,5يض أجور موّظفي األمم المتّحدة في جنيف بنسبة بتخف لجنة الخدمة المدنيّة الدوليّة القرار األحادي الذي اتّخذته .2

أّي ما يوازي تخفيض األجر السنوّي بمعدّل راتب شهرّي. وال يتوافق هذا القرار مع واقع االقتصاد الكلّي، كما  –المائة 

 المتّحدة وصورتها؛ أهميّة األمم القرار بعد اآلن، ما يقّوض أّن مركز جنيف لن يجذب الموّظفين المعنيين بالسياسة وصنع

إن شروط توظيف العاملين في بعثة االتّحاد األوروبّي المعنيّة بسيادة القانون وفي غيرها من بعثات االتّحاد األوروبّي  .3

 20طوال ، وقصيرة األمد )تمتدّ على سنة كحدّ أقصى(، وأحيانًا ووضعهم القانوني غير مثالّي بتاتًا. فالعقود مترادفة

التأمين ما يوفّره باستثناء  ما أنّهم ال يتمتّعون بأي حّق في الحصول على معاش تقاعد أو إعانة بطالةك عاًما أو أكثر.

 الصحّي الخاص؛

إالّ أّن أخطر المشاكل هي أنّه، في حال وقوع نزاع، من شبه المستحيل االعتراض على أّي قرار اتّخذه صاحب العمل، 

المسؤول كصاحب عمل، أو أّي محكمة مخّولة أن تنظر في القضيّة أو أّي قانون بما أّن الموّظفين ال يعرفون من هو 

 ي طبّق؛

عي كّل من رئيس البعثة )الذي أبرم العقود باسمه الخاص(، والبعثة )التي د  في ما يتعلّق ببعثات االتّحاد األوروبّي مثالً، يَ 

)التي تدير  ثة(، والدائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة"وّظفت" الموّظف(، ومجلس االتّحاد األوروبّي )الذي أنشأ البع

البعثة عبر قائد العمليّات المدنيّة(، والمفوضيّة )التي تمّول البعثة(، أنّه غير مسؤول عن شروط العمل. كما يرفضون 

 دولّي العامة؛ختارها الموّظف، بما يتوافق مع العقد أو مبادئ القانون اليجميعهم دوًما القانون أو المحكمة التي 

إجراءات معالجة  ويؤدّي ذلك إلى منع الموّظفين المحليّين من الوصول إلى محكمة، بما أّن العقود ال تنّص على أيّ 

منَح البعثات الحصانة كي تستحيل مقاضاتها في البلد حيث تقع، أو أمام محكمة العدل األوروبيّة أو محاكم قانونيّة، كما ت  

 اء؛الدول األوروبيّة األعض

موظفي بعثة االتّحاد األوروبّي المعنيّة بسيادة القانون وفي غيرها من بعثات االتّحاد األوروبّي وعلى الرغم من أّن 

لك ومناقشة شروط العمل مع اتّحاد االعتراف بذ، إالّ أّن االتّحاد األوروبّي لطالما رفض اتّحاد النقاباتأعضاء في 

 ؛النقابات

قرارات تعّسفيّة ات ِخذَت ضدّ ممثّلي ما أدّى الممارسات اإلدارة الخطيرة في العديد من المنّظمات الدوليّة  تتدهور .4

، أقال المكتب األوروبّي لبراءات االختراع 2014فمنذ العام  –الموّظفين و/أو المسؤولين النقابّيين، بما في ذلك الطرد 

يزيّة يه الممارسة تمذعلى الرغم من أّن هوة نقابيّين أقلّه لتبليغهم عن أخطاء. والمنّظمة العالميّة للملكيّة الفكرية أربع

ال ت طبّقان على موّظفي الخدمة المدنيّة الدوليّين.  98و 87ي منّظمة العمل الدوليّة رقم ومناهضة للنقابة، فإّن اتّفاقيّتَ 

وكالة من وكاالت األمم  60ت الداخليّة في حوالى وباإلضافة إلى ذلك، إّن الهيئة القضائيّة المختّصة في حّل النزاعا

دوات األموارد والنقصها ت –هي المحكمة اإلداريّة لمنّظمة العمل الدوليّة و -المتّحدة وغيرها من المنّظمات الدوليّة 

ا يؤدّي إلى تراكم هائل للقضايا باإلضافة إلى عدم ملمعالجة هذه القضايا، ال سيّما: النقص في عدد الموّظفين ساسيّة األ

 إجراءات محدّدة لالستئناف؛تأمين 

باالنعكاسات السلبيّة لشروط العمل المتردّية وحرمان موّظفي الخدمة المدنية الدوليّين من حقوق اإلنسان والحقوق العّماليّة إذ ينّدد و

 األساسيّة؛

لمتفشيّة في هيئات األمم المتّحدة واالتّحاد األوروبّي وغيرها من المنّظمات الدوليّة أوجه العجز وسوء اإلدارة هذه اإذ يدين و

األخرى، التي تنعكس سلبًا على عمل األمم المتّحدة وقدرتها على تحقيق أهدافها وواليتها، ما يخلق عدم ثقة في صفوف المواطنين 

 حول العالم والدول األعضاء؛
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بعثة االتّحاد األوروبّي المعنيّة بسيادة القانون األمم المتحدة في نيويورك، وجنيف وحول العالم، وأن يتضامن مع موّظفي  يقّرر

مستشارين الوغيرها من بعثات االتّحاد األوروبّي وهيئاته، والمنّظمات الدوليّة واإلقليميّة والحكوميّة الدوليّة، باإلضافة إلى 

ين يخدمون فيها ويخاطرون بحياتهم في ساحات الحرب، وعمليّات حفظ السالم، والمتدّربين والمتطّوعين وكافة األشخاص الذ

 الكوارث الطبيعيّة، وحاالت األوبئة الطارئة وحكم القانون؛خالل و

 إلى:الدول األعضاء على أن تدعو أمين عام األمم المتّحدة يحّث 

تنفيذ عمليّات اإلصالح وإعادة الهيكلة التي تؤثّر في الوقت المناسب وقبل اتّحاد النقابات ضمان استشارة الموّظفين في  .1

 سلبًا على شروط خدمة الموّظفين ورفاهم، ال سيما في األمانة العامة في نيويورك؛

ويطالب أيًضا األمم المتّحدة باحترام إجراءات إدارة الموّظفين المعتََمدة للتفاوض على االتّفاقات الخاصة بشروط  .2

 التوظيف؛

بمشاركة  في المائة، وإجراء تقييم شفّاف 7.5جور موّظفي األمم المتّحدة في مركز جنيف بنسبة والعودة عن خفض أ .3

 ممثّلي موّظفي األمم المتّحدة؛

بعثة االتّحاد األوروبّي المعنيّة بسيادة القانون وغيرها من بعثات االتّحاد لتحسين حماية الموّظفين في  االتّحاد األوروبيّ يحّث 

 وهيئاته تحسينًا جذريًّا، ال سيّما من خالل:األوروبّي 

مؤّسساته والدول األعضاء فيه كي تضمن أن ي منَح الموّظفين على المستَويَْين المحلّي والدولّي، شروط عمل دعوة  .1

 وات حقوق اإلنسان األساسيّة؛االتّحاد األوروبّي ومبادئه وأد وإطاًرا قانونيًّا بما يتناسب مع قيم

 من أجل حّل القضايا العّماليّة وغيرها من القضايا؛ وآليّات التعديلحّر والسريع إلى العدالة الفاعلة ضمان الوصول ال .2

 تمثيالً وحماية لمصالح العاملين في االتّحاد األوروبّي؛ أكثر الهيئات اتّحاد النقابات هواالعتراف بأّن  .3

لّغين، منّظمة العمل الدوليّة فوًرا إلى حماية كافة موّظفي الخدمة المدنيّة الدوليّين حماية جذريّة، ال سيّما الممثّلين النقابيّين والمب يدعو

 المحكمة اإلداريّة لمنّظمة العمل الدوليّة: من خالل اإلجراءات التالية التي تهدف إلى تعزيز آليّة

 لمنّظمة العمل الدوليّة بالعدد الكافّي من الموّظفين والموارد لتلبية حجم العمل المفرط؛تزويد المحكمة اإلداريّة  .1

، و)ب( )أ( إجراءات االستئناف وفيرالمحكمة اإلداريّة لمنّظمة العمل الدوليّة من أجل تاألصول اإلجرائيّة في تنقيح  .2

، أمر قضائّي مانع اجعة سريعة أو معلّقة من خاللقابلة لمر ،وجعل القرارات ذات النتائج الفرديّة المهمة مثل الصرف

العهد و)ت( ضمان تطبيق حقوق اإلنسان األساسيّة واتّفاقيّات منّظمة العمل الدوليّة ومعاهدات األمم المتّحدة )ال سّيما 

مة اإلداريّة لمنّظمة واتّفاقيّة األمم المتّحدة ضدّ الفساد( ضمن إجراءات المحك الدولّي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة

 العمل الدوليّة وفرضها؛

النقابات المنتسبة إلى أن تتّصل بمندوب بالدها الدائم في مرَكَزي األمم المتّحدة في نيويورك وجنيف، وبسفرائها في االتّحاد  يدعو

 المدنيّة الدوليّين.بلّغوهم بتضامن االتّحاد الدولّي للخدمات العامة مع حقوق موّظفي الخدمة األوروبي، كي ي

 

النقابة الدوليّة لموّظفي الخدمة المدنيّة في الواليات المّتحدة األميركيّة؛ واالّتحاد األميركّي للمعّلمين )الواليات المّتحدة رفعته 
النقابة وكندا؛  في جمعيّة الموّظفين في القطاع المالّي في كندا؛ واالّتحاد الوطنّي للموظّفين الحكوميّين والعاّمينواألميركيّة(؛ 

 .البلجيكي االّتحاد النقابيّ و؛ (Kommunalاالّتحاد السويدّي )والدوليّة لموظفي الخدمة المدنيّة )الواليات المّتحدة(؛ 

 يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

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

 

 13على القرار رقم التعديل المقتََرح 
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 (36التعديل المقتََرح رقم 

 

 الجملة الثانية من الفقرة الثانية واستبدالها بالجملة التالية: حذفاقتراح  ( 1

 

كما أنّهم ال يتمتّعون بالحماية التي تمنحها المعاهدات الدوليّة لحقوق اإلنسان واتّفاقيّات منّظمة العمل الدوليّة، وال يمكنهم 

 الوصول دائًما إلى التفاوض الجماعّي، ويواجهون صعوبة في الوصول إلى آليات التعويض والمعالجة؛ 

، 98، و87اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان واتّفاقيّات منّظمة العمل الدوليّة رقم إالّ أّن المبادئ األساسيّة التي ينّص عليها 

 األمم المتّحدة أو المنّظمات األوروبيّة الدوليّة؛منظومة غير متوفّرة على المستوى العالمّي ضمن  154، و151و

 

 فقرة جديدة بعد المقطع الثانّي، تنّص على ما يلي:إضافة اقتراح  (2

اعتماد لجنة التنسيق للنقابات والرابطات الدوليّة لموّظفي منظومة األمم المتحدة قراًرا بشأن آليّة رسميّة للتفاوض وإذ يلحظ 

 ؛2017حزيران/ يونيو  8للجمعيّة العامة المنعقدة في  32الجماّعي، وذلك خالل الدورة الـ

 

 التابعة إلى الفقرة الثالثة واستبدالها بما يلي:  2حذف الفقرة الفرعيّة رقم  اقتراح (3

 

في المائة  7,5القرار األحادي الذي اتّخذته لجنة الخدمة المدنيّة الدوليّة بتخفيض أجور موّظفي األمم المتّحدة في جنيف بنسبة 

افق هذا القرار مع واقع االقتصاد الكلّي، كما أّن مركز جنيف أّي ما يوازي تخفيض األجر السنوّي بمعّدل راتب شهرّي. وال يتو –

 لن يجذب الموّظفين المعنيين بالسياسة وصنع القرار بعد اآلن، ما يقّوض أهميّة األمم المتّحدة وصورتها؛

ات السلبيّة على االنعكاسيؤّدي غياب آلية حقيقيّة للتفاوض الجماعّي على مستوى منظومة األمم المتّحدة ككّل إلى العديد من 

شروط العمل والتوظيف بالنسبة إلى كافة الموّظفين الميدانيّين في األمم المتّحدة وفي مقّرها، بما في ذلك على سبيل المثال ال 

 ؛الحصر، خفض األجور، وتآكل شروط العمل والسعي إلى تقييد حريّة التنظيم

 

 الفقرة الفرعيّة الثالثة من الفقرة الفرعيّة الثالثة من المقطع الثالث: حذف( اقتراح 4

في ما يتعلّق ببعثات االتّحاد األوروبّي مثالً، يَدَّعي كّل من رئيس البعثة )الذي أبرم العقود باسمه الخاص(، والبعثة )التي 

ائرة األوروبيّة للشؤون الخارجيّة )التي تدير البعثة "وّظفت" الموّظف(، ومجلس االتّحاد األوروبّي )الذي أنشأ البعثة(، والد

عبر قائد العملّيات المدنيّة(، والمفوضيّة )التي تمّول البعثة(، أنّه غير مسؤول عن شروط العمل. كما يرفضون جميعهم دوًما 

 امة؛القانون أو المحكمة التي يختارها الموّظف، بما يتوافق مع العقد أو مبادئ القانون الدولّي الع

 

 الفقرة الفرعيّة الرابعة من الفقرة الفرعيّة الثالثة من المقطع الثالث.تعديل ( اقتراح 5
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 بالنّص التالّي:  3، 2، 1المقطع السابع وفقراته  استبدال( اقتراح 6

اتّحادات األمم المتّحدة المختلفة من لجنة على إطالق مناقشات مع أمين عام األمم المتّحدة  الدول األعضاء على أن تدعويحّث 

التنسيق للنقابات والرابطات الدوليّة لموّظفي منظومة األمم المتّحدة، واتّحاد رابطات الموّظفين المدنيين الدوليّين وغيرهما من 

للتفاوض الجماعّي ومن أجل النقابات والجمعيّات الخاصة بموّظفي األمم المتّحدة من أجل االعتراف الفعلّي باآلليّات الرسميّة 

 فرض المبادئ التالية: 

ضمان استشارة الموّظفين في اتّحاد النقابات في الوقت المناسب وقبل تنفيذ عملّيات اإلصالح وإعادة الهيكلة التي  .1

احترام حقوق اإلنسان  تؤثّر سلًبا على شروط خدمة الموّظفين ورفاهم، ال سيما في األمانة العامة في نيويورك؛

 والحقوق النقابيّة األساسيّة ضمن إطار عمل األمم المتّحدة والوكاالت المتخّصصة التابعة لها؛

ويطالب أيًضا األمم المتّحدة باحترام إجراءات إدارة الموّظفين المعتََمدة للتفاوض على االتّفاقات الخاصة بشروط  .2

بما في ذلك  –ليّتها، ذات الصلة بشروط العمل والتوظيف حماية قيم الخدمة المدنيّة الدوليّة، ال سيّما استقال التوظيف؛

 واالستقرار الوظيفّي والتقّدم المهنّي وتعزيزها. –األمن والسالمة 

في المائة، وإجراء تقييم شفّاف بمشاركة  7.5والعودة عن خفض أجور موّظفي األمم المتّحدة في مركز جنيف بنسبة  .3

 .وار اجتماعّي فاعل على أساس مبادئ العدالة والشفافية وحسن النيّةإطالق ح ممثّلي موّظفي األمم المتّحدة؛

 

 .، سويسرا Staff Union of the International Labour Organisationرفع االقتراح

 توصي لجنة األنظمة بدعم االقتراح.

 التعديل المقتَرح. 13يدعم المحّرك األساسّي لمسودّة القرار رقم 

 

 

 )ُسِحب القرار( موّظفي الخدمة المدنيّةبشأن التحسين الفورّي لحماية  14مسوّدة القرار رقم 

 

 .الّتحاد النقابّي البلجيكيرفعه ا

 .15و 13س حب القرار لدمجه مع القراَرْين رقم 

 

 

 والحماية القانونية لموّظفي بعثة السياسة المشتركة لألمن والدفاع بشأن شروط التوظيف المالئمة 15مسوّدة القرار رقم 

 )ُسِحب القرار(

 

 .الّتحاد النقابّي البلجيكيرفعه ا

 .14و 13س حب القرار لدمجه مع القراَرْين رقم 
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 بشأن العمالة الهّشة 16مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

في الوصول العمالة الهّشة تترافق مع غياب األمن الوظيفّي، وساعات العمل غير المنتظمة، واألجور المتدنيّة، والنقص  حيث أنّ 

 إلى مزايا العمل؛

التي ال مستقبل لها محل الوظائف  ةالهّشة يتزايد في أصقاع األرض كلّها، حيث تحّل الوظائف غير اآلمنالعمالة حجم  وحيث أنّ 

 الدائمة؛

واألثنية، والمهاجرين، من النساء، واألقليّات العرقيّة فهم العاملين الذين يمارسون العمل الهّش من فئات المجتمع كافة: وحيث أّن 

 غير الممثّلين بصورة متناسبة؛ والسّكان األصليّين، وذوي اإلعاقة، والمسنّين والشباب

 العمالة الهّشة من األسباب الرئيسة التي تؤدّي إلى عدم المساواة التي تنعكس سلبًا على كافة جوانب المجتمع. وحيث أّن 

 وبالتالّي، فإّن المؤتمر 

 والمشاركة فيها؛ األجر المعيشي األدنىالدولّي للخدمات العامة دعم الحمالت الخاصة بالوظائف الالئقة و االتّحاد  ل يستكمأّن يقّرر 

 استراتيجيّات تفاوض تحدّ من تفّشيجل إعداد أع النقابات المنتسبة من مالعامة االتّحاد الدولّي للخدمات  يعمل أن ويقرر أيًضا

 وتحمي العّمال؛ العمالة الهّشة

المنتسبة في الضغط على حكوماتها من أجل إصالح  الدولّي للخدمات العامة النقاباتِ  أن يشّجع ويدعم االتّحاد   ويقّرر أخيًرا

نفس الحقوق والحماية المؤّمنة إلى الموّظفين بدوام  ومنح العّمال في العمالة الهّشةالتفاوض الجماعّي ومعايير التوظيف القانونيّة، 

 كامل.

 

 كندا. حكوميّين والعاّمين فيرفعه االّتحاد الوطنّي للموظّفين ال

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

ال اإلطفاء في الخدمة المدنيّة في اليابان ورج القويّة بحقوق العمل األساسيّة لموّظفي ةبشأن المطالب 17القرار المرّكب رقم 

 سابًقا( 19و 17ين رقم كوريا )دمج القرارَ 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة اليابانيّة(
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 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

التي َرفَعَتها  العشرةة على الرغم من التوصيات بأّن موّظفي الخدمة المدنيّة في اليابان ال يتمتّعون بحقوق العمل األساسيّ إذ يعترف 

 وأنّهم ال يتمتعون بالحّق في التنظيم، ال سّيما رجال اإلطفاء منهم؛في السابق لجنة منّظمة العمل الدوليّة لحريّة التنظيم، 

بأّن لجنة منّظمة العمل الدوليّة لحريّة التنظيم أوَصت حكومة كوريا الجنوبيّة ثالث مّرات بأن تضمن حّق رجال  وإذ يعترف

 اإلطفاء في التنظيم؛

ن يبانيّ اأن يطالب حكومتَي اليابان وكوريا بقبول توصيات منّظمة العمل الدوليّة بحسن نيّة وأن تمنح موّظفي الخدمة المدنيّة الييقّرر 

، ومتابعة رجال اإلطفاء اليابانيّين والكوريّينه بالنسبة إلى ن أقلّ كحقوق العمل األساسيّة والحّق في التنظيم في أسرع وقت مم

 المسألة وفق ما هو مناسب. 

 

نقابة رفعه مجلس االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة في اليابان، ونقابة العاملين البلديّين في اليابان، ونقابة القطاع العام في اليابان، و
رجال اإلطفاء والعاملين في اإلسعاف  العاملين في قطاع المياه في اليابان، ونقابة العاملين في العناية الصحيّة في اليابان، ومجلس

 طفاء في كوريا الجنوبيّة.في اليابان، ومؤتمر تنمية رجال اإل

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 وتعزيزهاجل توسيع العضوية النقابيّة ولية من أبشأن استخدام أدوات منّظمة العمل الد 18مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

قطاعات الخدمات العامة التوّجه نحو تقليص حجم العضويّة النقابيّة بسبب اإلصالحات المزعومة التي ت فَرض على إذ يشير إلى 

على نطاق واسع في العديد من البلدان حول العالم، لمصلحة القطاع الخاص وعلى حساب قطاع الخدمات العامة. ويعترف المؤتمر 

 بأّن هذه العمليّة خطيرة بالنسبة إلى العّمال الذين يعتمدون بمعظمهم على نقاباتهم كسبيل وحيد لحماية حقوقهم؛

تراجع عدد األعضاء في النقابات يقوض قّوة الحركة النقابيّة وقدرتها على التأثير على صنع القرارات ذات أّن  إذ يشّدد علىو

الصلة بحقوق العّمال وأسرهم االجتماعيّة االقتصادّية، والسياسيّة والثقافيّة وغيرها من الحقوق األساسيّة ومصالحهم، بالنسبة إلى 

ير المنتسبين على حدّ سواء، ويضع في دائرة الخطر الحفاظ على الديمقراطيّة وإمكانيّة تحقيق تنمية العّمال المنتسبين إلى نقابة وغ

 مستدامة وسلميّة للمجتمع؛

ة العمل الدوليّة لهذا ّظماستخدام األدوات التي أعدّتها منة مع تشجيعها على لتعزيز القاعدة النقابيّ  جهود النقابات العّماليّة يدعمإذ و

بشأن االتّفاقات الجماعيّة التي تنص على ما يلي:  91من توصيتها رقم  3من القسم  4بصورة أكبر، وال سيّما النقطة الغرض 

ما لم ينّص االّتفاق تنطبق أحكام أّي اتّفاق جماعّي على كّل العمال من الفئات المعنيّة المستخدََمة في المنشأة التي يغّطيها االتّفاق "
 ."لكبالتحديد على خالل ذ
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عتََرف بها دوليًّا حجمَ إذ يَعتَبِر و العّمال الحوافز الالزمة لاللتحاق  بدوره يمنح ،هاأّن منح هذه األحكام التي تنّص عليها وثيقة م 

 بالمنظمات النقابيّة؛

ن يدرس إمكانيّة أن تطبّق نقابات الخدمة المدنيّة أحكام توصية منّظمة ألالتنفيذّي في االتّحاد الدولّي للخدمات العامة  المجلسَ يدعو 

 العمل الدوليّة على االتّفاقات الجماعيّة، بهدف تعزيز مواقفها وحقوقها عند إبرام االتّفاقات الجماعيّة على كافة المستويات، وتوسيع

 المنتسبين إلى نقابة؛العمال هذه األحكام فال تغطي االتّفاقات الجماعية المذكورة إالّ 

سّجلة في تطبيق النقطة  االتّحادَ  يدعو بشأن  91من توصيتها رقم  3من القسم  4الدولّي للخدمات العامة كي يلّخص الخبرات الم 

العالميّة األخرى االتّفاقات الجماعيّة، بهدف تعزيز العضويّة النقابيّة، وإعالم النقابات المنتسبة حولها، ولفت انتباه االتّحادات النقابيّة 

 ن االتّفاقات الجماعيّة. بشأ 91مة العمل الدوليّة رقم حول توصية منظّ 

 

 رفعته النقابات المنتسبة في روسيا ومنطقة آسيا الوسطى.

 يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة باالعتراض على القرار.

 

 

 رجال اإلطفاء النقابّية في كوريا الجنوبيّة )ُسِحب القرار(بشأن ضمان حقوق  19مسوّدة القرار رقم 

 

 رفعه مؤتمر تنمية رجال اإلطفاء في كوري الجنوبيّة.

 .17س ِحب القرار بهدف إدراجه في القرار رقم 

 

 

  ةاإلندونيسيّ  PLNمؤّسسة لتفاوض الجماعي في ابشأن تنفيذ برنامج العمل و 20مسودة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

 في التنظيم والتفاوض الجماعّي؛ افي ممارسة حقّه ةاإلندونيسي SP-PPLN نقابةالتحدّيات المستمّرة التي تواجه إلى  إذ يشير

 التفاوض جماعيًّا مع المنّظمة العّماليّة المعترف بها قانونيًّا؛ PLNحيال رفض إدارة إذ يعرب عن قلقه و

لخصخصة التي المناهضة لالتي تمارسها اإلدارة هي ردة فعل على الحملة  SP-PPLN أّن هذه األعمال ضدّ  إلى إذ يشيرو

 األخيرة؛ 18وأدّت إلى تحقيق العديد من االنتصارات خالل السنوات أطلقتها النقابة 

وتقويض سيرها الديمقراطّي وحريّة تنظيمها،  SP-PPLNوتهدف إلى خرق نقابة  PLNباألعمال التي تقوم بها إدارة إذ ينّدد و

 والتفاوض الجماعّي وتنفيذ األنشطة النقابيّة العاديّة؛
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من ممارسة كامل حقوقهم بالتنظيم  SP-PPLNالقانونيّة المستمّرة لضمان أن يتمّكن أعضاء  المعاركحيال  إذ يعرب عن قلقهو

 قيّد المستحقّات النقابيّة؛موارد النقابة المستنفدة أصالً وت والتفاوض الجماعّي، التي تستنزف

، أن تحترم التزامها بالسماح للعّمال بأن 98و 87على اتّفاقيّتَي منّظمة العمل الدوليّة رقم  التي صادقتالحكومة اإلندونيسيّة يدعو 

 يمارسوا حقوقهم في حريّة التنظيم والتفاوض الجماعّي؛

مارس ضد المسؤولين واألعضاء في يطالب   ؛SPP-PLNبوضع حد فوًرا لكافة أشكال التقويض النقابّي والترهيب الم 

الدولّي للخدمات العامة ونقاباته المنتسبة إلى متابعة هذه المسألة أمام منّظمة العمل الدوليّة من أجل اعتماد اإلجراءات االتّحاد يطالب 

 التصحيحيّة وضمان سير عمل النقابة في بيئة حّرة ومؤاتية؛

 

 في إندونيسيا.PT PLN (SPP- PLN) رفعته نقابة 

 للخدمات العامة بدعم القرار. يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ 

 

 

 بشأن االعتراف الرسمّي بنقابة كمبوديا المستقلّة لموّظفي الخدمة المدنيّة 21مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017الثاني/ نوفمبر تشرين  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

ويحيّي واقع أّن النقابة المستقلّة لموّظفي الخدمة المدنيّة تتعاون مع الشبكات المحليّة وتعمل على أنّها الصوت المشترك، إذ يشير 

 وحريّاتهم؛ة عيشهم، وحقوقهم اإلنسانية والنقابيّة ال سيّما بالنسبة إلى قاعدة الموّظفين العامين في كمبوديا، بهدف تحسين نوعيّ 

 

ف بها في مكان العمل. ز ضدّ النقابة بما أنّه غير معترَ تمارس التمييالتي الحكومة الكمبوديّة حيال إذ يُعِرب عن قلقه الشديد و

وغيرهم من الفئات  معلّمينالقانون المدني يقيّد أعضاء النقابة ومسؤوليها. ويمنع قانون التجارة الجديد موّظفي الخدمة المدنيّة والف

 فع التقارير الماليّة صارمة وال تتناسب والمعايير الدولّية؛رو التسجيلشروط كما أّن من تنظيم نقابة. 

االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ونقاباته المنتسبة على الضغط على المنّظمات العالميّة لتسليط األضواء على القيود المفروضة  يحثّ 

 اليّة في كمبوديا؛على النقابات العمّ 

الحّق في التنظيم، واالعتراف حكومة كمبوديا إلى اعتماد األحكام المالئمة من أجل منح موّظفي الخدمة المدنيّة والمعلّمين يدعو 

 بنقاباتها رسميًّا وبحقّها في العمل وتمثيل العّمال.

 

 رفعته نقابة كمبوديا المستقّلة لموّظفي الخدمة المدنيّة، كمبوديا.

 يوصى المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار. 
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 بشأن دعم العّمال الذين يعانون ضرًرا نفسيًّا 22مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3أكتوبر وتشرين األّول/  30بين 

 

 ة؛بالنسبة إلى صّحة العّمال النفسيّ  اتأثير الصدمة في مكان العمل يمكن أن يكون طويل األمد ودائمً حيث أّن 

وغيرهم من فئات  أّول المتدّخلين في حاالت الطوارئ، والعاملين في العناية الصحيّة، والعاملين في المجال اإلصالحيّ  وحيث أنّ 

 بصورة منتظمة؛ صادمة  االعّمال يختبرون أحداثً 

 بأحداث محدّدة في مكان العمل؛ يتعلّقمن الصعب أحيانًا ربط العوارض بتشخيص  وحيث أنّه

ة قد تؤدّي إلى آثار طويلة األمد، على غرار االضطرابات اإلجهادّية الالحقة للصدمة وغيرها من األضرار النفسيّ وحيث أّن 

اإلدمان على المخدّرات والكحول، واآلالم المزمنة، وضغط الدّم المرتفع أو غيرها من األمراض الجسديّة، وإيذاء الذات، والخوف 

 الشخصيّة والحوادث التي تؤذي الذات؛الشديد من الموت، وتسلّط األفكار، وتغيّر 

 االضطرابات اإلجهاديّة الالحقة للصدمة ما إن يتّم تشخيصها وعبر توفير الدعم المالئم. يمكن معالجة وحيث أنّه

 وبالتالّي فأّن المؤتمر

الدولّي للخدمات العامة بالتعاون مع نقاباته المنتسبة ويضغط على الحكومات فتعترف باالضطرابات  أن يعمل االتّحاد  يقّرر 

ضغط على المشّرعين على كافة المستويات من أجل تأمين تغطية يإصابة في مكان العمل، واإلجهاديّة الالحقة للصدمة على أنّها 

ألّول المتدّخلين في حاالت الطوارئ، والعاملين في العناية الصحيّة، والعاملين في المجال اإلصالحّي من دون ضرورة برهنة 

 داث التي تجري في مكان العمل.العالقة السببيّة بين االضطرابات اإلجهاديّة الالحقة للصدمة واألح

 

 كندا.  للموظّفين الحكوميّين والعاّمين فيرفعه االّتحاد الوطنيّ 

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 جر المعيشي األدنى األبشأن  23مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 
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 لمنّظمة العمل الدوليّة  18إعالن ليما الصادر عن االجتماع اإلقليمّي األميركّي الـ حيث أنّ 

 عدم مساواة كبرى في المنطقة؛يعترف ببروز جوانب  •

 يشّجع تعزيز سياسات الحدّ األدنى لألجور؛ •

بشأن األجور والرواتب  2016نقابة غيانا للخدمة العامة أطلقت مفاوضات مع الحكومة منذ شهر حزيران/ يونيو  حيث أنّ و

 والبدالت الطويلة األمد؛

 ؛2018بأّن اقتراح نقابة غيانا للخدمة العامة تهدف إلى تحقيق حدّ أدنى لألجور لكافة الموّظفين العامين مع حلول العام  إذ يعترفو

في المائة على األجر األقصى ضمن هيكليّة  1األدنى و في المائة على األجر 10فرضت زيادة أّن حكومة غيانا إذ يشير إلى و

 األخير؛ األجور وأعلنت أّن هذا هو عرضها

 ؛خطابًا إلى وزارة العمل للتسوية إرسال نقابة غيانا للخدمة العامة ما أّدى إلى

 حكومة غيانا لم تصّرح بأّن المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود؛ بأنّ واالعتراف 

 دعوة نقابة  غيانا للخدمة العامة حكومةَ غيانا الستئناف المفاوضات؛ ما أّدى إلى

 ؛ نيّة الستئناف المفاوضاتما من أنّه  رأىوإذ 

يّة ملزمة ات جماعيّ بالتزاماتها بموجب اتّفاقالوفاء ، و151و 91حكومة غيانا إلى احترام اتّفاقيّتَي منّظمة العمل الدوليّة رقم  يدعو

 النزاعات مع نقابة غيانا للخدمة العامة وتسويتها والعودة إلى طاولة التفاوض؛ قانونيًّا من أجل تجنّب

مين عام االتّحاد الدولّي للخدمات العامة بأن يحّث حكومة غيانا على احترام اتّفاقيّات منّظمة العمل الدوليّة وإعالن ليما أيفّوض 

 بة غيانا للخدمة العامة الستئناف المفاوضات.اواالجتماع مع نق

 

 .نقابة غيانا للخدمة العامة رفعته

 للخدمات العامة دعم القرار.يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ 

 

 

 بشأن انتهاكات الحقوق النقابيّة 25مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 
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( 2012)خالل مؤتمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة العالمّي المنعقد في  20للخدمة العامة رفعت القرار رقم نقابة غيانا حيث أّن 

ها، مع األخذ بعين إيجاد حّل لو 2187وفّوضت فيه األمين العام الطلب من منّظمة العمل الدوليّة متابعة النظر في القضيّة رقم 

 االعتبار تطّورات الفترة الراهنة؛

واتب رأّن االنتهاكات التي ترتكبها حكومة غيانا ال تزال مستمّرة، حيث أّنها ترفض استكمال المفاوضات على األجور والإذ يرى و

وغير قانونيّة، بما أنّها لم تعيّن محكمة استئناف خاصة بقضايا فرضت زيادة على األجور بطريقة غير دستوريّة قد والبدالت و

 ة دستوريّة؛ وأنّها رفضت االعتراف باالتّفاقات الملِزَمة؛الخدمة المدنيّة، وهي هيئ

 أّن لجنة منّظمة العمل الدوليّة المعنيّة بالتدقيق في المسألة تبدو في حالة س بات عميق؛إذ يرى و

، وقوانين غيانا 1512على دعوة حكومة غيانا على احترام التزاماتها وفق اتّفاقيّة منّظمة العمل الدوليّة رقم  المؤتمرَ يحّث 

لِزَمة؛  واالتّفاقات الجماعيّة العّماليّة الم 

 .2187األمين العام أن يحّث منّظمة العمل الدوليّة على حّل القضيّة رقم يفّوض 

 

 .نقابة غيانا للخدمة العامة رفعته

 يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة دعم القرار.

 

 

 بشأن العمل الالئق 26مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

 العمل الالئق؛أجندة جمهوريّة غيانا التعاونيّة قد وقّعت على  حيث أنّ 

 هذا التوقيع يلزم الحكومة باحترام حقوق العّمال بحسب ما تنّص عليه القوانين واالتّفاقات المختلفة؛حيث أّن و

 في النظام التعليمّي؛ فون كي يعملوا مدّة أربع ساعات يوميًّاظ  هناك فئة من العاملين يوَ  بأنّ إذ يعترف و

 دوام كامل )الساعات الثمانية العادية وأكثر(؛لهؤالء العاملين يعملون  أنّ  إذ يرىو

أّن هؤالء العاملين ال يتقاَضون األجر الذي يستحقّونه لساعات العمل التي ينجزونها، وال يتمتّعون بالمزايا األخرى على  ىإذ يرو

 الموّظفين اآلخرين؛شأنهم شأن غرار اإلجازة السنويّة، والضمان االجتماعّي، وبدالت العطلة 

هذه الفئة من العاملين ال يتعدّى ل، قّررت الحكومة دفع أجور 2013العام  نقابة غيانا للخدمة العامة القضيّة فيمتابعة بعد حيث أّن و

الخدمة العامة، على الرغم من أّن هؤالء العاملين يعملون في القطاع العام الخاص بلألجور وليس الحدّ األدنى العادي الحدّ األدنى 

 القطاع الخاص؛في وليس 

 ؛الرغم من أنّه ات ِخذأّن هذا القرار لم ي نَف ذ على بعترف إذ يو
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 أّن هذا الوضع ال يزال قائًما على الرغم من التمثيل ورفض الحكومة معالجة الوضع؛إذ يشير إلى و

النقابات المنتسبة على التنديد بهذا الوضع ويدعو الحكومة إلى احترام القوانين واالتّفاقيّات المختلفة التي تشّكل جزًءا ال يتجّزأ يحّث 

 ل الالئق؛من أجندة العم

 شجب الوضع الراهن، ويدعو الحكومة إلى احترام أجندة العمل الالئق؛أمين عام االتّحاد الدولّي للخدمات العامة يفّوض 

 هؤالء العاملين عاملين بدوام كامل ومنحهم كامل الحقوق التي يستحقّونها. م أن يدعو حكومة غيانا إلى اعتباراألمين العاكما يفّوض 

 

 .نقابة غيانا للخدمة العامة رفعته

 يوصي المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة دعم القرار.

 

 

 بشأن التضامن 27مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

تّمت السيطرة عليها في اليوم التالّي. إالّ أّن  2016تموز/ يوليو  15أّن محاولة االنقالب في تركيا التي وقعت في إذ يشير إلى 

أشهر  تسعة باالنقالب، ومن ثّم مدّدت حال الطوارئ ةً متذّرعحكومة حزب العدالة والتنمية أعلنت حال طوارئ مدّة ثالثة أشهر 

عادلة ال تحترم الكثير من شروط حكم القانون. وضمن إطار إضافيّة. وقد اعتمدت حكومة حزب العدالة والتنمية ممارسات غير 

هذه الممارسات غير الشرعيّة، تّم توقيف نّواب منتخبين في البرلمان، ورؤساء بلديّات منتََخبين، وصحافيّين معارضين، ومحامين 

ّول حال الطوارئ تركيا إلى دكتاتوريّة تحكمها مراسيم ، أو تخويفهم أو تهديهم. وقد حَ عامين، أو اعتقالهم وأكاديمّيين وموّظفين

َضت. وقد أثّرت مراسيم القوانين هذه بصورة  قوانين بما أّن الجمعيّة الوطنيّة الكبرى التركيّة التي ش ِكلَت بإرادة الشعب، قد قّوِ

من القطاع العام حتّى اليوم. كما أنّه تّم احتجاز آالف  اموّظفً  110,971العام. وقد تّم صرف أساسيّة على العاملين في القطاع 

كما أّن خطط مع صدور مراسيم القوانين الجديدة.  ومن المرّجح أن ترتفع هذه األرقامالعاملين العاّمين وتوقيف المئات منهم. 

لَت ألطول فترة ممكن تبقى  ومن جهة أخرى،ة، ويتم تجميد تعويضات نهاية الخدمة بطريقة تعّسفيّة. التقاعد لمن بلغ سّن التقاعد أ ّجِ

 على عمل وكسب عيشهم محدودة بسبب الضغوط التي ت ماَرس على أصحاب العمل.  فرص حصول العاملين العاميّن

-Yapi Yolو  SES, BES, Tüm Bel-Sen, ESMعضًوا منتسبًا إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ) 1,539بأّن ينّدد 

Senِرفوا، و فت حكومة حزب العدالة والتنمية أعضاءنا ومدراءنا رَ محتجزين. وقد صَ  عضًوا ال يزالوا 40عضًوا أوقفوا و 73( ص 

من دون أّي تحقيق، ومن دون أّي قرار قضائّي، ما ينتهك أبسط المبادئ على غرار الحّق بالحصول على دفاع، والحّق بالبراءة، 

كمة عادلة. وفي حين أّن التشريعات النقابيّة القائمة مالئمة، إالّ أّن الحكومة تتدّخل في حّق األعضاء المصروفين في احوالحّق بم

عقد اجتماعات نقابيّة أو الترّشح لالنتخابات النقابيّة. وتشير المراسالت الرسميّة إلى أّن الحكومة تضغط على الممثّلين النقابيّين 

 بات. في مجالس إدارة النقا

هدف الحكومة التي ترمي إلى نزع حّق التنظيم من النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات  وي بِرز هذا الواقع بكّل وضوح

العامة ضمن مؤّسسات الدولة المركزيّة، عبر تجاهل القواعد المكتوبة. كما تستهدف حكومة حزب العدالة والتنمية أعضاءنا 

االتّفاقات الدوليّة )اإلعالن الدولّي لحقوق اإلنسان في أوروبّا، واتّفاقات منّظمة العمل الدوليّة، والميثاق نتهاك ومدراءنا من خالل ا
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. كما 4688وقانون نقابة الخدمة المدنيّة رقم  657االجتماعّي األوروبّي(، ودستور جمهوريّة تركيا، وقانون الخدمة المدنيّة رقم 

ضمن إطار االنقالب من محاولة  تتنمية يمنع نقابتنا من ممارسة حقوقها النقابيّة األساسيّة. وقد استفادأّن حكومة حزب العدالة وال

 "مكافحة االنقالب" ووّسعت أعمالها كي تقتلع أي وجه من وجوه المعارضة في المؤّسسات العامة. بـ ما ي عَرف

عم أعضائنا ومدرائنا في إجراءاتهم القانونيّة، ودأّن التضامن الدولّي أصبح حاجة الستكمال الحرب القانونيّة إذ يشير إلى و

انتزاع الحقوق وضمان استمراريّة تسديد دفعات األعضاء والصمود في وجه حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تسعى إلى 

 . لتحصيلها ويلة التي أمضتها الطبقة العاملة في الكفاحاالجتماعيّة وتهدّد أمننا الوظيفّي والعقود الط

بالدعم الذي يقدّمه االتّحاد الدولّي للخدمات العامة واالتّحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة والحركة النقابيّة العالميّة إذ يرّحب و

 واألعمال التي تنجزها؛

 في هذا السياق أن:يقّرر 

المنتسبة من خالل إرسال الخطابات والفاكسات والرسائل اإللكترونيّة إلى حكومة حزب العدالة يستكمل دعم النقابات  .1

 والتنمية؛

 وكافة النقابات المنتسبة؛ KESKيدعم األعمال االحتجاجيّة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وأن يدعم  .2

 ة التضامن مع األعضاء والمدراء الضحايا.يحّث النقابات المنتسبة على البحث في المساعدة الماليّة كسبيل لمساند .3

 

 تركيا.في  رفعته نقابة موّظفي اإلدارة العامة

 يوصي المجلس التنفيذّي في االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.

 

 

 ترهيب القادة النقابيّين في السلطات القضائيّة البرازيليّةضّد  28مسوّدة القرار رقم 

 األصليّة من القرار باللغة البرتغاليّة البرازيليّة()تمّ إعداد النسخة 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

حّملون مسؤوليّاتهم النقابيّة الشرعيّة بالدفاع عن مصالح العاملين في حيال ترهيب القادة النقابيّين الذين يتإذ يُعِرب عن قلقه 

 ؛FENAJUDالمنتسبة إلى  SERJUSMIGنقابة عبر الضغط على السلطات القضائيّة البرازيليّة، 

في محاولة ، وقرارها بمالحقة القادة فرديًّا SERJUSMIGبالموقف الذي اعتمدته محكمة والية ميناس جيراس من نقابة إذ ينّدد و

 للطعن بحقّهم في الدفاع عن حقوق العّمال وحريّة اإلعالم؛

وغيرها من النقابات التي تمثّل العاملين في السلطات القضائيّة  SERJUSMIGلترهيب قادة  اضع حدًّ بالموافقة على قرار ييطالب 

 ؛FENAJUDفي البرازيل المنتسبة إلى 
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لتبليغ عن االنتهاكات التي ارتكبها ممثّلو الدولة في لبمنّظمة العمل الدوليّة وغيرها من المنّظمات الدوليّة ذات الصلة  االتّصالوب

 جمهوريّة البرازيل الفدراليّة ضدّ ممثّلي هؤالء العاملين. 

 

 يل. ، البرازFederação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados (FENAJUD)رفعته 

 يوصي المجلس التنفيذّي في االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.

 

 

بالنسبة إلى العاملين في السلطات القضائيّة في  الدستوريّة بتصحيح األجور سنويًّاعدم احترام األحكام بشأن  29القرار رقم 

 البرازيل

 البرازيليّة()تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة البرتغاليّة 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

الفدرالّي، الذي ينّص على تصحيح أجور موّظفي الخدمة المدنيّة  1988من دستور العام  37من المادة  Xبعدم احترام البند إذ ينّدد 

 سنويًّا الذين توّظفهم واليات جمهوريّة البرازيل الفدراليّة، ما يضع نوعيّة الخدمات العامة في دائرة الخطر؛

 مختلف واليات جمهوريّة البرازيل الفدراليّة؛إلى االنتهاك الدستور الذي ترتكبه محاكم العدل في إذ يشير و

 ؛هذه انتهاكات الدستورإذ يرفض و

 ة والدوليّة من أجل نشر هذا القرار.االتّصال بالمنّظمات الوطنيّ يقّرر 

 

 ، البرازيل. Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados (FENAJUD)رفعته 

 االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.يوصي المجلس التنفيذّي في 

 

 

 بشأن العمل العالمّي من أجل الضمان االجتماعيّ  30القرار رقم 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة البرتغاليّة البرازيليّة(

 

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

 

من أجل إعادة تنظيم األجندة العالمّية، وأّن الحكومات النيولبراليّة تعمل جاهدة في الضمان االجتماعّي من البنود األساسيّة حيث أّن 

تحّول العّمال إلى عبيد النظام و، من خالل سياسات تعتمد على المضاربة الماليّة اأنظمة الضمان االجتماعي العام وخصخصته

دعمتها الرأسمالّي المهيمن، وتؤدّي إلى تفاقم المشاكل االجتماعيّة السياسيّة، وتنتهك الحقوق التي تّم تحصيلها بعد معارك صعبة 

 قابات العّماليّة؛الن

دور الضمان االجتماعّي في توفير حياة كريمة حيث يؤّمن المدخول في حال المرض أو اإلعاقة أو الموت، ويعّزز  وإذ يدرك

  الفقر؛خطّ الدمج االجتماعّي، ويخفّف من عدم المساواة االجتماعيّة ويحمي الناس من الوقوع ما دون 

العّماليّة يمكنه أن يعّزز اعتماد سياسات عامة قادرة على حماية العّمال، وأّن العمل المشترك أّن نضال النقابات إذ يشير إلى و

 ل السلطة الرأسماليّة؛بَ ة واستعباد العّمال من قِ وحده يمكنه أن يمنع توّسع اإلمبرياليّ 

 وبالتالّي،

ضمان االجتماعّي العامة الظاهري، الذي يسبّبه تحويل بالسياسة النيولبراليّة التي كانت وال تزال مسؤولة عن إفالس أنظمة ال ينّدد

الموارد العامة الهائل إلى القطاع الخاص، مع مراعاة رأس المال األجنبّي عبر التكييف الضريبّي الذي يقلّص حجم الدولة، ويزيل 

 القوانين العماليّة ويدّمر أنظمة الضمان االجتماعي؛

بسرعة وبفعاليّة تقديم الردود والحلول البديلة من ن وتدريبهم كي يتمّكنوا يالقادة النقابيّ الذي تطرحه ضرورة توعيّة التحدّي  يقبل

في وجه المحاوالت الحكوميّة إلعادة تنظيم الدولة ووضعها تحت سيطرة النخبة المسيطرة، ال سيّما في ما يتعلّق بالكفاح من أجل 

 والمساواة والمحافظة عليها؛تحصيل الحقوق االجتماعيّة والدمج االجتماعّي 

أن ينشئ لجنة تتألّف من متخّصصين في شؤون الضمان االجتماعّي ومن ممثّلين عن النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي يقرر 

ة للخدمات العامة من أجل تبادل وجهات النظر، وإجراء األبحاث، وتحليل التشريعات ذات الصلة تحلياًل مقارنًا وإعداد مصفوف

للضمان االجتماعّي مع التركيز على الرفاه االجتماعّي الذي يمكن اعتماده على مستوى األعمال التعليميّة التحويليّة بهدف بناء 

نظام قابل على االستمرار بتغطية واسعة للضمان االجتماعّي، وإعادة صياغة السياسات االجتماعيّة من أجل تعزيز العهد 

 االجتماعّي. 

 

 البرازيل.  ،Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB)رفعته 

 يوصي المجلس التنفيذّي في االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.

 

 

في البنى التحتيّة اآلسيوّي لالستثمار المصرف بشأن االلتزام الخطير مع مصرف التنمية اآلسيوّي و 31مسوّدة القرار رقم 

 المؤّسسات المتعّددة األطراف في منطقة آسيا والمحيط الهادئوغيرها من 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 
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السرعة التي تجتاح فيها الخصخصة، وعمليّات اإلصالح الهيكلّي والشراكات بين القطاَعين العام والخاص بلدان  إذ تثير قلقه

والمصرف اآلسيوّي لالستثمار في ع من مصارف التنمية على غرار مصرف التنمية اآلسيوّي فْ بدَ منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 

التي تضع يدها على موارد ماليّة ال ت حصى. وتحّيي النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة جهود  ،البنى التحتيّة

ة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابعة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة في التواصل مع المؤّسسات اللجنة التنفيذيّة اإلقليميّ 

 يها كي تصغي إلى أصوات العّمال وإلى مخاوفهم، وتناقش القيم االجتماعيّة؛المذكورة أعاله والضغط عل

دّ آلية عمليّة تضمن احترام المعايير العّماليّة المقبولة عالميًّا، ال سيّما عِ بالنسبة إلى النقابات أن ت   أنّه من المهّم جدًّاعلى  إذ يؤّكدو

 ؛لها هذه المؤّسساتة المهنيّتَْين لمن يعمل في مشاريع تموِّ حريّة التنظيم، والتفاوض الجماعّي والصّحة والسالم

ي منطقة آسيا والمحيط قضيّة هذه المؤّسسات فامة ونقاباته المنتسبة المستمّر التزام االتّحاد الدولّي للخدمات الع وإذ يدعم بشّدة

الطويل  هاأثر، والقطاع العام ومجتمعاتهمجل مراقبة دورها في صنع السياسات التي تؤثّر على حياة العاملين في الهادئ من أ

 األمد على النقابات؛

نقابات بلدان العالم المتطّور وهي الجهات الفاعلة األساسيّة في هذه المؤّسسات على المشاركة والتواصل مع عّمال  وإذ يحثّ 

 ث تغييًرا إيجابيًّا وتحقّق الديمقراطيّة في هذه المؤّسسات؛حدِ البلدان النامية كي ت  

يستكمل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة أعماله الرائدة في هذه المجال فيحقّق شعار "األفراد قبل األرباح" على أرض  أنيقّرر 

 الواقع.

 

 رفعه ائتالف العّمال الحكوميّين في قطاع المياه في الفيليبين.

 يوصي المجلس التنفيذّي في االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.

 

 

 بشأن المالذات الضريبيّة 32مسوّدة القرار رقم 

 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة الفرنسيّة( 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

هم في اأّن التهّرب الضريبّي، أّي التخطيط المالّي المعقّد الذي يجري على هامش القانون، من المشاكل البارزة التي تسإذ يعتبر 

 تآكل القاعدة الضريبيّة وتخفّض العائدات الضريبيّة الحكوميّة؛

بيّة، باإلضافة إلى العمل الدولّي المنّسق، حتّى تصبح أنّه على الدول أن تعدّل فرديًّا وجذريًّا قوانينها وتنظيماتها الضريإذ يعتبر و

 التهرب الضريبّي غير شرعيّة؛

كل الوعاء الضريبّي ونقل األرباح لتآ منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديّ تعرض مشروع أّن الحكومات إذ يعتبر و

 لمشكلة لجوء الشركات المتعدّدة الجنسيّات إلى المالذات الضريبيّة؛ امالئمً  اعلى أنّه ردًّ 
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، قدّمت للخدمات العامة من أبرز مشّجعيهاأّن اللجنة المستقلّة إلصالح الضرائب الدوليّة للشركات، وكان االتّحاد الدولّي وإذ يعتبر 

ونشرها، ال سيّما اقتراح اعتبار وفي مساهمات كبرى في إعداد الحلول المبتكرة والعادلة لمشكلة الضرائب الدوليّة للشركات 

 الشركات المتعدّدة الجنسيّات كيانات موحدّة لغرض فرض الضرائب؛

 التي يعتمدها المكلّفون بالضريبة األغنياء على الحكومات والمؤّسسات الدوليّة كي تمنع خطط التهّرب الضريبيّ  يمارس الضغوطس

 والشركات عندما تكون مناهضة لروح القوانين والتنظيمات الضريبيّة؛

كل الوعاء الضريبّي ونقل األرباح، ميدان االقتصادّي لتآمراقبة التقدّم الذي يحرزه مشروع منّظمة التعاون والتنمية في اليضمن و

على اطالع على التفاصيل، في موازاة المحافظة على موقفه يّين، على أن ي بقي نقاباته المنتسبة وذلك بالتعاون مع الشركاء الدول

الذي يقضي بتنسيق قضايا الضرائب الدوليّة برعاية األمم المتّحدة فتتكّمن كافة البلدان، وليس األعضاء األغنى في منّظمة التعاون 

 ي العمليّة وفي صنع القرارات المتعلّقة بهذه القضيّة؛والتنمية في الميدان االقتصادّي، من المشاركة ف

 دعم اللجنة المستقلّة إلصالح الضرائب الدوليّة للشركات ويساهم ماليًّا في أنشطتها؛يستكمل و

اللجوء إلى المالذات النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة أن تضغط على حكوماتها كي تضع حدًا لمشكلة يطالب و

 الضريبيّة وتستكمل الجهود التي تبذلها واألعمال التي تنفّذها كي توعي الرأي العام على هذه المسائل. 

 

 االّتحاد األميركّي والكندّي للمعلمين، الواليات المّتحدة األميركّية.و المركزيّة لنقابات كبيك، كندارفعته 

 الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.يوصي المجلس التنفيذّي في االتحاد 

 

 

 بشأن التجارة العالميّة للجميع ووضع حّد للتضحية بالعّمال المهاجرين 33مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017الثاني/ نوفمبر تشرين  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

االتّحاد الدولّي للخدمات العامة، ن تمثّلهم النقابات المنتسبة إلى أّن الماليين من العّمال حول العالم، بما في ذلك مَ شير إلى إذ ي

لقمة عيشهم. ولكن، ومّما ال شّك فيه أّن نظام التجارة العالمّي القائم  الدوليّة للحصول على وظائف وكسبيعتمدون على التجارة 

حاليًا أدّى إلى تفاقم عدم المساواة وال بدّ من تغيير جذرّي في طريقة تنظيم التجارة العالميّة من أجل إنشاء نظام يعمل لمصلحة 

 ة إلى حماية خدماتنا العامة.الجميع وليس لمصلحة الشركات المتعدّدة الجنسيّات، ويهدف بصورة أساسيّ 

بالدور الرائد الذي لعبه االتّحاد الدولّي للخدمات العامة في النقاش العالمّي بشأن التجارة والحمالت الممتازة التي قادها  إذ يفتخرو

التجاريّة الشاملة، واالتّفاق االتّحاد ضدّ برامج النقاط التجاريّة، وشراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي، واالتّفاقية االقتصادّية و

ة. ومن المهّم جدًّا أن يستكمل االتّحاد الدولّي المقترحَ االتّفاقات التجاريّة من الجيل الجديد بشأن التجارة بالخدمات، وغيرها من 

ئنا والمجتمعات حيث للخدمات العامة خالل فترة المؤتمر التالية، مكافحة االتّفاقات التجاريّة المقتََرحة التي تضّر بمصلحة أعضا

 يعيشون. 

جل إعداد أجندة نقابيّة خاصة ون مع اتّحادات نقابيّة أخرى من أأنّه على االتّحاد الدولّي للخدمات العامة أن يعمل بالتعاإذ يعتبر 

 يمكن الحركة النقابيّة العالميّة أن تدعمها. و ،تحدّد إطار عمل التجارة العالمية ،بالتجارة العالميّة
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وخالل النقاش بشأن استمراريّة التجارة العالميّة في المستقبل، ال يجدر بنا أن نهمل تأثيرها على الشعب. فهي ال تعني السلع 

ال يمكن خدماتنا العامة في العديد من البلدان حول أيًضا األشخاص. وفي الواقع، تعني والخدمات التي تعبر الحدود فحسب بل 

 ءات العّمال المهاجرين وتفانيهم.العالم أن تعمل من دون كفا

وتشويه صورتهم في مجتمعاتنا، وليس خالل انتخاب الرئيس دونالد ترامب في  على المهاجرينإالّ أنّه غالبًا ما نشهد اعتداءات 

يا من استفتاء خروج بريطان)إرحل( خالل  Leaveحملة حاكتها بر األكاذيب المشينة التي واليات المتّحدة فحسب، بل أيًضا عال

االتّحاد األوروبّي في المملكة المتّحدة. هي حملة جعلت من العّمال المهاجرين في المملكة المتّحدة كبش محرقة وأدّت إلى ارتفاع 

أن ومن غير المقبول أن تكون حكومة المملكة المتّحدة قد رفضت كبير في جرائم الكراهية في المرحلة التي تبعت االستفتاء. 

االتّحاد األوروبّي الذين يقيمون ويعملون في المملكة المتّحدة، وهم بمعظمهم من العّمال األساسيّين في الخدمات تطمئن مواطني 

 العامة.

 وبالتالّي، فإّن هذا المؤتمر

 دعمه وتضامنه مع العّمال المهاجرين وعملهم في خدماتنا العامة؛يشّدد على 

أن نزيد تضامننا وأن نبنى حركة نقابيّة عالميّة  ،وأكثر من أّي وقت مضى ،آلنن يسعى إلى تقسيمنا. فالمهّم اويرفض سياسات مَ 

 أقوى وأكثر اتّحادًا.

 

 رفعته نقابة وحدّ النقابة في المملكة المّتحدة.

 يوصي المجلس التنفيذّي في االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.

 

 

 الحّرة )ُسِحب القرار(معاهدات التجارة بشأن  34رقم  مسوّدة القرار

 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة الفرنسيّة( 

 

 المركزيّة لنقابات كبيك، كندا.رفعته 

 س ِحب القرار إلدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة.

 

 

 بشأن التحّول الوظيفيّ  35مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 
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لتغيّر بأّن كافة قطاعات االقتصاد، إن على مستوى القطاع الخاص أم القطاع العام، تتغيّر بسبب عوامل عدة منها اإذ يعترف 

المناخّي والتقدّم التكنولوجي على غرار الروبوتات والسيّارات من دون سائق والتقدّم في الذكاء االصطناعّي وغيرها من 

االبتكارات المستقبليّة. ونظًرا إلى هذا الواقع، على النقابات أن تضمن أن تتعاون القطاعات والحكومات كي تبقى الوظائف 

 ولويّات؛المستدامة على رأس سلّم األ

الطاقة بما في ذلك محّطات توليد الطاقة التي تعمل على الدولّي للخدمات العامة يغّطي العاملين في قطاع  أّن االتّحادوإذ يشير إلى 

ؤّمن إلى هؤالء العّمال وأسرهم ومجتمعاتهم قتصاد أكثر نظافة وعدالة ووظائف تالفحم، وبالتالّي هو يسعى إلى تحقيق انتقال إلى ا

 عمالة المستدامة؛ال

جل الحصول على أجانب هؤالء العّمال وأسرهم ويدعم الخطط التي تساند العّمال المحليّين والمجتمعات المحليّة من وإذ يقف إلى 

العّمال واكتسابهم المهارات المطلوبة وانتقالهم إلى الصناعات الجديدة المنخفضة انبعاثات الكربون ودعمهم،  وظائف عبر استبقاء

 ال سيما على مستوى قطاعات الطاقة المتجدّدة؛

 استراتيجيّات التغيّر المناخّي التي: يدعموإذ 

 أهداف أكثر طموًحا؛من أجل تحديد ر المناخّي على األعمال السابقة الخاصة بالتغيّ ت بنى  •

 ر تطوير إنتاج الطاقة المتجدّدة؛سّ تي •

 ن استحداث فرص عمل خضراء والئقة؛تحسّ  •

 لشغر مناصب في االقتصاد المنخفض انبعاثات الكربون؛العّمال  تعدّ  •

أو  انبعاثات الكربوناألولويّة إلى العّمال المنتقلين والمجتمعات األكثر تأثًّرا بإلغاء الوظائف في الصناعات الكثيفة تمنح  •

 ؛تخفيض عددها

التي تبني خدمات كهرباء وطاقة جديدة وتشغّلها وتتملّكها كي تلبي تحدّيات الحكومات المحليّة واإلقليميّة  ت شِرك •

 المجتمعات المحليّة؛

 منح العّمال والنقابات صوتًا كي:ت •

o  ّة؛يحترم الردّ على التغيّر المناخّي استراتيجيّات التنمية اإلقليمي 

o ليّة وحقوق اإلنسان؛ايفرضوا احترام الحقوق العم 

o ؛يضمنوا الحماية االجتماعيّة لألفراد والمجتمعات 

o  الذي  2015يساهموا في تخفيض انبعاثات الكربون على المستوى العالمّي بما يتوافق واتّفاق باريس للعام

أن  المستويات قبل الصناعيّة، ومن األفضلينّص على تقليص االحتباس الحرارّي ليبلغ درجتَْين أعلى من 

 في المائة؛ 1,5 يبلغ

كي تضع ضمن أولويّاتها الطارئة االهتمام بالعّمال والمجتمعات المتأثّرة بإقفال محّطات الطاقة والمناجم كافة الحكومات يدعو 

 ر على صناعاتنا في العالم أجمع؛تحقّق النتائج المبتكرة التي تؤثّ من أجل وغيرها من الصناعات التي تتطلّب انتقاالً 

بأّن التغيّر المناخّي هو أحد العوامل فقط وأّن القطاعات األخرى تواجه قوى تتطلّب أيًضا تكييفًا أساسيًّا اليوم وفي يعترف و

 المستقبل، وبالتالّي علينا أن:

 ل الجديد من العّمال الّشباب؛بأن يوّجهوا ويدّربوا الجيالخطط المبتكرة، مثل السماح للعّمال المسنّين  نتبنّى •

نضمن أن تحافظ على وتعيد توظيف وتدريب الحكومات  وأصحاب  العمل العّماَل، وأن تعتمد في نهاية المطاف عمليّات  •

 تقّشفيّة عادلة وكريمة. 

•  

 رفعته نقابة العاملين في الخدمات البلديّة واإلداريّة والمكتبية في أستراليا.

 في االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.يوصي المجلس التنفيذّي 
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 بشأن صناديق التحويط والشركات المساهمة الخاصة 36مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017 تشرين الثاني/ نوفمبر 3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

أّن مديري صناديق التحويط قد لجأوا، خالل العقد الفائت، إلى أساليب جريئة كي يقنعوا صناديق التقاعد العامة، في إذ يشير إلى 

 وهي أدوات استثمار ،مئات مليارات الدوالرات من معاشات التقاعد في صناديق التحويطتستثمر عدد من البلدان حول العالم، بأن 

 ا ومكلفة تَِعد  بتحقيق عائدات ضخمة وبحماية مستثمريها من المخاطر؛منّظمة أبدً غير 

بأّن شركات المساهمة الخاصة أخذت تحّل محّل الخدمات العامة التقليديّة، وتَِعد المدن والبلدان ببناء  ،من جهة أخرى ،إذ يعترف

ديونها وتقنعها بقبول شراكة مع شريك يؤّمن الخدمات تختاره يها ماليين الدوالرات فوًرا كي تسدّد وتعط ،البنى التحتيّة المتدهورة

 بنفسها؛

بشركات المساهمة الخاصة التي تستولي على الخدمات العامة على حساب المكلّفين بالضريبة وتلزمهم بزيادات هائلة على  نّددإذ ي

لمتّحدة األميركيّة بعدما تّم االستحواذ على نظام في المائة مثالً على خدمات المياه في نيو جرسي في الواليات ا 30الرسوم، بنسبة 

جرت ياه خاصة مماثلة أيًضا عمليّات استحواذ أنظمة مسّجلت المياه العام، على أن تساهم هذه الزيادة في عائدات الشركة؛ وقد 

 ندونيسيا خدمات مترديّة بكلفة أكثر ارتفاًعا؛إواإلكوادور في مناطق منتشرة بين 

فأداء عائداتها متدٍن وأقّل مما كان  –رير حديثة عديدة ار بحسب تقال تقدّم أّي مزايا ماليّة ت ذكَ  صناديق التحويطبأّن إذ يعترف 

 متوقعًا، وبالتالّي تكلّف صناديق التقاعد العامة المليارات من عائدات استثماراتها؛ 

ن األسباب التي تحمل النقابات وصناديق تقاعد الموّظفين بأّن تدنّي األداء، والمخاطر المتزايدة والرسوم المرتفعة م وإذ يعترف

 تساءل عن جدوى االستمرار في استثمار مدّخرات تقاعد العّمال في صناديق التحويط؛ ومن األمثلة على ذلك:تالعامين على أن 

لصناديق التقاعد، التي تدير معاشات تقاعد موّظفي مصرف إسكتلندا الملكّي  RBSتصفّي مجموعة في المملكة المتّحدة،  •

الحاليّين والسابقين، وهي من أكبر صناديق التقاعد في المملكة المتّحدة، استثماراتها في صناديق التحويط بصورة 

 ر المرجعي لالستثمار.، كمرحلة من مراحل استراتيجيّتها لتخفيف المخاطر، ما ساعدها على احترام المؤشّ منتظمة

صناديق التحويط، ألدائها المتردّي، وكلفتها في تصفية استثماراته كاملة  PFZWفي هولندا، أعلن صندوق التقاعد  •

 المرتفعة وتعقيد عمليّاتها؛

ى أول صناديق التقاعد التي استثمرت في صناديق التحويط. وقد صافّ نظام تقاعد الموّظفين العامين في كاليفورنيا من  •

مليار دوالر أميركّي من االستثمارات، بسبب ارتفاع  4، وسحب 2014كامل استثماراته في صناديق التحويط في العام 

 الرسوم واألداء المتردّي. 

البنى أّن يعمل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ونقاباته المنتسبة بالتعاون مع منّظمات الخدمة المدنيّة في المدن المترديّة يقّرر 

 التحتيّة من أجل إطالعها على مخاطر استحواذ شركات المساهمة الخاصة؛

االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ونقاباته المنتسبة كي تعمل مع مديري صناديق التقاعد في القطاع العام من أجل التوعية يدعو و

 لتقاعد والمشتركين فيه؛على انعكاسات أداء صناديق التحويط المتردّي وآثاره على أمناء صندوق ا



35 
 

يعّزز الشفافية على مستوى كّل من شركات المساهمة الخاصة وصناديق التحويط، بما االتّحاد الدولّي للخدمات العامة كي يحّث و

 ل األموال العامة إلى شركات مساهمة خاصة أو صناديق تحويط؛في ذلك التقارير العامة الكاملة عندما ت حو  

لّي للخدمات العامة على إجراء استعراض لتخصيص أصول صناديق التقاعد العامة من أجل النظر في المقاربات االتّحاد الدويحّث 

 ، باإلضافة إلى المقارنة مع البدائل المنخفضة الرسوم؛حويطألداء صناديق الت كامل   بما في ذلك تحليل   –األقل كلفة واألكثر فعاليّة 

المراقبة ممارسة للخدمات العامة النقابات المنتسبة على النضال من أجل تحقيق تغييرات تشريعيّة وأن يشّجع االتّحاد الدولّي ويقّرر 

صناديق التقاعد العامة من أسوء أشكال االنتهاكات التي ترتكبها صناديق التحويط لالستقطاب، ومنها الوعود بتحقيق بهدف حماية 

ق إال نقل الثروات من المكلّفين بالضريبة والعّمال إلى مديري صناديق عائدات أكبر وحماية أفضل، ولكنها في الواقع ال تحقّ 

 التحويط األغنياء. 

واليات رفعه االّتحاد األميركيّ للموّظفين الحكوميّين، واالّتحاد األميركّي للمعّلمين، والنقابة الدوليّة لموّظفي الخدمة المدنيّة، في ال
في القطاع الماليّ في كندا والمركزيّة لنقابات كبيك، واالّتحاد الوطنيّ للموظّفين الحكوميّين  المّتحدة األميركيّة؛ وجمعيّة الموّظفين

يا والعاّمين في كندا؛ واالّتحاد المستقل لعّمال الخدمات العامة في الفيليبين؛ واالّتحاد الكوري للخدمات العامة ونقابات النقل في كور
 الجنوبية.

 تحاد الدوليّ للخدمات عامة بدعم القرار.يوصي المجلس التنفيذّي في اال

 

 

عبر دعم الخدمات العامة والعاملين فيها )دمج القرارين السابقين مجتمع مقاوم للكوارث بشأن إنشاء  37القرار المرّكب رقم 

 (38و 37رقم 

 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة اليابانيّة( 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

والفيضانات بأّن البلدان حول العالم غالبًا ما تشهد الكوارث الطبيعيّة، بما في ذلك الهّزات األرضية، والتسونامي، إذ يعترف 

 حدّتها يوًما بعد يوم؛ة واألمراض التي تتزايد والزوابع واألعاصير المداريّة والحلزونيّة؛ كما تواجه مخاطر تفشّي األوبئ

بأّن العاملين في الخدمات العامة، بما في ذلك في اإلدارة العامة الوطنيّة والمحليّة، وفي خدمات اإلطفاء والطوارئ وإذ يعترف 

 ونلعبواالتّصاالت ونقاباتهم يفي السلك العسكرّي والشرطة وخدمات المياه والعناية الصحيّة والرفاه، والتعليم والنقل واإلنقاذ، و

 إعادة التأهيل والبناء في أعقاب الكوارث الطبيعيّة؛في دوًرا أساسيًّا في الوقاية من الكوارث والدعم في حاالت الطوارئ، و

جل إنشاء مجتمع يط النقابّي والعمل النقابّي من أكأساس للتخطإرشادات االتّحاد الدولّي للخدمات العامة يعتمد أن يوّزع ويقّرر 

حيث يمكن أن يعمل األفراد ويعيشوا بأمن وسالمة، مع االعتراف بأنّه ال يمكن إزالة كّل المخاطر التي تواجه الخدمات العامة 

 والمجتمع؛

دعم كافة المناطق من أجل أن يصل جميع المواطنين إلى "خدمات يللعاملين في خدمات الطوارئ وأن ينشئ شبكة عالميّة يقّرر و

 عامة عالية النوعيّة".
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نقابة رفعه مجلس االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة في اليابان، ونقابة العاملين البلديّين في اليابان، ونقابة القطاع العام في اليابان، و
المياه في اليابان، ونقابة العاملين في العناية الصحيّة في اليابان، ومجلس رجال اإلطفاء والعاملين في اإلسعاف العاملين في قطاع 

 والنقابة الدوليّة لموّظفي الخدمة المدنيّة في الواليات المّتحدة األميركّي. في اليابان،

 رار.يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم الق

 

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

 

 37لتعديل المقتََرح على القرار رقم ا

 

 (38التعديل المقتََرح رقم 

 

 المقطع التالّي قبل الفقرة األخيرة من القرار:إضافة 

 

الضغط على الحكومات الوطنيّة على و يحث االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ونقاباته المنتسبة على البقاء من المناصرين األقوياء

تؤّمن كالًّ من التمويل والمواد والموّظفين والتدريب الذي يحتاج إليه أّول المستجيبين من أجل تحسين استعدادهم والحليّة كي 

 للرّد على الكوارث الطبيعيّة والتي يتسبّب بها اإلنسان وعلى األوبئة؛ 

 

 ، الواليات المّتحدة األميركيّة.American Federation of Teachersرفع االقتراح 

 توصي لجنة األنظمة بدعم االقتراح.

 

 

 مقاوم للكوارث عبر دعم الخدمات العامة )ُسِحب القرار(شأن إنشاء مجتمع ب 38مسوّدة القرار رقم 

 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة اليابانيّة( 

 

للخدمات العامة في اليابان، ونقابة العاملين البلديّين في اليابان، ونقابة القطاع العام في اليابان، ونقابة رفعه مجلس االّتحاد الدوليّ 
العاملين في قطاع المياه في اليابان، ونقابة العاملين في العناية الصحيّة في اليابان، ومجلس رجال اإلطفاء والعاملين في اإلسعاف 

 في اليابان.

 .37مع القرار المرّكب رقم  س حب القرار لدمجه
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 بشأن الصّحة والرفاه 39مسوّدة القرار رقم 

 

 نقابات الخدمات العامة المستقّلة في سريالنكا. رفعه اّتحاد 

 س ِحب القرار بهدف إدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة.

 

 

 لعاملين في مجال العناية الصحيّة )ُسِحب القرار(ا عددبشأن الحّد األدنى اإللزامّي ل 40مسوّدة القرار رقم 

 

 رفعته جمعيّة الممّرضين وقابالت التوليد في أستراليا.

 س ِحب القرار بهدف إدراجه في برنامج عمل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة.

 

 

 بشأن السالمة في مكان العمل في قطاع الصّحة 41مسوّدة قرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

يسلّط األضواء على قضايا أساسيّة خاصة  2022 – 2018إلى أّن برنامج عمل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة لفترة إذ يشير 

والقضاء  بسالمة العامل في قطاع الصحة والخدمات االجتماعيّة، بما في ذلك التركيز على تحسين الصّحة والسالمة المهنّيتَْين

 على العنف في مكان العمل؛

 تنطويكما مة تبليغهم عن عنف في مكان العمل، أّن العاملين في العناية الصحيّة يواجهون عقبات تعترض بصورة منتظوإذ يعتبر 

 على عدد منها؛حتّى سياسات أصحاب العمل 

ضع في دائرة الخطر صّحة العاملين الصحيّين ة ال تبأّن عوامل الخطر في مكان العمل في قطاع العناية الصحيّ وإذ يعترف 

للمحافظة ، وهم أساسيّون األشخاص الكفء والحفاظ عليهمنطوي أيًضا على تحدّيات خطيرة تواجه توظيف تالحاليّين فحسب، بل 

 على قوى عاملة مالئمة في قطاع العناية الصحيّة؛

عندما تتفّش أمراض على المستوى العالمّي، التي تسود أّن برنامج العمل يسلّط األضواء أيًضا على األوضاع الكارثيّة إذ يعتبر و

أنظمة عناية صحيّة غير مستعدّة ومفّككة وتنقصها القدرة على معالجة األوبئة؛ ة فجأمن مثل فيروس زيكا أو اإليبوال، وتضرب 
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بالمرضى؛ اهتّموا خطر الموت يوميًّا عندما  واجهواأوضاع صّحة العاملين وسالمتهم المترديّة أنّهم عنت فخالل أزمة اإليبوال، 

 عامل في العناية الصحيّة قد توفي؛ 500ومن المقدّر أن يكون 

على النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة أن تتبادل خبراتها وأفضل الممارسات في حال رغبت في  أنّه يتفّهموإذ 

تعزيز الوعي على المخاطر التي تهدّد السالمة في مكان العمل؛ باإلضافة إلى جمع في إنشاء شبكة للمعلومات والخبرات، و

 ة أو التدّخل وممارسات أصحاب العمل؛المعلومات بشأن وسائل الوقاي

الدولّي للخدمات العامة كي يمدّ النقابات المنتسبة بالتوجيهات الواضحة والتدريب الخاص حول كيف يمكن النقابات  االتّحادَ يدعو 

ات المالئمة للسالمة بما في ذلك تأمين التجهيز –المنتسبة أن ت دِرج قضايا السالمة في مكان العمل ضمن عمليّة التفاوض الجماعّي 

 والحماية، والتدريب على تقليص المخاطر والتحقّق من السالمة في مكان العمل.

واليات رفعه االّتحاد األميركيّ للموّظفين الحكوميّين، واالّتحاد األميركّي للمعّلمين، والنقابة الدوليّة لموّظفي الخدمة المدنيّة، في ال
نقابات كبيك، واالّتحاد الوطنيّ للموظّفين الحكوميّين والعاّمين في كندا؛ واالّتحاد الكوري للخدمات المّتحدة األميركّي؛ والمركزيّة ل

 (.Kommunalالعامة ونقابات النقل في كوريا الجنوبية؛ واالّتحاد المستقّل للخدمات العامة في الفلبين؛ واالّتحاد السويدّي )

 للخدمات العامة بدعم القرار.يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ 

 

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

 

 41لتعديل المقتََرح على القرار رقم ا

 (39التعديل المقتََرح رقم 

 

 إضافة المقطع التالّي قبل الفقرة األخيرة من القرار:

يشير إلى أّن المستشفيات وسيّارات اإلسعاف والمرضى والجسم الطبّي قد تعّرضوا للهجمات في مناطق النزاعات حول  إذ

العالم. وقد رفضت القوى العسكريّة والمليشيات والمحاربون منح الجرحى من المدنيّين الحّق في العناية الطبية المحايدة: 

ؤوا استخدامها؛ كما هاجموا وسائل النقل الطبيّة أو اعترضوا طريقها؛ واحتجزوا واحتلّوا المرافق الطبيّة وهاجموها وأسا

وعاقبوا األطباء لمعالجة الجرحى من المدنيّين. هذه األحداث هي انتهاك متعّمد لمعايير حقوق اإلنسان وآداب مهنة الطب، 

 واتفاقيّة جنيف التي نّصت على أّن الحياد الطبّي من المبادئ اإلنسانيّة. 

 

 وإضافة المقطع التالّي في نهاية القرار:

 

االتّحاد الدولّي للخدمات على أن يستنكر الهجمات على المستشفيات والعيادات الصحيّة والجسم الطبّي عندما تقع، وأن إذ يحّث 

 يقود حملة مطالبة الجميع باحترام مبدأ الحياد الطبّي.

 

 ، الواليات المّتحدة.American Federation of Teachersرفع االقتراح 

 توصي لجنة األنظمة بدعم االقتراح. 
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 التعديل المقتَرح. 41يدعم المحّرك األساسّي لمسودّة القرار رقم 

 

 بشأن االستدامة الماليّة للحكومة المحليّة )البلديّة( 42مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

المواطنين، خدمات نعتمد بأّن الحكومات المحليّة واإلقليميّة تشّكل جزًءا ال يتجّزأ من مجتمعاتنا. فهي تؤّمن لنا، نحن إذ يعترف 

 عليها كثيًرا: من إدارة النفايات وصيانة الطرقات وغيرها من الخدمات المجتمعية؛

واالستدامة الماليّة من الشروط المسبقة للحكومات المحليّة كي تتمّكن من تحقيق واليتها في تأمين السلع والخدمات بطريقة فاعلة 

 اآلن المزيد من المجالس التي تفشل بسبب صعوبات ماليّة؛ ومستدامة. وال يمكن ألحد أن يتحّمل بعد

ولكن في حال ال يتماشى الطلب الحالّي على وال يجدر اعتبار ارتفاع اإلنفاق على مستوى الحكومة الحليّة بحدّ ذاته من المشاكل، 

 المداخيل، يخسر الجميع؛ خدمات البلديّة مع ارتفاع مواٍز فيال

ل خدمات الحكومة المحليّة جزء  مَ أن يدرك المواطنون كيف ت   من الجواب. فغالبًا ما يتّم استخدام الضرائب العامة من  أساسي   و 

احترام موجباتهم في أجل تحقيق منافع خاصة: ما يؤدّي إلى نقص في الشفافية والمساواة ويقّوض ثقة المواطنين وإرادتهم 

 الضريبيّة؛

دما تعتمد إجراءات مالئمة تهدف إلى إعادة الربط بين الطلب على خدمات الحكومة المحليّة تستفيد الحكومات المحليّة واإلقليميّة عن

ويساعد المزيد من الشفافية والمساءلة المواطنين على فهم العالقة بين لعائدات التي يتّم استخدامها من أجل تلبية هذا الطلب. او

من أجل تمويل هذه الزيادة: وبالتالي يتحّسن مستوى ثقتهم ورضاهم زيادة حجم خدمات الحكومة المحليّة والمداخيل المطلوبة 

 ورغبتهم في تمويلها؛

البراهين التجريبيّة بشأن  سمن الضرورّي تحديد الرسوم على أساس المبادئ االقتصاديّة القائمة، ومن الضرورّي أن تؤّمن المجال

 قدرتها على خدمة الدين؛

 :يقّرر

ائب الحكومة فضرت ستَخدَم ضرائب الحكومة المحليّة بصورة أساسيّة من أجل تمويل خدمات الحكومة المحليّة. أْن  .1

 رسًما لقاء الخدمة؛ليست المحليّة 

المبلغ المدعوم على اإليصاالت  ويجدر إبرازر مستوى الدعم وأن ي بل غ إلى المكلّفين بالضريبة والمستخدمين. ي بر  أْن  .2

 وفي األماكن التي تقدّم السلع والخدمات المدعومة بهدف تحسين وعي المجتمع على القيمة الحقيقيّة للخدمات المقدّمة؛

 ال يجدر تشجيع الحكومة على إثقال قاعدة الحكومة المحليّة الضريبيّة.أنّه  .3

 ربط بين المداخيل واإلنفاق، ويقلّص الفعاليّة الماليّة واالستدامة الماليّة؛ال يجدر وضع سقف للمعدالت ألّن ذلك يمنع الأنّه  .4

 تقييم الرسوم المنّظمة بكّل دقّة وفقًا لطبيعة الخدمة ألنّها تساهم في تآكل العالقة بين المداخيل واإلنفاق؛يجدر أنّه  .5

زيّة بعيدًا عن أّي تدّخل سياسّي ويجدر ربطها أو الهبات من قبل سلطة وطنيّة مرك/يجدر تخصيص المساعدة الماليّة وأنّه  .6

 بمصدر دخل مستدام ومعروف.

 
 رفعته نقابة العاملين في الخدمات البلديّة واإلداريّة والمكتبية في أستراليا.
 القرار لغرض استشارة النقابات المنتسبة. في  يوصي المجلس التنفيذّي في االتحاد الدوليّ للخدمات عامة بتأجيل البت
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 بشأن الطاقة 43مسوّدة القرار رقم 

 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة الفرنسيّة( 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

 للتنمية االجتماعيّة واالقتصاديّة.إّن الطاقة من العوامل األساسيّة  .1

إلى تدهور شروط العيش والعمل، بغّض النظر عن الشكل الذي يتّخذه، يؤدّي إلغاء الضوابط التنظيميّة والخصخصة،  .2

 وتقويض حقوق العّمال االجتماعّية، وتخفيض األجور وإلغاء الوظائف.

يؤّكد االتّحاد الدولّي للخدمات العامة من جديد على ضرورة وصول الجميع إلى الطاقة ورفض كافة المساعي إلى اعتبار  .3

 الطاقة سلعة من السلع. 

الطاقة من أجل  -)الحّق في الطاقة  DAE – SOS Futur، بصفته عضو في منّظمة إّن االتّحاد الدولّي للخدمات العامة .4

 تحصيل الحّق في الطاقة.جل لنضال من أا ملتزم   المستقبل(،

 من أجل ضرورة أن يزيد االتّحاد الدولّي للخدمات العامة من عمله على المستوى العالميّ على يؤّكد المؤتمر من جديد  .5

الحق في الطاقة للجميع من خالل التدّخل في أكبر عدد ممكن من المنّظمات الدوليّة  مكافحة "الفقر في الطاقة" وتحصيل

 عمل مع حركات اجتماعيّة أخرى. وال

 يوافق االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ونقاباته المنتسبة على متابعة األهداف التالية:  .6

 العمل كي ي عتَبَر الحّق في الطاقة من حقوق اإلنسان األساسيّة؛ •

جل االعتراف بالحّق في الطاقة، مكافحة الفقر المدقع في الطاقة في العالم من خالل المشاركة في الحملة الدوليّة من أ •

 تماًما كما جرى بالنسبة إلى الحّق في المياه؛

إعداد اقتراحات عمليّة وبنّاءة، بالشراكة مع المؤّسسات العالميّة الكبرى، والحكومات وأطراف أساسيّين من المجتمع  •

 المدنّي.

 الطاقة.يوم العالمّي للطاقة واعتراف األمم المتّحدة بالحّق في لالترويج ل •

 

 رفعه االّتحاد الوطنّي للمناجم، واّتحاد الخدمات العامة واالّتحاد العّمالّي الفرنسّي الديمقراطّي في فرنسا.

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

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

 

 43لتعديل المقتََرح على القرار رقم ا

 (40التعديل المقتََرح رقم 
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 تعديل المقطع الثالث كالتالّي 

، وأنّه يجدر بها أن تكون نظيفة يؤّكد االتّحاد الدولّي للخدمات العامة من جديد على ضرورة وصول الجميع إلى الطاقة .3

 ورفض كافة المساعي إلى اعتبار الطاقة سلعة من السلع.  ومتجّددة ومصدر وظائف الئقة،

 

 ، الواليات المّتحدة.American Federation of Teachersرفع االقتراح 

  البّت بالقرار للتشاور مع النقابات المنتسبة.  لجنة األنظمةتؤّجل 

 على التعديل المقتَرح. 43يعترض المحّرك األساسّي لمسودّة القرار رقم 

 

 

 المهنيَّْين والمتدّربين في مجال الكهرباء في أستراليابشأن حماية التدريب والتعليم  44مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

تلبية لقطاع تكنولوجيا الكهرباء، من المتوقّع أن يبقى الطلب على الكهربائيّين الحائزين على رخصة مرتفعًا  في ،بأنّهإذ يعترف 

ظام الحاجات القائمة والتغيّرات التكنولوجيّة في قطاع الطاقة. إالّ أّن تعليم التالمذة المتدربين وتدريبهم في المستقبل يتطلّب حماية ن

 ن بهدف ضمان تعليم جيّد النوعيّة، ويمكن الجميع تحّمل كلفته والوصول إليه؛التدريب والتعليم المهني يْ 

التي ستلقي  ،يندّد المؤتمر بالمبادرات التي ترّوج لها الجمعيّة الوطنيّة لمتعّهدي الكهرباء وجمعيّة معلّمي الكهرباء في أستراليا

يب التي ال يزال عدد من المجموعات التجاريّة يدعم أساليب التدرم. وهِ رِ سَ بقدر أكبر من كلفة التدريب على كاهل المتدّربين وأ  

 قطاع الكهرباء. ومنها: تتعدّى على المتدّربين و

َسد د إلى االسعّي إلى تخفيض الحد األدنى  •  لمتدّربين؛الم 

 من قيمة رخصة الكهربائّي؛ لغاء الضوابط التنظيميّة والتخفيفإ •

فقًا لدوام ويؤدّي ذلك إلى التدّرب عبر شبكة اإلنترنت من دون أّي مراقبة، ووالسعي إلى اعتماد "بيئات عمل مرنة".  •

 وبعيدًا عن الخبرة في مكان العمل.  كّل متدّرب ولقاء رسم

وأسرهم الوصول إلى العاملين في قطاع الطاقة العامة وهو ملتزم أن يؤّمن إلى العّمال للخدمات العامة يغّطي االتّحاد الدولّي 

 ّي النوعيّة الذي يمكن الجميع تحّمل كلفته.عالالتدريب ال

أّن قطاع التدريب والتعليم المهني ْين ال يجب أن ي تَرك لقوى السوق، بما أّن التنافس في األسواق في قطاع التدريب وبالتالّي يؤّكد 

 والتعليم المهني ْين ينطوي على الكثير من العيوب. 

 ويدعم:
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ت )المحليّة والفدراليّة( تمويل قطاع التدريب والتعليم المهني ْين لضمان قّوته وإمكانيّة أن تعيد/ تحافظ/ توسع الحكوما •

 وصول الجميع إليه؛

في المائة من التمويل غير المتّفق عليه. ما يسمح باالعتراف بالدور  30أن ي فَرض حدّ أقصى للتمويل الحكومّي قدره  •

، ويكبح نمّو سوق التدريب الخاص غير المستدام، وأن يغّطي تلقائيًّا التعليم دعمه لتمويل القطاع العام التعليم وباألساسيّ 

 في المائة المتبقية؛ 70الممّول من القطاع العام قيمة الـ

 ما؛الوصول المتساوي للجميع عبر تأمين تدريب وتعليم مهني ْين يمكن الجميع تحّمل كلفته •

( التي أطلقتها نقابة مهن الكهرباء في أستراليا، وذلك من Hands off Our Tradeحملة "أبعد يدك عن مهنتنا" ) •

 خالل: 

o ل الكلفة المرتفعة وغير المنطقيّة من صاحب العمل إلى التلميذ المتدّرب وأسرته؛االعتراض على نق 

o االعتراض على تخفيض الحدّ األدنى ألجر التلميذ المتدّرب؛ 

o  التنظيميّة عن مهنة الكهربائّي الحائز على رخصة والتخفيف من االعتراض على أّي محاولة إللغاء الضوابط

 قيمتها.
•  

 رفعته نقابة االّتصاالت والكهرباء والسباكة في أستراليا.

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 غرب البحر األبيض المتوّسطبلدان بشأن إنشاء شبكة لنقابات الخدمات العامة في  45مسودة القرار رقم 

 

 )تمّ إعداد النسخة األصليّة من القرار باللغة الفرنسيّة( 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

كابوس القمع والحروب المدنيّة  ابـ"الربيع العربّي" في معظم البلدان وقد لحقه ةالمعروف لفشل االنتفاضات هأسفيعبّر عن إذ 

 واالنقالبات، إلخ؛

تفادي شرك الظلم والتهور، بفضل الدور البارز ألّن تونس تمّكنت من اإلفالت من هذه الكارثة ونجحت في يعبّر عن فرحه إذ و

 االتّحاد العام التونسّي للشغل؛ الذي لعبه الزمالء في 

ا  "الربيع" أصبح "شتاًء قارًسا" وأجبر الماليين من األشخاص )من رجال ونساء وأطفال( على الهربإذ يشير إلى أّن و بحًرا وبرًّ

 من الحروب واالضطهاد والموت؛

تفاقم القوميّة، وبالتالّي أن يكون النقاش حول كيفيّة التعامل مع هؤالء الالجئين في دول االتّحاد األوروبّي قد أدّى إلى  وإذ يستنكر

 ي القيم واألفكار التي تّم بناء االتّحاد األوروبّي على أساسها؛إلى تناس

ا تلعبه، ال على مستوى وإذ يؤّكد  على مستوى بل  فحسب النقاش الخاص باستقبال الالجئينعلى أنّه للحركة النقابّية دوًرا مهمًّ

فِع إلى المؤتمر في جنيف؛هم والنقاش الخاص بشروط عمل  عيشهم في البلد المستقبِل، بحسب ما ينّص عليه برنامج العمل الذي ر 
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للبحر األبيض المتوّسط تتشارك المصالح نفسها،  ةوالجنوبيّ  ةالشماليّ السواحل أّن النقابات العّمالية المنتشرة على وإذ يؤّكد على 

 على غرار الهجرة وإرساء الديمقراطيّة والخدمات العامة، إلخ؛

، وتضّم 5+5ف بحوار المتوّسط أنشأت شبكة تعاون، ت عرَ أّن الحكومات في منطقة بلدان غرب البحر األبيض وإذ يشير إلى 

بلدان من السواحل الشماليّة )هي رب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا( وخمسة خمسة بلدان من اتّحاد المغرب العربّي )هي المغ

الخارجيّة في البلدان المذكورة، بل قد  قد اجتماعات سنويّة لوزراءتكتفي بعهي البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا(، وال 

 شباب، والتنمية المستدامة، والتعليم والسياحة، إلخ؛الشّكلت أيًضا مجموعات تعّزز الحوار والتعاون على قضايا من مثل 

ن تتنّظم على مستوى األقاليم أن تتبع النقابات المنتسبة هذه السابقة، ال سيّما نقابات القطاع العام، وأمن المالئم أنّه وإذ يؤّكد على 

جل رفع التحدّيات التي تواجهها في القضايا من مثل الهجرة ومبادرات الالمركزيّة في بعض البلدان، واضعة نصب أعينها من أ

 ؛المشترك"دور الخدمات العامة األساسّي في تحقيق الرفاه العام و"العيش 

ة نحو تقصير المسافات بين سّكان الساحلَْين خطوة إيجابيّ  يشّكل 5+5أّن إنشاء شبكة نقابات الخدمات العامة وحوار وإذ يؤّكد على 

جل ضّم النقابات كيفما تدعو الحاجة، ال سيّما من أفي تطوير التعاون في المستقبل. ويمكن هذه الشبكة أن تتوّسع عندما و يساهمو

 العّماليّة اليونانية؛

هيكليّة دوليّة قويّة من مثل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة، من أجل ضمان أساس الشبكات المماثلة على  أنّه يجدر بناءوإذ يدرك 

 عضو في االتّحاد الدولّي للخدمات العامة؛ المهتّمة في إنشاء شبكة مماثلة هيأّن النقابات العّماليّة ما يساهم في ذلك واستمراريّتها، 

مساهمة في إنشاء هذه الشبكة وتحديد التمويل للالمؤتمر على تفويض األمانة العامة في االتّحاد الدولّي للخدمات العامة  يحثّ و

 المطلوب لهذه العمليّة ومناقشته.

 

 اإلسبانيّانحادان االّتحاد العّمالّي الفرنسّي الديمقراطّي، واّتحاد الخدمات العامة، واّتحاد المناجم والطاقة في فرنسا؛ واالتّ رفعه 
UGT Federación de empleados de los servicios publicos (FeSP)؛ واالّتحادان اإليطاليّانFunzione 

Pubblica (FP) de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Italy ،؛ واالّتحاد العام للصّحة
لعام واّتحاد العاملين في البلديّات، واّتحاد األشغال العامة، واالّتحاد العام للكهرباء والغاز، واالّتحاد الوطنّي للمياه، واالّتحاد ا

والنقابة الوطنيّة المستقّلة  نس؛للزراعة واالّتحاد العام للماليّة، واالّتحاد العام للعدالة، التابعة لالّتحاد العام التونسّي للشغل، تو
 لمستخدمي اإلدارة العموميّة، الجزائر.

  توصي لجنة األنظمة بدعم التعديل المقّتّرح.
 

 

 بشأن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 46مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

  يشير إلى أن:
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واالقتصاديّة  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تواجه مشكالت حادّة متفاقمة على المستويات األمنيّة والسياسيّة -

 واالجتماعيّة، تهدّد حياة شعوبها وتفّكك دولها وتعيد النظر في الحدود الوطنيّة )خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا(؛

السياسّي أو توأمها، الحركات السياسيّة -تراجع مفاعيل الربيع العربي تحت وطأة الثورة المضادة لقوى االستبداد األمني -

األصوليةّ، أدّت إلى تثبيت األنظمة القمعية في مواقع السلطة في سوريا ومصر، وفتحت الباب أمام حروب أهليّة شرسة 

تمّكن النظام الحاكم من تثبيت سلطته أيًضا وقمع االنتفاضة، بدعم عسكري مباشر في اليمن وليبيا. أّما في البحرين، فقد 

من بلدان الخليج المجاورة. وقد أدّت جميع هذه التطورات إلى إراحة األنظمة القمعيّة العربيّة األخرى، وال سيما في 

 الجزائر؛ 

نّة والشيعة مدعوًما من القوى اإلقليميّة النافذة تتفاقم هذه التطورات مع احتدام الصراع المذهبي في المنطقة بين الس -

رهاب األصولي بشكل لم يسبق له مثيل من قًا مع تصاعد اإلكإيران والمملكة العربية السعودية وتركيا وكل ذلك متراف

 قبل، بقيادة تنِظيَمي داعش والقاعدة ومعاونيهما؛ 

 ي شؤون المنطقة. تحصل هذه النزاعات في إطار تدّخل دولي مستمر منذ عقود، ف -

 

 لى:إالمؤتمر أيًضا  ويشير

 

أن األنظمة العربية انقّضت بشراسة على النقابات العّماليّة وال سيما المستقلّة منها التي شاركت في االنتفاضات الشعبيّة.  -

دت الوسائل للتضييق من التهديد، إلى القمع المباشر، إلى استخدام القانون أو تعديله، إلى منعها من جباية اشتراكاتها، تعدّ 

على الحريات النقابية، والقضاء إذا أمكن، على أهمّ ظاهرة نقابيّة عربيّة في العصر الحديث، والتي تمثّلت بنشوء وانتشار 

النقابات المستقلّة وخاصة بموازاة الربيع العربي. وتّم رصد ازدياد الضغط في كل من مصر والجزائر واألردن 

 ا؛والبحرين وفلسطين وليبي

الضغط على الحّريات النقابيّة ترافق  مع استمرار األنظمة المستبدّة بتطبيق سياساتها النيوليبراليّة المعادية لمصالح  أن -

العّمال والفقراء والمقلّصة للخدمات العامة على المستوّيْين النوعّي والكمّي، في جو من الفساد المستشري. وتتصدّر 

 رى في ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب وانخفاض نسبة العمالة بين النساء؛البلدان العربيّة البلدان األخ

ويرّسخ النظام السياسّي العربّي، نموذجه كمزيج من النظام الميراثي والمحسوبيّة ورأسماليّة المحاسيب، حيث يجري  -

لة سيادة القانون أو حتى نهب الممتلكات العامة ورعاية التضّخم البيروقراطي في مؤسسات الدولة. في إطار من هزا

 غيابها.
-  

 المؤتمر: يقّرروعليه 

 العمل على وضع استراتيجيّة جديدة للمنطقة، من أولويّاتها: -1

o  مساعدة النقابات المستقلّة الناشئة وكّل عامل يرغب في إنشاء نقابة عّماليّة مستقلّة، على الصمود والبقاء

وتطوير قدراتها من أجل مواجهة الضغوطات والدفاع عن مصالح أعضائها. وفي هذا اإلطار، التعامل مع 

 أيًضا دعمها وتشجيعها.  ظاهرة النقابات المستقلّة، كظاهرة تقدّميّة ال يجب حمايتها فحسب بل

o  توفير الدعم للنقابات األعضاء األخرى وال سيما التي تعمل من أجل تطوير ديمقراطيّة واستقاللّية وفعاليّة

 تنظيماتها؛

o  إيالء اهتمام خاص بموضوع المساواة الجندريّة، على المستوى النقابّي الداخلّي وعلى مستوى العمالة

النجاحات التي تحقّقت في السنوات الماضية. وذلك في ظل تزايد خطر الفكر والمجتمع، واالستمرار بتطوير 

 األصولي على حياة النساء وحقوقهّن؛

o  تطوير برامج في إطار التضامن الدولي، تشرك نقابات الشمال والجنوب في أنشطة مشتركة، بعيدًا عن المفهوم

وب. أي العمل على تنظيم لقاءات في مناطق الشمال القديم، القائم على معادلة، المال من الشمال والتدريب للجن

 وفي المنطقة العربيّة، لتبادل التجارب والتخطيط لتحّركات مشتركة؛
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مطالبة األمم المتحدّة ومجلس األمن الدولي بالعمل على إيجاد حلول سياسيّة الزمات المنطقة، عبر تطبيق مقّرراتها أو  -2

 . وذلك بالتوازي مع حظر تدفّق األسلحة إلى األطراف المتقاتلة؛عبر مقّررات جديدة يجري متابعة تطبيقها

مطالبة النقابات األعضاء في البلدان المتوّرطة في النزاعات في المنطقة، السيّما وليس حصًرا الواليات المتّحدة   -3

تدخالتها المضّرة  األميركيّة، واالتّحاد الروسّي، والقوى االستعمارية السابقة، بالضغط على حكوماتها من أجل وقف

 بأمن ومصالح شعوب المنطقة؛

مطالبة األنظمة العربيّة بالكّف عن الضغط على النقابات العّمالية واحترام الحّريات النقابيّة وتطبيق سياسات اجتماعيّة   -4

 اقتصاديّة تؤّمن العدالة االجتماعيّة ومن ضمنها تأمين خدمات عامة نوعيّة لشعوبها؛

المؤتمر السابق القاضي "بدعم المكتب اإلقليمي للمنطقة العربية في االتّحاد الدولي للخدمات العامة التأكيد على موقف   -5

إلى أقصى الحدود"، وعمله من أجل إنشاء نقابات مستقلّة وديمقراطيّة، ال سيما في ظل تفاقم األزمات وازدياد التحدّيات 

 أمام الحركة النقابيّة العربيّة.

 

 ة.اللجنة االستشاريّة للمنطقة العربيّ ، الجزائر، باسم الوطنيّة المستقّلة لمستخدمي اإلدارة العموميّةالنقابة رفعته 

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 لشعب الكوري الشموع لانتفاضة بشأن  47مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

وق الديمقراطيّة، أنّه بعد سنوات طويلة من حكم المحافظين، تخلّلها هجمات على النقابات العّماليّة وتدهور مستمّر للحقإذ يشير إلى 

 انطلقت في أوائل هذا العام. جماهيريّة نجح الشعب الكورّي وطبقته العاملة في إسقاط إدارة بارك كون هيه عبر انتفاضة شموع 

أّن اإلضرابات وغيرها من التحّركات األخرى التي نظمتها النقابات الكوريّة المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات وإذ يشير إلى 

شّكلت أساس انتفاضة الشموع، وساهمت  ،السياسات العّماليّة والسياسات العامة التراجعيةالعامة وغيرها من النقابات العّمالّية ضدّ 

 خمها؛في إطالقها والحفاظ على ز

بالدور األساسّي للتضامن الدولّي الذي أّمنه االتّحاد الدولّي للخدمات العامة وغيره من النقابات العالميّة ونقاباتها  وإذ يعترف

في النضاالت األخيرة التي أطلقتها كوريا الجنوبيّة، وبالتالّي يشدّد على أّن سقوط إدارة بارك كون هيه يشّكل انتصاًرا  ،المنتسبة

 كة العّماليّة العالميّة؛للحر

تعزيز القطاع العام، وتنظيم ، من أجل ر بعد سقوط إدارة باركاستخدام النقابات الكوريّة المجال االجتماعّي التي توفّ  وإذ يحيي

 النقابات، وتحسين حماية الحقوق النقابيّة وإنشاء مجتمع أكثر مساواة وديمقراطيّة؛

الشعبويّة واإلقصائيّة، والهجمات بديالً إيجابيًّا للتوّجه العام نحو السياسات القوميّة اليمينيّة، وأّن هذه التطّورات تشّكل وإذ يدرك 

 المتزايدة على الحقوق الديمقراطيّة والعّماليّة على المستوى العالمّي؛
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كومة الكوريّة برفض االعتراف ن رئيس االتّحاد الكورّي لنقابات العّمال، واستمرار الحجِ أّن قضايا أساسيّة من مثل سَ وإذ يدرك 

، وبحّق رجال اإلطفاء بالتنظيم، باإلضافة إلى قيود أخرى بشرعيّة النقابة الكوريّة للموّظفين الحكوميّين ونقابة المعلّمين في كوريا

 ف ِرَضت على الحقوق النقابية، ال سيّما على مستوى القطاع العام، ال تزال قائمة؛

 ياسّية الجديدة في كوريا تقدّم فرصة إحراز تقدّم في هذه المجاالت؛بأّن األوضاع السوإذ يعترف 

 

 وبالتالّي فإّن المؤتمر

 

ومة الكوريّة إلى معالجة القضايا المذكورة أعاله فوًرا، والقضاء على جميع المشاكل االجتماعيّة التي خلفتها إدارة كالحيدعو 

 بارك؛

األمانة العامة في االتّحاد الدولّي للخدمات العامة ونقاباته المنتسبة إلى استكمال دعمه وتضامنه مع نضال النقابات الكوريّة  ويدعو

 يع نطاق التغطية النقابيّة فتشملكامل الحقوق النقابيّة، وتوسجل تحصيل أالمنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة المستمّر من 

 الخدمات العامة العالية النوعيّة؛الوظائف غير المستقّرة، ومواجهة الخصخصة والتحرير وتحقيق  العّمال في

شكال النضاالت الجماهيريّة النقابات المنتسبة في كوريا وحول العالم إلى تبادل الخبرات واالنخراط في تحليل جماعّي ألويدعو 

، على غرار انتفاضة الشموع األخيرة في كوريا، بهدف إعداد أشكال جديدة وفاعلة للتنظيم واالستراتيجيّات الجماعيّة الناجحة

 مواجهة السياسات اليمينية القومية/ الشعبويّة واإلقصائيّة، وبناء سلطة العّمال وسيطرة القطاع العام؛و

لعامة إلى دعم هذه الجهود من خالل تخصيص الموارد الالزمة إلجراء أبحاث األمانة العامة في االتّحاد الدولّي للخدمات اويدعو 

ثار التوّجهات السياسيّة االقتصاديّة العالميّة على القطاع العام في كّل من البلدان وتيسير التبادل بين آلتهدف إلى إدراك أفضل 

 النقابات المنتسبة. 

 

 حاد الدوليّ للخدمات العامة.رفعه مجلس النقابات الكوريّة المنتسبة إلى االتّ 

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 بشأن التضامن مع الشعب الكرديّ  48مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3األّول/ أكتوبر وتشرين  30بين 

 

مارسان ويواجهون القمع والعنف مليون كردّي ال يزالون بدون وطن  30أكثر من حيث أّن  من قبل قوى حكوميّة وغير حكوميّة الم 

 في سوريا وتركيا والعراق وإيران؛

خالل الحرب األهليّة التي  إسبانيادعم هذا النضال تماًما كما دعمت الديمقراطيّة في تيجب على الحركة النقابيّة أن وحيث أنّه 

 شهدتها؛
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 وبالتالّي فإن المؤتمر

 

االتّحاد الدولّي للخدمات العامة سيتضامن مع الشعب الكردي في نضاله لتحصيل حقّه في تقرير مصيره وبناء مجتمع يقّرر أّن 

 لمانيّة واللبراليّة واالشتراكيّة؛حّر متساٍو مبنّي على مبادئ الع

قد مة ذاتيًا ونظ  الم   (YPJو YPGالوحدات الخاصة لحماية الشعب والمرأة )أّن االتّحاد الدولّي للخدمات العامة يدعم ويقّرر أيًضا 

 أ نِشئَت لحماية المجتمعات الكردّية من مثل روجافا وكوبان؛

العامة يدرس فرص تأمين مساعدات إنسانيّة وإنمائيّة إلى المجتمعات الكرديّة والمنّظمات أّن االتّحاد الدولّي للخدمات ويشير إلى 

 التي تمثّلها؛

االتّحاد الدولي للخدمات العامة الحكومات والمجتمع المدنّي والحركة العماليّة العالميّة إلى دعم الشعب  يدعوأن  ويقّرر أيًضا

 .الكرديّ 

 

 للموظّفين الحكوميّين والعاّمين في كندا.االّتحاد الوطنّي رفعه 

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 

 بشأن إسرائيل وفلسطين )ُسِحب القرار( 49مسوّدة القرار رقم 

 

 را إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويس

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

نقابة العاملين في الخدمات المكتبيّة واإلداريّة والخدمة العامة )التابعة لالّتحاد العام لنقابات العّمال اإلسرائيليّة(، ونقابة  رفعته
 International Brotherhood ofالموّظفين الحكوميّين العامة )التابعة لالّتحاد العام لنقابات العّمال اإلسرائيليّة(، و

Teamsters يات المّتحدة.الوال في 

 .51المقتََرح على القرار رقم  43لصالح التعديل رقم  س ِحب القرار

 

 دولة فلسطينيّة مستقلة تؤّمن إلى مواطنيها خدمات عامة عالية النوعيّة  من أجل 50مسوّدة القرار رقم 

 

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

 

 :أنّ إلى  إذ يشير

هو تراجع اسرائيل واالدارة  ،الخطر األكبر الذي يهدّد السالم في الشرق األوسط حاليًا، باإلضافة إلى االحتالل المستمر •

األميركية عن دعم حل الدولتين، كما ظهر في اللقاء األول، بين الرئيس األميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء 

 االسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ألول/ ديسمبر كانون ا 23اإلسرائيلي، أتى بعد القرار المهّم الذي اتّخذه مجلس األمن الدولي في  -هذا التوجه األميركي •

، الذي طالب بالوقف الفوري لعمليات االستيطان واعتبار جميع المستوطنات التي أنشئت 2334وحمل الرقم  2016

، ال صفة قانونية لها. وأّكد القرار تمّسكه برؤيته القائمة على حل الدولتين، حيث تعيش دولتان 1967بعد 

 ي إطار حدود آمنة ومعترف بها.ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب، ف

ة وبوتيرة متصاعدة، تشمل القدس انيّ ستيطعلى الرغم من قرار مجلس األمن، تستمر الحكومة اإلسرائيليّة بسياستها اال •

 الشرقيّة، بهدف جعل األراضي الفلسطينيّة المحتلة غير قابلة للحياة.

الجتماعّي على مختلف األصعدة، ال سيّما على المستوى تحت الحصار، وبالتالي يعاني سّكانها البؤس ا ال تزالغّزة  •

 الصحي، حيث منعت الحكومة اإلسرائيليّة الفلسطينيّين من عبور الحدود للحصول على العالج الطبّي.

 كما يشير المؤتمر إلى أّن:

شرق األوسط ال الدائم في القناعته بأن الَسالم على للخدمات العامة سبق وأّكد في مقّرراته السابقة،  حاد الدوليّ االتّ  •

ج بإنشاء دولة فلسطينيّ  على العدالة وحقّ  يمكن أن يقوم إالّ  ة سيدة ومستقلة وقابلة تقرير المصير للفلسطينيين، ويتو 

 سرائيلية آمنة.على الحياة، تعيش إلى جانب دولة إ

ة" في نوعيّ عالية الأجل خدمات عامة ساسي "من ة تطبيق شعاره األمكانيّ الدولي للخدمات العامة، ال يرى إ حاداالتّ  •

خذ ة ممكنة، بدون دولة تتّ عيّ عالية النوة. فال خدمات عامة ة وديمقراطيّ ة مستقلّ من خالل قيام دولة فلسطينيّ  فلسطين، إالّ 

 ة تامة عن الخارج.ة وباستقالليّ قراراتها من خالل اآلليات الديمقراطيّ 
 

 المؤتمر أن:يقّرر ، عليهو
 

 مواطنيها". إلى نوعية عالية الة ومستقلة، تقدّم خدمات عامة ة، ديمقراطيّ شعار "من أجل دولة فلسطينيّ  رفع (1

قرار سرائيل بغية تطبيق وماتها، من أجل دفعها للضغط على إحكبالتعاون مع عضاء بالعمل النقابات األ مطالبة (2

 ، وممارسة الضغط لكسر حصار قطاع غّزة.242و 338، باإلضافة إلى القراّرْين 2334مجلس األمن الدولي رقم 

ينطوي على مؤتمر دولّي لالتّحاد الدولّي للخدمات فلسطين، تحت الشعار العام المرفوع أعاله، شروع خاص بمتنفيذ  (3

 يرّكز المؤتمر الدولي المزمع عقده، على القضايا التالية:وة. ينتج عنه حملة دوليّ العامة، و

 وضاع الفلسطينيين،على الخدمات العامة وأ وتأثير ذلكظروف االحتالل  (أ

عالية ى خدمات عامة صادية، وتصّور للسياسات اآليلة إلاالقت –سياسة السلطة الفلسطينية، االجتماعية  (ب

 نوعية.ال

 ة ودورها في إرساء الديمقراطية.النوعيّ العالية  الخدمات العامة (ت

 بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية والمستقلة.الدور النقابي المحلي والدولي، من أجل الدفع باتجاه  (ث

 المعايير العماليّة والحقوق النقابيّة في القوانين والممارسة. (ج

 اإلقليميّة الفرعيّة للمنطقة العربية. اللجنة االستشاريّة، باسم النقابة الوطنيّة المستقّلة لمستخدمي اإلدارة العموميّة، الجزائررفعته 
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 األنظمة من مسودّة القرار.ال موقف للجنة 

 

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

 

 50لتعديل المقتََرح على القرار رقم ا

 (42التعديل المقتََرح رقم 

 

 قرار: مسودّة الإضافة المقطع التالي كآخر شرط ل

كما يدعو المؤتمر قادة االتّحاد الدولّي للخدمات العامة إلى إرسال بعثة إلى فلسطين وإسرائيل لغرض درس القضايا المذكورة 

 ورفع التوصيات الخاصة بإعداد برامج لتعزيز التحاق الموّظفين العامين بالنقابات في المنطقة. 

 الواليات المّتحدة األميركيّة. ،AFTاالتحاد االمريكي للتعليم   رفع االقتراح

 التعديل المقترح. 50يدعم المحّرك األساسّي لمسودّة القرار 

 ال موقف للجنة األنظمة من مسودّة القرار.

 

 

 بشأن حقوق العّمال الفلسطينيّين في إسرائيل )ُسِحب القرار( 51مسوّدة القرار رقم 

 

 International Brotherhood of Teamstersواالّتحاد األميركيّ للمعّلمين، ورفعه االّتحاد األميركيّ للموّظفين الحكوميّين، 
والنقابة الدوليّة لموّظفي الخدمة المدنيّة، في الواليات المّتحدة األميركّي؛ ورابطة موّظفي جامعة بوانس آيرس في األرجنتين؛ 

لنقابات كبيك، واالّتحاد الوطنّي للموظّفين الحكوميّين  واتحاد العمال من الجامعة الوطنيّة المستقلة في المكسيك؛ والمركزيّة
 والعاّمين في كندا؛ واالّتحاد المستقّل للخدمات العامة في الفلبين.

 .50المقتََرح على القرار رقم  42س ِحب القرار لصالح التعديل رقم 

 

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

 

 51لتعديل المقتََرح على القرار رقم ا

 (43التعديل المقتََرح رقم 
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 Union of Clerical, Administrative and Public Service Employees – Histadrut, and the Union رفعه

of Government Employees - Histadrutإسرائيل ،. 

 .51ال يوّزع التعديل بما أّنه تمّ سحب القرار 

 تدرس بعد لجنة األنظمة التعديل المقتََرح.لم 

 

 

 قانون كندا لمكافحة اإلرهاب بشأن  52مسوّدة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

 ؛2015مكافحة اإلرهاب، ، قانون 51 –رقم ت قانون ال، اعتمدت الحكومة الكنديّة مشروع 2015يونيو  في حزيران/ •

أنّه سيرفض أسوء عناصره في حال مّر القانون؛ ونبّه من باإلجماع،  القانونَ في كندا الحزب اللبرالي الحاكم حاليًّا  مَ عَ دَ  •

 ؛ه حاليًّاوهو يستعرض

، بما في ذلك حريّة فة األفراد الذين يعيشون في كنداكاالمدنيّة والديمقراطيّة لحريّات لايهدّد قانون مكافحة اإلرهاب  •

 ق في عدم التعّرض للتفتيش غير القانونّي واالحتجاز التعّسفي؛التجّمع، وأمن الفرد، والححريّة التعبير، و

تدّخل في البنى التحتيّة الحيويّة يقّوض االستقرار االقتصادّي  كل   ،"لألمن القومّي" اقانون مكافحة اإلرهاب تهديدً  يعتَبِر •

 المعارضة المشروعة عرضةً  وغيرها من أشكالالذين يشاركون في اإلضرابات والناشطين والمالّي، ما يحّول النقابيّين 

 للمراقبة غير المشروعة والتجريم؛

جمع ات واسعة النطاق وقوى كاسحة كي تلكنديّة صالحيّ يمنح قانون  مكافحة اإلرهاب دائرةَ االستخبارات األمنيّة ا •

األفراد من دون مراعاة األصول القانونيّة، ما يغيّر والية تحتجر المعلومات الخاصة وتشاركها مع أجهزة أخرى، و

 التي يحميها حاليًّا نظام العدالة الجنائيّة؛ديّين نالدائرة فتتجاوز حقوق الك

وهيئة استعراض شاملة قويّة، يقلقنا أن يؤدّي هذا القانون إلى انتهاك حقوق قويّة في غياب لجنة رقابة أمنيّة برلمانيّة  •

 اإلنسان؛

منع ال يهدف إلى هو يولّد قانون مكافحة اإلرهاب ثقافة الخوف عبر استهداف األقليّات والمجتمعات المهّمشة في كندا، و •

 ع عليها؛نازَ تَ ات المعارضة الشرعيّة لسياسة الحكومة الم  بل إلى إسكات أصواإلرهاب 

 

 :يقّرر

 

، قانون مكافحة 51 – العتراض على القانون رقم تاتهدف إلى تبذلها الحركة العّماليّة في كندا وكافة الجهود التي  دعم •

، بكليّته، من خالل تلبية الدعوات إلى إرسال خطابات، ورسائل إلكترونيّة وفضحه على شبكات 2015اإلرهاب، 

 التواصل االجتماعّي؛

 االعتراض إمام حكومة كندا عندما ينتهك هذا القانون حريّة التعبير، وحريّة التجّمع، وحقوق اإلنسان والديمقراطيّة؛ •

النقابيّة في كندا بفعاليّة كي تتواصل وتنخرط مع النقابات العّماليّة ومجموعات المجتمع المدنّي على المستوى دعم الحركة  •

لسياسة الحكوميّة لللتعبير عن قلقنا باستخدام قانون مكافحة اإلرهاب كأداة إلسكات أصوات المعارضة الشرعيّة العالمّي 

 المهّمشة بصورة غير متناسبة، وتهديده بتقويض تضامننا كعّمال. اليمينيّة، واستهدافه األقليّات والمجتمعات
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 رفعه االّتحاد الوطنّي للموظّفين الحكوميّين والعاّمين في كندا.

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

 جل السالم في كولومبيا بشأن النداء من أ 53القرار رقم 

 (اإلسبانيّةصليّة من القرار باللغة النسخة األ )تمّ إعداد

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30بين 

 

، خالل اختتام المفاوضات في كولومبيا المسلّح وبناء سالم مستقّر ودائمعن توقيع االتّفاق العام إلنهاء النزاع عن رضاه  عِربإذ يُ 

لنزاع مسلّح دام خمسين عاًما فّرق بين  والحكومة الكولومبيّة، ووضع حدّ الجيش الشعبّي  –بين القّوات المسلّحة الثوريّة لكولومبيا 

دون إنشاء دولة عصريّة، شاملة ومبنيّة على المشاركة، ال أمسى متجذًرا في قلب األّمة وحال ف، مواطني ومواطنات البلد الواحد

 بل أعاق النمّو ووّسع الهّوة بين أقليّة فاحشة الثراء وأغلبيّة فقيرة ال تملك أّي فرصة للوصول إلى خدمات عامة عالية النوعيّة؛

تجري في بيئة سياسيّة مضطربة تهدّد نزاع المسلّح االتّفاق العام إلنهاء الاحترام المناقشات البرلمانيّة بشأن أّن بقلق إلى وإذ يشير 

الجيش الشعبّي  –بانطالق نزاع جديد قد يمنع صياغة التشريعات الضروريّة لتنفيذ االتّفاق بين القّوات المسلّحة الثورّية لكولومبيا 

 ؛تعيق تطبيقهوالحكومة الكولومبيّة، وبالتالّي 

تعزيز بيئة تدعم أوسع حوار وطنّي ممكن، وتدعو كافة على األطراف التي وقّعت االتّفاق، وال سيّما الكونغرس الكولومبي، يحّث 

وواٍف يحافظ القوى التمثيليّة في البالد، بما فيها النقابات العّماليّة، إلى الردّ ردًا إيجابيًّا على اقتراح إنشاء إطار عمل قانونّي صلب 

ق المذكور، ويحمي السالم، ويساهم في تقدّم الخدمات العامة الديمقراطيّة والشاملة، ال سّيما بالنسبة إلى أكثر المجتمعات االتّفا على

 عاًما.  50تأثّر بالنزاع المسلّح الذي استمّر 

 

 Sindicato Nacional de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionalesعتهرف

(SINEDIAN), Sindicato de Trabajadores del Hospital Universitario San Ignacio 

(SINTRASANIGNACIO), Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado 

(SINTRAESTATALES).كولومبيا ، 

 يوصي المجلس التنفيذي في االّتحاد الدوليّ للخدمات العامة بدعم القرار.

 

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

 

 53لتعديل المقتََرح على القرار رقم ا

 (41التعديل المقتََرح رقم 
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 إضافة المقطع التالي بين المقطعّْين األّول والثاني: 

 

المنتسبة حول العالم على وإذ يعترف بهذا اإلنجاز التاريخّي، يقّدم المؤتمر دعمه إلى النقابات العماليّة الكولومبيّة ويحث نقاباته 

دعمها النقابات الكولومبيّة في الدور األساسّي الذي تلعبه في المساهمة في إحالل السالم، والدفاع عن العدالة االجتماعيّة، 

 والحفاظ على مجتمع سلمّي وديمقراطّي.

 ، الواليات المّتحدة.American Federation of Teachersرفع االقتراح 

 

 توصي لجنة األنظمة بدعم االقتراح. 

 التعديل المقتَرح. 53يدعم المحّرك األساسّي لمسودّة القرار رقم 

 

 

 بشأن رسوم االنتساب 55مسودة القرار رقم 

 

 إّن المؤتمر العالمّي الثالثين لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة، المنعقد في جنيف، في سويسرا 

 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  3و تشرين األّول/ أكتوبر 30بين 

 

العالمّي  2012مجاالت العمل الجديدة والمتنّوعة التي أطلقها االتّحاد الدولّي للخدمات العاّمة منذ انعقاد مؤتمر العام  إذ يشير إلى

 على غرار العدالة الضريبيّة والتجارة والخصخصة والتنمية المستدامة والهجرة والقطاعات المختلفة؛

ازدياد العمل في مجال السياسة واألبحاث والحمالت والتواصل والمؤازرة في كافة مجاالت برنامج عمل االتّحاد  ر إلىوإذ يشي

 الدولّي للخدمات العاّمة؛

لى العالمّي، بما في ذلك القدرة ع 2012وضع االتّحاد الدولّي للخدمات العاّمة المالّي المستقّر منذ انعقاد مؤتمر العام  وإذ يشير إلى

 االدّخار والفعاليّة؛

التي  ،األوضاع السياسيّة اآلخذة في التعقيد في كافة أصقاع األرض وتزايد الهجمات على الخدمات العامة والعّمال وإذ يشير إلى

يجدر معالجتها في حال رغب في المحافظة على عّمال القطاع العام والدفاع عن شروط عملهم، وحقوقهم النقابيّة والخدمات العامة 

 العاليّة النوعيّة؛

 باألوضاع السياسيّة والماليّة الصعبة للعديد من النقابات المنتسبة؛وإذ يعترف 

الدولّي للخدمات العامة قد واجه تجميد دفع األجور خالل أّول سنتين من هذا العهد، مع بأّن المركز الرئيس لالتّحاد وإذ يعترف 

 العالمّي؛ 2012في المائة منذ انعقاد مؤتمر العام  2رفع األجور بنسبة 

أنّها من اليورو، و سنت 6، وأّن معدّل الزيادات يبلغ 2008بأّن االتّحاد لم يزد رسوم االنتساب إليه إالّ مّرتين منذ العام وإذ يعترف 

دَت على معدّلها الحالّي ويبلغ  ّمِ  سنت من اليورو خالل السنتَْين الماضيتَْين؛ 95.5ج 
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السنوات األربع في المائة خالل  11,6( تشير إلى تضّخم عالمّي بنسبة 2015-2012بأّن أرقام البنك الدولّي )لفترة وإذ يعترف 

في المائة  3,4حيث يقع مركز االتّحاد الدولّي للخدمات العامة الرئيس ارتفع بنسبة  ، وأّن التضّخم في فرنسا،2015حتّى العام 

 خالل الفترة المذكورة؛

 بأّن رسوم االنتساب إليه أدنى من أّي رسوم تفرضها االتّحادات النقابيّة العالميّة األخرى؛وإذ يعترف 

 

 ،عليهو

 

 .تساب جديدةتحديد رسوم ان المؤتمر تفويض مجلسه التنفيذيّ يقّرر 

 رفعه المجلس التنفيذّي في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة.
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 150مليون رجل وامرأة يؤّمنون الخدمات العامة الحيويّة في  20إّن االتّحاد الدولّي للخدمات العامة هو اتّحاد نقابّي عالمّي يمثّل 

العامة حقوق اإلنسان، ويدافع عن العدالة االجتماعيّة ويرّوج لوصول الجميع إلى بلدًا. ويناصر االتّحاد الدولّي للخدمات 

الخدمات العامة العالية النوعيّة. وهو يعمل مع منظومة األمم المتّحدة وبالشراكة مع منّظمات عّماليّة وأهليّة وغيرها من 

 المنّظمات األخرى.

 2017تشرين الثانّي/ نوفمبر  3في 
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