
، وأعضاء لجنة المرأة والموّظفین في االّتحاد الدولّي  ّ ة، وأعضاء المجلس التنفیذ ات المنتس افة النقا إلى 
  للخدمات العامة

  

األضراب في تحّرك عالميّ طالب االّتحاد الدولّي للخدمات العامة   ّ   الح

ن زارة الموقع اإللكترونّي التالّي:  م   http://www.world-psi.org/en/public-services-international-calls-right-strike-global-actionللحصول على معلومات إضافّة 

ادة أعضاء من االّتحاد الدولّي للخدمات العامة القادة النقابّیون من أرعة انضمَّ  ق "طر ، إلى أقطار العالم، 
ه  ع العاملین و  ،حزران/ یونیو 4العار" یوم األرعاء الواقع ف األضراب لجم  ّ الح ة  وجه من أجل المطال

صورة منتظمة الحقوق العّمالّة والنقابّة، وذلك في جنیف و  العاربلدان  مدن أخر حول  10ي فالتي تنتهك 
  العالم.

ات ُعِرَفت بـ"طر العار"، وذلك في وقد نّظمت  ة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة تحّر ات المنتس النقا
ان، و  ا ا وال س ماال، وٕاندون اناما، و الاألرجنتین، وتشیلي، وغوات ، و ّة. وقد قادت البراغوا ورا الجنو بیرو، و

اب التا ات عة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة لجان الش ، في حین أّن الفي تشیلي و التحّر براغوا
ات في البیرو وقَعت في یوم شهد إضراًا وطنًّا.    التحّر

عثات بلداًنا  ومة الوطنّة واستهدفت ال اناما، فقد ُعِقَدت اجتماعات مع الح ماال و أّما في األرجنتین وغوات
ة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة في بنغالدش سلسلةً محّددة. ونّظمت ا ات المنتس شّرة أمام ناد  لنقا
ط األضواء  ،الصحافة في داكا   على انتهاكات حقوق العّمال حول العالم. من أجل تسل

ا، واألكوادور،  ومن بین المتحّدثین خالل حدث "طر العار" في جنیف قادةٌ  الروس نقابّیون من الجزائر، و
ّة  ورا الجنو ومات  –و ماال حیّث تمّ حیث تقمع الح ات المستقّلة، ومن غوات ال العدید من نقابیي النقا  اغت

  الخدمة العامة خالل السنوات األخیرة. 

یف ساهم ُسلِّطت األضواء على ما  المّتحدة حّقهم في األمم  استرجاع العاملینفي التضامن الدولّي و
ما رّحب االّتحادالتفاوض الجماعيّ  ة عالمّة أخر هي  .  ة اّتحادات نقاب مشار الدولّي للخدمات العامة 



م، واالّتحاد الدولّي للعاملین في المواد الغذائّة، واالّتحاد الدولّي للعاملین في قطاع النقل،  االّتحاد الدولّي للتعل
ة يّ ّتحاد الدولاالو  ات العّمالّة، و للمناجم والطاقة والقطاعات الصناع   مساهماتهم. ، واالّتحاد الدولّي للنقا

ًضا یوم  صادف أ ر الـ 4و انامین، الذ  25حزران/ یونیو الذ راهلمجزرة میدان ت ّ تخّلد ذ ّ أل ح . ال 
ومة أن تقمع وتقتل مواطنیها.  ة النقابّة ح ما وتناد الحر ع،  احترام حقوق اإلنسان والحقوق العّمالّة للجم

  في ذلك العاملون في القطاع غیر المنّظم. 

جر حدث "طر العار" خالل مؤتمر العمل الدولّي الـ المنعقد في جنیف. ومن بین الجوانب التي  103و
انت البلدان تحترم االلتزامات ز علیها هذا المؤتمر السنوّ هو تحدید إن  احترام ذات الصلة التي قطعتها  ّر

ام اّتفاقّات منّظمة العمل الدولّة. ومن بین البلدان  ما یتماشى وأح ات  التي یتّم الحقوق العّمالّة والنقا
ندا،  ا، و ا، وجورج روات ا، و ان ا، والیونان، والبرتغال، واس یز علیها: الجزائر، ومصر، وسوازالند، وتر التر

ماال،  موغوات نغالدش، و ّة، و ورا والجنو ا، و ولومب ، والبیرو، وهندوراس، و ا بواألكوادور، والبراغوا ود
ا. س   وٕاندون

افنیلّي، إلى ما یلي: " توقد أشار  شهد القطاع العام أمین عام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة، السّیدة روزا 
ّل من االقتصادات الناشئة اهجومً  ة ناضل حیث ت ،منّسًقا ُیَنفَّذ على المستو العالمّي، في  ات المنتس النقا

امل الحقوق العّمالّة، وفي العدید من البلدان من أجل إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  تحقی االعتراف 
سبب إجراءات التقّشف والخصخصة التي تقّلص الحقو  اإلضافة إلى األخر  ق النقابّة والحقوق العّمالّة، 

ة الحقوق العّمالّة، بدًال من  حما العدالة االجتماعّة و الخدمات العامة التي تعتمد علیها الشعوب. نطالب 
اسات تنتهك حقوق اإلنسان.   اعتماد س

صّدر نماذ عض البلدان  م سالسل ما یبرِ ل، اللعمّ ضة جه غیر االجتماعّة والمناهِ وتجدر اإلشارة إلى أّن 
أن نضع من لنا تورد عالمّة واّتفاقات تجاّرة تساهم في سلب المالیین من العّمال حقوقهم العّمالّة. وال بّد 

ا اة الناس أغلى من تحقی األراح! حدًّ ة. فح اق نحو الهاو   لهذا الس

ص حقوق العّمال السبیَل للخروج من األزمة الحالّ  شّل تقل ة. ونرفض رفًضا قاطًعا اقتراح أّن وضع حّد ال 
ومات وأصحاب العمل إلىنحن ، و معّینة في ظّل ظروف للتفاوض الجماعّي مقبولٌ  یتصّرفوا  أن ندعو الح

  حسن نّة."



ومات أن وشّددت على ما یلي، " ما یتناسب ومصالح حفنة فّضل العدید من الح ، صغیرة من الناسعمل 
أن نستثمر في شرو العمل الالئ بنا لذا تتفاقم عدم المساواة بهذه الوتیرة السرعة حول العالم. یجدر 

ش الكرم، بدعم من الخدمات العامة النوعّة.  ع، في القطاَعْین العام نحن والع اإلضراب للجم  ّ الح نطالب 
  والخاص. 

ة االجتماعّة واألج الحما ًعا  ّ للعّمال جم . ح ة و ر الكرم وشرو العمل الالئ تفشل السبل التقلیدّة للمشار
اسّة العالمّة في تحقی نتائج ملموسة على مستو حقوق اإلنسان. نحن نقف إلى جانب  في األنظمة الس

نا." قّو   مالیین العّمال الذین یناضلون من أجل تحصیل حقوقهم. فالتضامن الدولّي 
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