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ملساواة يف األجراىل عامل تسوده اعامل العمل لنحول 

2016مارس 8ناسبةملبيان االحتاد الدويل للخدمات العامة 

الثامن منيف نلالحتفال ،العامليف مجيع احناءاالعضاءاىلاالحتاد الدويل للخدمات العامة ينضم
اخلدمات جمال يفعملنالنقابيات ويتضامن مع كافة االخوات اللوايت يعملاالحتاد الدويل للخدمات العامةيدعم . مارس

يدعو االحتاد : "ا يليمب،لالحتاد الدويل للخدمات العامة، األمينة العامة صّرحتهلذه املناسبةالعامة احليوية. و 
قيمة اتعمل ذاألجر املتساوي لو العالقات بني اجلنسني، و يف عامل العمل اىل حتّول حقيقيالدويل للخدمات العامة 

ياسات مؤيدة للنساء سعلى تقومحنن حباجة اىل حتوالت سياسية، اجتماعية، وثقافية. عمل املرأةعامل يعرتف بمتساوية، 
"دورا رئيسيايف إرساءها يكون ل، وللعمال

االقتصاد ، يف العاملنيمجيع حتميسياسات و قوانني يتطلب رسم يف سوق العملعدم املساواة بني اجلنسنيمكافحةإن 
احلد االدىن لالجور قرتو التمييز وتكافحها، بدال من اإلفالت مناىل احملاسبةاالمتثالوتضمن، منظمغري الأو املنظم

اليت نفيذها و واحلرص على تسياساتالرسمجيب معايري العمل األساسية. وتتماشى معواملعيشة، 
ة غري املدفوعةايالرععمال اتبار القيود والتمييز اليت تواجه املرأةعوتراعي الفوارق بني اجلنسني 

كحالة طارئة، وذلك لعنصرياوالتمييز اجلنسني بني .األجر و 
تماد معايري واعنعارض بشدة استثناءات احلد األدىن لألجورلذالعدم املساواة واإلقصاء. املتناميالتصاعدلتجنب
."ةاملهاجر ةلعماليف ما يتعلق مزدوجة

على النساء هذا ع الوضيؤثر واجلنس.على أساس العمل توزيعنتيجة قائمةاألجور بني املرأة والرجلال تزال الفجوة يف 
من خمتلف و خمتلفة مار من أع، وهنر وفًقا لقيمتها احلقيقية

. وية لالنتاجيةيعطي االولملنطق القيمة االجتماعية للعمل وفقا تقدرال
املنظم تصاد ، يف االقالعامةوأاخلاصة يف سواءعلى حد ،تقدمي اخلدماتيف يف يومنا هذامعظم النساء ينشط
األفقي لتمييزايعكس التوظيف يف القطاع العام يف العديد من املناطق و . كما يف املدن، ويف املناطق الريفية  املنظموغري 

فعة أكثراملرتجور أصحاب األجتذب القطاعات واملهن اإلنتاجية يف اخلدمات العامة .لعامالتالذي يطال اوالعامودي



حنن ، يف خمتلف القطاعات.نساءمن الهم اهلشةمعظم العاملني يف العمالة أضف اىل ذلك، خدمات الرعاية. مقدمي من 
. لردمهااعقودً نبقىلكي ال يف األجور، وةحباجة إىل سياسات هادفة ملعاجلة اهل

، ياملياه و الصرف الصحاالحتاد الدويل للخدمات العامة،اليت يشملها قطاعات الاحدىمارس ايضا على 8تركز محلة 
لعدم ًنا غري اعتيادي مثتدفع النساء والفتياتللعامالت يف هذا القطاع. املساواة يف األجورعلى و 

ن متييزا واضحا فيما يواجهو املياه، لتأمني ألجرامدفوع عمل غري بويقمن، وصعوبة الوصول اليهامياه صاحلة للشربتوفر
ق إن احليم. على التعلنيتعلق

التنمية لتحقيق املساواة بني املدخلهو احلصول على املياهيف اإلنساين
ة.متحقيق التنمية املستدالةوالصحة، وهي شروط اساسي

مبا يف مل النساء، عوتثمنيالفجوة يف األجورملعاجلة ،املفاوضة اجلماعيةمن خالل 
من أجل لنضالاالعضاء هيستمر .تقييم الوظائفاعتماد املوضوعية يف ذلك 

يف ضروريةإجيابية ت حتوالاحلق يف املفاوضة اجلماعية، واحلق يف اإلضراب جلميع العاملني، لكي حنقق و ، يةقوق النقاباحل
رأة يف من خالل إدماج املوذلك لتحقيق االستقالل السياسي واالقتصادي للمرأة، عامل العمل.

هو كني املرأة مت-التمكني االقتصادي للمرأة قيادية. على املرأة والرجل مسؤولية مشرتكة لضمان الاملراكز و ت 
متكني

ولذلك يدعو 
عمالجدول اووضعها على سألة املساواة يف األجرإعطاء األولوية مل،

اىل جوءوالقيام بنشاطات اعالمية والل، ، تلضغط على احلكومااو 
احللول؛اجيادملنظمة العمل الدولية لتسليط الضوء على هذه القضية، و الرقابة التابعةهيئات 

 مبا يف ذلك يف مكان العملالنساءالقيمة االجتماعية لعمل ترفعسياسات قيادة محلة إلرساء  ،
مارس)22(يف اليوم العاملي للمياهاملياه و الصرف الصحيموضوعجندرية يف تطوير مقاربة

مارس.25مارس اىل يوم اجلمعة 8ن، مسوف تستمر احلملة ثالثة أسابيع

التواصل ت شبكاعلى موقعه على شبكة االنرتنت، و املوادالحتاد الدويل للخدمات العامة االتواصل يفسينشر قسم 
بلدانكم يرجى أن . لذلك فيهامسامهاتكم اىل سنحتاج و يف وسائل اإلعالم الدولية، االجتماعي و 

marcelo.netto@world-psi.orgعن طريق إرسال تقرير إىل ومناطقكم،
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