
 

 جودة الخدمات العامة

 !العمل اآلن
 

 !انضم الينا اليوم
 

خاص  والبلدٌات //ٌضم نقابات األعمال فً القطاعٌن العام وال !جودة الخدمات العامة العمل اآلن'مجلس النقابات العالمً حملة  

لبناء مجتمعات عادلة ومستدامة وسلمٌة وتجمعات المجتمع المدنً التً تعمل على تعزٌز جودة الخدمات العامة باعتبارها أفضل وسٌلة 
ونحن نعتقد أن االستثمار فً نوعٌة الخدمات العامة التً تدعمها السٌاسات الضرٌبٌة العادلة هً مفتاح الحل لألزمة . ودٌمقراطٌة
 .االقتصادٌة

 
الخدمات العامة ، وتوجه الشركاء  مختلف الحمالت الخاصة بالنقابات األعضاء حول نوعٌة تحت راٌتها  هذه الحملة العالمٌة تحتضن -

 .فً المجتمع المدنً معا لتعزٌز المبادرات
ٌساعد األعضاء المنتسبة  للعمل مع نقاباتهم العالمٌة لتعزٌز الحمالت المحلٌة المتعلقة بالخدمات العامة ، أو  الحملة المرنان  تصمٌم  -

 .للبدء بحمالت جدٌدة
تضٌف قٌمة الى الحمالت الخاصة التً تقودها النقابات األعضاء من خالل تشجٌع وتوسٌع ! اآلنان حملة الخدمات العامة ، العمل    -

 .شبكة االتصاالت للعمل، والمناصرة وتبادل المعلومات من القاعدة إلى المستوٌات العالمٌة
 .االتصال مع حلفاء جدد ، وبناء تحالفات أقوى ، وزٌادة عنصري المناصرة وممارسة الضغط -
 .اركة  قضٌتكم مع  نقابات القطاعٌن الخاص والعام والحركات االجتماعٌة  الواسعة  المحلٌة والوطنٌة والعالمٌةمش -
 .الحمالت  ٌمكن أن تكون مبادرات قصٌرة األمد أو طوٌلة األجل -
 .ربط  نضالكم المحلً  بمواعٌد األنشطة العالمٌة -
للمواطنٌن والعمال والقادة المنتخبٌن وأرباب العمل  االفكاركز على توفٌر االرشاد وحملة مٌثاق جنٌف حول جودة الخدمات العامة تر -

 .ومنظمات المجتمع المدنً
 .المشاركة فً مجال األبحاث وتؤمٌن المزٌد من الموارد لدعم الحملة المحلٌة  -
 :ل موقع الحملة  االلكترونً ٌوفر التواصل بٌن األشخاص والمبادرات والمعلومات من خال - 

 مركز التحرك• 
 الخرٌطة التفاعلٌة وقاعدة البٌانات الخاصة بالحمالت الحالٌة ، واألحداث ، وأفضل الممارسات ؛• 
 رسائل مشتركة ونقاط الحوار ؛• 
 بوستر، الفتة ، وملصقات ؛• 
 موارد البحوث ؛• 

 أشرطة الفٌدٌو والصور الخاصة بالحملة ؛
 وسائل االعالم االجتماعٌة ، و• 
 .خر األخبار المحدثةآ• 
 

    .إلى مستوٌات جدٌدة، ادعو نقابتك العالمٌة لالنضمام الٌنا الٌوم انعكاساتهالتفعٌل حملتك ورفع 
 

www.QPSActionNow.org 



 

 
 حول جودة الخدمات العامةمٌثاق جنٌف 

 2011ٌناٌر  24التً اعتمدها المجلس العالمً للنقابات  بتارٌخ 
 

  
عامة المتاحة للجمٌع  من شؤنها تحسٌن نوعٌة حٌاة الناس وأساسٌة إلنشاء المجتمعات التً تقوم جودة الخدمات ال. 1

بكلمة العام  نتحدث عن خدمة المصلحة العامة بدال من المصالح الخاصة أو . على المساواة والرخاء والدٌمقراطٌة
 .ٌاجات الناسونعنً  بكلمة الجودة ثقافة الخدمة التً تستجٌب بفعالٌة الحت.الفردٌة

وعملٌة الحصول علٌها ٌجب أن تكون . ٌجب أن تكون هذه الخدمات متاحة للجمٌع وعلى أعلى مستوى من الجودة. 2
حٌاتنا ، وتعزٌز التضامن داخل تطوٌر و فً تحسٌن الخدمات العامة ستسهم اذا توافرت فً  هذه الشروط. عادلة

 .مجتمعاتنا
ولكن ال . ً عالم الٌوم ، ٌتطلع الناس الى األمن وحٌاة خالٌة من العوز والخوفف. لن تتحقق هذه الفوائد تلقائٌا. 3

ٌمكن أن تتحقق تطلعاتهم إال بتضافر جهود  الحكومات وجمٌع أصحاب المصلحة فً المجتمع من أجل خلق رإٌة 
 .جدٌدة لجودة الخدمات العامة للجمٌع

ما لم ٌتم تجدٌد االلتزام بالخدمات التً ستجنب الناس  لن ٌتم الوفاء بها 21إن التحدٌات الكبرى فً القرن . 4
 .والمجتمعات من الجهل والفقر والنزاع واإلهمال

لجودة الخدمات العامة التً من شؤنها توفٌر العدالة  لذلك ، فإننا ندعو إلى اعتماد جدول األعمال العالمً . 5
  :ٌفرض هذا البرنامج ما ٌلً. ٌاة للجمٌعاالجتماعٌة والتنمٌة المستدامة والمساواة وتحسٌن نوعٌة الح

 
  ، التؤكٌد على حق المواطنٌن فً الحصول على الخدمات العامة التً ٌجب أن تكون  فً متناول الجمٌع

ومتاحة بغض النظر عن الظروف االجتماعٌة أو االقتصادٌة أو الجغرافٌة ، والتً تعزز المساواة واإلنصاف 
 بٌن الجنسٌن ؛ 

 ٌة اعتماد الجودة فً الخدمات العامة فً البلدان النامٌة والناشئة و المتقدمة لتحقٌق النمو االعتراف بؤهم
 االقتصادي المستدام و توزٌع المنافع بشكل عادل ؛ 

  اعتماد سٌاسات واستراتٌجٌات التنمٌة البشرٌة التً تلبً االحتٌاجات األساسٌة للجمٌع كالحاجة للمٌاه والطاقة
وفر حصول الجمٌع على التعلٌم والصحة والنقل واالتصاالت والمعلومات ؛ والحفاظ والغذاء والسكن ، وت

 على التنوع الثقافً والحرٌة ؛ وضمان الحق فً ظروف عمل الئق ؛
  وغٌر المتحٌز المجتمع المتنوعاإلدارة الجٌدة التً تتمٌز بالشفافٌة وخالٌة من الفساد من أجل خدمة. 

 
باعتماد الجودة فً الخدمات العامة سنتمكن من مواجهة تحدٌات  ، نإكد من جدٌد أننا ارآخذٌن كل ذلك بعٌن االعتب. 6

 : العصروتحقٌق 
 

  أهداف األلفٌة االنمائٌة ، وتوفٌر األمل لمئات المالٌٌن من الرجال والنساء والشباب واألطفال  وتغلبهم على
 الفقر، وتحسٌن مستوى حٌاتهم وبناء مستقبل الئق 

 دٌدات الناجمة عن تغٌر المناخ من خالل استغالل الفرص لخلق اقتصاد أخضرالحد من الته 
  تؤمٌن قاعدة متٌنة للمستقبل من خالل تحسٌن مستوى التعلٌم والرعاٌة الصحٌة لألطفال والشباب 
  ًضمان تنقل األفراد ، واالتصال بٌن الشعوب واحترام التنوع الثقاف 
 العاملة ، بما فٌها الضمان االجتماعً والمعاشات التقاعدٌة  الدفاع عن التقدٌمات االجتماعٌة لألسر 



  تحقٌق المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة 
  حماٌة وخلق فرص للفئات المحرومة ، وأولئك الذٌن ٌعانون من التمٌٌز ، وتعزٌز تنوع وسائل اإلعالم

   .والمعلومات
 
مع اآلخرٌن لخلق ثقافة الجودة من أجل  تقدٌم خدمات عامة لمواجهة هذه التحدٌات، ستعمل النقابات العالمٌة . 7

كما ستدعم النقابات العالمٌة اإلجراءات . متمٌزة بشفافٌتها وفاعلٌتها وتلبٌتها الحتٌاجات المجتمعات وبؤسعار معقولة
  :وتشمل الرامٌة إلى تعزٌز العمل فً اطار التعددٌة الدٌمقراطٌة التً تدعمها مإسسات تتمٌز بشفافٌة األداء

  الهٌئات التشرٌعٌة التً توفر الحوكمة الرشٌدة وتسن قوانٌن وأنظمة عادلة 
  السلطة التنفٌذٌة تمارس صالحٌاتها  على جمٌع المستوٌات على النحو الذي ٌلبً احتٌاجات الناس وٌوفر

 القٌادة المسإولة فً تطبٌق القوانٌن واإلدارة 
  المإسسات القضائٌة تعمل باستقاللٌة 
 سات دولٌة فعالة ، تعمل مع جمٌع مستوٌات الحكومة لالستجابة  الى التحدٌات العالمٌة فً مجتمع عالمً مإس

 مترابط على نحو متزاٌد 
  ًبٌئة مواتٌة  تكفل الحقوق األساسٌة لجمٌع الناس والتً تسودها حرٌة التعبٌر واإلعالم ، وحرٌة البحث العلم

 لتجمع وحرٌة تكوٌن الجمعٌات ، والحق فً التواصل ، والحق فً حرٌة ا
  ًاألنظمة الوطنٌة واإلقلٌمٌة التً توفر التنوع فً وسائل اإلعالم واالنفتاح الثقاف 
 القدرة على االستجابة بسرعة وفعالٌة لحاالت الطوارئ والكوارث والنزاعات الوطنٌة واإلقلٌمٌة 

 
. تزام باالستثمار فً مستقبل الشعوب ومجتمعاتهم المحلٌةتحرك النقابات العالمٌة  للمطالبة بموارد عامة كافٌة واالل. 8

فرض رسوم . لقد حان الوقت إلعادة تعرٌف الجدل الذي ساد على مدى جٌل  من أجل تؤمٌن الموارد العامة الالزمة
 الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص تخدم المصالح الخاصة بدال من الشؤن. على المستخدم هو صفة لعدم المساواة

ٌجب . الجدل حول الموارد ٌجب أن ٌركز على الحاجة لخدمة المصالح المشتركة بدال من المنافع الخاصة. العام
اشراك جمٌع ممثلً منظمات المجتمع المدنً، والشركاء  فً مناقشة فرض الضرائب العادلة ، الهدف األساسً 

تصر على األفراد وإنما ٌجب أن تشمل أٌضا ان اإلٌرادات الضرٌبٌة ٌجب أن ال تق. الرساء قواعد الدٌمقراطٌة
ال ٌمكن االعتماد على  العمل الخٌري كبدٌل عن فرض الضرائب العادلة والمقبولة لتموٌل الخدمات العامة  . الشركات

 .الجٌدة فً كافة المجتمعات
 
ٌجب أن تعمل . قد تعجز للبلدان ذات الدخل المنخفض من تلبٌة احتٌاجات شعوبها من الموارد الوطنٌة فقط. 9

للحصول على دعم المجتمع الدولً لتحقٌق التنمٌة المستدامة من خالل توفٌر مصادر تموٌل مبتكرة لتحقٌق التنمٌة ، 
 .بما فً ذلك فرض ضرٌبة على المعامالت المالٌة الدولٌة

  
. تحترم حقوقهم بشكل كامل تإكد النقابات العالمٌة أن الخدمات ذات الجودة العالٌة الٌقدمها اال  العمال الذٌن. 10

نجدد الدعوة إلى ضمان منح العاملٌن ، سواء فً القطاع العام أو الخاص ،حرٌة تؤسٌس الجمعٌات والحق فً 
 . المساومة الجماعٌة

 
الحكومات والوكاالت الدولٌة ، والمجتمع المدنً ،  --تتعهد النقابات العالمٌة بالعمل مع الجهات الفاعلة الرئٌسٌة . 11
ٌمكن للقطاع الخاص أن . 21على اعتماد رإٌة جدٌدة لجودة الخدمات العامة فً القرن --جال األعمال والشركات ور

ٌكمل عمل القطاع العام ، ولكن الحد من االنغماس  فً السوق ٌعتبر ضروري من أجل الحفاظ على التوازن 
 .الدٌمقراطً وضمان المساواة فً الحقوق واالستدامة

 
جدٌدة من  حالةأكثر من أي وقت مضى، علٌنا العمل من أجل أن ٌحافظ كوكبنا على وجوده  فً ظل والٌوم ، . 12

 سوف ٌنجح هذا العمل عندما تترسخ معرفتنا واٌماننا فً أن  جودة الخدمات العامة توفر. واألمل األخالقالتغٌر و
 .الحٌاة الجٌدة
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 خطة حملة النقابات األعضاء
 

 
فً الٌوم  2011ٌونٌو  23ٌوم ! ان مجلس النقابات العالمً ٌطلق رسمٌا حملة جودة الخدمات العامة ، العمل اآلن

 . مٌثاق جنٌف حول جودة الخدمات العامة ٌمثل عنصرا أساسٌا من هذه الحملة. العالمً للخدمات العامة
 

ع اتحادات النقابات العالمٌة التابعة لهم من أجل تعزٌز الذي  ٌتٌح ألعضائها العمل م هذه الحملة بنهجها المرن تتمٌز

وتوجه الحمالت المحلٌة من قبل . فعالٌة الحمالت الحالٌة المتعلقة بالخدمات العامة المحلٌة ، أو لتصمٌم حمالت جدٌدة

الل تشجٌع تضٌف قٌمة من خ! النقابات األعضاء التابعة لها، فً حٌن أن حملة جودة الخدمات العامة ، العمل اآلن

 .االتصاالت والعمل  من القاعدة إلى المستوٌات العالمٌة

ٌتمثل التحدي فً إشراك النقابات األعضاء وحلفائها فً أنشطة الحملة المحلٌة التً تتواصل مع الرإٌة العالمٌة ، مع 
. الجهود المشتركة االعتراف باختالف األولوٌات والقدرات التً من شؤنها التؤثٌر فً القرارات المحلٌة حول هذه

 .الفرصة هو الجمع بٌن الحمالت المحلٌة والوطنٌة مع األنشطة الدولٌة إلحداث تغٌٌر حقٌقً فً المدى الطوٌل
 

 400حضره أكثر من .  2010فً أكتوبر ! عقد مجلس النقابات العالمً مإتمر جودة الخدمات العامة ، العمل اآلن
ساهم المشاركون فً . لمدنً ورإساء البلدٌات من مختلف أنحاء العالممشارك من قادة هٌآت العمال، والمجتمع ا

وخلص . تطوٌر مٌثاق جنٌف حول جودة الخدمات العامة ووضع خطة عمل لتوجٌه الحملة التً ستنظم بعد هذا الحدث
 :المإتمر الى اتفاق تارٌخً حول الحاجة إلى الدفاع وتعزٌز نوعٌة الخدمات العامة لصالح جمٌع الشعوب 

  
وفً مواجهة خفض الخدمات العامة المقدمة، التزم قادة نقابات العمال فً القطاعٌن العام والخاص،  والبلدٌات، "

ومنظمات المجتمع المدنً، بشكل غٌر مسبوق،  العمل المشترك من أجل تعزٌز االستثمار فً توفٌر الخدمات العامة 
ة االقتصادٌة ، وأفضل وسٌلة لبناء مجتمعات سلمٌة وعادلة المدعومة بسٌاسات الضرائب العادلة كمفتاح حل لألزم

 ".جاء دورنا وهذا هو مستقبلنا . ودٌمقراطٌة ومستدامة بٌئٌا
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 ! حملة جودة الخدمات العامة ، العمل اآلن
 

فً البلدان التً تقدم خدمات عامة جٌدة تسهم فً أٌن نجد السالم وتعزٌز المساواة بٌن الرجل والمرأة فً العالم الٌوم؟ 
 .إعادة توزٌع الثروة بشكل عادل ، وحماٌة الدٌمقراطٌة وتوفٌر األمن والعدالة والعمل الالئق

 
وحٌث كانت الدولة قد فشلت، فان شعبها وعمال الخدمة العامة هم فً طلٌعة محركً الثورات السلمٌة  التً تطالب 

 . بالتغٌٌر الدٌمقراطً
 

ولكن كٌف ٌمكننا البقاء على قٌد الحٌاة فً غٌاب الممرضات ،  -ٌمكننا العٌش من دون العاملٌن فً القطاع المصرفً 
 والمعلمٌن ، والعاملٌن فً المرافق الصحٌة أو فً حاالت الطوارئ؟

 
لبلدان فً جمٌع أنحاء ولكن فً أعقاب األزمات المالٌة واالقتصادٌة العالمٌة ٌتم خفض الخدمات العامة المقدمة فً ا

 .العالم ، بٌنما تتزاٌد حاجة المواطنٌن لها
 

. لتً تفضلها اتفاقات التجارة واالستثمارغٌر المقٌدة االعالم ٌعانً من تؤثٌر سوء تنظٌم األسواق المالٌة والرأسمالٌة 

عمل المحفوف بالمخاطر انعكس باالرتباط مع هذا الشكل من أشكال العولمة ، ان استغالل العمال المهاجرٌن وازدٌاد ال

.سلبا على الحقوق وشروط الحماٌة االجتماعٌة   

 

التً هً أعضاء موجهة ولدٌها موارد  --بٌنما أصبحت  الشركات قادرة على العمل عبر الحدود ، فان النقابات 

سبل جدٌدة فعالة  ولكن نقابات العمال الٌوم تسعى الى إٌجاد. لم تكن دائما قادرة على التحرك بسرعة --محدودة 

.لتطوٌر وتوسٌع نطاق التضامن الدولً  

 

نحن نعمل على  بناء وتطوٌر . وٌلتزم مجلس النقابات العالمً وأعضائها إلى ربط القضاٌا المحلٌة بالعمل العالمً

ن أي ونحن ندعم توحٌد جهود  المواطنٌن ومنظمات المجتمع المدنً أكثر م. 21الحركة النقابٌة العالمٌة فً القرن 

.وقت مضى للدفاع عن وتعزٌز نوعٌة الخدمات العامة  

 

!حان الوقت لتوحٌد العمل اآلن  

 
 بٌتر  ولدورف

  رئٌس مجلس النقابات العالمً
 

  
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 رؤية الحملة
 

تحقٌق عالم سلمً دائم وعادل ، حٌث هناك أكثر مساواة وأقل فقر ، وحٌث أن جمٌع أعضاء المجتمع لدٌهم فرص 
فً الحصول على خدمات عامة ذات جودة ، و العاملون فً تقدٌم هذه الخدمات ٌتمتعون بالحقوق الكاملة   متساوٌة

 .وفرص العمل الجٌدة
 

 :وترتكز هذه الحملة على مفهوم أن جودة الخدمات العامة 
 
 مصممة لالستثمار فً مستقبل المجتمع المحلً  -
 ة على المساواة والقضاء على الفقرلدٌها أهداف اجتماعٌة بما فً ذلك حصول المرأ -
 تمول بشكل كاف  -
 هً فً متناول الجمٌع   -
 تلبً المعاٌٌر األخالقٌة الرفٌعة -
 توفر البنٌة التحتٌة القتصاد سلٌم  -
 إشراك العمال فً اتخاذ وتطبٌق القرارات  -
 ٌتم تقدٌمها من قبل عمال  متدربٌن وٌتمتعون بحقوق العمال الكاملة  -
 بً احتٌاجات المجتمعتل  -
 تستجٌب الحتٌاجات المرأة والسكان األصلٌٌن واألقلٌات  -
 ٌتم ادارتها دٌمقراطٌا ، مع شفافٌة صنع القرار -
 

 (من خطة العمل)أهداف الحملة 

 
المحلً واإلقلٌمً والوطنً والعالمً واعطائه  --ادراج نوعٌة الخدمات العامة على جدول األعمال السٌاسً . 1

 .وٌةاألول
 .الحصول على التؤٌٌد الشعبً والسٌاسً للخطة الجدٌدة لجودة الخدمات العامة. 2
 .تؤمٌن التموٌل الكافً لجودة الخدمات العامة. 3
 .    ضمان جودة الخدمات العامة بؤسعار معقولة وأن تكون فً متناول الجمٌع. 4
 .تعزٌز الشفافٌة فً التموٌل ، وتحدٌد األولوٌات ، والحاالت. 5
اعتماد إجراءات وقواعد واضحة ، بما فً ذلك االحترام الكامل لمعاٌٌر العمل ، للمشترٌات العامة من السلع . 6

 .والخدمات
بالنسبة لموظفً القطاع العام ،هذه الحماٌة ستمكنهم  .قاعدة العضوٌة حماٌة الحقوق النقابٌة لكافة العمال وزٌادة . 7

 .ن المواطنٌن الذٌن ٌتم خدمتهممن الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل وع
 .تؤكٌد دور المواطنٌن فً العملٌات الدٌمقراطٌة التً تإثر على حصولهم على خدمات عامة جٌدة. 8
التؤكٌد مجددا على األهمٌة األساسٌة لنوعٌة الخدمات العامة فً بناء مجتمعات مستدامة اقتصادٌا وبٌئٌا ، وقائمة . 9

 .واالقتصادٌةعلى أساس العدالة االجتماعٌة 
مكافحة المحاوالت المتجددة لخفض الخدمات العامة ، فً أعقاب األزمة المالٌة، والتعبئة ضد أي نهوض  . 10



للسٌاسات  التً تستند إلى ما تملٌه اإلٌدٌولوجٌة اللٌبرالٌة الجدٌدة ، والتشدٌد على مناصرة السٌاسات التً تقوم على 
 .المصلحة العامة والحقائق

  
 

 :خطة العمل تشمل عناصر 
 

 ربط المحلي بالعالمي
 

أكثر من نصف سكان العالم . ان قلب هذه الحملة هو ربط كل ما هو عالمً مع القضاٌا المحلٌة فً نقاباتنا ومدننا
والٌمكن لهذه . ٌعٌشون بالفعل فً المدن وبحلول منتصف القرن الحالً ما ٌقرب من ثلثً السكان سٌعٌشون فً المدن

توعب هذه األعداد المتزاٌدة  بدون توفٌر وسائل النقل العام بؤسعار مقبولة و أن تكون فً متناول الجمٌع المدن أن تس
كذلك ٌجب أن . ، وإمدادات المٌاه والصرف الصحً الجٌدة ، والطاقة المتجددة ، والتعلٌم ، والرعاٌة الصحٌة والسكن

 .من التصوٌت  حقوق لجمٌع المجتمعات المحرومةنعمل على تعزٌز المساواة بٌن الشمال والجنوب وتوفٌر ال
 

 بناء التحالفات
 

الشعب . هذه الحملة هو تعزٌز دائرة االتصال بٌن نقاباتنا المحلٌة والوطنٌة واالتحادات العالمٌة ، والمجتمع المدنً
ن فً العمل العامل ، والحكومات ومجموعات المجتمع المدنً ، وأرباب العمل بحاجة الى توحٌد صوتها والتضام

ٌجب علٌنا تعزٌز التحالفات مع الحكومات التقدمٌة، و المجتمعات المحلٌة ، والهٌئات البٌئٌة، والجماعات . النقابً
 وقد وقعت منظمة السالم األخضر العالمٌة و النداء العالمً. الدٌنٌة التً تدعم حقوق اإلنسان والمساءلة الدٌمقراطٌة

 .ا التحالفللعمل على مكافحة الفقر على هذ
 

 تجنيد ابطال للخدمات العامة
 

نحن نطالب عائالتنا وأفراد المجتمع ، وسائقً الشاحنات والمزارعٌن ، والطالب ، واألجداد والناشطٌن البٌئٌٌن ، 
والكتاب والفنانون ، وأرباب العمل ورجال الدٌن ورجال السٌاسة المنتخبٌن بالتحدث كؤبطال عن مشكلة  الخدمات 

 .نحن نسعى إلى دعم الجهات والهٌئات الذٌن الٌإٌدون عادة مطالب نقابات العمالو. العامة
 

 البحوث واالتصاالت
 

وعلٌنا أن نبنً وسائل االعالم الخاصة بنا ونظم . نحن نعمل على تطوٌر طرق جدٌدة لتبادل األفكار والخبرات
تً من شؤنها دعم رسائلنا، واستخدم شبكة اإلنترنت كما علٌنا أن نوحد مهمتنا ونتبادل األبحاث ال. الشبكات االجتماعٌة

للتؤكد من أن النقابات األعضاء لدٌها القدرة على اقتراح استراتٌجٌات ، والتنبه من التهدٌدات الحتمٌة ، والمشاركة فً 
 .جهود التعبئة

 
 رؤى اقتصادية جديدة

 
ن هً فرصتنا القتراح نموذج   للطرق العادلة اآل. ان السلطة المعنٌة بالتموٌل الخاص هً اآلن فً موقع المساءلة

 .التً ٌمكن تطبٌقها لتموٌل الخدمات العامة وتعود بالفائدة على المجتمع
المشاركة واعتماد المٌزانٌة . ٌجب أن نضع رإى جدٌدة للتموٌل العام والدٌمقراطٌة الناشطة ، وتنمٌة العمل النقابً

ٌجب أن نتشاور مع   أصحاب األدمغة  . ن النماذج المبتكرة للنظر فٌهاالتً تراعً الفوارق بٌن الجنسٌن هً من بٌ
 .والمحللٌن السٌاسٌٌن المستقلٌن والمفكرٌن  من الموظفٌن العاملٌن ، ومنظمات البحوث واألكادٌمٌٌن

 
 

 التمويل العام والضرائب

 



ا إلى االعتراف بؤن تخفٌض العجز ونحن بحاجة أٌض. هو الضرائب العادلةالنوعٌة ان مفتاح االستثمار فً الخدمات 
 .ال ٌزال ضرورة للتعامل مع األزمة االقتصادٌة

 
الطرق والجسور والبنى التحتٌة دور الخدمات العامة كمحرك للنمو االجتماعً واالقتصادي ٌذهب أبعد من توفٌر 

. ان تؤمٌن البنٌة التحتٌة االجتماعٌة فً شكل خدمات متساوٌة باألهمٌة مع تقدٌمات الحماٌة االجتماعٌة.المادٌة
الخدمات العامة تساعد فً توفٌر االستقرار السٌاسً واألمنً لألسر ، وبالتالً الى خلق فرص جدٌدة للنمو االقتصادي 

 .المستدام
 

ن نجاح األعمال التجارٌة  ٌتوقف مباشرة على اإلنفاق العام على العمالة المتعلمة والبنٌة التحتٌة واالستقرار بما أ
فان الشركات تؤخذ الحصة األكبر من األرباح ، فً حٌن تبقى مساهمتها  محدودة فً الحفاظ على   –االجتماعً 

أن عاملة الصراف تساهم أكثر فً المجتمع من خالل  هناك حاالت حٌث. صحة المجتمعات واألمم حٌث تنفذ أعمالها
 .دفع  الضرائب من البنك الذي تعمل فٌه

 
 وسائل االعالم

لوسائل االعالم التً تسٌطر على الصحف وموجات األثٌر الٌوم لٌست مهتمة فً تقدٌم تغطٌة حقٌقٌة  االحتكارات
. بؤسعار معقولة ، الحٌاد التام ، واإلذاعة الرسمٌةلذلك ٌجب أن نطالب بالحصول عى اإلنترنت . لقضاٌانا ورسائلنا

وعلٌه  ,.نحن بحاجة أٌضا إلى االستثمار بجدٌة فً أنظمة وسائل اإلعالم الخاصة ، مثل رادٌو  الٌبر والٌبر ستارت
 .ال غٌرها ٌستطٌع تحدٌد عناوٌن الصحف عن قصصنا

 
 العمل من أجل التغيير السياسي

 
ٌد على تدمٌر البنٌة التحتٌة العامة مثل الرعاٌة الصحٌة والنقل وحرمان الشباب من التعلٌم سٌإثر تقلٌص النفقات المتزا

 .البطالة بٌن الشباب ترتفع من اسبانٌا الى اٌرلندا الى الوالٌات المتحدة. والتدرٌب الذي ٌحتاجونه

 

وقد اتسمت السنة الجدٌدة . 2010نزل مالٌٌن العمال والطالب الى الشوارع فً احتجاج شمل جمٌع أنحاء أوروبا عام 

باالنتفاضات الدٌمقراطٌة التً تقودها النقابات العمالٌة فً شمال أفرٌقٌا والشرق األوسط ، وباالحتجاجات الواسعة 

ومن المقرر اتخاذ نشاطات رئٌسٌة . النطاق ضد الهجمات التً طالت الخدمات العامة و العمال فً الوالٌات المتحدة

 .أخرى

واصل العمل معا  فً تطبٌق جدول أعمال عالمً لجودة الخدمات العامة التً من شؤنها توفٌر العدالة علٌنا أن ن

 .االجتماعٌة، والتنمٌة المستدامة، والمساواة ، والفرص لتحقٌق نوعٌة حٌاة أفضل للجمٌع

 نتائج الحملة
 
رة العالمٌة ، ومنظمة التعاون االقتصادي التزام مإسسات مثل الحكومات والمإسسات المالٌة الدولٌة ، ومنظمة التجا -

والتنمٌة ومنظمات األمم المتحدة ، و أرباب العمل وغٌرها بالسٌاسات والممارسات التً تمول وتوفر خدمات عامة 
 .جٌدة بطرق  دٌمقراطٌة ، شفافة ومستدامة 

ٌاسات والسٌاسٌٌن وقادة الرأي األفراد ، بما فً ذلك األعضاء فً النقابة والناشطٌن فً المجتمع ، وواضعً الس -
على المستوٌات الدولٌة والوطنٌة والمحلٌة، لدٌهم المعرفة والمهارات والمواقف والسلوكٌات الالزمة لدعم جودة 

 .الخدمات العامة
انشاء روابط  طوٌلة األمد بٌن األعضاء المحلٌٌن ، والحلفاء والنقابات العالمٌة التً ٌنتج عنها  تحسٌن جودة  -

  .دمات العامة  لمصلحة المجتمعالخ
 



 
 

 استراتيجية الحملة
 

 التخطيط
 
للحملة وتطبٌقها على مواقع محددة حٌث السٌاسات والممارسات لها تؤثٌر سلبً ، أي  --السٌاق  --تحدٌد اإلطار . 1

ٌنة من الحكومة ؛ فً مدٌنة معٌنة ، فً قطاع واحد محدد مثل الصحة والتعلٌم والنقل ؛ جمٌع القطاعات ؛ مستوٌات مع
 .البلدان النامٌة الخ

بحث األهداف ذات الصلة ، أي ما هً القضاٌا ، هل هناك حملة حالٌة ،كٌف ومتى ٌتم اتخاذ القرارات وعلى من . 2
 على سبٌل المثال)تإثر ،من هم القادة المحلٌٌن ، ما هً الضرورات السٌاسٌة والتوارٌخ واألحداث ذات الصلة 

 (.االنتخابات 
 .تحدٌد القضاٌا التً من شؤنها تعبئة الرأي العام .3
تحدٌد المنظمات األخرى الداعمة مثل النقابات غٌر المنتسبة ، والمراكز الوطنٌة، والمنظمات غٌر الحكومٌة . 4

 .والجماعات الدٌنٌة واألحزاب السٌاسٌة والحكومات ، الخ
لدول األعضاء فً النقابة والناشطٌن فً المجتمع ، وقادة تقٌٌم المهارات الحالٌة ومعرفة األفراد بما فً ذلك ا. 5

 .الرأي الخ
 .إنشاء البروتوكول وعملٌة التعاون بٌن شركاء الحملة. 6
 

 تحديد األولويات
 

 :تحلٌل الوضع الحقٌقً من خالل معاٌٌر مثل 
 قوة الحملة الحالٌة الموجودة فً مكان ما -
 محددة احتمال نجاح تحقٌق األهداف حول مسؤلة   -
 االتحاد العالمً ،النقابات األعضاء ، والحلفاء واالعتبارات السٌاسٌة -
 القوة والقدرة التنظٌمٌة   -
 حقوق العمال  -
 مستوى ونوعٌة الخدمات العامة المتوافرة -
 مستوى الخصخصة -
 ٌتغٌر / ما ٌمكن أن ٌتؤثر   -
 

. لكسب حقوق العمال قد ٌكون له األولوٌة التحركنظٌم، فان على سبٌل المثال، بما أن العمال لٌس لدٌهم الحق فً الت
 .وعندما ال توفر الخدمات العامة بشكل جٌد ، فمن األهمٌة اعطاء مناقشة إصالح القطاع العام األولوٌة

 
 الجداول الزمنية

 
 وضع جداول زمنٌة ألنشطة الحملة قصٌرة األجل أو طوٌلة األجل• 
 

 وضع مؤشرات

 
وٌنبغً قٌاس المإشرات . قدم لألولوٌات االستراتٌجٌة ، وذلك باستخدام الوضع الحالً كمعٌارتحدٌد مإشرات ت• 

 .الكمٌة والنوعٌة أو كلٌهما
 

  



 
 -- إجراءات الحملة الدولية

 
عندما تحدد استراتٌجٌة الحملة الفئات المستهدفة ، والمعلومات ذات الصلة بالبحث، واألولوٌات الموضوعة على 

 :ات األعضاء التابعة لها ، ٌتوجب على فرٌق الحملة ما ٌلً أساس احتٌاج
 

 تشكٌل ائتالف مع الحلفاء المحتملٌن ، بما فً ذلك المنظمات غٌر الحكومٌة ، وذلك كؤساس لحمالت مشتركة• 
 تحدٌد أطر العمل مع قادة الرأي فً التحدث عن دعم جودة الخدمات العامة• 
 على المنظمات الدولٌة التً تم تحدٌدهاوضع استراتٌجٌة للضغط والتؤثٌر • 
تحدٌد الخبراء الذٌن سٌروجون لجودة الخدمات العامة من خالل المشاركة فً الندوات والمناقشات ، وكتابة • 

المقاالت والتحدث عن هذا الموضوع فً المناسبات العامة وغٌرها من اللقاءات التً تشمل ممثلً النقابات ، 
 .لمنظمات غٌر الحكومٌة ، الخواألكادٌمٌٌن ، وقادة ا

 انشاء قاعدة بٌانات لتجارب الحملة وتبادل هذه الخبرات مع أعضاء النقابة• 
من األمثلة على ذلك  أسبوع العمل  ،تحدٌد األنشطة  العالمٌة التً ٌمكن أن ٌشارك فٌها النقابات األعضاء والحلفاء• 

 من أجل جودة الخدمات العامة
المفٌدة عن قضاٌا حملة جودة الخدمات العامة، كإصالح القطاع العام ، والشراكات بٌن العام  تجمٌع وتعمٌم المواد• 

 والعام ، وقٌاس مستوى جودة
 الشروع فً بحث جدٌد حول قضاٌا حملة جودة الخدمات العامة ، والعمل مع المنظمات الداعمة للبحوث• 
تً تدعمها حملة جودة الخدمات العامة  وتقارٌر اللجنة مراجعة  التطورات واالتجاهات العالمٌة حول القضاٌا ال•

 الدورٌة
 مساعدة النقابات  األعضاء والحلفاء فً تعزٌز العالقات لدعم الحملة    • 
عضاء للتحرك على النحو المطلوب•   دعم وتقدٌم المشورة ومساعدة النقابات األأ

 مراجعة دورٌة لتقدم عمل الحملة وفقا  لجدول زمنً محدد 
تحدٌد مصادرالحصول على التموٌل لمشارٌع محددة وذلك لمساعدة النقابات وحلفاء الحملة  فً تعزٌز جودة • 

 الخدمات العامة
  

 النقابات األعضاء وشركاء الحملة –أنشطة الحملة 
 

فقا تعمل النقابات األعضاء وشركاء الحملة على تطوٌر النشاطات التً تهدف الى تحقٌق رإٌة وأهداف الحملة ، و
 .لشروط محلٌة أو إقلٌمٌة ، وبدعم من مجلس المجموعة االستشارٌة لحملة النقابات العالمٌة عند الحاجة

 
لضمان ملكٌة النقابات األعضاء للحملة وفعالٌة النشاطات ذات الصلة وفقا للظروف الخاصة لكل نقابة، فان أفضل 

حٌثما كان ذلك  CGUلنقابات األعضاء ، مع مساعدة القرارات حول النشاط اإلقلٌمً والوطنً والمحلً ستتخذها ا
 (.األسبوع العالمً للعمل/ مثل األٌام)ممكنا ، والتوصٌة باتخاذ نشاطات عالمٌة متكاملة 

 
وٌسلم هذا النهج أٌضا أن العدٌد من النقابات التً لدٌها حالٌا حمالت ٌنبغً دعمها وهً ستسهم فً المدى الطوٌل 

 .أهداف حملتنا الشاملةوبدرجة كبٌرة فً تحقٌق 
 

ان اثر .  إذا تم اعتبار الحملة كمسار، من الواضح أن بعض النقابات األعضاء هً على هذا المنحنى أكثر من غٌرها
حملة جودة الخدمات العامة على النقابات األعضاء التً لدٌها حمالت قائمة قد تشمل  فرصة المشاركة فً بعض 

وشعارات  الحملة،  واستخدام المعرفة المشتركة التً تم  اعتماد بعض من رسائلاألنشطة العالمٌة ، و النظر فً 
  .جمعها خالل الحملة والحصول على األبحاث الجدٌدة  والمعلومات

 
ستقدم الحملة الى النقابات األعضاء الذٌن لدٌهم قدرة أقل الدعم والمساعدة فً بناء القدرات والتخطٌط االستراتٌجً 

اعدة العملٌة من خالل التعلٌم والدعم،  والتضامن الدولً من خالل كون حملتهم جزءا من حملة لحملتهم ، والمس
 .عالمٌة ، والمساعدة المحتملة من خالل نشاط المشروع المشترك

 



 تنسيق الحملة
 

 :فرٌق العمل ! حملة جودة الخدمات العامة ، العمل اآلن
 المجلس االستشاري لحملة النقابات العالمٌة   -

 األعضاء -
 النقابات العالمٌة -
 شركاء الحملة -
 

 :وقد تشمل األنشطة 
 تنظٌم االجتماعات• 
 إطالق الحمالت• 
 المناسبات اإلعالمٌة• 
 النشاطات العالمٌة• 
 المناصرة والضغط المنظم • 
 

 :وسائل االتصاالت تشمل 
 شعار الحملة• 
 الرسائل المشتركة• 
 دعم وسائل اإلعالم• 
 موقع الحملة• 
 األخبارااللكترونٌة• 
 وسائل االعالم االجتماعٌة• 
 المنشورات والمواد التروٌجٌة• 
 لوازم الحملة • 
 اإلعالن• 
 صوروشرٌط فٌدٌو• 
 أبحاث• 
 
 

 



-  
 ٌنارٌوهات الحملةنموذج س

 
 .أهداف الحملة المحلٌة واألنشطة ٌجب أن تكون محددة --وفٌما ٌلً السٌنارٌوهات العامة فقط 

 
على الرغم من توافر خدمات معقولة، ودعم المجتمع، ومستوٌات جٌدة للعضوٌة ، ٌحرم : ة على ذلك من األمثل

وهذا سٌإثر حتما على جودة . العمال من الحق فً المساومة الجماعٌة أو المشاركة فً الحوار االجتماعً
ان حماٌة حقوق العمال هً من  .الخدمات العامة وقدرة النقابة على المشاركة فً التفاوض على التغٌٌر اإلٌجابً

 :نشاطات الحملة تشمل . األولوٌات التً تسعى الحملة الى تحقٌقها  ، والفئة المستهدفة هً الحكومة
 

 بناء تحالفات مع فئات المجتمع حول الحاجة إلى خدمات عالٌة الجودة• 
 مستخدمٌن والعمال كجزء من الجودة ، ٌجب تحدٌد الحاجة وفرض الرقابة الدٌمقراطٌة من قبل ال• 
 اقامة المنتدٌات العامة وتشجٌع المناقشة حول الحاجة إلى الدٌمقراطٌة فً الخدمات• 
 وضع مجموعة من المطالب حول الخدمات التً تشمل حقوق العمال• 
الضغط على الحكومة ، وذلك باستخدام المواد التروٌجٌة التً تظهر الدور اإلٌجابً الذي ٌمكن أن تلعبه • 

 اباتالنق
 اقتراح نماذج إلصالح الخدمات العامة التً تشمل مشاركة العمال• 
 استخدام العمل الصناعً لدعم المطالبة عند االقتضاء• 
( كمنظمة العمل الدولٌة)والضغوط الخارجٌة ( على سبٌل المثال دعم السٌاسٌٌن )استخدام الضغوط الداخلٌة • 

 لفرض تغٌٌر السٌاسة
 

سٌاسة وممارسات البنك الدولً / النقابات قد تحدد الحاجة للتؤثٌرعلى صندوق النقد الدولً  :من األمثلة على ذلك 
تستخدم النقابات عملٌة التخطٌط االستراتٌجً . وتشجع اعتماد خدمات عامة ذات نوعٌة كبدٌل عن الخصخصة

قد تقرر النقابات ما ٌلً . اتلتحدٌد من هم صناع القرار األساسٌٌن وكٌف ٌمكن أن تإثر النقابات فً اتخاذ القرار
 : 
 

 حول دور الخدمات العامة وعًالعمل مع فئات المجتمع من أجل نشرالمعرفة وال• 
 إشراك المجتمع فً تحدٌد مجموعة من المطالب الخدماتٌة• 
  رفع هذه المطالب الى الحكومة وبناء حملة حول أحداث مثل االنتخابات• 
 الحكومة حول إصالح الخدمات القائمةالمشاركة فً مناقشات مفتوحة مع • 
 الجماعٌة المساومة إدراج هذا البند على جدول أعمال • 
 تبنً نهج جماعً ٌشمل الحكومة ، للضغط على المسإولٌن فً هٌآت التموٌل الدولٌة للنظر فً بدائل• 
اع العام،  بما فً ذلك استخدام األدلة لالستشهاد على االخفاقات  فً الخصخصة ، والنماذج الناجحة فً القط• 

 إصالح القطاع العام لدعم القضٌة
 السعً للحصول على  دعم االتحاد العالمً من أجل الضغط على الصعٌد الدولً بشؤن هذه المسائل• 
 
 

على سبٌل . تحدد النقابة أن هناك فرصة لبناء النقابة واطالق الحملة حول قضٌة محددة: من األمثلة على ذلك 
كان المجتمع ٌعانً من قلة المٌاه ، فانه سٌستجٌب الى الحملة التً تستهدف توفٌر المٌاه لكافة أفراد المثال ، اذا 

قد تشمل الفئة . ان أولوٌة الحملة  قد تتمحور حول حشد الدعم الالزم من أجل توفٌرهذه الخدمة العامة. المجتمع
 :ٌمكن أن تشمل النشاطات ما ٌلً . االمستهدفة الحكومة والمإسسات المالٌة الدولٌة،  والمجتمع أٌض

 اقامة حركة جماعٌة  للمطالبة بالمٌاه كحق من الحقوق•
 (مثل نقص التموٌل ، والفساد)االستعانة بالمعرفة والوعً عند العمال للكشف عن سبب المشاكل الحالٌة • 
 معالجة المشاكل المحددة من خالل اقتراح الحلول • 
 ، من خالل الشراكات بٌن القطاعٌن العام والعام و وتوفٌرالتموٌل للتنمٌة تشجٌع اعتماد البدٌل العام• 
 استخدام القصص والخبرات الدولٌة لدعم الحملة• 
 ت الداعمة مثل منظمة الصحة العالمٌةإشراك المإسسا• 



 ؟من هً النقابات العالمٌة
 

ى جنب مع االلتزام المشترك النقابات العالمٌة هً المنظمات النقابٌة الدولٌة التً تعمل جنبا إل
تنظٌم وفقا لهدف موحد فً النها تشترك جمٌعها ا. للمثل العلٌا ومبادئ الحركة النقابٌة

نقابات العمال تطور تشجع كما . لدفاع عن حقوق اإلنسان ومعاٌٌر العمل فً كل مكانوا،
من هذه  ٌةالعالم النقاباتمجلس ٌتشكل . جمٌع الرجال والنساء العاملٌن وأسرهم مصلحةل

 . ملٌون عامل 175أكثر من  تهاعضوٌ هً تضم فًو النقابات مجتمعة
www.global-unions.org 

 
عاملٌن فً البناء ، والغابات ، الصوت هً  (BWI)الدولية  نقابة عمال البناء واألخشاب

فً افرٌقٌا والشرق  عضوا موزعة  335تضم النقابة . المتحالفة والخشب ومجاالت العمل
ط وآسٌا والمحٌط الهادئ وأوروبا وأمرٌكا الشمالٌة وأمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر األوس

 . الكارٌبً
www.bwint.org  

 
ملٌون عضوا ٌنتمون الى  30ٌضم  اتحاد النقابات العالمً الذي ًه (EI) الدولية للتربية

بكل  تعترف تربٌةالدولٌة لل.  بلدا واقلٌما فً جمٌع أنحاء العالم 171نقابة وطنٌة من  396
الممول من القطاع العام  التعلٌم عالٌة من تقدٌم نوعٌةفً مساهمة المعلمٌن ونقاباتهم اعتزاز ب

 .من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعلٌم العالً الطالب جمٌعالى 
www.ei - ie.org 

 
ي ٌتشكل ذالعالمً الهو اتحاد النقابات  (IAEA)وسائل الترفيه الدولي للفنون و لتحالفا

 التحالف هو .  UNI – MEIاالتحاد الدولً للموسٌقٌٌن ، واالتحاد الدولً للسٌارات من 
أعضاء التحالف  ٌتم االعتراف وتقدٌم االستشارات الى . منظمة مستقلة وذات صفة تمثٌلٌة

والٌونسكو  (الوٌبو) من قبل المنظمات والهٌئات التالٌة المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة
. نظمة العمل الدولٌة ، ومجلس أوروبا ، والمفوضٌة األوروبٌة والبرلمان األوروبًوم

صفة مراقب فً المنظمة الدولٌة  مااالتحاد الدولً للموسٌقٌٌن واالتحاد الدولً للسٌارات له
 . للفرانكوفونٌة

www.iaea.globalunion.org 
 
 

أكثر  ٌمثل (ICEM)العامة للعمال والطاقة والمناجم واالتحادات  للكيمياءاالتحاد الدولي 

 موزعة ةنقاب 467ٌضم االتحاد فً عضوٌته . ملٌون عامل فً جمٌع أنحاء العالم 20من 
بلدا وتغطً القطاعات الصناعٌة والنفط والغاز والكهرباء والتعدٌن والكٌماوٌات  132فً 

تعبئة والتغلٌف ، والمواد الصٌدالنٌة والمطاط والزجاج واالسمنت والورق وعجٌنة الورق وال
 . والخدمات البٌئٌة

www.icem.org 
 

أكثر من  االتحاد  ٌمثل. هو الصوت العالمً للصحفٌٌن (IFJ) االتحاد الدولي للصحفيين

االتحاد الدولً . بلدا 125 موزعة فً اوطنٌااتحاد 164 ٌنتمون الى صحفٌا 600000
الحقوق المهنٌة على دافع ن ن أنوٌصر على أنه ال ٌمك النقابًعمل الللصحفٌٌن ٌعزز تنمٌة 

 www.ifj.org. للصحفٌٌن ةوممثل ةونشط ةمستقلنقابات  وجود  اال عند
 

من  اعضو ملٌون 25 ل مثل المصالح الجماعٌةٌ (IMF) االتحاد الدولي لعمال المعادن
،  1893عام منذ تؤسٌسه فً . دولة 100 فًنقابة  200 منموزعٌن على أكثر  الحدادٌن
اد صناعات مثل الصلب والمعادن غٌر الحدٌدٌة وتعدٌن ركاز ، الهندسة االتحٌغطً 

ن ا : مالحظة).المٌكانٌكٌة ، وبناء السفن والسٌارات والطٌران والكهرباء واإللكترونٌات



 www.imfmetal.org (صندوق النقد الدولً لٌست عضوا رسمٌا فً المجلس العالمً لالتحادات
 
ٌركز . ملٌون عامل نقل 46وٌمثل بلدا ، 155فً  نقابة لعمال النقل 781ٌضم  (ITF) االتحاد الدولي لعمال النقل 

كما ،  هبشكل وثٌق على الحمالت والشبكات الدولٌة وتنظٌم االتحاد بقٌادة النقابات التابعة ل نقلللعمال ااالتحاد الدولً 
اإلمداد ، باإلضافة إلى  خطوط ى طولنهج مخطط لتنظٌم النقل العالمً عل واعتماداالستجابة للعولمة  ٌحرص على

 www.itfglobal.org. فً جمٌع أنحاء العالم حقوق عمال النقل احترام حمالت استراتٌجٌة لضمان
 

للعاملٌن فً صوت العالمً الهو  ) (ITGLWFالدولي لمنسوجات والمالبس الجاهزة والجلود ااتحاد عمال 
ملٌون  10 وٌمثل بلدا  110من  نقابة 217حاد فً عضوٌته  ٌضم االت. المالبس والمنسوجات والجلود قطاعات

 www.itglwf.org. عامل
 

فً جمٌع  عاملٌنالتً تمثل مصالح ال المنظمة العالمٌة الرئٌسٌة لنقابات العمالهو  (ITUC)تحاد الدولي للنقابات اال

تضم فً عضوٌتها ما مجموعه التً  بلدا وإقلٌما ، 151فً  من نقابات العمالعضوا  305ٌضم االتحاد  .أنحاء العالم
، من  وتعزٌزها الدفاع عن حقوق ومصالح العمال ًه ةتحاد الدولً للنقابات الرئٌسٌاال مهمة. ملٌون عامل 175

. المإسسات العالمٌة الكبرى من خالل  مناصرةوال والتشبٌك خالل التعاون الدولً بٌن النقابات العمالٌة ، 
www.ituc-csi.org 

 
 تؤلف منٌ (IUF)الحلفاء  العمال والتبغ وجمعيات توريدالدولي لألغذية والزراعة والفنادق والمطاعم والاالتحاد 

 www.iuf.org. ملٌون عامل 12بلدا تمثل مجتمعة عضوٌة من أكثر من  124فً  موزعة  ةنقاب 389
 

 قطاع فً عاملة وعاململٌون  20مثل أكثر من ٌ الذي  هً اتحاد النقابات العالمً (PSI) الخدمات العامة الدولية
فً قطاعات الصحة والرعاٌة  نٌعمل نثلثً األعضاء لدٌنا هم من النساء ، وكثٌر منه. بلدا 150الخدمات العامة فً 

 مجتمعات التً هً المفتاح لبناء وجٌدةقوٌة عامة لحصول على خدمات الخدمات العامة الدولٌة ا تدعم .االجتماعٌة
 . ةوعادل ةوسلمٌ ةمستدام

www.world-psi.org 
 
على ساعد النقابات العمالٌة ت (TUAC) منظمة التعاون االقتصادي والتنميةلنقابات العمل لدى  االستشاريةلجنة ال

تمتع بمركز استشاري لدى منظمة هذا االتحاد النقابً الدولً  ٌ. التعاون والتنمٌة منظمةاالنخراط فً العمل مع 
 www.tuac.org. لمختلفةا هاالتعاون والتنمٌة ولجان

 
الكرامة فً مكان العمل ،  حفظ من أجل االتحاد العالمً الذي ٌحارب – (يوني)النقابة العالمية للمهارات والخدمات 

ملٌون  20الذي ٌضم  ٌعزز ٌونً. والعاملٌن فً مجال الخدمات العالمٌةالقوى العاملة مهارات خطة لتنظٌم  لدٌهو
. فً المنابر الدولٌة مثل جمٌع أعضائهالتضامن الدولً وٌ عالمٌة نقابة 900عامل موزعٌن على 

www.uniglobalunion.org 
 


