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 رارــق 
 

، نازحين قسرا  ، الالجئين، والالمهاجرينة حقوق تأكيد التزامه الراسخ بحماياالتحاد الدولي للخدمات العامة أعاد 
األجانب، والدفاع عن حّق كل إنسان بالحصول على خدمات عامة  ورهابالعنصرية و لفاشية لله القاطع ضورف  

 .بشكل متساو   نوعيةذات 

 مينيةيصعود األحزاب ال تجلى فيتللغاية  ةمقلق عن نزعة يعّبرسي الحالي حيث أن السيناريو السيا -
لمتطورة وتلك التي في طور عدد من الدول اوصول حكومات مستبدة الى السلطة في و  المتطرفة والقومية

 رويج للعنصرية والخوف من األجانب؛، واعتمادهم حمالت تستند إلى التالنمو

 نازحين، وتستخدم الوأضاليلأكاذيب  مناخًا يستند الىتنشر  تاألحزاب والحكوماوحيث أن هذه  -
لعدد من المشاكل االقتصادية واآلفات  محرقة   كبش   نازحين قسراً الو  والالجئين والباحثين عن ملجأ

وعبئًا على الموارد  ويةواله د لألمن القوميصدر تهدياالجتماعية، وحيث يتّم اعتبار هؤالء األشخاص كم  
 العامة؛

نيو بات الرئيسية للنزوح، كالسياسات اللة تحيد النظر عن المسبّ أن مثل هذه الروايات المضلّ   وحيث -
ي ذّ يغليبرالية وجشع الشركات الذي يدّمر وظائف العمال، وينهك الخدمات العامة، ويدّمر البيئة و 

 التوترات والنزاعات؛ 

 نظمات المجتمع المدني والجمعيات، بما فيالعمال، والقادة التقدميين، والنقابات التجارية وموحيث أّن  -
السلبي، فال بّد من دعم هذه  المسار، قاوموا ويستمرون بمقاومة هذا أنفسهممجتمعات المهاجرين  ذلك

 المقاومة وتعزيزها.

 حمن   بعنوان)، 2022-2018االتحاد الدولي للخدمات العامة (وحيث أن برنامج العمل الذي أعّده  -
نازحين الو  والالجئين المهاجرينيلتزم بمقاربة حقوق اإلنسان حول التعامل مع األولوية للبشر ال لألرباح، 

وصول إلى الخدمات العامة الدافع عن حقهم بالحصول على عمل محترم، وحماية اجتماعية، و يو  قسرًا،
 الجيدة؛ 
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تشرين  15-14في جنيف في  نفيذيمجلسه الت ولي للخدمات العامة، خالل اجتماعاالتحاد الديعرب 
 العنصريةف والتي تحّض على للدعاية التي يعتمدها اليمين المتطرّ ، عن إدانته الشديدة 2018 نوفمبر/الثاني

 .والفقراء المهاجرين ومعاداةالخوف من األجانب، و 

رفض ب، و نازحين قسراً الو  الالجئينو  للمهاجرينحماية الحقوق اإلنسانية ويلتزم االتحاد الدولي للخدمات العامة ب
 حّق كل إنسان بالحصول على الخدمات العامة عن  وبالدفاع، في شكل قاطع األجانب ورهابالفاشية العنصرية 

.النوعية   بشكل متساو 

نازحين الو الهجرة، والالجئين،  علىح األولوية لعمله من  ب نه سيبقى ملتزماً أمات العامة دويؤكد االتحاد الدولي للخ
ق هذا البرنامج ضمن عدد من القطاعات والمناطق التابعة له، وسيخصص الموارد الالزمة كما سينسّ . قسراً 

ويعمل على إقامة تحالفات مع الحركات النقابية األشمل وهيئات المجتمع المدني لحشد الدعم الوطني، واإلقليمي 
لألمم  العالمي والميثاق الالجئين بشأنتحدة لألمم الم العالمي الميثاق التزامه والعالمي لهذه القضية، بما في ذلك

 .والمنتظمة والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل منالمتحدة 


