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 !فوراً  لنتحرّك   الخدمات العامة النوعيّة
 

  2011يونيو  20في  –ُينَشر فورًا 
 

 االّتحادات النقابّية العالمّية ُتطِلق حملة من أجل المصلحة العامة
ب  ب ئكمهعِي ل ة ئكعئ لئ  !غهذئي  كمةحِذقئكخخ

 
، !فوراً  لنتحّرك –لنوعّية الخدمات العامة اُيطِلق المجلس النقابّي العالمّي حملة عالمّية شعارها 

وتهدف الحملة  .للخدمة العامةيونيو الموافق يوم األمّم المّتحدة  23وذلك يوم الخميس الواقع فيه 
عابر ق غير مسبوق ة للجميع من خالل تحّرك تضامنّي منسَّ الخدمات العامة النوعيّ  إلى تحسين

 . دودللح
 

ومن آسيا إلى إفريقيا، ومن أوروّبا إلى أميركا  ،سطفمن الغرب األوسط األميركّي إلى الشرق األو 
شهد له مثيل من قبل من أجل تعزيز لم يُ  اً القطاعين العام والخاص اّتحادتتّحد نقابات  –الجنوبّية 

وتعمل النقابات مع سلسلة واسعة من . الخدمات العامة النوعّية التي تحافظ على قوة المجتمعات
 مجموعات المجتمع المدنّي من أجل بناء اقتصادات مستدامة تفيدو البلدّيات الشركاء بما في ذلك 

 . قليلة من الناس ال حفنةً  –الجميع 
 

، تعمل النقابات المحلّية مع بلدّية دربن وشركاء اجتماعيين آخرين من اّتحاد جنوب إفريقياففي 
يمكن التي نقل الكهرباء و المياه و الأجل تعزيز خدمات االسكان التي يمكن تحمّل كلفتها وخدمات 

كايب تاون، وفي . طلقها االّتحاد الدولّي للخدمات العامة، وذلك من خالل حملة أاالعتماد عليها
عامة عبر جهود تبذلها النقابات المنتسبة إلى تبات ناء مكبهدف بن كتب تنطوي الحملة على تأمي

 . يلتعليم المتساو لاالّتحاد الدولّي للتعليم ومنّظمة المجتمع المدنّي 
 

نقل، يتعاون العاملون في سكك الحديد، المنتسبين إلى االّتحاد الدولّي لل في تايلندا،وفي بانكوك، 
 . جل دعم رسالتهم التي تناهض خطط الخصخصة الحكومّيةمع نقابات القطاع العام من أ
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الّتحاد األوروبّي في المائة بسبب إجراءات التقّشف التي فرضها ا 40يتخّطى معّدل البطالة اسبانيا، وفي 
ا ضمن إطار الحملة من أجل د قواهوصندوق النقد الدولّي، ما حمل نقابات القطاعين العام والخاص إلى توحي

 . زيز رؤيا اجتماعّية واقتصادّية جديدةبهدف تع !فوراً  لنتحّركالخدمات العامة النوعّية 
 

وأوروّبا والشرق األوسط وٕافريقيا الشمالّية خالل يتّجلى بين النقابات المنتشرة في أميركا سكما أّن التضامن 
من  وسكنسنه المنتسبين في أعضاؤ د رِّ ، يجتمع قادة اّتحاد األساتذة األميركّي، وقد جُ مصرففي . األسابيع المقبلة

 تالتي تبّين أن دعوتها لإلضراب العام شّكلحّقهم في التفاوض الجماعّي، مع النقابات المصرّية المستقّلة 
ات إّال أّن المجلس العسكرّي االنتقالّي قد حظر اإلضراب. ط النظام الفاسد في البالداظة الحاسمة إلسقاللح

 . واالعتصامات
 

نّي الذي منع خصخصة المياه فلون بانتصارهم في االستفتاء الوط، الذين يحتطالّيونياإليزور القادة النقابّيون 
النقابات في وسكنسون وفي  –بالنسبة إلى رجال السياسة انة وتوسيع استخدام الطاقة الذرّية واعتماد الحص

 . من أجل تبادل المعلومات واالستراتيجّياتالواليات المّتحدة مناطق مختلفة من 
 

 عمَ دوقد أصدر المجلس النقابّي العالمّي بيانًا تضامنّيًا من أجل تعزيز التزام كافة االّتحادات النقابّية العالمّية 
ومواجهة االعتداءات على حقوق ات /تركة لنقابات القطاعين العام والخاص والمواطنينالمقاومة المش

 .وسكنسنات والخفض في الميزانّية المخّصصة للخدمات العامة في /العاملين
 

ضمن إطار الجهود كولومبيا والبيرو واإلكوادور وبوليفيا وفنزويّال ّيون والنقابّيون في كما يجتمع القادة الحكوم
التي تُبّذل من أجل تعزيز الحوار االجتماعّي واالقتراحات المبتكرة الخاصة بالخدمات العامة النوعّية على ائّية الثن

 . مستوى منطقة األندين
 

تؤّمن خدمات عامة فاستراتيجّيات جديدة من أجل إقناع الحكومات المركزّية والمحلّية كرانّية و األ تنّفذ النقابات كما 
 . يمكن تحّمل كلفتها، كأساس للعمل الالئق والحياة النوعّية والديمقراطّية والعدالة االجتماعّيةنوعّية 

 
ات في القطاع العام في التفاوض الجماعّي /قانونًا ينفي حّق العاملين، حيث اعتمدت الحكومة فيجيوفي 

ليابان ولبنان وبلغاريا ولتوانيا والمغرب الهند واواإلجازة المرضّية وٕاجراءات مكافحة التمييز وحّل النزاعات، وفي 
 23مكان آخر من العالم، تقف النقابات والمجتمعات معًا، في كّل ، وفي وموريشيوس وروسيا وأوغندا وهولندا

 . يونيو من أجل الدفاع عن العمل الالئق ومن أجل المطالبة بخدمات عامة تخدم المصلحة العامة
 



عندما نلقي نظرة على عالمنا : "، فقالالعالمّي، بيتر والدورف، على ما يليرئيس المجلس النقابّي شّدد قد و 
توزيع  العامة القوّية إعادةَ  اليوم، ال نجد السالم والمساواة والفرص إّال في البلدان التي تؤّمن فيها الخدماتُ 

 " .وتؤّمن األمن والعدالة والعمل الالئق منصفة للثروات، كما تحمي فيها الديمقراطّيةَ 
 

ل استحداث فرص العمل جمن األولوّية القصوى حالّيًا االستثمار في الخدمات العامة النوعّية من أ: "ويضيف
فاإلنفاق على الطاقة النظيفة والمياه والعناية الصحّية . المستدامةوتحفيز النمو االقتصادّي المستدام والتنمية 

  ."والتعليم والنقل هو استثمار في مستقبلنا المشترك
 

ومن . المبادُئ التي ينّص عليها ميثاق جنيف !فوراً  لنتحّرك -الخدمات العامة النوعّية وتوّجه الحملَة من أجل 
بين الخطوات األساسّية دعم االنفاق العام بنظام ضريبّي عادل مبنّي على أساس القدرة على الدفع، ووضع حّد 

الشعب العادّي، ومكافحة المتهّربين من الضرائب الذين  إلى بصورة فاحشةلنقل الضرائب من الشركات واألغنياء 
 . يخفون أرباحهم في مالذات ضريبّية أجنبّية

 
يونيو، تشارك االّتحادات النقابّية  23في  !فوراً  لنتحّرك –الخدمات العامة النوعّية وقبل إطالق الحملة من أجل 

اليوم العالمي للعمل على الضرائب يونيو وفي  21في  لّية يوم عمل االّتحاد األوروبّي للنقابات العّمافي العالمّية 
 . يونيو 22في المالّية 

 
من أجل  إلى حملتنا حمالتهم ذات الصلةإلى ضّم السياسيين والمدنيين النقابات العّمالّية والشركاء ندعوا 

كما نشّجعهم على توقيع  .هاأو إلى إطالق مبادرات جديدة ضمن إطار ! فوراً  لنتحّرك –الخدمات العامة النوعّية 
للحصول على معلومات إضافّية وعلى الملصق يمكن زيارة . ميثاق جنيف الخاص بالخدمات العامة النوعّية فوراً 

 .www.qpsactionnow.org: الموقع اإللكترونّي التاليّ 
 

 ، وهي ملتزمة مثال الحركة النقابّيةالعام الخاصمنّظمات نقابّية عّمالّية عالمّية من القطاعين إّن االّتحادات النقابّية العالمّية هي 
تعزيز نمّو النقابات على وهي عازمة على التنظيم وعلى الدفاع عن حقوق اإلنسان ومعايير العمل في كّل مكان، و . ومبادئها

 .حول العالم ة/مليون عامل 175وهي تمّثل مجتمعة أكثر من . وعوائلهمالعّمالّية من أجل الدفاع عن مصالح العاملين والعامالت 
 : وللحصول على معلومات إضافّية بشأنها، يمكن زيارة الموقع اإللكترونّي التاليّ 

www.qpsactionnow.org/page/who-we-are. 
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