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ا األولوّة اق  األهداف  القضا ة   األنشطة األولوّة  الس المسؤول عن التنفیذ والمراق

  موالتقی

افحة الخصخصة 1 . م

مّي  ات اإلقل على المستو

مّي الفرعّي والقطرّ    واإلقل

  اكات القطاعّة استخدام الش

افحة  المختلفة من أجل م

 الخصخصة في المنطقة

 

  تعزز الحلول البدیلة عن

 الخصخصة

 

  استخدام الدراسات من أجل

دعم الحمالت ضّد 

  الخصخصة

ا األسضمن القال تزال الخصخصة  اسّة التي ا

تهّدد حقوقنا ومصالحنا. وقد ساهم االّتحاد الدولّي 

التعاون مع  ة ( اته المنتس للخدمات العامة ونقا

عدد من الحلفاء من المجتمع المدنّي) في 

ي مستو قطاعَ التصّد للهجمات، ال سّما على 

أّننا واجهنا  اإلشارة إلىالماء والطاقة. وتجدر 

ات أكبر في قطاعات أ ، على غرار صعو خر

الصّحة والبلدّات، وعلینا أن نبذل جهوًدا أكبر 

التالّي علینا أن:   على هذه الجبهات، و

  

أّن  .1 الذین یدعمون العمالء نعترف 

امًال،  ًقا  الخصخصة ینّسقون أعمالهم تنس

عملون على  ة و الموارد المطلو تمّتعون  و

مّة  ات المحلّة والوطنّة واإلقل المستو

ما یلجؤون إلى أدوات متنّوعة والعا لمّة. 

اّتفاقات التجارة لدعم الخصخصة، منها: 

ل الجهات المانحة؛ الضغو  الحّرة؛ تمو

العامة؛ عمل السفارات؛  على المیزانّات

عثات التجاّرة؛ وغیرها.   ال

 ن خالل تأمینصون" مخِ ْص خَ إعاقة "المُ  .2

سلسلة من األدوات المنّسقة: حمالت قوّة 

حاث صة/ وطنّة ضّد الخصخمحلّ  ة؛ أ

دعم الجهود النقابّة من أجل مواجهة  .أ

اتنا  الخصخصة من خالل ش

مّة، ومع ال لّات اإلقل قطاعّة، واله

.  زادة الدعم عبر المناط

جل مسح في القدرات من أاالستثمار  .ب

ا وتعبئة األعضاء  القطاعات والقضا

 والحلفاء.

لّات من أجل الرّد إعداد الموارد واآل .ت

 السرع عبر الحمالت.

مّة  .ث تحدیث خطط العمل اإلقل

مّة الفرعّة والوطنّة فتغّطي  واإلقل

الخصخصة على  الحمالت الخاصة 

ات.   افة المستو

حاث العالمّة  .ج تحدید مراكز األ

األساسّة والناشطین في المجتمع 

المدنّي الذین یدعمون تأمین الخدمة 

 العامة. 

دعم الحملة العالمّة من أجل  عةمتا .ح

العدالة في فرض الرسوم، والحمالت 

مّة من أجل الضرائب  الوطنّة واإلقل

ما في ذلك المؤّسسات  العادلة، 

وفضح التهّرب الضربّي، والكفاح من 

 ة ات المنتس  النقا

 ات  الش

  مّة اتب اإلقل الم

مّة الفرعّة  واإلقل

  عة إلى حاث التا وحدة األ

االّتحاد الدولّي للخدمات 

  العامة
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اسات الخصخصة السلبّة،  شأن انع معّمقة 

هم في  ما في ذلك الفساد، وعمالئها وسلو

ة ّل قطاع،  لد؛ االئتالفات القو ومنطقة و

اسّي  ات االجتماعّة؛ والتأثیر الس مع الحر

ومات والمؤّسسات الدولّة  عبر الح

 المالئمة.

ادل أفض .3 ل الممارسات على بناء قدراتنا وت

افحة الخصخصة.    مستو م

  

 أجل إلغاء المالذات الضربّة.

التصّد لالّتفاقات التجاّرة التي تعّزز  .خ

قوق لحوالهجمات على االخصخصة 

 النقابّة. 

صقل مهارات العّمال من أجل تعزز  .د

 ّ ن تفاد م فرص التوظیف حیث ال 

	الفصل.

  

. تحصیل الحقوق 2

  النقابّة وحقوق اإلنسان
 ة حقوق العّمال ضم ان حما

 حسب األصول

  ضمان التصدی على معاییر

قها  العمل الدولّة وتطب

  العمل على التخفیف من

انتهاكات الحقوق النقابّة في 

 المنطقة

  مناصرة التشرعات التي

 تراعي العمل

  الغ منّظمة العمل الدولّة إ

  انتهاكات الحقوق النقابّة

الحقوق النقابّة النضال ضّد انتهاكات سنستكمل 

ومات، ومن خالل  من خالل الضغط على الح

فضحها في وسائل اإلعالم، وأمام منّظمة العمل 

. وعلینا أن نحّسن  رًعا سالدولّة ومؤّسسات أخر

ما في ذلك استخدام  رّدنا على الحاالت الطارئة، 

آلّات الرّد التي تعتمدها منّظمة العمل الدولّة 

صال حاالت أعضائ ، إلى الجهات المعنّة ناوٕا

ادرة  واإلفادة من  إلطالق  LabourStartم

  جل الحقوق النقابّة:الحمالت من أ

  

افة  .1 إعداد جدول أعمال إیجابّي یندمج و

  أعمالنا، ال سّما في العمل القطاعّي. 

تعزز التصدی على معاییر العمل الدولّة  .2

وتنفیذها على مستو الخدمات العامة، ال 

، 151، و98، و87االّتفاقّات رقم  سّما

ة أن تعّین شخًصا  .أ ّل نقا الطلب من 

ا الطارئة ذات  افة القضا عالج 

ة. الحقوق النقاب  الصلة 

ة ودعمه  .ب ات المنتس تنسی عمل النقا

خالل مؤتمر العمل الدولّي المنعقد في 

یز على االّتفاقات رقم  جنیف، مع التر

م دعو ، 154، و151، و98، و87

 . مّي مسب منّس  من عمل إقل

إطالق استراتیجّة حقوق نقابّة ألّول  .ت

ط العمل  جزء من تخط المستجیبین 

ميّ   القطاعّي واإلقل

ات القطاعّة القائمة من  .ث استخدام الش

 أجل تعزز الحقوق النقابّة وتحصیلها

الحملة من أجل التشرعات التقّدمّة  .ج

قطاع في البلدان حیث ُحَرم عّمال ال

ة ات المنتس  النقا

 ات  الش

  مّة اتب اإلقل الم

مّة الفرعّة   واإلقل
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 .154و

عة الحمالت التي تطلقها لجنة خبراء  .3 متا

شأن تطبی المعاییر.  منّظمة العمل الدولّة 

مّة والدولّة من ااستخدام االّتف .4 قات اإلقل

أجل تعزز الحقوق العمالّة في القطاع 

 العام.

الكفاح من أجل تقّدم (الرجل/ المرأة)  .5

ألجر المتساوّ في الخدمات والمساواة وا

  العامة. 

  

االنتساب إلى  م أو  التنظ  ّ العام الح

ة   نقا

م واالستقطاب3 مقراطّة    . التنظ ات قوّة ود إنشاء نقا

 ومستقّلة في المنطقة

  النقابّة والمداخیل القدرةزادة 

  ثافة نقابّة في البلدان ضمان 

  ضاءاألع

م  نفسنا واستقطاب أإجراء تغییر إیجابّي عبر تنظ

ة  ات المنتس ح النقا األعضاء بهدف أن تص

التالي، ة ذاتًّا ومستقّلة. و تف   م

  

ز أنشطة االّتحاد الدولّي للخدمات العامة  .1 تّر

نّس العمل العمل القطاعيّ أكثر على  ، و

ضمن أن یندرج العمل  ضمن القطاعات و

ما في ذلك النوع العابر للقطاعات  ،

اب الذ یؤّثر  االجتماعّي وٕانصاف الش

على المؤّسسات المالّة العالمّة في خطط 

 العمل القطاعّة. 

حملة االّتحاد الدولّي  .2 اشرة  سنرط أنشطتنا م

للخدمات العامة من أجل الخدمات العامة 

النوعّة، وتعزز الخدمات العامة على 

ات المعنّة  .أ العمل على مسح النقا

اها، وتحدید استراتیجّات  وقضا

م  االستقطاب والتنظ

م  .ب تحدید الفرص المتوّفرة لألقال

م الفرعّة من أجل تعزز  واألقال

لّات القطاعّة  اله

عمل القطاعّة الوطنّة إعداد خطط ال .ت

مّة الخاصة  مّة الفرعّة واإلقل واإلقل

بتنفیذ أولوّات االّتحاد الدولّي 

 للخدمات العامة

مّة إعداد  .ث خطط عمل وطنّة وٕاقل

مّة من أ جل تنفیذ أولوّات فرعّة وٕاقل

 االّتحاد الدولّي للخدمات العامة

ات أساسّة  .ج ّل بلد تحدید نقا في 

 ة ات المنتس  النقا

 ات  الش

  مّة الفرعّة اتب اإلقل الم

مّة   واإلقل
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ت مستو خدمات الصّحة والخدما

م والصرف  اه والطاقة والتعل االجتماعّة والم

 الصّحي. 

جب  قى هذه القطاعات أو في قلب الجهود ن ت

التي نبذلها من أجل تحسین فعالّیتنا من جهة، 

ات  ومن أجل استقطاب عدد أكبر من النقا

م عدد أكبر من األعضاء.    وتنظ

ا األساسّة  .3 قى دمج المساواة في القضا و

ان اال ّتحاد الدولّي للخدمات العامة من أر

افة خطط العمل  جدر  األساسّة. و

عنصر النوع القطاعّة أن تنطو على 

 االجتماعّي. 

ز .4 االّتحاد الدولّي للخدمات العامة على  یّر

الخصخصة والعمالة الهّشة على مستو 

، ال قطاع الصّحة والخدمات االجتماعّة

ة اسات غیر المتناس على  سّما على االنع

المرأة. وتنطو أولوّات برنامج االّتحاد 

الهجرة  الدولّي للخدمات العامة الخاص 

على الوصول إلى العّمال المهاجرن 

مهم، وتعزز التوظیف األخالقّي  وتنظ

ن هذه الخبرة  م االت التوظیف. و م و وتنظ

الخدمات اإلیجابّة في قطاع الصّحة و 

االجتماعّة أن تساعد االتحاد في قطاعات 

غلب فیها عدد العّمال المهاجرن،  أخر 

م فرعيّ  ، وضمن القطاعات وٕاقل

نها أن تقّدم مساعدة وتوجیهات  م

 محّددة

ضور اجتماعات لجنة األمم المّتحدة ح .ح

المعنّة بوضع المرأة وتنسی األنشطة 

المختلفة بهدف وضع حّد للعنف 

 المماَرس ضّد المرأة

اب في اجتماعات  .خ ة الش ضمان مشار

لجان التنسی الوطنّة واللجنة 

مّ  ة الفرعّة واللجنة االستشاّرة اإلقل

ا والبلدان  مّة إلفرق التنفیذّة اإلقل

 العرّة

انات، وتوفیرجمع  .د حاث إن  الب األ

دعت الحاجة، من أجل ضمان فهم 

ا التي  اب والقضا أفضل للعّمال الش

ما في ذلك مسح عضوّتهم،  تعنیهم، 

ضمن وشخصّة النشطاء والقادة منهم 

ة ونماذج توظ اتنا المنتس فهم في نقا

 القطاع العام.

ابّة  .ذ ة ش إعداد اقتراحات إلنشاء ش

ات القائمة حالًّا  على أساس الش

القطاعات مّة ودمجها   المحلّة واإلقل

تّیب خاص  .ر العمل على إعداد 

م في المنطقة  التوظیف والتنظ



6	

ات.  اه وٕادارة النفا  على غرار الطاقة والم

التالّي  .5 غلب عدد الشاب في العمالة الهّشة و

ات تهدف إلى  یجدر إعداد استراتیجّی

طرقة رسمّة وضّمهم إلى  فهم  توظ

ات.   النقا

مّة الفرعّة على اللج .6 نة االستشاّرة اإلقل

ا والبلدان  مّة إلفرق واللجنة التنفیذّة اإلقل

ة استراتیجّات  العرّة أن تستكمل مراق

مها ة اإلنمائّة وتقی ات المنتس  النقا

ة النقابّة العدید من الهجمات  .7 تعاني الحر

ات  في مختلف البلدان. وغالًا ما تكون نقا

صورة القطاع العام ا ألقو والمستهدفة 

أساسّة. وتكمن قّوتنا في أعدادنا، وعلینا أن 

ات على النمّو، إن في  افة النقا نساعد 

م  الحجم أو في القدرة. وسُندِرج تنظ

افة أعمالنا. وهدفنا أن  األعضاء الجدد في 

نستقطب خالل السنوات الخمس المقبلة 

ة، من قعضو أقّله في المنط 500،000

ة،  خالل نموّ  اتنا المنتس وزادة حجم نقا

ات جدیدة العضوّة،  إلى واستقطاب نقا

 عائلتنا. 

  

فة  .ز ات الصغر والضع ع النقا تشج

 بهدف االندماج على العمل مًعا 

یجّات التي تهدف إلى االستراتمسح  .س

االت التوظیف  وضع حّد ألنشطة و

م النقابّة ادرات التنظ  المناهضة لم
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ز التضامن4 ة    . تعز ات المنتس مساعدة النقا

على إدراك مفهوم التضامن 

 وقبوله

  تشّرب ثقافة التضامن

 دة اآلخر ومساع

  ال التضامن تحدید أش

 المختلفة

  

تنسی أعمال التضامن على المنطقة أن تحسن 

ة.  ات المنتس ادلها بین النقا مّي وأنشطته وت اإلقل

لذا، ال بّد من أعمال تدّخل، واّتفاقات ثنائّة 

وثالثّة في المنطقة من أجل تحدید الهّواة وتعزز 

ادرات القائمة.    الم

عًا منا لمعالجة هذه الهّوات، علینا أن إّال أّنه، س

ة.  ات المنتس عض نحّسن وضعنا مع النقا ف

اتب النقابّة ال  حث یالم الوقت الكافّي لل تمّتع 

ة  ات منتس ات التضامن التي ترفعها نقا في طل

عی التضامن سرعة، ما  ة لها     .أخر واالستجا

  

إعداد نماذج للتضامن تتخّطى  .أ

ة المساعدات الم مثا الّة وتكون 

عّزز أساسات العمل النقابّي  نموذج 

عّة شّدد  ،أكثر منه خل الت من و

ال التضامن جهة أخر  على أش

المختلفة انطالًقا من الرّد السرع 

ادل الثنائّي والثالثّي  وصوًال إلى الت

 األطراف.

أعداد سبل تواصل فاعلة تضمن أن  .ب

ات  ة طل ات المنتس تلبّي النقا

صورة طارئة. ال  تضامن 

ة على  .ت ات المنتس م قدرة النقا تقی

یز على تحدید  التواصل مع التر

وات ومعالجتها. وعلى المنطقة أن هال

ّ مد  صورة معّمقة إلى أ تدرس 

ات  ات أن تستخدم ش ن النقا م

التواصل االجتماعّي والمجّالت 

 والمواقع اإللكترونّة. 

نقترح إعادة النظر في صندوق  .ث

ي  مّي  صورة التضامن اإلقل یلّبي 

ة ات المنتس  أفضل حاجات النقا

  

ة ات المنتس  النقا

 ات  الش

  مّة الفرعّة اتب اإلقل الم

مّة   واإلقل
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اسات 5 . التأثیر على الس

مّة الفرعّة مّة واإلقل   اإلقل
  اغة االطالع على نظام ص

اسات الذ تعتمده  الس

مّة  المؤّسسات اإلقل

 عّي إلى تحقی التمثیل الس

أطراف معنیین على مستو 

 المؤّسسات ذات الصلة

 اسات الت أثیر على صنع الس

  في المنطقة

مّة  تعتبر المنطقة أّن العدید من المؤّسسات اإلقل

مّة المختلفة تلعب دوًرا أساسًّا في  الفرعّة واإلقل

ات  اسات التي تؤّثر على النقا اغة الس ص

التالّي، وأعضائها في ا ال بّد من أن لمنطقة. و

تضغط المنطقة على ممّثلي هیئات هذه 

طرقة منّسقة بهدف  سّة  المؤّسسات التأس

اساتها.    التأثیر على س

  

لى عملنا الحالّي عنتمّن من استكمال نأمل أن 

العادلة من أجل  الحملة من أجل الضرائب

جل امة متوّفرة من أضمان أن تكون األموال الع

ل الخدمات العامة النوعّة لكافة المواطنین. تم   و

  

برامج اجتماعات/ أحداث رؤساء مسح  .أ

مّة  الدول، والوزراء والتكّتالت اإلقل

ضمن المنطقة من أجل إطالق العمل 

ما في ذلك  التضامنّي والحمالت، 

الحملة من أجل التجارة واللضرائب 

 العادلة. 

مات نقابّة االئتالفات مع منظّ بناء  .ب

، على غرار االّتحاد  مّة أخر إقل

ات العّمالّة  ا،  –الدولّي للنقا إفرق

ومنّظمة الوحدة اإلفرقّة النقابّة من 

اسّة  أجل التأثیر على التغّیرات الس

 على مستو االّتحاد اإلفرقّي. 

شأن  .ت ة المفاوضات والمناقشات  مراق

اّتفاقات الشراكة االقتصادّة، واّتفاقات 

ة التجارة العالمّة وغیرها من منّظم

 االّتفاقات التجاّرة. 

  

ة ات المنتس  النقا

 ات  الش

  مّة الفرعّة اتب اإلقل الم

مّة  واإلقل

  عة إلى حاث التا وحدة األ

االّتحاد الدولّي للخدمات 

  العامة 

  
 

 


