
 العمل لتحقيق مصلحة الشعب
 

 السالم والحرّية
 

السالم كي تتمّتع كافة شعوب العالم التي تناضل من أجل تحقيق التقدم االجتماعّي، باالّتحاد الدولّي للخدمات العامة  يكافح
 ،المستوى االقتصاديّ على . وينطوي ذلك على العمل من أجل فضح عدم المساواة ها بذاتهامصير كي تتمّكن من تقرير والحرّية و 

بين البلدان الصناعّية والبلدان النامّية واستئصالها، باإلضافة إلى االستغالل الذي يمارسه عدد من البلدان والمؤّسسات التي تفصل 
 المالّية العالمّية والشركات العابرة للحدود القومّية. 

 
 المساواة واإلنصاف والتنّوع

 
  العامة المساواة واإلنصاف والتنّوع، ويفضح كافة أشكال العنصرّية والتمييز.يدعم االّتحاد الدولّي للخدمات 
 قوم الصلة في كّل ما ي يهدف االّتحاد الدولّي للخدمات العامة إلى دمج سياسات المساواة واإلنصاف والممارسات ذات

 به. 
 برنامج عمله. في لى زيادة مشاركة السّكان األصليينيهدف االّتحاد الدولّي للخدمات العامة إ 
  كما يتوّقع أن تسعى في المائة أقّله 50للخدمات العامة ملتزم إشراك المرأة في كافة هيكلّياته بنسبة إّن االّتحاد الدولّي ،

 ة إلى تحقيق الهدف نفسه. بكافة النقابات المنتس
 

وعاملة منتشرين في العالم أجمع، ويقّدمون الخدمات مليون عامل  20هو اّتحاد عالمّي يمّثل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة إّن 
الخدمات االجتماعّية، والعناية الصحّية، والخدمات البلدّية،  مجاالت بلًدا. ويعمل أعضاؤنا في 150العامة األساسّية إلى أكثر من 

 رأة تشّكل ثلَثي األعضاء.والحكومة المركزية والمرافق العامة على غرار المياه والكهرباء. وتجدر اإلشارة إلى أّن الم
ويدافع االّتحاد الدولّي للخدمات العامة عن حقوق اإلنسان، والعدالة االجتماعّية ويعّزز وصول الجميع إلى الخدمات العامة 

 مات. الشراكة مع المنّظمات العّمالّية والجمعّيات األهلّية وغيرها من المنظّ بالنوعّية. كما يعمل بالتعاون مع األمم المتّحدة و 
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يجب أن يتمّتع كّل احترام. و عاملتنا جميعنا بكرامة و تشّكل الخدمات العامة النوعّية جزًءا أساسيًّا من المجتمع المدنّي حيث يتّم م
المساواة أمام القانون، وأن يتمكن من العيش و الوصول إلى العناية الصحّية المالئمة، وفرصة التحصيل العلمّي، إنسان بالحّق في 
 في بيئة مستدامة. 

ي ال ألنظمة وتخصخصها، فهي تحّرر الخدمات العامة من اغط الشركات القوّية والمصالح المالّية على الحكومات كعندما تض
وتدهور المعايير البيئّية، وفقدان  من خالل رسوم االستخدام المرتفعة، –ع الناس ثمن ذلك تهدف إاّل إلى تحقيق األرباح. وقد يدف

 المساءلة الديمقراطّية. 
هذه الخدمات تلعب دوًرا  العالم. ونؤمن بأنّ وعّية في كّل أربعة أقطار لذا، يطالب االّتحاد الدولّي للخدمات العامة بالخدمات الن

 والمنصفة.  المجتمعات الصحّية وبناء الديمقراطّيات القوّية أساسيًّا في دعم العائالت، وخلق
 انضّموا إلينا في عملنا هذا!

 
 قّوتنا مجتمعون 

 .1907تّم إنشاء االتحاد الدولّي للخدمات العامة منذ أكثر من قرن، وذلك في العام 
 مليون شخص وأفكارهم وقّوتهم، يعملون متضامنين من أجل الدفاع عن قضايا تهّمنا وتّهم مجتمعاتنا.  20خبرة  اليوم االّتحاد ويجمع

بالقرب من مدينة جنيف. كما تنتشر مكاتبنا اإلقليمّية في بردابس، و يقع مركزنا الرئيس في فرنسا، على الحدود مع سويسرا 
كوادور، والهند، واليابان، ولبنان، ونيو زيالندا، وبلجيكا، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، وكوستا ريكا، والجمهورّية التشيكّية، واإل

 وسنغافورة، واّتحاد جنوب إفريقيا، والتوغو، وأوكرانيا، والواليات المّتحدة األميركّية. ورومانيا، وروسيا، 
 

وات ونفتخر بقراراتنا التي ُتتََّخذ بصورة ديمقراطّية. فالنقابات المتنسبة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة تجتمع مّرة كّل خمس سن
شطة على انامج العمل الذي يشّكل أساس عمل االّتحاد. كما أّن لجان المرأة نمن أجل انتخاب المجلس التنفيذّي، وا عداد بر 

المستويات العالمّي واإلقليمّي واإلقليمّي الفرعّي. وتجدر اإلشارة إلى أّن كافة هيكلّيات صنع القرار تحترم مبدأ المساواة بين 
 الجنسين. 

مانّية، واليابانّية، واالسبانّية لواأل ،هي اإلنكليزّية، والفرنسّية –ة يعتمد االّتحاد الدولّي للخدمات العامة ست لغات رسميّ كما 
 والسويدّية، وُيصدر منشورات في العديد من اللغات األخرى.

 
 إنشاء نقابات ديمقراطّية قوّية

يدعم االّتحاد الدولّي للخدمات العامة نقاباته المنتسبة من خالل مشاريع التنمية النقابّية والتدريب على بناء كّل من القدرات 
 والتضامن الدولّي. 

المنتسبة من أجل تعزيز االعتراف الرسمّي بالنقابات والتفاوض الجماعي الحّر، ومن أجل  هعمل بالتعاون الوثيق مع نقاباتكما ي
 ناضل من أجل تحقيق المساواة بين الجنَسين واإلنصاف والكرامة.يحماية الحقوق العّمالّية، و 

 
 يعّزز االّتحاد الدولّي للخدمات العامة قدرة النقابات على:

 م؛يالتنظ 



 وتحصيل كامل الحقوق النقابّية لكافة العاملين في الخدمة العامة والقطاع العام؛ 
 والتأثير على الحكومات؛ 
 مسؤولة عن سياساتها وأولوّياتها، ما يؤدي إلى االستقاللّية واالستدامة من خالل ارتفاع  النقابة كتفاء ذاتيًّا وكي تكون واال

  عدد المنتسبين وعبر الهيكلّيات النقابّية.
 

 االنتشار حول العالم
الحمالت من أجل العدالة االجتماعّية يعمل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة مع األعضاء والحلفاء حول العالم كي يطلق 

 واالقتصادّية، والخدمات العامة الفّعالة التي يمكن الجميع الوصول إليها.
 

 من أجل تحقيق مصلحة الشعب
 يطلق االّتحاد الدولّي للخدمات العامة الحمالت من أجل:

 العدالة االجتماعّية 
 تحفيف الفقر والدين 
  ّالتفاوض الجماعّي الحر 
 ين الجنَسين واإلنصاف في التوظيفالمساواة ب 
 حركة نقابّية قوّية ومّتحدة 
  الحلول البديلة العامة التي يمكن الجميع تحّمل كلفتها والوصول إليها بداًل من خدمات الخاصة العالية الربحّية 
 الخدمات العامة النوعّية للجميع 

 
 لحة العامةمن أجل تحقيق المص

 –الخدمات العامة النوعّية العامة بالعمل مع مجلس النقابات العالمّية على الحملة من أجل يفتخر االّتحاد الدولّي للخدمات 
راجع ميثاق جنيف بشأن الخدمات العامة  التي تدعم الضرائب العادلة كوسيلة أساسّي لتمويل الخدمات العامة. لنتحّرك فوًرا!

 .www.QPSActionNow.orgالنوعّية وموارد أخرى على الموقع اإللكترونّي التالّي: 
 

 الحقوق النقابّية وحقوق اإلنسان
من الحقوق والحرّيات  هايناضل االّتحاد الدولّي للخدمات العامة حول العالم من أجل احترام الحقوق والحرّيات النقابّية وغير 

 األساسّية، باإلضافة إلى الديمقراطّية والعدالة االجتماعّية.
 


