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نضال - أممية – وِحدة
 الى األمام ! ألجل تحقيق اإليفاء باالحتياجات المعاصرة
 للعمال، وضد البطالة والحروب والفقر الموَلدة من ِقبل

الرأسمالية الهمجية

 
المؤتمر العام النقابي العالمى السابع عشر

5 – 8 أكتوبر 2016 
دربن – جنوب إفريقيا



المؤتمر العام السابع عشر التحاد النقابات العالمى 6

الماضية سنوات  الخمس  عن  التقرير  تقديم  خالل   من 
عرض استطاعتنا  فى  ليس   ،  )2016  –  2011( 
العالمى النقابات  التحاد  الثرى  للعمل  كاملة   التفاصيل 

. خالل هذه الفترة

األساسية واألكثر  المبادرات  الوثيقة على  هذه   تحتوى 
. أهمية التي تم انجازها من ِقبل المجلس الرئاسى

 بجانب ذلك ، األنشطة الهامة للنقابات الوطنية المنتسبة
الهامة واألنشطة   ، العالمى  النقابات  التحاد   والصديقة 
الدولية النقابية  االتحادات   « القطاعية   للمنظمات 
الموجهة الطبقة  أسرة  من  جزء  هي   القطاعية«التي 
مكاتبنا مبادرات  من  الكبير  والعدد   ،  والديمقراطية 
فى األخذ  مع ضرورة   . الخمس  القارات  فى   اإلقليمية 

. االعتبار  إنها جزء من النشاط الثرى والمتنوع

2016  –  2011 من  للفترة  الثرى  النشاط  عزز   لقد 
العالمى النقابات  اتحاد  من  وعزز   ، العمالية   النقابات 
 وبالتالي من الطبقة العاملة فى نضالها من اجل غد أفضل

.

وعرضه الرئاسى  المجلس  ِقبل  من  التقرير  اعتماد   تم 
التقدميين والمفكرون  العاملة  والمرأة  والشباب   للعمال 
منفتحة مناقشات  اجل  من  الفقراء   والمزارعين 

. وديمقراطية

 سوف تتم الصياغة النهائية للتقرير من ِقبل المؤتمر العام
 السابع عشر الذي سُيعقد فى ارض البطوالت ، جنوب
.إفريقيا ، مدينة دربن ، الفترة من 5 – 8 أكتوبر 2016

إرسال مقدوركم  فى   ، التقرير  على  االطالع   بعد 
. المقترحات والمالحظات والنقد

 تؤمن القيادة الحالية التحاد النقابات العالمى بالنقد والنقد
 الذاتي والمضاهاة . وسنكون قادرين على تعزيز نقاباتنا
 ودعم اتحاد النقابات العالمى ، ودعم نضاالتنا من اجل

. عالم خال من الرأسمالية المتوحشة

المجلس الرئاسى التحاد النقابات العالمى



7تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  



المؤتمر العام السابع عشر التحاد النقابات العالمى 8



9تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

 1. التطورات السياسية واالقتصادية وتأثيراتهم على
الطبقة العاملة دوليا

 هناك اربع عناصر من شأنها تشكيل الحياة والنشاط
 اليومى للطبقة العاملة الدولية على مستوى العالم

:
 أوال، األزمة الرأسمالية العميقة. نتيجة لها ، التزايد
بين والموت  الحياة  من  القاسية  للمنافسة   القوى 
 المجموعات االحتكارية ، تزايد مساعى البرجوازيين
مناكب على  األزمة  اعباء  لتحميل   واالحتكاريين 
العاملة والشعوب . سياسات مناهضة العمل  الطبقة 
 من جانب الحكومات والتى من شأنها توليد او االبقاء
 على الفقر والبؤس لطبقات الشعوب ، سياسة مناهضة
 العمل التى تزيل حقوق العمال وتعرقل من سياسات
النقابية للحريات  المناهضة  السياسات  وان   ،  جديدة 
او االحتكارات المصرفية والصناعات   فى االعمال 
اعباء بتحميل  ارباحهم  لتحصين  هى  إنما   األخرى 

 األزمة على الشعوب

االمبريالية القوى  بين  المتنامية  المنافسة   ،  ثانيا 
مصالح تقدم  والتى   . الصناعية   وأقمارهم 
الموارد فى  للتحكم  بلدانهم  فى  القائمة   االحتكاريين 
 الطبيعية االقتصادية والمواد الخام وُطرق نقل الطاقة
 واألسواق  ، وتحديد حدود جديدة وخلق ميادين نفوذ
 جديدة  . تستغل القوى والهياكل االمبريالية مثل حلف
 شمال االطلسى » الناتو« واالتحاد األوروبى األزمة
 ويثيروا صراعات جديدة وميادين اقتتال وحروب فى

العديد من البلدان

 ثالثا ، محاولة اعادة هيكلة المشهد السياسى . ُتدعم
 البرجوازية فى كل دولة رأسمالية نفوذها واستغالل
اجل من   ، المتنوعة  واآلليات  االشكال  من   العديد 
 تقسيم الحركة العمالية ونضاالت الشعوب . وفى هذا
 االطار ، يستخدمون المجموعات السياسية الرجعية
 والقوى الكارهة لألجانب ، فى اوروبا وأماكن اخرى
 ، فيستخدمون جيدا ما ُتسمى بالحكومات اليسارية ،
 ويزرعون الصراعات الزائفة بين القوى االشتراكية

هذه واسُتخدمت   . الُجدد  والمحافظون   الديمقراطية 
، الرأسمالى  النظام  ِقبل  من  جيدة  بصورة   الوسائل 
 من اجل تفخيخ كال السبيلين الغضب وسخط الشعب
الشعوب مناهضة  عن  الناجمة   ، العمال   وطبقات 
 وسياسة مناهضة العمل التى تزيد من سوء مستوى
 معيشتهم والقضاء على الحقوق . فإن سياسات تلك

االحزاب هى مناهضة للعمل ورجعية

 رابعا ،  نضاالت الطبقة العاملة وقطاعات الشعوب
 على مستوى العالم وفى كل ركن من الكون . كان
 العديد من تلك النضاالت بطوليا ، فمنذ ان واجهوا
اغتيال نقطة  الى  وصلت  التى  الرأسماليين   وحشية 
المناضلين على  القبض  وإلقاء  النقابية   القيادات 

  ووضع العمال فى السجون

بمثابة العمل  مناهضة  النضاالت ضد سياسات   هذه 
 منظور تفاؤلى ويمكنها تمهيد طرق جديدة نحو اعادة
 هيكلة الحركة النقابية على المستويين الدولى والقومى
الموجه الطبقى  النضالى  الطابع   ، من خالل تعزيز 
 للنقابات وتعزيزهم التنظيمى والصراع االيديولوجى

 مع القوى االصالحية والعمل النقابى األصفر

 فى أوروبا : تتزايد المنافسة داخل االتحاد االوروبى
االمبريالية الدول  المنافسة ضد  الوقت  ذات  وفى   ، 
التى العميقة  الرأسمالية  األزمة  سياق  فى   األخرى 
 تؤثر بأشكال متنوعة على بلدان مثل ايطاليا واليونان
اغلب فى  وتوسعت   ، وايرلندا  وأسبانيا   والبرتغال 
 الدول األعضاء . تطابقت البرامج الداعمة لالقتصاد
 الرأسمالى واقتراض الدولة بموجب توجيهات االتحاد
المركزى والبنك  الدولى  النقد  وصندوق   االوروبى 
 االوروبى ، مما تسبب فى  التراجع الدراماتيكى لما
المرتفعة فالضرائب   . العمال  لمكاسب  فعله   يمكن 
 والتخفيضات القاسية فى األجور والمعاش واالرتفاع
لمنظمات والخصخصة  البطالة  لمعدالت   الكبير 
 الخدمات العامة وقمع النضاالت والحقوق النقابية ،
 انما ُيعد كل ذلك البعض من التدابير األساسية التي
الحياة نوعية  تدهور  فى  تسببت  والتى  اتخاذها   تم 



المؤتمر العام السابع عشر التحاد النقابات العالمى 10

 للقطاعات الشعبية

المحلى الناتج  ارتفاع  من  بالرغم   ، افريقيا   فى 
 االجمالى وارتفاع ارباح المجموعات االحتكارية من
 استغالل الموارد الطبيعية واالقتصادية فى افريقيا ،
 إال ان الشعوب والعمال مازالوا يواجهون نقص في
مياه على  كالحصول  والخدمات  األساسية   البضائع 
ورعاية وتعليم  ودواء  آمن  ومسكن  وطعام   نظيفة 
ان حين  فى   . مالئمة  اجتماعية  وخدمات   صحية 
 االحتياجات المعاصرة للعمال اكبر مع تتدنى الحقوق
 . ومعدالت البطالة مرتفعة والرواتب منخفضة للغاية
البلدان من  العديد  فى  منخفضة  العمرية   والتوقعات 
 االفريقية . فهذه حقيقة , موازاة باالعتداء االمبريالى
واألنظمة الحروب  صراعات  يثير  الذى   الحاد 
معدالت الى  المؤدية  والدكتاتوريات   العسكرية 
االثرياء من  الِقلة  واستحواذ  الهجرة.  من   مرتفعة 
والنفط الخام  المواد  على  االحتكارية   والمجموعات 
االسماك ومصائد  والغابات  والماس   واليورانبوم 
 واألراضى . تؤكد القوى االستعمارية السابقة بأنهم
وتشكيل الحكومية  القرارات  فى  يتحكمون   مازالوا 

 السياسة االقتصادية فى البلدان االفريقية

. المعيشية منخفضة  المستويات  ، مازالت  آسيا   فى 
 يعيش الماليين من العمال بأجور 2 دوالر فى اليوم
المرتفعة االسعار  يواجهون  ذاته  الوقت  فى  بينما   ، 
 للبضائع والمواد الغذائية . ففى الهند ، الماليين من
 الناس مشردون وبدون دخل مادى. وكذلك معدالت
المرتبطة الحوادث  معدالت  وأيضا  األطفال   عمالة 
 بالعمل نتيجة نقص تدابير الصحة والسالمة فى العمل
 مرتفعة ، وأيضا التمييز ضد المرأة . وعلى الجانب
والشركات االحتكارية  المجموعات  ارباح   ،  اآلخر 
فى الرأسمالى  واالستغالل   . باهظة  القومية   متعدية 

ارتفاع لُيضخم من التناقضات الطبقية

 فى أمريكا الالتينية والكاريبى ،  ربما ُتشكل طبقتها
 االرضية الغنية ومنتجاتها الزراعية وضعيات حياتية
 ايجابية هامة للشعوب والعمال . ومع ذلك ، فالتباين

مازال للغاية  والفقراء  للغاية  األثرياء  بين   الكبير 
فى الموجود  المدقع  الفقر  ضد  فالتدابير   مستمرا. 
 عدد من البلدان لم يؤثر على الرواتب والذى مازال
 منخفضا وكذلك المشاكل السكنية ومشاكل الكهرباء

  وإمكانية حصول الناس على الخدمات العامة

 كولومبيا وبلدان أمريكا الوسطى والمكسيك ، مازالوا
 ضمن اكثر البلدان خطورة على النقابيين والنشطاء
 االجتماعيين . ففى كولومبيا ، هناك اكثر من 9000
النقابات اتحاد  من  قادة  بينهم  ومن  سياسى   سجين 
 العالمى . فى ذات الوقت، يتم اغتيال عشرات القادة
التينية دولة  الباراجواى،  وفى   . سنويا   النقابيين 
النقابية قضية يومية الحركة  ُيعد قمع   أخرى، حيث 
 باعتقال وسجن القادة النقابيين والنشطاء االجتماعيين
االساسية النقابية  والحريات  التنظيم  حق   وانتهاك 
 األخرى . وتستمر هذه الوضعية الفاشستية فى العديد

 من البلدان فى القارات الخمس

 فى كوبا ، بالرغم من تحركات الحكومة األمريكية
 والتدابير المشجعة للمبادرات الخاصة ، فإن المشاكل
المطول والنضال   . الحصار  استمرار  عن   الناجمة 
كان حيث  الخمس  الكوبيين  االبطال  مع   للتضامن 
 اعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمى فى المقدمة
المكافحين وعودة  سراح  إطالق  بنجاح  تم  فقد   ، 

 الكوبيين الخمس فى السجون األمريكية الى كوبا

مرتفعة البطالة  معدالت  الشمالية،  أمريكا   فى 
و المعيشة  بتكاليف  مقارنة  منخفضة   والرواتب 
 صعوبة امكانية الحصول على الخدمات االجتماعية
 . وتقريبا اكتمال خصخصة التعليم والرعاية الصحية
بيئة بذلك  ُمَشِكلة   ، االستراتيجية  القطاعات   وجميع 
النقابات فى  والتنظيم   . الفقراء  للناس   دراماتيكية 
للسياسات النقابية  القيادة  تعهد  ، منذ   مازال منحدرا 
العدوانية عن  والمدافعين  النقابات  داخل   الحكومية 
وأعداء األمريكية  المتحدة  للواليات   االمبريالية 

  مصالح الطبقة العاملة
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العدوان  ، الشاسعة  األوسط  الشرق  منطقة   قى 
 االمبريالى للواليات المتحدة األمريكية وحلف الناتو
 واالتحاد االوروبى مستخدمين المجموعات االرهابية
االمبرياليين ِقبل  من  والتسليح  والدعم  لخلق   كدافع 
. رضاهم  على  تكن  لم  التى  االنظمة  ضد   انفسهم 
 فدعم االحتالل والسياسات البربرية االسرائيلية ضد
وهيمنة المنطقة،  فى  األخرى  والبلدان   الفلسطينيين 
 االنظمة الملكية فى الخليج الفارسى على اقتصاديات
للناس والعمال فى  المنطقة ، ُتشكل بيئة دراماتيكية 
...الخ. والصومال  واليمن  وليبيا  وسوريا   فلسطين 

 وفى ذات الوقت ، ترتفع معدالت البطالة والفقر

 ونتيجة لتلك الوضعية ، فإن امواج من النازحين من
نحو تتجه  بصفة خاصة  ، ومن سوريا  البلدان   تلك 
 أوروبا ، في حين يواجه النازحين مشاكل جمة بسبب
والسياسة الديمقراطية  ومناهضة  الهجرة   مناهضة 
( المهاجرين  االوروبى ضد  لالتحاد  االنسانية   غير 

) معاهدة دبلن 2 ، وفرونتكس ...الخ

عدد ارتفاع  وهى   ، النقطة  هذه  مالحظة   علينا 
محصورا ليس  العالمى  المستوى  على   المهاجرين 
عدم نتاج  ولكن  فحسب  االمبريالية  التدخالت   على 

 .المساواة المتواجد فى العالم الرأسمالى كذلك

 وهذا هو ، بكلمات بسيطة، الموقف الحقيقى فى كل
 القارات بواجهتها الرئيسية عدوانية رأس المال وزيه
، االستغالل  معدالت  تكثيف  اجل  من   االستراتيجى 
 وضحاياه األولى هم النساء ، والشباب والمهاجرين
 ، ومن اجل استغالل الموارد الطبيعية واالقتصادية
 وخلق مناطق نفوذ وحدود جديدة وخدمة المنافسات

 االمبريالية المتبادلة لرأس المال الدولى

على العاملة  الطبقة  تتزايد   ، آخر  جانب   وعلى 
 مستوى العالم فى النمو الكمى والنوعى ، ومهارات
الخبرات وتراكم   ، جديدة  ومعرفة   ، جديدة   رائدة 
مع حلفائها  بناء  بضرورة  اإليفاء  باستطاعتها   التي 
والمثقفون الكادحة  الطبقات  من  األخرى   القطاعات 

التقدميين وقيادة النضال من اجل التغيرات الجذرية

 
  2. وضعية الحركة النقابية الدولية

وخاصة األزمة  زمن  فى  انه  على  جليا  بات   لقد 
 االوقات المؤلمة لسياسة مناهضة الشعوب ومناهضة
 العمل والعداء االمبريالى الشديد ، بأن عدم جاهزية
 العمال والناس للظروف ، ولم يكن من الطبيعى أن
 تتدبر لوقف تنفيذ تلك السياسات وفرض تحقيق حقوق
 جديدة وشروط معيشية افضل من اجل الطبقة العاملة
 والناس. هذا بسبب النفوذ طويلة األمد للهيمنة الحالية
والتأثير النقابية   الحركة  صفوف  فى   لإلصالحية 
 الطويل للفساد والنخبوية واالستحواذية للقيادة النقابية
آمال واهية ووهم من القيادة   الوسطية . خلقت هذه 
« اجل  ومن   « بشرى  بوجه  الرأسمالية   «  اجل 
 الحوار االجتماعى » و » التضحيات » التى على
 العمال تقديمها لصالح » انقاذ االقتصاد والدولة ».
القيادة نهوض رد فعل الشعب ، مقدمة  اعاقت تلك 
التدابير تنفيذ  اجل   خدمات عظيمة لالحتكاريين من 

 المناهضة للشعب

 يقود االتحاد الدولى للنقابات » االتحاد الحر« ويدعم
الخاضعة النقابية  الحركة  داخل  التيار  هذا   ويشجع 
 إلستراتيجية االحتكاريين ، ويدعم السياسة االمبريالية
 ويحافظ على عدم المساواة والهيمنة من ِقبل الواليات
 المتحدة واالتحاد االوروبى واستراليا لضرر البلدان
. الالتينية وآسيا  افريقيا وأمريكا   واالقتصاديات فى 
 يطبق ويشجع الوسطية مع البرجوازيين واالستعباد
للطبقة العاملة بموجب شروط من القرون الوسطى

وتشجيع للدفاع  المساعى  تجد  الوقت،  ذات   فى 
لمصالح النقابيين  القادة  وشراء  والفساد   اإلصالحية 
افريقيا فى  ناشطة  تجدها   ، وبلدانهم   االحتكاريين 
بواسطة الطريق  قيادة  تم   . وآسيا  الالتينية   وأمريكا 
من شامل  بتمويل  الخطيرة  والمعاهد   المؤسسات 
القذر فدورهم   . األخرى  والمؤسسات   الحكومات 
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التاريخية بالممارسة  اثباتها  تم  قد  الرجعية   والِسمة 
 ضد جميع النضاالت العمالية. وان البعض منهم هو
مؤسسة  – أمريكا  عمال  التحاد  تضامن  مركز   « 
 فريدريش ايبرت األلمانية والمؤسسات األخرى من
والنرويج والسويد  الدنمارك  فى  ونظرائهم   المانيا 

  وفنلندا وبلدان أخرى

 تم وضع عوائق شديدة فى حياة وعمل النقابات من ِقبل
 مئات اآلالف من » المنظمات غير الحكومية » الذين
 يتعاظمون وتخدم الغالبية العظمى من تلك المنظمات
 كالساعد الطويل لالمبرياليين . ليست المنظمات غير
 الحكومة كما تبدو ان تكون فالتجارب المكتسبة من
 الحروب فى يوغسالفيا والعراق وأفغانستان وشمال

 افريقيا وسوريا وليبيا وجميع انحاء العالم تؤكد على
 ان الغالبية العظمى من تلك المنظمات غير الحكومية
فى السوداء  الُخطط  وتشجيع  للفساد  ادوات   مجرد 

 خدمة ايقاع البسطاء من الناس فى الفخ

النقابية القوى  فإن  الوضعية،  هذه  فى  الحاد   التباين 
انحاء بكل  والفدراليات  والنقابات  الموجهه   الطبقية 
 العالم الذين يكافحون كفاحا شاقا من اجل عكس مناخ
 االنهزامية والحتمية داخل الطبقات العمالية ، ولكبح
القيادة ِقبل  من  المدعومة  واألوهام  الواهية   اآلمال 
، والشعب  العمال  ولرفع حركة   ، الوسطية   النقابية 
من النضال  وتنظيم  النقابية  الحركة  هيكلة   وإلعادة 

ومن  ، الشعب  مناهضة  تدابير  على  القضاء   اجل 
 اجل استرداد الحقوق وتعزيز الحركة النقابية الطبقية
النهاية  الموجهه ، وتشكيل حلفاء اجتماعيين . وفى 
االنسان ألخيه  االنسان  استغالل  على  القضاء   ، 

 والهمجية االمبريالية

 نحن اتحاد النقابات العالمى ، قدمنا جهود هامة بنتائج
 ملموسة ، فى جهودنا لتعزيز الحركة النقابية الطبقية
دولة كل  فى  القوى  هذه  ودعم   ، دوليا   الموجهه 
المستوى على  وتنسيقية  مشتركة  نضاالت   وتنظيم 
 القطاعى واإلقليمى والدولى، وتعزيز تعبير التضامن

 البلوتارى األممى

،  2016  –  2011 من  سنوات  الخمس  فترة   فى 
التصاعدى مساره  العالمى  النقابات  اتحاد   واصل 
 وضم معا المزيد من القوى وانتسابات عضوية جديدة
احتياجات مع  للتجاوب  الهامة  المبادرات  واخذ   ، 
القطاعى المستوى  والعمال على  األعضاء   النقابات 
العالمى النقابات  اتحاد  ونحن،  والدولى.   واإلقليمى 
 اصبحنا أقوى وأكثر مقدرة وأكثر تجاوبا مع مطالب

األوقات الحالية
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 3. اداء عمل االدارات – والموقف التنظيمى التحاد
  النقابات العالمى

   1.3 المجلس الرئاسى

 يجتمع المجلس الرئاسي مرة كل عام بالعدد الالزم
 لالنعقاد . قد شرف معظم االعضاء للمجلس الرئاسى
العمل ُخطة  إلثراء  بمداخالتهم  وساهموا   بواجباتهم 
 السنوية وعززوا من مواقف اتحاد النقابات العالمى

. وشجعوا عمله

2.3 األمانة العامة

 عقدت األمانة العامة اجتماعاتها خالل فترة الخمس
 سنوات ، مستهدفة  تجسيد نتائج المؤتمر العام النقابى
 العالمى السادس عشر والتطبيق العملى لُخطط العمل
ناقشت الرئاسى.  المجلس  ِقبل   المقررة كل عام من 
بإنتسابات المتعلقة  المسائل  وعمق  الرفاقية   بروح 
ودعم التضامن  وتعزيز   ، العالمى  النقابات   اتحاد 

 االتحاد تجاه اعضائه والتحسين من عمل االتحاد

 3.3 المكاتب اإلقليمية

سنوات الخمس  فى  جديدة  إقليمية  مكاتب  انشاء   تم 
االفريقى اإلقليمى  المكتب  وباألخص   الماضية 
 للدول المتحدثة باالنجليزية فى جوهانسبرج بجنوب
 افريقيا ، والمكتب االقليمى االفريقى للدول المتحدثة

 بالفرنسية فى الجابون

فى ُعقد  الذى  افريقيا  عموم  نقابات  اجتماع   كان 
بالسودان الخرطوم  مدينة  فى   2013 فبراير   6-4 
به ناقشوا   ، دولة   37 فيه  وشارك   ، ناجحا   كان 
لعمال الهامة  القضايا  وديمقراطى  منفتح   بأسلوب 
 افريقيا وأخذوا قرارات هامة تم تنفيذها بدرجة عالية

اتحاد ِقبل  من  الفعال  التطور  االجتماع  واظهر   . 
 النقابات العالمى فى القارة االفريقية وانتساب اعضاء

 ُجدد لالتحاد واتخاذ مبادرات هامة

: الالتينية  أمريكا  فى  اقليمى  شبه  مكتبين  انشاء   تم 
 األول فى أمريكا الوسطى فى كوستاريكا واآلخر فى

. القطاع الجنوبى بالبرازيل
من بالرغم  اإلقليمية  المكاتب  عمل   ، العموم   وفى 
الى ترتقى  ولم  المسؤوليات  يعكس  لم   ،  تواجدها 

 المسار التصاعدى التحاد النقابات العالمى

، سوريا  فى  األوسط  الشرق  فى  االقليمى   المكتب 



المؤتمر العام السابع عشر التحاد النقابات العالمى 14

 توقف عمله بسبب ظروف خاصة. وبالرغم من ذلك
 ، كانت مبادرة المجلس الرئاسى بعقد اجتماع عموم
أثينا فى  مايو 2014  فى 12-11  العربية   النقابات 
نقابى من فيه 39  اليونان خطوة هامة، وشارك   – 
 13 دولة عربية . اعتلى 26 نقابى المنصة والتحدث
، بلدانهم  فى  بالعمال  المتعلقة  الهامة  القضايا   عن 
 وتم اعتماد خطة عمل من اجل التنسيق القوى على

 المستوى اإلقليمى

، الهند  الهادى فى  اإلقليمى آلسيا والمحيط   المكتب 
حتى فرد  كل  دعم  الى  ويحتاج  الصعوبات   يواجه 
اعضاء بين  المطلوب  التنسيق  ويخدم  بدوره   يفى 

 اتحاد النقابات العالمى والحركة العمالية فى المنطقة
 . ناقش المجلس الرئاسى وكذلك األمانة العامة مرارا
 وتكرارا واتخذوا العديد من الجهود لدعم عمل المكتب
 . ُعقدت سنويا بنجاح اجتماعات نقابات عموم آسيا )
 فى سيرالنكا وماليزيا( بعرض العديد من االمكانيات
التنسيق اجل  من  المتواجدة  الكبيرة   والمتطلبات 

األفضل فيما بين اعضاء اتحاد النقابات العالمى

 تم تأسيس مكتب شبه اقليمى فى ماليزيا بدون تحقيق
 انشطة تنموية هامة حتى اليوم

يعقد  ، قبرص  فى  األوروبى  اإلقليمى   المكتب 
النقابات اتحاد  السنوية ألعضاء  الدورية   اجتماعاته 

 العالمى على المستوى األوروبى . وأخذ العديد من
ضد العمال  حقوق  عن  الدفاع  اجل  من   المبادرات 
الدولى النقد  وصندوق  االوروبى  االتحاد   عداء 
واخذ  ، الشعوب  لمناهضة  االوروبية   والحكومات 
 مبادرات لتنظيم التعبئة من اجل المشاكل التى يواجهها
ناهيك  . المتوسط  البحر  فى  والمهاجرين   النازحين 
االصالحيين هيمنة  منذ  العمل  تعظيم   عن ضرورة 
المنظمات على  اوروبا  فى  الصفراء   والنقابات 
العمل مقاومة  توحد  تعرقل  التى  المركزية   النقابية 
 ضد سياسات الحكومات واالتحاد االوروبى والبنك

 المركزى االوروبى والبنك الدولى

 المكتب االقليمى ألمريكا الالتينية والكاريبى فى كوبا
ونشر النقابى  بالتدريب  المتعلقة  المبادرات  اتخذ   ، 
 النشرات والمواد المعلوماتية التى تخدم التنسيق بين
 اعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمى فى المنطقة
 . ناهيك عن ضرورة العمل المشترك على المستوى
المنطقة فى  العمال  مع  التضامن  وتعزيز   اإلقليمى 

 بدرجة كبيرة

 تأسيس مكتب اقليمى فى الواليات المتحدة األمريكية
النقابات اتحاد  لتواجد  هامة  ُخطوة  كانت   ،  وكندا 
تحت المكتب  يعمل   . الشمالية  أمريكا  فى   العالمى 
والنقابات للنقابيين  بيئة عدائية  وفى   ظروف صعبة 
تلك خالل  ومن   . نضالية  نظر  وجهة  تبنوا   الذين 
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 الظروف فإن جهود اعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات
 العالمى يستحق الثناء ، ويهدف عملهم باألساس الى
 تنظيم اشكال للتضامن األممى وعقد الندوات النقابية
 التدريبية ، إضافة الى كل ذلك ، تمثيل اتحاد النقابات
 العالمى فى المقر الرئيس لمنظمة األمم المتحدة فى

 نيويورك من ِقبل المكتب مما ُيعد هاما

   4.3  االتحادات النقابية القطاعية الدولية

التحاد الفرعية  منظماتنا  لعمل  النوعى  التحسين   تم 
 النقابات العالمى . تم بنجاح عقد المؤتمرات العامة

 لالتحادات النقابية القطاعية الدولية وانتخاب قيادات
. جديدة

للمعاش للمحالين  جديدة  قطاعية  منظمة  تأسيس   تم 
 والعمال المتقاعدين فى مدينة برشلونة – اسبانيا

 اليوم لدى اتحاد النقابات العالمى 10 اتحادات نقابية
 قطاعية دولية ، هى

:

والتجارة .1 واألغذية  بالزراعة  العاملين   اتحاد 
 والنسيج والصناعات الحليفة

 اتحاد العاملين بالمصارف والتأمينات .2
 اتحاد العاملين بالتشييد .3

. اتحاد العاملين بالتعليم .4
. اتحاد العاملين بالطاقة .5
. اتحاد العاملين بالسياحة والفنادق .6
. اتحاد العاملين بالمعادن والمناجم .7
. اتحاد اصحاب المعاشات والمتقاعدين .8
. اتحاد العاملين بالخدمات العامة .9
. اتحاد العاملين بالنقل .10

من خاصة  اهمية  ذو  القطاعى  التنسيق  دعامة   ُيعد 
اتحاد اعضاء  لعمل  والتخطيط  الوحدة  تعزيز   اجل 
. واالنتباه  األهمية  إعطاء  وعلينا  العالمى   النقابات 
تكون ان  وعليها  القطاعية  منظماتنا  جميع   بمقدرة 

االحتكارية المجموعات  ضد  للنضال  الفعال   الكبد 
المجلس اتخذ   . للعمل  مناهضتهم   وإستراتيجية 
المبادرات ودعى لالجتماعات  الرئاسى البعض من 
 المشتركة بين األمانة العامة التحاد النقابات العالمى
 وقادة االتحادات النقابية القطاعية الدولية. يجب عقد
 تلك االجتماعات بكثرة ويجب التجسيد العملى للنتائج
يساهم لم   ، المثال  سبيل  فعلى   . جماعيا   المعتمدة 
فى الدولية  القطاعية  النقابية  االتحادات  من   العديد 
 انجاح ايام الحراك الدولية عن طريق اتخاذ مبادرات

 وتنظيم حراك

 يمكن ويجب لدور االتحادات النقابية القطاعية الدولية
 ان تكون رائدة فى جهود اتحاد النقابات العالمى لبناء
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الحرة المهن  اصحاب  مع  العاملة  للطبقة   الحليف 
 والمزارعين الفقراء والمثقفون التقدميين

 قامت المكاتب اإلقليمية واالتحادات النقابية القطاعية (
) الدولية بإعداد تقاريرهم والتى هى ضمن الملحق

5.3 السكرتاريات واللجان المتخصصة

اتحاد عمل  لتحسين  األمام  الى  خطوات  اتخاذ   تم 
العمال شباب  بقضايا  يتعلق  فيما  العالمى   النقابات 
والسالمة والصحة  والمهاجرين  العاملة   والمرأة 
 للعمال . ُعقدت اجتماعات خاصة وتم خاللها انتخاب

 سكرتاريات ولجان متخصصة. ناهيك عن ان عملهم
 مازال غير ناضج

 من األهمية بمكان لالتخاذ الدائم للخطوات المفروضة
 لعمل ادارات اتحاد النقابات العالمى . علينا المحافظة
 على االتصال الثابت واألفضل فيما بين المقر العام
القطاعية النقابية  واالتحادات  اإلقليمية   والمكاتب 
 الدولية. وعلى االدارات ان تكون قريبة من مشاكل
تلك على  للعمل  الفورية  المبادرات  واتخاذ   العمال 
 المشاكل . وعليهم تطوير الطبقية الموجهه واألممية

 وروح مناهضة االمبريالية بين العمال

 1.5.3 سكرتارية شباب العمال

ويشارك دولية  لقاءات  العمال  شباب  أمانة   عقدت 
 اعضائها فى مبادرات اتحاد النقابات العالمى

 ففى قلب المشاكل الجادة والخاصة للشباب ، بصفة
الوصول وإمكانية  الدخل  وانخفاض  البطالة   خاصة 
العالمى النقابات  اتحاد  عقد  فقد   . ...الخ   للتعليم 
واإلقليمية الدولية  المبادرات  من  العديد   وأعضائه 
 الهامة من اجل تعزيز التعاون فى النضاالت لشباب
 العمل وأيضا عمل الحركة النقابية الطبقية الموجهه

 فى القضايا المتعلقة بالشباب

 كان من اللحظات الهامة ، االجتماع الدولى لشباب
هافانا – اتحاد عمال كوبا فى   العمال تحت ضيافة 
 كوبا ، وشارك فيه 135 نقابى شاب من 35 دولة
األمانة انتخبت  االجتماع  هذا  . وخالل  العالم   حول 

 العامة التحاد النقابات العالمى لجنة الشباب

اتحاد نشاط  من  والتى عززت  اخرى  هامة   اضافة 
معسكر وهى   أال  الشباب  بين  العالمى   النقابات 
 الشباب الصيفى لالتحاد فى قبرص ، ومن خالل تلك

 الندوات التثقيفية يتم عقد المناقشات



17تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

2.5.3 سكرتارية المرأة العاملة

المرأة العالمى حول قضايا  النقابات  اتحاد   ان عمل 
من العديد  بعقد   . تعزيزها  تم  قد  وحقوقهن   العاملة 
وحول  ، العالم  حول  البلدان  من  العيد  فى   الندوات 
األمومة وحماية  العاملة  بالمرأة  المتعلقة   القضايا 
لقاءات دولية . وتم كذلك عقد  النوع   والمساواة فى 
 هامة بمشاركة العشرات من النقابيات فى فيتنام ) فى
 23-24 يوليو 2014( والبحرين ) فى 1-3 ديسمبر

2014 (

 وخالل المؤتمر العام الدولى للمرأة العاملة الذى ُعقد
 فى مدينة الرناكا- قبرص فى 1-2 نوفمبر 2015

 تحت ضيافة اتحاد عمال قبرص » بيو« ، تم التعبير
الحركة حول  النقابيات  ومطالب  المشاكل   ومناقشة 
 النسائية وتم انتخاب لجنة تمهيدية ومسئوليتها العمل
 على انجاح اجتماع النقابيات فى اطار المؤتمر العام
 النقابى العالمى السابع عشر التحاد النقابات العالمى

 ولكن ، هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها
 على المستوى الدولى ، حتى ُتعطى الحركة النقابية
 الطبقية الموجهه االهتمام الالزم والرعاية المطلوبة

 فى النضال من اجل حقوق المرأة

 3.5.3 اللجنة المتخصصة للعمال المهاجرين

من للمالحظة  بالجدير  العالمى  النقابات  اتحاد   عمل 
اللحظه تهدف  والنازحين.  المهاجرين  قضايا   اجل 
 الحاسمة لحماية حقوق االنسان للمهاجرين والنازحين
والمطالبة المهاجرين  لجميع  بوثائق سفر   والمطالبة 
من ذلك  كان   . العمال  لجميع  عادلة  عمل   بحقوق 
 خالل عقد اللقاء الدولى فى الفترة من 12-13 مايو
 2013 بمقر البرلمان األوروبى ببروكسل – بلجيكا .
 حول موضوع » من اجل المهاجرين االقتصاديين ،
 نطالب بالضمان االجتماعى الكامل والحقوق العمالية
 والرواتب الالئقة ». وشارك فى هذا االجتماع 50

 نقابى من 13 دولة حول العالم

جلب تطورات  ضغوط  ظل  فى  المناقشات   دارت 
وبصفة األوسط  الشرق  من  النازحين  من   امواج 
 خاصة من سوريا باتجاه اوروبا ، والمشكلة الكبرى
 التى يواجهونها ودور النقابات الطبقية الموجهه ضد

 العنصرية ومن اجل حقوق جميع العمال

لحقوق خاصة  لجنة  تشكيل  تم  االجتماع   وخالل 
خطوات تتخذ  لم  اللجنة  هذه   ، ولكن   .  المهاجرين 
فى العالمى  النقابات  اتحاد  عمل  تعزيز  نحو   هامة 

 قضايا المهاجرين
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 4.5.3 اللجنة المتخصصة للحماية للصحة والسالمة
فى العمل

العمال من  العديد  مخلفة  عظيمتين  مأساتين   حدثت 
يمكن وال  العمل  أرباب  رأس  على  وكانتا   الموتى 
 تفسيرها متعلقة بتدابير الصحة والسالمة فى العمل
 خالل السنوات الخمس الماضية . األولى هى انهيار
 مبنى الرانا بالزا فى بنجالدش والثانية عمال منجم

 الفحم فى سوما بتركيا

 عقد اتحاد النقابات العالمى لقاءات هامة فى بنجالدش
يونيو 2013 إلدانة واستنكار هذه  فى 6-7 و 12 

وخطورة دناءة  عن  الغطاء  وكشف  البشعة   المأساة 
 ظروف العمل مع عمال بنجالدش

، السريع  الفعل  رد  العالمى  النقابات  التحاد   كان 
مشاكل وإظهار  الدولى  والتضامن  التعبئة   بتنظيم 
 الصحة والسالمة فى العمل التى يواجهها عمال هذه

 الدولة ودوليا

 زار وفد برئاسة األمين العام لالتحاد الرفيق/ جورج
فى النقابات  قيادة  مع  وتقابلوا  تركيا   مافريكوس 
األخرى والنقابات  ديسك«   « العمالية   الكونفدرالية 
 خالل االيام التالية للمأساة فى منجم الفحم فى سوما

ناكلياتز عمال  واتحاد  العالمى  النقابات  اتحاد   نظم 
 مؤتمرا تضامنيا فى العاصمة اسطنبول فى 18 يونيو
 2014 بمشاركة نقابيين من 13 دولة . ادان اتحاد
بتعويضات وطالب  المأساة  هذه  العالمى   النقابات 
المعاصرة التدابير  تنفيذ  وكذلك  الضحايا   ألُسر 
، بعد  وفيما   . العمل  اماكن  فى  والسالمة   للصحة 
النقابات التقى اتحاد  العام   فى 17 سبتمبر من نفس 
 العالمى مع نقابيين من سوما من اجل اطالعهم على

 التطورات الحديثة لمطالبهم

التحاد األخرى  المبادرات  من  العشرات   خالل 
اليونان ، اثينا –  العالمى والتى ُعقدت فى   النقابات 

  كان المؤتمر الدولى الناجح حول االسبستوس

لجنة تشكيل  تم   ، المبادرات  تجارب هذه   بناء على 
 خاصة التحاد النقابات العالمى للصحة والسالمة فى

 اماكن العمل

 6.3 انتسابات جديدة

على العالمى  النقابات  التحاد  الثرى  العمل   ان 
الصعود وهى  هامة  نتيجة  حقق  الدولى   المستوى 
خالل  ، المجمل  ففى   . ألعضائه  والنوعى   الكمى 



19تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

 الخمس سنوات الماضية 2011 – 2016 تم انتساب
عضو ماليين  ثالثة  من  اكثر  تمثل  نقابية   منظمات 
، اليوم   ، ولذلك  العالمى.  النقابات  اتحاد  اسرة   الى 
 لدى االتحاد اكثر من 92 مليون عضو فى اكثر من

 120 دولة

  4. خطوط العمل

1.4 ايام الحراك الدولية

من العديد  بمشاركة  الدولية  الحراك  ايام   اُنجزت 
 االعضاء وأصدقاء االتحاد واُعتبرت ناجحة

 ففى الثالث من اكتوبر 2011 دعونا الى يوم حراك
الدولية العمالية  الحركة   دولى من اجل ضم صوت 
7  - االسبوع  : 35 ساعة عمل فى   الى شعارات 
ايام فى االسبوع ، الضمان اليوم – 5   ساعات فى 
، الجماعية  المفاوضة   ، للجميع  العام   االجتماعى 
الى كذلك  دعونا   . والديمقراطية  النقابية   الحريات 
الفورى واإلفراج  الفلسطينى  الشعب  مع   التضامن 

  عن االبطال الخمس الكوبيين

 فى الثالث من اكتوبر 2012 و 2013 دعونا ليوم
 الحراك الدولى » من اجل حياة كريمة وغذاء ومياه

.« نظيفة وُكتب ودواء ومسكن للجميع

الحراك ليوم  دعونا   2014 اكتوبر  من  الثالث   فى 
والعمل البطالة  الكفاح ضد   « مسمى  تحت   الدولى 
للجميع ثابت  بعمل  وطالبنا   « والحقوق   الكريم 
هذا وُعقد   . العمل  عن  العاطلين  للعاملين   وحماية 

 النشاط المركزى فى مدينة لشبونة – البرتغال

 2.4 احياء الذكرى السبعون لتأسيس اتحاد النقابات
العالمى

السبعون الذكرى  إلحياء   2015 عام   ُخصص 

 لتأسيس اتحاد النقابات العالمى وُخصصت العديد من
 األنشطة لهذه الذكرى فى الثالث من اكتوبر 2015

 حول العالم
 ففى اطار االحتفال بالذكرى السبعون لتأسيس االتحاد
 ، تم اقامة العديد من االحتفاالت بالعديد من البلدان .
 وخالل هذه االحتفاالت تم التنويه عن المساهمة األممية
 والنضالية التحاد النقابات العالمى والمناضلون الذين
 كان لهم دورا هاما فى كل دولة ومنطقة وتم تسليمهم
 اوسمة شرف رمزية . وُعقد بنجاح الحدث المركزى
 فى الثالث من اكتوبر فى ساو باولو – البرازيل تحت
 ضيافة اتحاد عمال البرازيل . وكان الحضور مرتفعا
 للغاية بالعديد من النقابيين من جميع ارجاء العالم .
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الملصق اقامة مسابقة ُمخصصة لتصميم   وكذلك تم 
 الخاص باالحتفال بالذكرى السبعون لتأسيس االتحاد
األمانة دعمت  والفائز.  الخاص  الملصق  نشر   وتم 
للمنشورات والنقابيين  المؤلفين  لالتحاد   العامة 
النقابات اتحاد  ومساهمة  النقابية  بالحركة   الخاصة 

 العالمى

»3.4 االحتفال بيوم العمال الدولى  » عيد العمال

 أخذ اتحاد النقابات العالمى المبادرات من اجل الدفاع
 وتعزيز يوم األول من مايو ، يوم العمال الدولى .
 ولذا فقد تم نشر ملصقات ومواد خاصة لهذه االيام

االتحاد قادة  سافر  بينما   ، الدولى  للحراك  داعين   ، 
 فى هذه االيام وإلقاء الكلمات الخاصة فى العديد من
 البلدان حول العالم مثل : كوبا – روسيا البيضاء –

 قبرص – اليونان
 بالرغم من كل ذلك ، لم يتم االحتفال بعيد األول من
بلدان جميع  فى  النضال  كيوم  متسقة  بطريقة   مايو 

 العالم

4.4 ضد الحروب االمبريالية والتدخالت

النضال ضد العالمى واجبه فى  النقابات  اتحاد   ادى 

الشعوب ُتحدد  ان  اجل  من  والتدخالت   الحروب 
بأنفسهم حاضرهم ومستقبلهم

 اعرب اتحاد النقابات العالمى فى العديد من المبادرات
 المتعددة عن تضامنه مع كفاح الشعب الفلسطينى ضد
 االحتالل االسرائيلى . وعلى رأس هذا العمل، كان
النقابات اتحاد  اليه  دعى  الذى  الدولى  الحراك   يوم 
السياسيين السجناء  سراح  اطالق  اجل  من   العالمى 
 فى 17 ابريل 2012 . وكذلك ، تنظيم االتحاد لحملة
مستقلة فلسطينية  بدولة  االعتراف  اجل  من   دولية 
 وذات سيادة فى سبتمبر 2011 . ُعقد لقاء دولى فى
 فلسطين من ِقبل اتحاد النقابات العالمى واتحاد عام
والعداء فلسطين إلدانة االحتالل االسرائيلى   نقابات 

. المتزايد للجيش االسرائيلى فى ديسمبر 2015
مع تضامنه  عن  العالمى  النقابات  اتحاد   اعرب 
فى االمبريالية  التدخالت  من  تعانى  التى   الشعوب 

 ليبيا ومالى ونضال الشعب اللبنانى وشعب اليمن

 كانت هناك لحظة خاصة بين تلك المبادرات وهى ،
 المؤتمر الدولى لالتحاد والذى ُعقد فى مقر البرلمان
14-13 فى   ، فرنسا   – سالسبرج  فى   االوروبى 
العمالية النقابات   « عنوان  تحت   2011  سبتمبر 
وكذلك  .« االمبريالية  والحروب  الدولى   والقانون 
الفلسطينى الشعب  مع  للتضامن  المتنوعة   الحمالت 
 ومن اجل اطالق سراح السجناء السياسيين ومن اجل
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والتعبير االسرائيلى  واالحتالل  المستوطنات   نهاية 
عن الدعم العملى لنضال الفلسطينيين

 وقف اتحاد النقابات العالمى بجانب الشعب السورى
األمريكية الدعاية  وكشف  االولى  اللحظة   منذ 
حق عن  ودافع  الناتو  وحلف  االوروبى   واالتحاد 
ومستقبله حاضره  مصير  لتقرير  السورى   الشعب 
 بنفسه . وكان على رأس هذا النضال المؤتمر الدولى
 للتضامن مع الشعب السورى والذى ُعقد فى دمشق –
 سوريا فى 13-14 سبتمبر 2015. بمشاركة 230
 نقابى من 43 دولة ، مطالبين بنهاية التدخل االجنبى
 فى سوريا ، ونهاية الحصار والعقوبات وللدفاع عن

 حقوق النازحين

 كان هناك مبادرة هامة اخرى ، وهى المؤتمر الدولى
عمال اتحاد  مع  باالشتراك  االمبريالية   لمناهضة 
العالمى فى مدينة كوشامبابا النقابات   بوليفيا واتحاد 
 – بوليفيا فى 1-2 يوليو 2014 . تم افتتاح المؤتمر
ايفو مورالس . وحضر البوليفى  الرئيس   بكلمة من 

 المؤتمر 65 نقابى من 24 دولة

 5.4 التدريب النقابى

 ساهم اتحاد النقابات العالمى فى مجال التدريب النقابى

 وتحسن بشكل ملحوظ . وعقد ندوات نقابية تثقيفية فى
 العديد من البلدان ، وشارك فيها المئات من النقابيين
 والعمال ، وفيما يتعلق بالتثقيف النقابى حول قضايا
االقتصاد فى  والتطورات  العمالية  الحركة   تاريخ 
 الدولى والتناقضات االمبريالية  وكذلك ندوات ذات
الموضوعات من  شاسع  بتنوع  تتعلق  رئيسية   فكرة 
وتأثير العمل  اماكن  فى  والسالمة  الصحة   مثل 
وعمالة االستراتيجية  القطاعات  على   الخصخصة 
المهاجرين والعمال  العاملة  المرأة  وحقوق   االطفال 
 والمفاوضة الجماعية والضمان االجتماعى ووسائل
النقابات لخدمة  المعلومات  وتكنولوجيا   االعالم 

وأشياء أخرى

العالمى انقابات  التحاد  جديدة  مبادرة  نجاح   ايضا، 
 وهى المدرسة النقابية تحت ضيافة االتحاد وبالمقر
المدرسة اليونان . وحضر هذه  اثينا –   الرئيس فى 
 حتى اآلن نقابيين من جنوب افريقيا وأمريكا الجنوبية

 والوسطى والشمالية

 لكن ، بالرغم من جهودنا ، فمازالت مساعدة شباب
الكوادر تعزيز  قضية  مازالت   . ضئيلة   النقابيين 

 العمالية الشابة  مشكلة

العمل مؤتمر  إطار  في  ُعقدت  التي  األنشطة   كانت 
للغاية وشارك ناجحة  الدولية  العمل  لمنظمة   الدولى 
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 بها المئات من النقابيين وتداخلوا واعتمدوا القرارات
الشعوب مع  تضامنهم  عن  المبادرات  لهذه   المعبرة 
 فى فلسطين وكولومبيا وفنزويال وكوبا وكازاخستان
مطالبين  ، اخرى  وبالد  والبرجواى   وسويزالند 
 بحقهم فى االضراب ...الخ. فى حين كشفهم وإدانتهم
من الطبيعية  والموارد  للعمال  الشرس   لالستغالل 
 ِقبل الشركات متعدية القومية واالحتكاريين. وأيضا
 عقد المجلس الرئاسى غير الرسمى لالتحاد ومجلس
 األصدقاء اللذان ساهما فى اثراء خطة العمل السنوية
 للمجلس الرئاسى وتعزيز تنفيذها دوليا بصور افضل

.

  6.4 المنتدى النقابى الدولى

 تم عقد مبادرة هامة وسنوية لالتحاد النقابات العالمى
واالتحاد الصين  عمال  عموم  اتحاد  مع   وبالتعاون 
الوحدة ومنظمة  العرب  العمال  لنقابات   الدولى 
 النقابية االفريقية ، ومن اآلن فصاعدا سيكون مرتين
على ويركز  الصين   – بكين  فى  وُيعقد   ، العام   فى 
 التطورات االقتصادية الدولية ودور النقابات تجاهها
العامة االتحادات  حضور  نستغل  المنتدى  هذا   .فى 
 النقابية الكبرى لتعزيز مواقف اتحاد النقابات العالمى
المنتدى من خالل  كذلك  ونعقد   . العامة   والعالقات 
 اجتماعات ألعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمى

.

 7.4 التواجد والعمل فى المنظمات الدولية

1.7.4 مكتب منظمة العمل الدولية

 تزايد مرئيا تواجد وعمل اتحاد النقابات العالمى فى
 المنظمات الدولية . سنويا ، يتم تمثيل اتحاد النقابات
االجتماعات جميع  فى  مواقفه  عن  ويعبر   العالمى 
االقليمية والمنظمات  الدولية  العمل  لمنظمة   العامة 

. واألمم المتحدة واليونسكو والفاو

 سنويا، وفى اطار مؤتمر العمل الدولى لمنظمة العمل
 الدولية ، نعقد سلسلة من المؤتمرات الناجحة ومجالس
االتحاد ألصدقاء  واجتماعات  رسمية  غير   رئاسية 
، النقابيين  الممثلين  من  كبير  لعدد  فاعل   بحضور 
 ونعبر عن تضامننا مع الشعوب التى تكافح ونضاالت
والنضاالت  ، الماضية  سنوات  الخمس  فى   العمال 
 ضد انتهاكات الحقوق النقابية. وأيضا نكشف العمل
وقد القومية.  متعدية  للشركات  والمدمر   االستغاللى 
العداء مقدمة  فى  االتحاد  اعضاء  وعززنا   أعددنا 
 االمبريالى المتنامى وفيما يتعلق باالتفاقيات الجماعية
.وحق االضراب وحقوق العمال المهاجرين ...الخ
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 تم تمثيل اتحاد النقابات العالمى وُسلط الضوء على
العربية وكذلك العمل  اجتماعات منظمة   مواقفه فى 

 منظمة العمل الدولية فى افريقيا وآسيا

 ُعقدت ندوات ذو افكار رئيسية فى العديد من البلدان
 مشاركًةًً مع مكتب التثقيف العمالى »اكتراف« التابع

 لمنظمة العمل الدولية

 اتخذت األمانة العامة لالتحاد جهودا هامة من اجل
 تعزيز تواجدها الدائم فى منظمة العمل الدولية حيث

 تتطلب المزيد من التعزيز

2.7.4 األمم المتحدة

الممثلين خالل  او  الدائم  تمثيلها  طريق  عن   إما 
 اآلخرون ، فقد تم تمثيل وعرض مواقف االتحاد فى

 جميع االجتماعات الهامة لمنظمة األمم المتحدة

3.7.4 اليونسكو

فى العالمى  النقابات  التحاد  الدائم  التمثيل   يحتاج 
من بالرغم   . التحسين  من  المزيد  اليونسكو   منظمة 
، تم حضور الماضية  الخمس سنوات   هذا، وخالل 
الهامة االجتماعات  فى  مواقفه  وتعزيز   االتحاد 

لليونسكو

 وعقد االتحاد بالتعاون مع اليونسكو ندوات فى العديد
 من البلدان بالعالم

« 4.7.4 منظمة األغذية والزراعة » الفاو

التواجد يخص  فيما  هامة  خطوات  االتحاد   اتخذ 
 والعمل داخل منظمة الفاو ، وتسمية ممثل دائم فى
 المقر الرئيس للفاو فى روما – ايطاليا .وهذا التزايد
هذه اجتماعات  فى  موقفة  وتعزيز  االتحاد   لحضور 

 المنظمة الدولية هاما

 عالوة على ذلك،  احتج اتحاد النقابات العالمى على
 حق الجودة واألمان للطعام للجميع ، وكان ذلك فى
من الثالث  فى  الدولى  الحراك  يوم  اطار  فى   روما 

 اكتوبر عام 2011 مما كان له تأثير دولى

5 المالحظات األخيرة

الضعف ونقاط  ظهرت  التى  الصعوبات   ان 
العمل خالل  من  بمقدورها   المتنامية   واالحتياجات 
عشر السابع  العالمى  النقابى  العام  المؤتمر   ونتائج 
الجهود ونجاح  الجديدة  لالنجازات  أماكنهم  بتقديم   ، 
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اندونيسيا، 2016

من الجديد  والمستوى  الجديدة  المحركة  والقوى   ، 
. التعبير عن التضامن والنضاالت العمالية الفاعلة

 يجعل الموقف الحالى فى جميع انحاء العالم وموقف
 الحركة النقابية الدولية من الشعار الصحيح والزمنى

:  للمؤتمر العام النقابى العالمى السابع عشر هو

! الى األمام
نضال – أممية – وحدة

 ضد األزمات والحروب واالستغالل المَوَلدة من ِقبل
الهمجية الرأسمالية
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اتحاد النقابات العالمى فى ارقام
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اتحاد النقابات العالمى فى ارقام

 ارتفاع معدل العضوية

81 % 
 مليون 29مليون الى  81من 

 
 
 
 

 مكاتب اقليمية  8
 جديدةقليمية وشبه ا

 اد نقابى دولى قطاعىاتح
 جديد للمعاشات والمتقاعدين 

 
 
 

 ما يقرب من

 992 
 بعثة نقابية التحاد النقابات العالمى 

 ( 9282 – 9288فى  831) 
 
 

348 
 نقابى زائر لمقر االتحاد 

 من اجل االجتماعات الثنائية 
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التدريب النقابى
 برامج تم تنظيمها

المستوى سى ) المدة 1 – 2 يوم (                                                                              35
المستوى بى  ) برنامج لمدة اسبوع (                                                                             8

المستوى اية ) برنامج لمدة اسبوعين فى المقر الرئيس لالتحاد (                                4

اسابيع حملة الشباب الدولية                                                                          2
مؤتمرات دولية تم تنظيمها من ِقبل اتحاد النقابات العالمى                                      15

ايام حراك عالمى وحمالت                                                                    : 9

 يوم حراك عالمى من اجل : الضمان االجتماعى - المفاوضة الجماعية – الحريات النقابية – 35 ساعة
 عمل باألسبوع – رواتب افضل – تضامن مع الشعب الفلسطينى – الحرية للسجناء الكوبيين الخمس ) 3

) اكتوبر 2011
 يوم حراك عالمى من اجل : الغذاء – الماء – الدواء – الكتب – المسكن للجميع ) 3 اكتوبر 2012 &

2013 (
.) يوم حراك عالمى من اجل : ضد البطالة ) 3 اكتوبر 2014

)يوم حراك عالمى من اجل : احياء الذكرى السبعون لتأسيس اتحاد النقابات العالمى ) 3 اكتوبر 2015
 حملة دولية من اجل : االعتراف بالدولة الفلسطينية

« حملة دولية من اجل : التضامن مع عمال الصلب إلضرابهم الطويل فى شركة » هيلينكى
) يوم حراك عالمى من اجل : االفراج عن السجناء الفلسطينيين ) 17 ابريل 2014

حملة دولية من اجل : االفراج عن الرفيق/ هوبر باليستورس
 حملة دولية من اجل : االفراج عن النقابيين فى البراجواى

اتحاد النقابات العالمى فى النضال من اجل الحريات النقابية

: نقابيين تم اغتيالهم

) مارسيل مينديس – كولومبيا ) 2015 •
) AITUC ) 2013 – ناريندر سنغ – الهند •
) ديميترس كوتساريس – اليونان – نقابة التشييد ) 2011 •
) رافائيل توبون – كولومبيا ) 2011 •

: نقابيين تم سجنهم

) جواتيماال UNSITRAGUA ( امبارزو جوليا عضو المجلس الرئاسى •
هوبر باليستروس ، كولومبيا •
 روبن فيالبا –لويس اولميدو –  نيستور كاسترو – فانى اولميدو – دولوريس لوبيز – لوتسيا اكويرو ) •

)براجواى
 اغسطن اوجوستا – جوستافو اسبينوال – روكى رودريجز – اريستادوس فيرا – بازيليانو كاردوس – •

)سيمون بوردون ) بارجواى

االستبعاد غير الديمقراطى التحاد النقابات العالمى من مجلس ادارة منظمة العمل الدولية

اتحاد النقابات العالمى فى ارقام
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التقارير السنوية
2011-2016
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2011

 ابريل 

تونس فى  العالمى  النقابات  اتحاد  اصدقاء  انشطة   :  26  
ُعقدت التى  العمال  لشباب  العالمى  النقابات  اتحاد   ولجنة 
العالمى ضد االمبريالية ، ُعقد مؤتمرا اليوم   فى تونس . 
 بمشاركة شباب العمال والطالب ، وُعقد كذلك لقاءات مع
 العمال والشباب . وعبر الرفيق / جورج مافريكوس األمين
 العام التحاد النقابات العالمى اثناء زيارته عن التضامن مع

. نضاالت العمال والشعب فى تونس

 27-28 : ُعقد منتدى دولى حول عولمة االقتصاد والنقابات
 العمالية فى بكين – الصين ونظمه اتحاد عام نقابات عموم
من الوفود  من  العشرات  المنتدى  هذا  وحضر   الصين، 
 العديد من البلدان . و مثل اتحاد النقابات العالمى فى هذا
. المنتدى الرفيق / جورج مافريكوس األمين العام لالتحاد

 مايو

 1 : تم االحتفال بنجاح عظيم بعيد العمال لعام 2011 فى
العالمى النقابات  اتحاد   هافانا – كوبا وقاد وفدا كبير من 
باتيستا ، نائب رئيس االتحاد فى هذا  بقيادة الرفيق/ جوا 

. االحتفال

القاهرة ال 38 فى  العربى  العمل  ُعقد مؤتمر   :  18-14 
المؤتمر هذا  فى  العالمى  النقابات  اتحاد  مثل   . مصر   – 
ممثل اقنيبى  محمد   / والرفيق  ليبرى  اليكسندرا   الرفيقة/ 

. فلسطين باالتحاد ومستشار الشئون العربية

 18 :  فريق من متسلقى الجبال بقيادة الرفيق / سوراث
نيبال وعضو بالحكومة فى  العاملين   بوخريل من منظمة 
العالمى النقابات  اتحاد  رايات  حاملين  نيبال  عمال   اتحاد 
 واتحاد عمل نيبال على اعلى قمة جبل بالعالم : ايفرست«
. احتفاال بالذكرى ال 66 لتأسيس اتحاد النقابات العالمى

روما الى  رسمية  بزيارة  لالتحاد  العام  االمين  قام   :  19 
 – ايطاليا فى 17 – 18 مايو 2011 . بدعوة من اتحاد
 وخالل هذه الزيارة الهامة تم مناقشة . USBعمال ايطاليا
 القضايا الثنائية حول اهمية المؤتمر العام النقابى العالمى
 ال 16 الذى ُعقد فى اثينا – اليونان ، وحول وضع الحركة
ال ودور   ، اوروبا  فى  الموجهه  للطبقة    TNC  النقابية 
النقابات اتحاد  فى  القطاعية  المنظمات  تعزيز   وضرورة 
المناقشات فى جو من األخوية والتفاؤل  العالمى . جرت 
 واتحاد النقابات  USB لتقارب العالقات بين اتحاد عمال

. العالمى

20
11

.1
20

11
.2

20
11

.3
20

11
.4
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 19 : اصدر اتحاد النقابات العالمى بيانا عن منظمة العمل
 الدولية لإلشارة الى التمثيل النسبى والعادل والديمقراطية
 والشفافية على كافة المستويات ، وكذلك دعم ترشيح اتحاد
االدارة مجلس  انتخابات  فى  الصين  عموم  عمال    نقابات 

 . كعضو شرف

 31 : خطط اتحاد النقابات العالمى ونظم اجتماع تحضيرى
100 فى جنيف –  

. سويسرا والمشاركة فيه

 يونيو

 1 – 17 : انعقاد مؤتمر العمل الدولى ال 100 فى جنيف –
 سويسرا . شارك اتحاد النقابات العالمى بوفد قوى وشارك
 بفاعلية فى االجتماعات واللجان بقيادة األمين العام الرفيق

. / جورج مافريكوس

 3 : تقابل وفد عال المستوى من اتحاد النقابات العالمى مع
 المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد / خوان سومافيا
 وكذلك مدير مكتب التثقيف العمالى االكتراف السيد / دان
وطالبوا الدولية  العمل  منظمة  احتكارية  وناقشوا   كونيا 
 بالتمثيل العادل والنسبى والديمقراطى والشفافية على جميع

. المستويات بالمنظمة

غير الرئاسى  المجلس  العالمى  النقابات  اتحاد  نظم   :  7 
 الرسمى لألصدقاء وذلك فى اطار مؤتمر العمل الدولى ال
 100 . وشارك فيه اعضاء وأصدقاء االتحاد فى اكثر من
 30 دولة . وقدم االمين العام الخطاب االفتتاحى ، وكذلك
اكثر من 30 متحدث مقدمين كلمه  المنصة إللقاء   اعتلى 
. المقترحات والدعم التحاد النقابات العالمى فى كل البلدان
 طبع اتحاد النقابات العالمى كذلك ملصق تحت عنوان »
الدولية » والمطالبة العمل   اوقفوا االحتكار داخل منظمة 
 بالتمثيل النسبى والعادل والديمقراطى والشفافية على جميع

. المستويات بالمنظمة

 8 : وجه االمين العام الرفيق / جورج مافريكوس خطابا
 الى جميع الحضور فى الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولى

 . ال 100 فى جنيف – سويسرا

 15 – 16 : انعقاد المؤتمر العام ال 25 التحاد عمال بيرو
FTCCP ، ومثل اتحاد النقابات العالمى الرفيق / بوسية 

. اورتيز عضو المجلس الرئاسى من شيلى

 17 – 19 : نظم الحزب الشيوعى فى اوكرانيا مؤتمره
اجور  / الرفيق  به  العالمى  النقابات  اتحاد  ومثل   العام 
القطاعى الدولى  النقابى  لالتحاد  العام  االمين   اورتيكسيا 
لقاءات بعقد  اجور  الرفيق  قام  الزيارة  وخالل   .  للصلب 
. ثنائية مع النقابيين من اوروبا الشرقية فى قطاع الصلب

 UISTAACT 20 – 27 : انعقاد المؤتمر الثالث التحاد
الصادق  / الرفيق  االتحاد  ومثل   . فرنسا   – باريس   فى 
 على عضو األمانه العامة التحاد عمال السودان والرفيق
 . / رامون كاردونا عن المكتب االقليمى ألمريكا الالتينية

 يوليو

 1 – 2 : انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة التحاد عمال
 فى انقرة – تركيا ، ومثل االتحاد الرفيق / KESK تركيا
 محمد اقنيبى و الرفيق / فرحات توم . ووجه الرفيق اقنيبى
 ممثل فلسطين باالتحاد ومستشار القضايا العربية  رسالة

. تحية وتقدير للمجلس العام

ال عمال  اتحاد  نظم   :  13  –  11 UITBB حول  ندوة 
االتحاد . ومثل  الكاميرون  المهاجرة فى دواال –   العمالة 

. الرفيق / فالنتاين باشو االمين العام المساعد لالتحاد

اغسطس

 3 : مواصلة اتحاد النقابات العالمى تضامنه الدائم مع الشعب
 الفلسطينى ومقاومته ضد االحتالل ، معلنا انطالق حملة
 دولية لالعتراف بالدولة الفلسطينية بحدودها لعام 1967
 وعاصمتها القدس الشرقية . وطالب اتحاد النقابات العالمى
 ب : نهاية المستوطنات وانسحاب جميع المستوطنين الذين
 استوطنوا عبر حدود عام 1967 ، هدم الجدار الفاصل فى
 القدس ، اعطاء حق العودة لجميع الالجئين الفلسطينيين الى
 ديارهم القائم على قرارات األمم المتحدة بهذا الخصوص ،
 القضاء على اى اقصاء ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية
 وقطاع غزة ، االفراج الفورى على السجناء الفلسطينيين
 وكذلك السجناء السياسيين اآلخرين بالسجون االسرائيلية ،
 انسحاب الجيش االسرائيلى من جميع المناطق المحتلة فى
 عام 1967. بما فى ذلك مرتفعات الجوالن ومنطقة شبعه

 . فى جنوب لبنان
النقابية من جميع انحاء  شارك عددا كبيرا من المنظمات 
 العالم اتحاد النقابات العالمى هذه الحملة عن طريق ارسال

. رسائل دعم وتضامن
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الرفيق لالتحاد  المساعد  العام  االمين  عقد   :  19  –  18 
فى االتحاد  ألعضاء  االجتماعات  بعض  باشو  فالنتاين   / 

. جواتيماال وفى هندوراس ايام 22 – 23 اغسطس

ل الرابع  االجتماع  انعقاد   :  27  –  25 NUESTRA 
نقابى من اكثر من 300  بحضور  نيكاراجوا  فى   امريكا 
 134 منظمة فى 27 دولة باألمريكيتين ، وحضر الجلسة
دولة رئيس  اورتيجا  دانيال   / الرئيس  الرفيق   الختامية 
النقابات اتحاد  عقد   ، االجتماع  بداية  وقبل   .  نيكاراجوا 
الرفيق بحضور  وأصدقائه  اعضائه  مع  اجتماعا   العالمى 
المكتب من  كاردونا  رامون   / والرفيق  باشو  فالنتاين   / 
 األقليمى ألمريكا الالتينية ونائب رئيس االتحاد فى المنطقة

. 

 CEPPWAWU 31 : انعقاد المؤتمر القومى الرابع التحاد
 فى دربن – جنوب افريقا . مثل االتحاد الرفيق / سواديش

. ديف روى االمين العام المساعد لالتحاد
الصحة حول  ندوة  كذلك  العالمى  النقابات  اتحاد   نظم 
سواديش  / الرفيق  ايضا  وحضرها  العمل  فى   والسالمة 

. االمين العام المساعد

سبتمبر

المتحدة األمم  لمنظمة  السادس  المؤتمر  انعقاد   :  5  –  3 
 للمنظمات غير الحكومية ومشاركة ادارة المعلومات العامة
 حول » مجتمعات مستدامة ومسئولية المواطنين » . مثل
 االتحاد الرفيق / فرانك جولد سميث المندوب الدائم لالتحاد
 فى منظمة األمم المتحدة . وكان الرفيق / فرانك الرئيس
المؤتمر خالل  المسائية  العمل  ورشة  جلسة  فى   المساعد 

. وشارك بفاعلية فى التحضيرات للمؤتمر خالل العام

ل العام  المؤتمر  انعقاد   :  10 CONAT االرجنتين  فى 
المجلس عضو  اورتيز  يوسيه   / الرفيق  االتحاد  ومثل   ، 

. الرئاسى لالتحاد من شيلى

العالمى مؤتمرا دوليا فى النقابات  اتحاد   13- 14 : نظم 
 مقر البرلمان االوروبى فى مدينة سالسبرج – فرنسا حول
 » التطورات فى شمال افريقيا والشرق االوسط والعدوانية
الحركة دور  وكذلك  والتضامن  واألممية   .  االمبريالية 
الرفيق/ جورج المؤتمر  هذا  فى  االتحاد  مثل   .«  النقابية 
العامة االمانة  اعضاء  وكذلك  العام  االمين   مافريكوس 
 وممثلين عن المنظمات النقابية من ليبيا- فلسطين – ايران
– الديمقراطية  الكونغو   – السنغال   – افريقيا  جنوب   – 
– الهند   – –كوبا  بيرو   – اليونان   – –البرتغال   فرنسا 
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. ..الح  العرب  العمال  لنقابات  الدولى  واالتحاد   السودان 
 وافق جميع المشاركون باإلجماع على القرارات المتعلقة
 بالتطورات فى ليبيا وسوريا ومصر وفلسطين وسويزالند

.

نقابية حول ندوة  العالمى  النقابات  اتحاد  نظم   :  14 -13 
. نضال جيل الشباب فى ستراسبرج – فرنسا

 22 : نظم فريق اتحاد النقابات العالمى من كولومبيا يوم
 حراك عالمى للتضامن مع الشعب اليونانى ونضالهم ضد
 خنق معايير مناهضة العمل التى تم اعتمادها بذريعة األزمة
 الرأسمالية االقتصادية العالمية من ِقبل االتحاد االوروبى

. والحكومة اليونانية
 وجه الرفيق / فالنتاين باشو االمين العام المساعد لالتحاد
 خطابا لعمال مصنع الكيماويات » بابوتساتيس« فى اثينا

 . ، حيث دعت النقابة إلضراب لمدة ساعة لدعم الحملة
 وشارك كذلك االمين العام وعضو البرلمان اليونانى الرفيق/
 جورج مافريكوس المناقشات فى البرلمان االوروبى حول
، اليونانى  البرلمان  من  المعتمدة  المجحفة   االجراءات 
تسريح 30.000 عامل خدمات االجراءات  تلك   تتضمن 
. للعمال  والمرتبات  المعاشات  فى  ضخم  وخفض   مدنية 
 وتم توجيه التقدير لالمين العام من ِقبل البرلمان اليونانى
 لمبادرة الفريق الكولومبى باالتحاد للدعوة الى يوم تضامن

. عالمى فى 22 سبتمبر مع الشعب اليونانى

 اكتوبر

 3 : يوم الحراك العالمى التحاد النقابات العالمى . كان قد
 تم اختيار هذا اليوم من ِقبل األمانة العامة ليكون الثالث من
 اكتوبر من كل عام وذلك ألنه يوم تأسيس االتحاد فى عام

1945 .
  كانت الشعارات الرئيسية هى : 35 ساعة عمل باألسبوع -
 7 ساعات عمل باليوم – 5 ايام عمل باألسبوع ، الضمان

. االجتماعى ، المفاوضة الجماعية والحريات النقابية
 احتفل اآلالف من العمال بيوم الحراك العالمى داخل اماكن
. نظم العالمية  الرأسمالية   عملهم وناقشوا عواقب األزمة 
العشرات فى  العالمى  النقابات  اتحاد  وأصدقاء   اعضاء 
واالحتجاجات والمظاهرات  االضرابات  الدول   من 
والملصقات التوقيعات  وجمع  المسرحية   واالحتفاالت 
 الخاصة بالمهاجرين ..الخ . والمطالبات القوية حول العالم
 بالضمان االجتماعى والعقود الجماعية و 35 ساعة عمل

. باألسبوع وزيادة األجور
 وجه األمين العام / جورج مافريكوس خطابا تحت عنوان
 » ما هو اتحاد النقابات العالمى« وبعد ذلك بدء مسرحية

 فى وسط اثينا ، وكانت تلك المسرحية من ِقبل اتحاد عمال
اتحاد لتأسيس  للذكرى ال 66  اهدائها  اليونانى وتم   بامى 

. النقابات العالمى

/ جورج الرفيق  لالتحاد  العام  االمين  زار   :  12 – 10 
 مافريكوس مقر بيت العمال فى طهران –ايران بعد قبول
لبيت العام  االمين  محجوب  رضا  على   / الرفيق   دعوة 
النقابات االدارى التحاد  المجلس  االيرانى وعضو   العمل 
وتبادل النقابية  القضايا  ناقشوا  الزيارة  وخالل   .  العالمى 
قام ايضا   . الهامة  القضايا  فى  النظر  ووجهات   الخبرات 
 االمين العام بزيارة العديد من قطاعات الخدمات واإلجابة

 . على تساؤالت مراسلين الوكاالت الصحفية

 11 – 14 : حضور االجتماع اإلقليمى االفريقى لمنظمة
وفد وتكون   . افريقيا  جنوب  فى   12 ال  الدولية   العمل 
 االتحاد من الرفاق / لوالميل سوتاكا من المكتب االقليمى
ال رئيس  ماكوايابا  افريقيا –  فى   NEHAWU لالتحاد 

. ونائب رئيس االتحاد

لوكاالت العالمى  الحوار  دورة  حضور   :  19  –  18 
العمل لتشجيع  الدولية   العمل  لمنظمة  الخاصة   التوظيف 
المندوب اوفيدو  اوزيريس   / الرفيق  وحضرها   ،  الالئق 

. الدائم لالتحاد فى منظمة العمل الدولية

دولى مع االتحاد عن تضامن ودعم  تعبير   :  20 – 19 
 االضراب العام فى اليونان فى 19 – 20 اكتوبر ونضال
 اتحاد عمال بامى اليونانى . وشارك فيه 163 منظمة من
 80 دولة حول العالم بإرسال رسائل تضامنية تم قراءتها

. خالل المظاهرة وبحضور اكثر من 70 الف متظاهر

عمال اتحاد  من  النقابيين  محاكمة  : حضور   21  –  20 
KESK منهم دعوة  تلقى  يعد  ازمير  مدينة  فى   التركى 
ابوستولوس  / الرفيق  االتحاد  ومثل   ، المحاكمة   لحضور 
عن وعبر  اليونسكو  منظمة  فى  لالتحاد  الدائم   المندوب 
العالقات لتعميق  الثنائية  القاءات  وعقد  األممى   التضامن 

. مع النقابات التركية

النقابى التعاون  لمركز  الثانى  السنوى  المؤتمر   :  24 
ماهاديفان الرفيق/  االتحاد  ومثل   ، نيبال  فى   المشترك 
نيابة عن كلمة  القى  والذى  لالتحاد  المساعد  العام   االمين 

. االتحاد

 25 : الدورة ال 36 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو والذى
ابوستولوس  / الرفيق  فرنسا بحضور  باريس –  فى   ُعقد 
عن ممثال  اليونسكو  منظمة  فى  لالتحاد  الدائم   المندوب 
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.االتحاد

الدولى النقابى  لالتحاد  األول  المؤتمر  عقد   :  27 – 26 
 القطاعى للعاملين بالخدمات العامة وحليفاتها وعضو اتحاد
 النقابات العالمى ، فى روما – ايطاليا تحت ضيافة اتحاد
ال له USB عمل  التاسع  العام  المؤتمر  قرارات   لتفعيل 
البرازيل وكذلك قرارات ُعقد فى عام 2009 فى   والذى 
 المؤتمر العام النقابى العالمى التحاد النقابات العالمى ال 16
 والذى ُعقد فى 2011 فى اثينا – اليونان . ان نمو االتحاد
بالخدمات وحليفاتها فى للعاملين  القطاعى  الدولى   النقابى 
 القارة االوروبية والدعم الناتج عنه انما هو شرط اساسى
عن وللدفاع  الموجه  الطبقى  النقابى  العمل  نجاح   ألجل 
، العامة  الخدمات  بقطاع  العاملين  والمصالح   الحقوق 
والديمقراطية المشتركة  الخدمات  تلك  عن  الدفاع   وكذلك 
 USB من اجل الشعوب االوروبية . وان اتحاد عمال ال
االنتهازية ضد  يكافح  العالمى  النقابات  اتحاد  فى   العضو 
 االيطالية والبيروقراطية واالستحواذ الوظيفى المسيطر فى
 النقابات االيطالية التقليدية الكبرى يعتبر خطوة هامة من
وأيضا اوروبا  فى  الموجهه  الطبقية  الحركة  تعزيز   اجل 

. تطور تواجد اتحاد النقابات العالمى فى اوروبا

 نوفمبر

واتحاد العالمى  النقابات  اتحاد  من  كل  من  وفد  زار   :  3 
بامى«  « اليونان  عمال  واتحاد  بيو«   « قبرص   عمال 
قيادات مع  مناقشات  واجروا  سوريا   – دمشق   العاصمة 
 اتحاد عمال سوريا والمنظمات األخرى ، وشارك فى الوفد
 الرفاق / جورج مافريكوس – سوتريس فيالس – جينس
 باسوالس . وعبروا عن دعمهم للشعب والعمال السوريين
 الذين يناضلون من اجل حقوقهم . وابرز الوفد فى كل لقاء
 على ان الشعب السورى هو الوحيد المنوط بالديمقراطية
 واالختيار بحرية لحاضرهم ومستقبلهم. ونحن اذ نعبر عن
السياسية والديمقراطية ومن اجل دستور للحريات   دعمنا 
  جديد ليس لخصخصة القطاعات االستراتيجية لالقتصاد .
 ولقد عبرنا عن دعمنا التحاد عمال سوريا لمحاوالته تحسين
 االجور للعمال والضمان االجتماعى والطرق الحرة للعمال
وجميع التعليم  مثل  العامة  االجتماعية  والمصالح   للحرية 
 الخدمات االجتماعية . ورفض الوفد التدخالت االمريكية
التركية وأمير قطر للحكومة  التدخالت   وحلفائها وطريقة 
مهتمون  « بأنهم  للعالم  االظهار  بالنفاق  يريدون  الذين   ، 
االمبرياليين  ، االمر  حقيقة  فى  ولكن   .  بالديمقراطية«  
الشرق يسمى »  ما  الى خلق  يهدفون  وأدواتهم   وحلفائهم 
 االوسط الجديد« مكون من دويالت صغيرة وأنظمة كالدمية
المتحدة األمريكية الواليات   المتحركة ، حيث ان حكومة 

الناتو«  « االطلسى  شمال  وحلف  االوروبى   واالتحاد 
السياسة ودعم  الطبيعية  الموارد  استغالل  على   عازمون 
اللبنانية والمقاومة  الفلسطينى  الشعب   االسرائيلية لضرب 
االيديولوجى المستوى  على  بالدعاية  يقوموا  وسوف   ، 
لمصالح يعملون   وأنهم  والثقافى  واالقتصادى   والسياسى 

   . رأس المال والشركات متعددة الجنسية

 3 – 18 انعقاد الدورة 312 لمجلس ادارة منظمة العمل
/ الرفيق  االتحاد  مثل   ، سويسرا   – جينيف  فى   الدولية 
العمل الدائم لالتحاد فى منظمة  المندوب  افيدو   اوزيريس 
فى لالتحاد  الدائم  المندوب  ابوستولس   / والرفيق   الدولية 

. منظمة اليونسكو

حول روسيل  لمحكمة  الثالثة  الدولية  الدورة   :  6  –  5 
افريقيا جنوب   – تاون  كيب  فى  ُعقدت  والذى   فلسطين 
بو  / ليبرى والرفيق  اليكسندرا   / الرفيقة  االتحاد   ، ومثل 

. عزيز على من اتحاد عمال السودان

 CBT- CCP 8 – 10 : المؤتمر التأسيسى التحاد عمال
 فى فنزويال ، ومثل االتحاد الرفيق/ فالنتاين باشو االمين

. العام المساعد لالتحاد

 AICCTU 9 -12 : المؤتمر القومى الثامن التحاد عمال
االتحاد ومثل   . الهند   – باهيالى  فى  ُعقد  والذى   بالهند 
منظمة فى  لالتحاد  الدائم  الممثل  افيدو  اوزوريس   الرفيق 
 العمل الدولية والذى القى خطابا نيابة عن االتحاد مشيرا
 الى النقابات الهندية االعضاء ودورهم الفعال ، واالحتفال
الحراك يوم  اطار  فى  االتحاد  لتأسيس   66 ال   بالذكرى 
 العالمى فى الثالث من اكتوبر ونجاح المؤتمر العام النقابى

. العالمى السادس عشر الذى ُعقد فى ابريل بأثينا
 طلب عضوية رسمى AICCTU قدم اتحاد عمال الهند ال
اجتماع خالل  اعتماده  تم  والذى  العالمى  النقابات   التحاد 

.االمانة العامة لالتحاد  فى 12 ديسمبر

لالتحاد السابع عشر  العادى  العام  المؤتمر   :  13 – 11 
 والذى ُعقد فى بنما ، مثل CNTP الوطنى للعمال فى بنما

. االتحاد الرفيق / االمين العام لالتحاد
 وفى اطار هذه الزيارة قابل االمين العام النقابيين الشباب ل
FAT فى بنما ونسق لقاء اقليمى مع ممثلى الحركة النقابية 
 بأمريكا الوسطى وناقشوا التحديات التى يواجهونها وكذلك
وأعضائه العالمى  النقابات  اتحاد  على  التى   االولويات 
 اقتفائها فى المنطقة . وبعد انهاء اعمال المؤتمر قام االمين
التذكارى النصب  على  الزهور  من  اكليل  بوضع   العام 

. للعمال المهاجرين الذين عملوا فى قناة بنما
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عمال التحاد  عشر  الثالث  العام  المؤتمر   :  19  –  16 
CGTP بيرو  – ليما  فى  التشوق  من  جو  فى   والذى 
 بحضور 600 وفد وطنى و 36 نقابى اجنبى حول العالم
العام االمين  ِقبل  من  للمؤتمر  الرسمى  االفتتاح  اُعلن   . 
 التحاد النقابات العالمى الرفيق/ جورج مافريكوس ، ومثل
 االتحاد كذلك الرفيق/ شعبان عزوز رئيس االتحاد والرفيق
 / فالنتين باشو االمين العام المساعد الذى ساهم فى االعمال

. التحضيرية لهذا المؤتمر
باالشتراك دوليا  مؤتمرا  تنظيم  تم   ، المؤتمر  اطار   وفى 
بحضور بيرو  عمال  واتحاد  العالمى  النقابات  اتحاد   مع 
 اكثر من 600 وفد من بيرو و 30 وفد دولى من اعضاء
العالم انحاء  جميع  من  العالمى  النقابات  اتحاد    وأصدقاء 
جورج  / العام  االمين  هم  الرئيسيين  المتحدثون  وكان   , 
ماوال قيكيلى  و  عزوز  شعبان   / والرئيس   ،  مافريكوس 
التحاد العام  و NEHAWU االمين  افريقيا  جنوب   من 
من العالمى  النقابات  اتحاد  رئيس  نائب  ليموس   ياتيستا 
 البرازيل . وكان عنوان المؤتمر » أزمة االقتصاد العالمى
ودور الطبقية  النقابات  وتجاوب  العمال  على   وعواقبها 
 اتحاد النقابات العالمى« وقد لعب الرفيق / فالنتاين باشو
 االمين العام المساعد دورا رئيسيا فى االعمال التحضيرية

. لهذا المؤتمر
لالتحاد العام  االمين  قام   ، بيرو  الى  زيارته  اطار   وفى 

. بتنسيق اجتماع مع اعضاء االتحاد فى منطقة ادينا

 17 – 19 : الندوة الدولية االولى حول موقف المرأة فى
 قطاع الصلب والتعدين والذى ُعقد فى كوبا . منظما من
 ِقبل اتحاد النقابات الدولى القطاعى للعاملين فى الصناعات
 المعدنية والعضو فى اتحاد النقابات العالمى  ونقابة عمل
 المعادن الوطنية فى كوبا ، وحضر هذا الحدث 40 وفد من
 الجنسين من امريكا وإفريقيا وأوروبا ، ونقابات من كوبا
الكنغو وجمهورية  افريقيا  وجنوب  والبرازيل   والمكسيك 
الى اضافة   . الباسك  وجمهورية  وقبرص   الديمقراطية 
 المناقشات حول قضايا المرأة فى قطاع الصلب حول العالم

. . قدم الحضور شرح مفصل لموقفهم فى بلدانهم

العاصمة سانتياجو العالمى فى  النقابات  اتحاد  : نظم   19 
. نقابى  مناضل   120 بحضور  تثقيفية  ندوة  شيلى   – 
 وكان المتحدث الرئيس هو االمين العام الرفيق / جورج
 مافريكوس وكان موضوع خطابة حول » فساد النقابيين

.« والظاهرة االجتماعية

التحاد العامة  االمانة  اجتماع   :  20  –  19  UITBB 
 والذى ُعقد فى ليشبون – البرتغال ، ومثل االتحاد الرفيق

. / ارثر سيكويرا
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 NASU 22 – 23 : المؤتمر العام الخامس التحاد عمال
الرفيق االتحاد  ومثل   ، نيجيريا   – ابوجا  فى  ُعقد   والذى 
النقابات التحاد  الرئاسى  المجلس  موتاجو عضو  كريم   / 
 نيجيريا والذى قدم كلمة نيابة NUATE العالمى من اتحاد
 عن االتحاد حول » حان الوقت إلعادة بناء اسس العمل

. « الطبقى لنضاالتنا النقابية

 23 – 24 : مثل الرفيق / فينكاتشام رئيس لجنة المراقبة
 المالي باتحاد النقابات العالمى فى المؤتمر القومى التحاد

. عمال بامى اليونانى بأثينا – اليونان

 والذى ُعقد BMP 26 – 27 : المؤتمر العام السادس ل
 فى الفلبين ، ومثل االتحاد الرفيق / فالديمير توباز عضو
 المجلس الرئاسى باالتحاد والذى القى رسالة تحية للمؤتمر

. نيابة عن االمين العام لالتحاد

والزراعة » االغذية  لمؤتمر منظمة  الدورة 143   :  28 
االتحاد ومثل   ، ايطاليا   – روما  فى  ُعقد  والذى   الفاو« 
 الرفيق / ريتا مارتوف المندوب الدائم لالتحاد فى منظمة

. الفاو

 حول موضوع » التأميم وليس RMT 28 : اجتماع ال
 الخصخصة » والذى ُعقد فى ليشبون – البرتغال ، ومثل

. االتحاد الرفيق / ارثر سيكويرا من البرتغال

ديسمبر

اتحاد نظم    :  4 NUMSA النقابات حول  دولية   ندوة 
دربن فى  المناخية  والتغيرات  الطبقى  والنضال   العمالية 
العام االمين  الرفيق/  االتحاد  ومثل   ، افريقيا  جنوب   – 
 الذى القى خطابا للندوة قدم فيه موقف ومقترحات الحركة
 النقابية للطبقة الموجهه حول قضايا البيئة . وفى الخامس
من لكل  مشتركة  ندوة  العام  االمين  حضر  ديسمبر   من 
NEHAWU – NUMSA- CEPPWAWU  فى 
 مستشفى انكوسى البرت فى دربن  وتفاعل مع المشاركين
 حول جميع المسائل االيديولوجية والسياسية الحالية المتعلقة
 بالحركة النقابية الدولية للطبقة الموجهه ومهام المناضلون

   . النقابيين للتغلب على األزمة الرأسمالية

 4 – 7 : االجتماع االقليمى ال 15 لمنظمة العمل الدولية
 فى آسيا والمحيط الهادى والذى ُعقد فى كويوتو اليابان ،
 ترأس وفد االتحاد الرفيق/ ماهديفان االمين العام المساعد

. والقى كلمة نيابة عن االتحاد

امريكا فى  النقابات  لشباب  الثانى  االجتماع   :  9  –  7 
 الوسطى بتشجيع من المكتب شبة االقليمى التحاد النقابات
سكرتارية مع  باالشتراك  الوسطى  امريكا  فى   العالمى 
  الشباب باتحاد النقابات العالمى والذى ُعقد فى مكاتب ال
UNDECA فى كوستاريكا . وكانت المشاركة الواسعة 
 من الشباب » 72 مشارك« من بلدان امريكا الوسطى )
 كوستاريكا – بنما – جواتيماال – نيكاراجوا – السلفادور
 والمكسيك ( . وكان هناك تقدما هاما وملحوظا فى مساعى
 الحركة النقابية للطبقة الموجهه واتحاد النقابات العالمى فى
 امريكا الوسطى . وكان موضوع االجتماع هو » األزمة
 االقتصادية لرأس المال والموقف االقتصادى واالجتماعى
والحقوق  ، الوسطى  بأمريكا  دولة  فى كل  العمال   لشباب 
وتنظيم العمالى  والتضامن   ، النقابية  والحريات   العمالية 

.« النضاالت النقابية لشباب العمال فى امريكا الوسطى

 10 – 20 : زيارة وفد نسائى نقابى مكون من 15 نقابية
 من اتحاد النقابات العالمى فى امريكا الالتينية الى الصين
 لحضور الندوة السنوية المنظمة من ِقبل كل من اتحاد عام
ومناسبة  . العالمى  النقابات  واتحاد  الصين  عموم   عمال 
 هذه الندوة ، بدأ الوفد التنسيق لتشكيل امانة المرأة باتحاد

. النقابات العالمى من اجل امريكا الالتينية

 10 – 11 : فى اطار االجتماع الدولى ال 13 لألحزاب
 الشيوعية والعمل فى اثينا – اليونان ، كان هناك اجتماع
العالمى النقابات  اتحاد  وقيادات  بينهم   مشترك   - رسمى 
NEHAWU – POPRCU – SADTU   وغالبية 
 النقابات فى جنوب افريقيا ، وركزت المناقشات على تحليل
دوليا العمال  على  وعواقبه  الحالى  االقتصادى   الموقف 
مبادرات ذلك  عن  ونتج   ، افريقيا  جنوب  فى   وباألخص 
 راسخة ليتم تنفيذها فى عام 2012 على المستوى القطاعى
. وذلك لتشجيع التعاون والتنسيق للعمل فى جنوب افريقيا

 

األنشطة األخرى خالل عام 2011

استضافة الوفود االجنبية

 خالل العام 2011 ، زار العديد من الوفود من قطاع كبير
. للبلدان العالمية المكاتب المركزية التحاد النقابات العالمى

يوليو
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 5 – 6 : قامت المنظمة النقابية لجميع المناضلين االيطاليين
 بزيارة رسمية الى االتحاد وقدموا طلب عضوية USB ال
، االتحاد  عن  ونيابة   ، االتحاد  فى  كامل  كعضو   رسمى 
 وأوضح ان اتحاد USB شكر االمين العام لالتحاد قيادة ال
 النقابات العالمى مسرور الن نقابة طبقية موجهه مناضلة

. قد تم تأسيسها وتعمل فى ايطاليا

نقابات عمال مصر بزيارة رسمية  6 : قام قيادات اتحاد 
. الى المكاتب المركزية لالتحاد

نوفمبر

 23 : قام وفد من اتحاد الشباب فى فيتنام مكون من الرئيس
لقاء بعقد  الشباب  لجنة  فى  آخرون  وأعضاء  ناجويان   / 
 ثنائى  بالمقر الرئيس مع اعضاء لجنة الشباب باالتحاد .
 وناقشوا بفاعلية و ود وروح رفاقية حول الموقف الدولى
الموقف تجاه  النقابية  الحركة  ودور  العمال  شباب   لطبقة 
 الحالى والمشاكل التى يواجهونها بموجب ظروف األزمة
. فيتنام  فى  الموقف  كذلك  وناقشوا   . الدولية   الرأسمالية 
 وتكون الوفد من سفير فيتنام فى اثينا السيد/ فو بنه وفى هذا
 السياق تقرر العمل اكثر قربا مع االتحاد لتنظيم المناسبات
 الثقافية والندوات التثقيفية واللقاءات الدولية والمؤتمرات فى
 فيتنام للقضايا الزمنية . وقد فتح هذا االجتماع االمكانيات
 من اجل التعاون المشترك والتنسيق بين لجنتى الشباب فى

. اليونان وفيتنام

الدعوة تلقى  بعد  االتحاد  ماليزيا مقر  : زار وفد من   23 
 الرسمية من االتحاد . وتكون الوفد من ميشيل هونج رئيس
 سليمان االمين العام للنقابة الوطنية -  NUBE اتحاد ال
 للعاملين بالبنوك – نارينثا رو امين الصندوق – نادراجان
 االمين العام للنقابة الوطنية للعاملين بصناعة المشروبات
ماليزيا فى  الحديدية  السكك  نقابة  رئيس  الرازق  عبد   – 
النقابات اتحاد  رئيس  ايضا  شارك   ، االجتماع  وخالل   . 
فينكاتشالم الرفيق/  والتأمينات  للبنوك  القطاعى    الدولى 
 من الهند . وانتهى االجتماع بتقديم ثالث طلبات عضوية

. لالتحاد
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 يناير

بعد المالية  المراقبة  للجنة  االول  االجتماع   :  11-9 
فى عقد  الذى  عشر  السادس  العالمى  النقابى   المؤتمر 
 المقر الرئيسى التحاد النقابات العالمى فى اثينا- اليونان.
العام. االمين  مافريكوس  جورج  الرفيق/  حضرة   وقد 
الهند الرفيق/ كالم من  باإلجماع   وانتخب هذا االجتماع 

.رئيسا لهذه اللجنة

فى عقد  الذى  الموجهه  الطبقية  النقابات  اجتماع   :  21 
هذا فى  العالمى  النقابات  اتحاد  بتمثيل  وقام   اسبانيا 

.االجتماع الرفيق/ كويم

الثانى عشر التحاد العام  المؤتمر   :  28-26 CGTP.
IN  فى النقابات  اتحاد  ومثل  البرتغال  فى  عقد   الذى 
 هذا المؤتمر الرفيق/باشو االمين العام المساعد والرفيقة/
العمل منظمة  لدى  لالتحاد  الدائمة  المندوبة   اوزوريس 
العالمى النقابات  اتحاد  ممثلو  كذلك  وحضر   الدولية. 
االزمة تأثيرات  حول  البرتغال  التحاد  الدولى   المؤتمر 
 الدولية على االستخدام والعمل والحقوق االجتماعية ورد

.فعل النقابات

 فبراير

الفلسطينى الشعب  لمساندة  المتحدة  االمم  ندوة   :  7-6 
 والذى عقدت فى القاهرة – مصر ومثل اتحاد النقابات
 العالمى الرفيق/ محمد اقنيبى ممثل االتحاد عن فلسطين

.ومستشار الشئون العربية باالتحاد

افريقيا بدولة جنوب  التالية  النقابات  استضافة   :  12-8 
العالمى النقابات  التحاد  السادس  الرئاسى  المجلس   الى 
 الذى عقد فى جوهنسبرج جنوب افريقيا وهى كما يلى:
المعادن لعمل  القومية   النقابة  -  NUMSA النقابة 
 NEHAWU الوطنية للتعليم والصحة والعمال الحليفة
 POPCRU نقابة الحقوق المدنية للشرطة والسجناء –
 نقابة الكيماويات والطاقة وطباعة االوراق واألخشاب –
الحليفة كلمات  . CEPPWAWU والعمال   ووجهة 
 المجلس الرئاسى الرفيق/ جورج مافريكوس االمين العام
رئيس والرفيق/ جاكوب زوما  العالمى  النقابات   التحاد 
ANC  واألمين العام ل SACP الرفيق/ بالد والرفيق 
 رئيس الكوساتو دالمين. تم عقد المجلس الرئاسى تحت
والحروب واألزمات  الرأسمالية  البربرية   «  شعار 
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 االمبريالية , او االشتراكية » حضر المجلس ايضا قادة
اليونان,قبرص, الصين,   , الشمالية  كوريا  من   نقابيون 
الفلبين, بنجالديش,  الهند,  فلسطين,  لبنان,   سوريا, 
الباسك,البرتغال,فرنس نيبال,اسبانيا,دول  بيالروس, 
,بنما,شيلى,بيرو ليا,غينيا,كوستاريكا ,بلغاريا,استرا  ا
جواتيماال,االرجنتين,تونس فينام,كوبا,فنزويال,البرازيل 

.,السودان,الجابون وسويزالند

 11: افتتاح المكتب االقليمى بجوهانسبرج  جنوب افريقيا
اتحاد الى  المنتسبون  من  والثابت  االساسى  الدعم   مع 
 النقابات العالمى فى جنوب افريقيا. وسوف يلعب المكتب
الطبقية النضاالت  تشجيع  فى  المناصر  دورة   االقليمى 
.الموجهه من اجل مصلحة الطبقة العاملة وشعوب افريقيا

 تركيا. DISK 10-12 : الجمعية العامة الرابعة عشر ل
 ومثل االتحاد الرفيق/ فرخات توم العضو االدارى لنقابة
نقابة عضو  اولجا  والسيدة/  اليونان  بأثينا   االتصاالت 

.البنوك والتمويل فى اثينا

االتحاد ممثل  اقنيبى  الرفيق/محمد  زيارة   :22-18 
ومقابلة تونس  الى  العربية  الشئون  ومستشار   لفلسطين 
النقابات اتحاد  اصدقاء  مع  ثنائية  لقاءات  وعقد   نقابيون 

.العالمى فى تونس
 

 EUROF  20-21 : اجتماع المكتب االقليمى ألوروبا
العام االمين  باشو  الرفيق/  االتحاد  ومثل  اثينا.   فى 

.المساعد

 28 : بمشاركة حاشدة ألغلب المنظمات النقابية فى الهند
الثالثاء يوم  لمدة 24 ساعة  بتنظيم اضراب عام   قاموا 
 الثامن والعشرين من فبراير فى العديد من المدن الهندية
لها التى  اليومية  المستلزمات  فى  االسعار  ارتفاع   ضد 
أدى الهندى.  للشعب  الفقر  استمرار  فى  شديد   تأثير 
 اعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمى فى الهند دورا
العمال من  الماليين  وشارك  المبادرة.  هذه  فى   رائدا 
اساسية برواتب  للمطالبة  الناجح  االضراب  هذا   فى 
والضمان العمالية  الحقوق  وتعزيز  الحتياجاتهم   طبقا 
 االجتماعى لكل العمال فى كل القطاعات وسلسلة اخرى
 من الحقوق العمالية واالجتماعية. كان االضراب ناجحا
والتعدين والنقل  واالتصاالت  البنوك  قطاع  فى   للغاية 

.والتجارة والخدمات العامة

مارس

بأسلوب عريق فى للمرأة  العالمى  باليوم  االحتفال   :  8 
للتدريب دراسية  حلقة  تنظيم  بمناسبة  الدول  من   العديد 
وقضايا الدولى  العاملة  المرأة  يوم   « حول   الموجهه 
 CONEP النساء العامالت« وقام بتنظيم االحتفال ال
سيدة  200 من  يقرب  ما  البرنامج  وحضر  النيبال   فى 

.عاملة متخصصة

 9 – 14 : نظم االتحاد النقابى الدولى القطاعى للمعادن
اوروبا فى  األقليمى  المكتب  مع  باالشتراك   والتعدين 
 اسبوع تضامن دولى مع عمال شركة هيلينكى اليونانية

. الذين كانوا فى اضراب طويل

التغذية لمنظمة   31 ال  االقليمى  االجتماع   :  16-12 
فى عقد  والذى  والهادى  آسيا  لمنطقة  الفاو   والزراعة 
.من فيتنام VGCL فيتنام. ومثل االتحاد الرفيق/ باك من

 13 : االتفاقية الثالثة عشر لنقابة الموظفين والذى عقد
االمين ماهديفان  الرفيق/  االتحاد  ومثل  سيرالنكا.   فى 
فقد االتفاقية  هذه  فى  عملة  خالل  ومن  المساعد,   العام 
آلسيا االقليمى  للمكتب  اجتماع  تنظيم  على  االقرار   تم 

.والهادى فى كلومبو, سيرالنكا

 فى الرناكا UITBB 14-17 : لقاء اللجنة التنفيذية ل
يمثلون دولة   15 من  وفد   35 عدد  وحضر   بقبرص. 
البناء وصناعات قطاعات  فى  موجهه  نقابة طبقية   20 
 مواد البناء واألخشاب. وشاركوا وناقشوا واقروا برنامج

.العمل الذى تم اعتماده من جانب اللجنة التنفيذية

العمل منظمة  ادارة  لمجلس  ال 313  :الدورة   30-15 
االتحاد ومثل  سويسرا.  جنيف  فى  عقدت  التى   الدولية 
منظمة لدى  لالتحاد  الدائم  المندوب  اوزيريس   الرفيقة/ 

.العمل الدولية

 22 : نظم اتحاد النقابات العالمى مؤتمرا دوليا فى رام
الفلسطينى ضد الشعب  كفاح  مع  للتضامن  فلسطين   هللا 
االمريكى. الجانب  من  والمؤيدة  االسرائيلية   العدائية 
باالعتراف الموجهه  الطبقية  والنقابات  االتحاد   وطالب 
وعاصمتها  1967 بحدود  الفلسطينية  بالدولة   الفورى 
جورج الرفيق/  المؤتمر  الشرقية.وحضر   القدس 
البرازيل ونقابيون من  لالتحاد  العام  االمين   مافريكوس 
والبرتغال وايطاليا  واليونان  وجالسيا  وفرنسا   وقبرص 
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واألمم وأمريكا  وانجلترا  افريقيا  وجنوب   واسبانيا 
 المتحدة. وحضر وفد االتحاد المؤتمر العام التاسع التحاد
 وحضر ايضا مظاهرة النبى صالح فى GUPW 23 ال
.مارس للتعبير عن التضامن الدولى للنضال الفلسطينى

امريكا فى  الفاو  لمنظمة  االقليمى  :االجتماع   30-26 
ومثل االرجنتين.  ايرس  بيونس  فى  عقد  الذى   الالتينية 

.االتحاد الرفيق/ جوزية لويس من االرجنتين

 CTE 29-30 : المؤتمر القومى السادس والعشرين ل
 اكوادور والذى عقد فى سانتا الينا. ومثل االتحاد الرفيق/
رامون والسيد/  لالتحاد  المساعد  العام  االمين   باكو 

.السكرتير االقليمى

ل األول  القومى  االجتماع   :  1-31 ODT عقد  الذى 
ابوستولس الرفيق/  االتحاد  ومثل  المغرب  الرباط   فى 

.المندوب الدائم لالتحاد فى اليونسكو

 ابريل

 1-8 : مؤتمر العمل العربى التاسع والثالثون الذى عقد
 فى القاهرة مصر ومثل االتحاد الرفيق/ كاسترو عبد هللا

.عضو المجلس الرئاسى من لبنان
 1-6 : الرفيقة اليكسندرا رئيسة قسم االعالم واالتصاالت
وقابلت والكاميرون  نيجيريا  بزيارة  قامت   باالتحاد 
 نقابيون وأعضاء التحاد النقابات العالمى فى هذه الدول
موقف حول  وتحاوروا  الثنائية  االجتماعات   وتبادلوا 
الحركة فى  االتحاد  ودور  افريقيا  فى  العمالية   النقابات 

.النقابية وعمل االتحاد

 4-5 : االجتماع الدولى لألمم المتحدة حول التضمينات
 القانونية والسياسية للسجناء السياسيون الفلسطينيين فى
وحضرت جنيف  فى  عقد  والذى  االسرائيلية   السجون 
االمم فى  لالتحاد  الدائم  المندوب  اوزيريس   الرفيقة/ 
منظمات مع  المشاورات  فى  بمداخلة  وقامت   المتحدة 
 المجتمع المدنى لدعم االعتراف بدولة فلسطين والطرق
 الحالية والمستقبلية للتعاون لدعم القضية الفلسطينية بين

.منظمات المجتمع المدنى

 الذى UISFNAF 6-12 : اجتماع اللجنة التنفيذية ل
 عقد فى داكار, السنغال ومثل االتحاد الرفيق/ ابوستولس
 المندوب الدائم لالتحاد لدى اليونسكو والرفيقة/ اليكسندرا
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.رئيس قاع االعالم واالتصاالت باالتحاد

الذى العالمى  النقابات  التحاد  الدولية  الندوة   :  11-10 
منطقة فى  التطورات  حول  بلجيكا  بروكسل  فى   عقد 
 شمال افريقيا والشرق االوسط والعالم العربى. وحضر
االوسط والشرق  افريقيا  ممثلون من دول شمال   الندوة 

.والعالم العربى

اجل من  العالمى  النقابات  التحاد  الدولية  الحملة   :  17 
ال مع  مشترك  اجتماع  فى  االتحاد  وشارك   فلسطين 
GUPW الذى عقد فى رام هللا وقرروا توجيه نداء الى 
بيانات لتقديم  للتحرك والعمل   كل االعضاء واألصدقاء 
المنظمات وكذلك  بلدانهم  فى  االسرائيلية   للسفارات 
 الدولية للمطالبة باإلفراج الفورى عن كل المناضلون فى
مذكرة بتسليم  المتظاهرون  وقام   . االسرائيلية   السجون 
 مكتوبة وأرسلوا خطابات احتجاج للسفارات االسرائيلية
سياسى سجين   4600 عن  الفورى  باإلفراج   للمطالبة 

:والمناداة
السياسيين .1 السجناء  كل  عن  الفورى   االفراج 

.المحتجزون بدون وجه حق فى السجون االسرائيلية
وغير .2 االنسانى  غير  للحصار  الفورى   الرفع 
االسرائيلى الجيش  وانسحاب  غزة  قطاع  على   العادل 
المحتلة منذ 1967 بما فى ذلك مرتفعات المناطق   من 

.الجوالن ومنطقة شبعة بجنوب لبنان
.هدم الجدار العنصرى .3
وديمقراطية .4 مستقلة  فلسطينية  دولة   اقامة 
الى الفلسطينيين  الالجئين  وعودة  القدس   وعاصمتها 

.وطنهم
كل .5 وتنفيذ  بمسؤولياته  الدولى  المجتمع   تعهد 

.قرارات االمم المتحدة ومجلس االمن
 18-20 : تنظيم اتحاد النقابات العالمى وتحت شعار« من
 اجل تعليم مجانى وعام للجميع« وألول مرة فى افريقيا
المغربى الديمقراطى  العمل  منظمة    ODTبالتعاون مع 
افريقيا فى  العالمى  النقابات  التحاد  االقليمى   والمؤتمر 
 لقطاع التعليم فى الرباط المغرب. مثل االتحاد الرفيق/
اتحاد من  باالتحاد  العامة  االمانة  عضو  على   الصادق 
 عمال السودان.عقد المؤتمر بنجاح كبير وحضور غفير
 من النقابيون والمناضلون من منظمات الطبقة المناضلة
فى وخبراء  النقابات  اتحاد  اصدقاء  من  العديد   وكذلك 
 قطاع التعليم فى افريقيا من دول مثل المغرب والجزائر
افريقيا وجمهورية  وموريتانيا  والسودان   وتونس 
غينيا من  بالمغرب  المهاجرين  من  ونقابيون   الوسطى. 
انتخاب وتم  ورواندا.  وبتسوانا  ومالى  والكونغو   بيساو 

 لجنة من سبعة اعضاء فى نهاية المؤتمر. سوف تهتم هذه
 اللجنة بتشجيع االهداف االساسية التحاد النقابات العالمى
 حيث سينشد التعليم الى الرفاهية لكل المجتمع االفريقى
 ومواصلة االكتفاء من االحتياجات المتزايدة للناس وليس

.لمصلحة الرأسماليين

 21-23 : اجتماع المسيرة الوطنية فى كولومبيا. ومثل
.االتحاد الرفيق/ باكو االمين العام المساعد

ومثل الالتينية  ألمريكا  التنفيذى  المكتب  اجتماع   :  28 
االقليمى المكتب  عن  المسئول  رامون  الرفيق/   االتحاد 
المساعد العام  االمين  باكو  والرفيق/  الالتينية   ألمريكا 
رئيس نائب  مثل  االتحاد  اعضاء  من  العديد   وكذلك 
فى والمنسقون  الرئاسى  المجلس  من  وأعضاء   االتحاد 

.المنطقة وممثلون عن المنظمات المنتسبة لالتحاد

 الذى عقد فى فيرص KTAMS 28 : الجمعية العامة ل
 ومثل االتحاد الرفيق/ بيريز بيرى منسق المكتب االقليمى

.االوروبى لالتحاد

العمال التحاد الثانى لشباب  الدولى  المؤتمر   :  30-29 
 النقابات العالمى والذى عقد فى هافانا  , كوبا على مدار
من عامل  شاب  نقابى   135 المؤتمر  وحضر   يومين. 
دولة  35 من  لالتحاد  والصديقة  االعضاء   المنظمات 
 حول العالم. ناقشوا بنضج وحماسة وروح المبادئ والقيم
 لحركة النقابات الطبقية الموجهه. وناقشوا بطالة الشباب
فى ايضا  وشاركوا  العامل.  للشباب  الحالية   والتحديات 
 المظاهرة الكبرى ليوم االول من مايو » عيد العمال«
النقابات التحاد  شاب  سكرتير  انتخاب  وتم  هافانا.   فى 
العمل خطة  تجسيد  عن  مسئول  يكون  وسوف   العالمية 

.المعتمدة من المؤتمر

 مايو

النقابات التحاد  العام  االمين  الرفيق/  بمشاركة   :  1 
 العالمى فى مظاهرات االول من مايو المنظمة من جانب
التضامن عن  ثانية  مرة  عبر  الذى  اليونان  فى   بامى 
 الدولى الحار لعمال العالم للنضال الطويل والشاق للعمال
الحكومة من  المنفذة  البربرية  السياسة  ضد   اليونانيين 
النقد بالتعاون مع االتحاد االوروبى وصندوق   اليونانية 
 الدولى والبنك المركزى االوروبى. وتم تنظيم مظاهرة
 االول من مايو بواسطة النقابات اليونانية للطبقة الموجهه
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 خارج صناعة الصلب » هيلنيكى« الذى مازال عمالها
لتحتل اشهر  ستة  من  يقرب  لما  مستمر  اضراب   فى 
الطرد اليونانية ضد  العاملة  الطبقة  كل  لنضال   المقدمة 
 واالستقطاعات الضخمة للرواتب والضرائب الثقيلة ...
 الخ. ولقد كان اتحاد النقابات فى صفهم منذ البداية عن
الدولية الحراك  ايام  مثل  هامة  مبادرات  تنظيم   طريق 
 للتضامن مع نضالهم وعشرات من الوفود الغربية قاموا
.بزيارة صناعة الصلب وخاطبوا العمال خالل هذه الفترة

 والذى عقد CONEP 1 : المؤتمر القومى الخامس ل
روى دف  الرفيق/  االتحاد  ومثل  النيبال  كاثماندو   فى 
المؤتمر حضور  تم  الهند.  من  المساعد  العام   االمين 
 350 وفد الذى قام ايضا بالمشاركة فى المسيرة الكبيرة
 بمناسبة االول من مايو. انتخب المؤتمر اللجنة التنفيذية
 من 65 عضو واعتمد 22 قرار لتحليل الموقف الحرج

.للنيبال والتوجه المستقبلى للحركة النقابية النيبالية

 8 : االجتماع السنوى بين األمانه العامة لالتحاد وقادة
االقليمية المكاتب  ورؤساء  الدولية  النقابات   اتحادات 
خطوة االجتماع  كان  اليونان.  فى  عقد  والذى   لالتحاد 
العالمى النقابى  المؤتمر  تنفيذ قرارات  اتجاه   اخرى فى 
 السادس عشر لتعزيز اتحادات النقابات الدولية والمكاتب
الرئيس العالمي. وكان الهدف  النقابات   االقليمية التحاد 
 بجدول اعمال االجتماع هو االعداد ليوم الحراك العالمى
كامال. مناقشته  تم  والذى   2012 اكتوبر   3 يوم   فى 
اكد العالمى  الحراك  يوم  اكتوبر 2012  الثالث من   فى 
المستوى على  النضال  لتنظيم  تصميمهم   المشاركون 
 الدولى باإلضرابات والمظاهرات والتعبئة واألنشطة فى
 عشرات الدول بالقارات الخمس لوضع نهاية لالستغالل
 المتوحش للشركات متعددة الجنسية. وللمطالبة بالحق فى
 طعام وماء نظيف ومسكن ودواء وتعليم ونقل وخدمات

.عامة مجانية وذات جودة للجميع

للمتقاعدين الدولى  النقابات  اتحاد  لتأسيس  اجتماع   :  9 
 والذى عقد فى اثينا اليونان وتم انتخاب لجنة تحضيرية
 للتحرك الى االمام مع االستعدادات لتأسيس مؤتمر ليعقد

.فى اسبانيا مطلع 2013

 10-30 : الدورة التدريبية الدولية لمنظمة العمل الدولية
الالئق« العمل  لتعزيز  االجتماعية  السياسات   «  حول 
 والذى عقدت فى جنيف سويسرا . ومثل االتحاد الرفيق/

.فلورانس من الجابون
االدارية للخدمات  العامة  النقابة  اجتماع   :  16-15 
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 واالجتماعية والذى عقد فى القاهرة مصر تحت عنوان«
والبطالة الفقر  وعواقب  غزة  قطاع  فى  العمال   مشاكل 
الرفيق/ جورج مافريكوس  للفلسطينيين« ومثل االتحاد 
الشئون مستشار  اقنيبى  محمد  والرفيق/  العام   االمين 

. العربية

فى امريكا  نيوستا  لنقابة  الخامس  االجتماع   :  23-21 
العام االمين  باكو   / الرفيق  االتحاد  ومثل   المكسيك 

.المساعد

نقابية منظمة عن طريق دولية  اول محكمة   :  25-22 
العماليون المحامون  وجمعية  العالمى  النقابات   اتحاد 

.لكولومبيا فى بوجوتا

 22 : ندوة مشتركة التحاد النقابات العالمى ومنظمة العمل
 الدولية حول » حماية االمومة فى العمل » التى عقدت
الندوة استضافة  وتم  افريقيا.  جنوب  جوهانسبرج   فى 
 ووجهت الرفيقة/ اليكسندرا رئيسة   NEHAWUاتحاد
قضايا حول  كلمة  باالتحاد  واالتصاالت  االعالم   قطاع 
 حقوق االمومة للعامالت ولتشجيع اصواتهم وحضورهم
 خالل التنظيم وتطوير السياسات النقابية واالستراتيجيات

.للنضال من اجل حقوق االمومة

القومى ل المؤتمر   :  26-23  NUM  الذى عقد فى 
دف الرفيق/  االتحاد  ومثل  افريقيا  جنوب   جوهانسبرج 
رئيس اليكسندرا  والرفيقة/  المساعد  العام  االمين   روى 

.قطاع االعالم واالتصاالت باالتحاد

25 : اجتماع المجل
 لبنان بمناسبة يوم التحرير ومثل CGTLس التنفيذى ل
لدى لالتحاد  الدائم  المندوب  ابوستولس  ارفيق/   االتحاد 

. اليونسكو
العالمى النقابات  التحاد  التحضيرى  االجتماع   :  29 
 للمنتسبين واألصدقاء من اجل مؤتمر العمل الدولى ال

.101 والذى يعقد فى جنيف سويسرا

يونيو

رفيع بوفد  العالمى  النقابات  اتحاد  مشاركة   :  14-30 
الدولى وعبر العمل  الدورة 101 لمؤتمر   المستوى فى 
 فى اللجان والجلسات العامة عن مطالب االتحاد من اجل
.مصلحة الطبقة العاملة فى كل القضايا القومية والدولية

التاسع   ل المؤتمر   :  8-4 NUMSA الذى عقد فى 
 دربن جنوب افريقيا ومثل االتحاد االمين العام الرفيق/
 مافريكوس والسيد /محمد اقنيبى مستشار الشئون العربية

.وممثل االتحاد لفلسطين
 

الشركات عبر العالمى عن  النقابات  اتحاد  اجتماع   :  7 
بجنيف الدولية  العمل  منظمة  فى  عقد  الذى   الوطنية 

.سويسرا فى اطار مؤتمر العمل الدولى ال 101

 11 : اجتماع المجلس الرئاسى ومجلس االصدقاء غير
.الرسميين حول حرية التعبير والحقوق النقابية

 13 : نشاط اتحاد النقابات العالمى للتضامن مع الشعب
.الفلسطينى فى اطار مؤتمر العمل الدولى ال 101

اتحاد بين  المشترك  التنظيم   :  14-12 
االعضاء ومنظماته  العالمى   النقابات 
TUPAS,NATU,KATIPUNAN,BMP للندوة 
الندوة هذه  وكانت   « واألطفال  النساء  تجارة   «  حول 
فى عقد  الذى  االطفال  لعمالة  العالمى  اليوم   6/12  فى 
 ماتيال, الفلبين هذه المدينة حيث ترتفع بشدة تجارة النساء

. واألطفال . ومثل االتحاد الرفيقة/ تاسيا

 فى دولة الباسك . LAB 20-22 : المؤتمر القومى ل
.ومثل االتحاد الرفيق/ باكو االمين العام المساعد

 21 : قيام المكتب االقليمى بجنوب افريقيا وبالتعاون مع
اعضاء اتحاد النقابات العالمى

PPWAWU,NUMAS,NEHAWU,
POPCRU . بتنظيم مسيرة يوم 6/21 فى بروتوريا 
نضال لتأييد  االسرائيلية  السفارة  الى  افريقيا   جنوب 
الفلسطينى. وقد سلم المتظاهرون بيان مطالبين  الشعب 
محتجزون سياسى  الفورى عن 4700 سجين   االفراج 

.فى السجون االسرائيلية

 29-30 : اجتماع شباب العمال التحاد النقابات العالمى
االرجنتين. ايرس  بيونس  فى  عقد  والذى  كون   جنوب 
الكفاح الذى تم مناقشتها هى  الرئيسى  الموضوع   وكان 
 ضد البطالة والحقوق الكاملة للضمان االجتماعى والعمل
 واألجور وتراخى العمل . ومثل االتحاد الرفيق/ رامون
 المنسق االقليمى. وشارك فى االجتماع 65 وفد من 32
اوروجواى, براجواى,  شيلى,  االرجنتين,  من   منظمة 



2012

47تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

20
12

.1
3

20
12

.1
4

20
12

.1
5

20
12

.1
6

 البرازيل,اكوادور, المكسيك, كوبا ووضعوا خطة عمل
 بمبادرات ليتم تنفيذها فى دول مختلفة فى امريكا الالتينية.
الشباب اجتماع  االورجواى  تستضيف  بأن  اقتراح   وتم 
 القادم لجنوب كون  2013 . وكانت المبادرة الرئيسية
 لألمانة العامة التحاد النقابات العالمى قد تم دعمها من
 خالل التجمع العمالى فى االرجنتين. وسوف يتم تنظيم
 اجتماعات اقليمية وتضامن اممى وبرامج تثقيفية وتدريبية
وتنظيم حراك الشباب  تتقابل سكرتارية   نقابية. وسوف 
 دولى لإلفراج عن الكوبيين الخمسة واالعتراف بالدولة
 الفلسطينية ودعم نضال مناهضة االمبريالية والتضامن

.مع شعب الصحراء الغربية وشعب سوازيالند

يوليو

والحركة االعالم   « حول  مشتركة  ندوة   :  16-13 
/ الرفيقة  االتحاد  ومثل  النيبال  كاثماندو  فى   النقابية« 
 اليكسندرا رئيس قطاع االعالم واالتصاالت. وتم دعوة
 االتحاد وإلقاء كلمة فى اجتماع مجلس مؤسسة المعلمين

.الوطنية بالنيبال

مع باالشتراك  الصيفية  المدرسة  تنظيم  تم   :  17-12 
SNAPEST المدرسة عنوان«  تحت  الجزائر   فى 
 العامة والجنسية والحشد النقابي« ومثل االتحاد الرفيق/

.ياسين بن شيخا المستشار فى افريقيا

فى عقد  الذى  النيل  حوض  لدول  النقل  اجتماع   :  17 
عضو سوتكا  الرفيق/  االتحاد  ومثل  مصر   القاهرة 
المكتب ومنسق  افريقيا  جنوب  من  الرئاسى   المجلس 
الرئاسى المجلس  الكريم عضو  والرفيق/ عبد   االقليمى 
الجوى بالنقل  العاملين  لنقابة  العام  نيجيريا واألمين   من 
 والرفيق/ جورج عن قطاع النقل ورئيس ادارة العالقات

.الدولية فى بامى

ال تنظيم   :  17CTA  الثالث ومثل المؤتمر   لألندلسية 
.االتحاد الرفيق/ كويم عضو المجلس الرئاسى

ألمريكا العمال  لشباب  الثالث  االجتماع   :  18-17 
تحت نيكاراجوا  منجوى  استضافته  والتى   الوسطى 
اقام ولقد  التحديات«  يواجهون  العمال  شباب   «  شعار 
 الحدث بإجماع االراء والتعاون حول قضايا الشباب فى
 المنطقة التى تواجه مشاكل مثل الفقر والبطالة والجريمة
للنظام التعليم وإدمان المخدرات ... الخ. نتيجة   ونقص 
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.الرأسمالى

 18-19 : حضور الرفيق/ محمد اقنيبى ممثل فلسطين
التأسيسى المؤتمر  العربية  الشئون  ومستشار   باالتحاد 

.التحاد عمال البحرين الحر

المجلس عضو  كومار  الرفيق/  حضور   :  23-21 
السالم ومؤتمر  العالمى  السالم  مجلس   الرئاسى جمعية 
 العالمى الذى عقد فى كاثماندو النيبال والذى تم تنظيمه

.من جانب مجلس السالم العالمى

 21-25 : زيارة الرفيق جورج مافريكوس االمين العام
 لالتحاد الى نيويورك وعقد اجتماع ثنائى مع المنظمات
من االتحاد  وأصدقاء  المناضلون  والنقابيون   النقابية 
 امريكا الشمالية. وخالل الزيارة القى خطاب فى اجتماع
والقى الصحية.  الرعاية  وعمال   1199  المستشفى 
العمالى التثقيف  ومركز  مورفى  معهد  فى   محاضرة 
 والدراسات العمالية. وشارك فى مسيرة للعمال وشارك

.« مع حركة » احتلوا شارع سوق المال

وقنصليات سفارات  عند  حشودا  االتحاد  تنظيم   :  20 
لالستنكار مذكرات  بتسليم  وقامت  سوازيالند   مملكة 
سوازيالند حكومة  فى  للعمل  المناهضة  السياسات   عن 
الجديد النقابى  باالتحاد  الفورى  باالعتراف   والمطالبة 

 TUCOSWA .وهو

 اغسطس

اثينا فى  لالتحاد  المركزية  المكاتب  نظمت   :  12-29 
للنقابيين من  اليونان دورة تدريبية على مدار اسبوعين 
 جنوب افريقيا بروح المجلس الرئاسى السادس لتشجيع

.التثقيف العمالى

المساعد العام  االمين  باكو  الرفيق/  قام   :  23-20 
بتمثيل االتحاد وحضور المؤتمر القومى الثانى عشر ل

FNTMMSP  فى بيرو.

سوتاكا الرفاق  من  كل  االتحاد  بتمثيل  قام   :  26-24 
االعالم قطاع  رئيسة  اليكسندرا  االقليمى,   المنسق 
ناميبيا عمال  التحاد  الثامن  المؤتمر  فى   واالتصاالت 

. فى ناميبيا  MANWU للصلب

عضو مارسيال  الرفيقة/  االتحاد  بتمثيل  قام   :  28-25 
العامة للنقابة  العشرون  المؤتمر  فى  الرئاسى   المجلس 

.لعمال الزراعة الغينية فى غينيا

فى والذى عقد  لعام 2012  النقابى  المنتدى   :  30-28 
 بكين الصين من جانب اتحاد نقابات عموم الصين تحت
 عنوان« احترام العمل وحماية الحقوق العمالية« وشارك
برئاسة المستوى  رفيع  بوفد  اعمالة  فى  النقابات   اتحاد 
العموم االمناء  روى  دف  والرفيق/  ماهندفان   الرفيق/ 
 المساعدون والرفيق/ عبد الكريم عضو المجلس الرئاسى
ل العام  االمين  فيكلى   بجنوب  NEAWUوالرفيق/ 
64 من  وفد   115 حضرة  الذى  المنتدى  هذا   افريقيا. 
انقابات اتحاد  وبالنيابة عن  بالعالم.  دولة  من 54   نقابة 
العامة. بالجلسة  كلمة  ماهندفان  الرفيق/  وجه   العالمى 
وسوف االفتتاحية  الجلسة  النقابيون  شباب   وحضر 
 يتابعون برنامج تدريبى فى بكين ومدن اخرى اتم اعداده

.خصيصا من جانب اتحاد عمال عموم الصين

 28-30 : فى اطار التعاون المشترك بين اتحاد النقابات
 العالمى واتحاد عمال عموم الصين وثمانية اعضاء من
 وفد الشباب التحاد النقابات العالمى من افريقيا« جنوب
الكاميرون,جامبيا  افريقيا,نيجيريا,الجابون,السنغال, 
برنامج لحضور  بكين  الى  سافروا  العاج«   وساحل 

تدريبى لمدة اسبوعين

اتحاد نظمه  والذى  للتعدين  العالمى  المؤتمر   :  30-29 
 النقابات الدولى للمعادن والتعدين واتحاد النقابات العالمى
من اكثر  بحضور  سانتياجو  شيلى  فى  المناجم   واتحاد 
الدول االوروبية العديد من  المؤتمر من  الى   112 وفد 
الخاصة المرتبة  التعدين  يحتل  حيث  وآسيا   واألمريكية 
والكيوباك وكولومبيا والبرازيل   مثل شيلى واألرجنتين 
ثرية مناقشات  هناك  وكان  وآخرين.  والهند   والبرتغال 
 حول موضوعات مختلفة تخص التعدين والمحاجر مثل
ومسئولية والمنبع  التعدين  وموقف  والصحة   السالمة 

.البيئة لشركات التعدين العابرة القومية

 سبتمبر

ل عشر  السادس  القومى  المؤتمر   :9-8NFIRTW  
.  VGCL الذى عقد فى الهند ومثل االتحاد وفد من
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للطبقة والنقابيون  للعمال  االقليمى  االجتماع   :  15-14 
ومثل كولومبيا.  بوجوتا  فى  تنظيمه  تم  والذى   الموجهه 

.االتحاد الرفيق/ رامون المنسق االقليمى

جورج الرفيق/  برئاسة  المستوى  رفيع  وفد   :  21-17 
 مافريكوس االمين العام والرفيق/ دف روى االمين العام
 المساعد لحضور المؤتمر القومى الحادى عشر للكوساتو
 فى جوهانسبرج جنوب افريقيا حيث اخذ المؤتمر قرارا

.بعودة الكوساتو الى عضوية اتحاد النقابات العالمى

الدولى النقابات  التحاد  العشرون  المؤتمر   :  20-19 
 للمعلمين والذى عقد فى كراكس فنزويال بالمشاركة مع
 نقابات المعلمين فى فنزويال . وشارك به 24 دولة من
 آسيا وإفريقيا وأوروبا  وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية
نقابة 205 وفد ومعلمين. ومثل  والشرق االوسط. 31 
وصوت المساعد.  العام  االمين  باكو  الرفيق/   االتحاد 
 كذلك على خطة العمل التحاد النقابات الدولى للمعلمين
 2012-2013 . وتم انتخاب قيادة جديدة لالتحاد الرفيق/
اسماعيل حسن  والرفيق/  عاما.  امينا  بيريز   اورالند 
لالتحاد االنضمام  جديدة  نقابات  عشرة  وطالب  رئيسا. 

FISE  .

 اكتوبر

 3 : تم تنظيم يوم الحراك العالمى الناجح بواسطة اتحاد
المطالب حول  وأصدقائه  وأعضائه  العالمى   النقابات 
والمسكن والكتب  والدواء  والماء  الطعام   « ل   الحيوية 
القومية متعدية  الشركات  انشطة  مستنكرين   للجميع« 
 التى تنهب الموارد الطبيعية للناس. وتم تنظيم اضرابات
 ومظاهرات وأنشطة فى اكثر من 45 دولة بحضور مئات
مطبوعات توزيع  وتم  العالم.  حول  العمال  من   اآلالف 
 ومواد توضيحية بهذا الخصوص والمطالب حول العالم.
 وكان النشاط الرئيسى التحاد النقابات العالمى باالشتراك
ايطاليا و  USB مع ففى  PAME من  اليونان.   من 
الفاو منظمة  مكاتب  امام  االحتجاج  كان  ايطاليا   روما 
 للمطالبة بخفض االسعار للمستلزمات اليومية لكل الناس
نقابيون بمشاركة  االحتجاج  هذا  وكان  العالم.   حول 
هامة مبادرات  اعتماد  وتم  متعددة.  قارات  من   آخرون 
فى المثال,  سبيل  فعلى  االخرى.  الدول  فى   وبالتساوى 
العديد  الهند شارك االعضاء الست فى المظاهرات فى 
 من المراكز والمدن. كان هناك كذلك انشطة منفصلة عن
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والتمويل. وتم لإلنشاءات  الدولى  النقابات  اتحاد   طريق 
لغات بعدة  العالمى  النقابات  اتحاد  من  ملصقات   توزيع 
 مختلفة مثل الهندى, تاميل, بنغالى ... الخ. وعدة آالف
 من الكتيبات قد تم توزيعها كحملة مادية باللغات الهندية
.المختلفة وقد اعطى ذلك الدعاية التحاد النقابات العالمى

النقابات التحاد  والهادى  آلسيا  االقليمية  القمة   :  7-6 
كلومبو فى  التأسيسى  المعهد  فى  بدأت  قد   العالمى 
 سيريالنكا بحضور عدد كبير من الوفود من آسيا ومنطقة
فى عديدة  نقابات  عن  ممثلون  القمة  وحضر   الهادى 
 الجزيرة والذى تم تنظيمه بنجاح بواسطة نقابة العاملين
 بالشركة وكل نقابات سيلون. وممثلون عن النقابات من
بما فى نيبال, ماليزيا,فيتنام, كمبوديا.   الهند, بنجالدش, 
النقابات التحاد  المساعد  العام  واألمين   ذلك 24 عضو 
القمة هذه  فى  شاركوا  قد  ماهدفان  الرفيق/   العالمى 
بالمنطقة. للعمال  والعملية  المعيشية  الظروف   وناقشوا 
 وخطة عمل المكتب االقليمى واالحتياج لتنسيق االعمال
بكفاح العالمى  النقابات  التحاد  واألصدقاء   لألعضاء 

.مشترك

مؤتمر فى  العالمى  النقابات  اتحاد  تمثيل  تم   :  12-11 
اتحاد عمال بواسطة  تنظيمه  تم  والذى  المطاط   صناعة 
 بفرنسا. وحضرة  CGT التابع لل  FNIC الكيماويات

.الرفيقة/ اليكسندرا رئيس قطاع االعالم واالتصاالت

الشباب لجنة  عضو  سيباندا  الرفيق/  وجه   :  14-12 
جنوب فى  العمال  لشباب  للكفاح  دعم  رسالة   باالتحاد 
ل الشباب  منتدى  مؤتمر    NUMSA افريقيا وحضور 

.فى جوهانسبرج جنوب افريقيا

كوام الرفاق/  من  كل  االتحاد  بتمثيل  قام   :  23-21 
العالقات موظف  بيكاشا  و  الرئاسى  المجلس   عضو 
ل السابع  المؤتمر  إلفريقيا.  االقليمى  بالمكتب   الدولية 

UGTSARIO  فى الصحراء الغربية.

 22 : تم توجيه خطاب الى حكومة الكاميرون ومنظمة
 العمل الدولية الستنكار االمانة العامة لالتحاد لسجن قائد
 الرفيق/ بونى فيس بموجب  FESCOS_CAM ال

.اوامر سلطات الكاميرون

 25-28 : التعبير عن التضامن لكفاح عمال جنوب افريقيا
 اثناء مؤتمر التضامن الدولى الذى عقد فى جوهانسبرج
بيكاشا من السادة/ سوتاكا و  بذلك  افريقيا. وقام   جنوب 

.المكتب االقليمى إلفريقيا

 نوفمبر

 1-2 : اجتماع االمانة العامة مع اتحادات النقابات الدولية
بالقرب من تم تنظيمه فى قبرص تحت شعار«   والذى 
 اماكن العمل وبناء المنظمات القطاعية المناضلة فى كل

.« مكان. وتنسيق جهودنا على المستوى الدولى

 1-16 : مشاركة اتحاد النقابات العالمى فى الدورة 316
 لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية فى جنيف سويسرا.
النقابات الجماعية التحاد  المجالس  نتائج  الوفد  قدم   وقد 
الدولية المنظمات  فى  االتحاد  لتشجيع حضور   العالمية 
 والدفاع عن الحقوق والناس العاملين فى القضايا االقليمية

.والدولية

 7-8  : مؤتمر اتحاد النقابات العالمى للطاقة والذى عقد
 فى طهران ايران تحت عنوان« الطرق للطاقة وعدائية
 االمبرياليين على حساب العمال والشعوب« وتم استضافة
 المؤتمر بواسطة بيت العمال االيرانى. وتم اعتماد قرار
 هام بالمؤتمر من اجل عمال الطاقة فى العالم. وحضر

.المؤتمر 45 وفد من 13 دولة

النقابات التحاد  القادم  للمؤتمر  تحضيرى  اجتماع   :  9 
 الدولى للمتقاعدين وتم عقدة فى اثينا اليونان ومثل االتحاد

.الرفيق/ باكو االمين العام المساعد

 10 : مثل الرفيق / باكو االمين العام المساعد االتحاد فى
 المؤتمر العشرين التحاد المتقاعدين فى القطاع الخاص

.فى اثينا

 17 : بينما المذبحة االسرائيلية ضد الشعب الفلسطينيى
 لم تنبسط, عبر اتحاد النقابات العالمى عن ادانته القوية
 ضد سياسة الحكومة االسرائيلية بدعم من امريكا. ونظم
 احداث تضامنية مع نضال الشعب الفلسطينيى وفى هذا
 االطار قام وفد من اتحاد النقابات العالمى برئاسة االمين
 العام وبصحبة مناضلون فلسطينيون فى اليونان بوضع

.إكليل من الزهور بمناسبة تكريم ضحايا قطاع غزة

اتحاد تنظيمها بواسطة  تم  ندوة على جزأين   :  27-17 
 النقابات العالمى وأعضائه فى امريكا الوسطى وخاصة
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 نانما , جواتيماال , السلفادور, نيكاراجوا,كوستاريكا فى
 اطار القرارات الجماعية لالتحاد لتعزيز التثقيف العمالى
قطاع رئيس  اليكسندرا  الرفيقة/  المحاضرون   وكان 
بالتعاون مع بالتاس صحفى  والرفيق/  باالتحاد   االعالم 
الى دور االعالم فى اشاروا  قد  العالمى  النقابات   اتحاد 

.النضاالت للحركة النقابية الدولية

 27-30 : المؤتمر القومى االربعون لمؤتمر نقابات عموم
 الهند الذى يعتبر واحدا من االعضاء المؤسسين التحاد
 النقابات العالمى والمعروف عالميا بدورة التاريخى فى
 الحركة النقابية بالهند والذى عقد فى بومباى الهند. ومثل
 االتحاد الرفيق/ مزوندى مايكل عضو المجلس الرئاسى

.بجنوب افريقيا  NEHAWU ورئيس

 29-30 : المؤتمر الدولى التحاد النقابات الدولى للطاقة
 والذى عقد فى كراكس فنزويال. وحضرة اكثر من 70
 وفد من 39 دولة واثروا القرارات وخطة العمل لالتحاد
الرفيق/ هى  جديدة  قيادة  انتخاب  وتم  للطاقة   الدولى 
 مارتن رئيسا من المكسيك والرفيق/ سيمون امينا عاما
كل من  للرئيس  نائب  انتخاب  وتم  افريقيا.  جنوب   من 
والنشاط التعاون  لتحسين  المالية  اللجنة  وكذا   منطقة 

.التحاد النقابات الدولى للطاقة

 29-30 : بنجاح عظيم ألعضاء اتحاد النقابات العالمى
مع بالتعاون  ندوة  باستضافة  قاموا  السنغال  داكار   فى 
 االتحاد حول » العمالة المهاجرة« ومثل االتحاد الرفيق/
 كويم عضو المجلس الرئاسى والرفيق/ بن شيكا المستشار

.عن افريقيا

ديسمبر

النقابية الوحدة  لمنظمة  العاشر  العادى  المؤتمر   :7-1 
 والذى عقد فى الجزائر وحضرة  OATUU االفريقية
 150 وفد من كل افريقيا وكان هناك ممثلون من قارات
 مختلفة. ومثل االتحاد الرفيق/ محمد شعبان رئيس اتحاد
المجلس عضو  الكريم  عبد  والرفيق/  العالمى   النقابات 

.الرئاسى من نيجيريا

 3 : شارك الرفيق/ ابوستولس المندوب الدائم لالتحاد فى
.اليونسكو االحتفال باليوم الدولى للمعاقين

 الذى عقد فى  UITBB 3-4 : اجتماع االمانة العامة ل
العامة لالتحاد الرفيق/  فيجو كاليسا حيث مثلت االمانة 
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.آرثر عضو االمانة العامة

 5-16 : تنظيم المكاتب المركزية لالتحاد فى اثينا اليونان
امريكا من  لنقابيون  اسبوعين  لمدة  التدريبية   الدورة 
الرئاسى المجلس  قرارات  بروح  والالتينية   الوسطى 

.السادس لتشجيع التثقيف العمالى

القومى للمؤتمر  خطاب  العام  االمين  توجيه   :  7-6 
.السادس والعشرين لبيو قبرص

الحكومية غير  للمنظمات  الدولى  :المؤتمر   14-12 
 الذى نظمته اليونسكو ومثل االتحاد الرفيق/ ابوستلوس

.المندوب الدائم لالتحاد باليونسكو

مع النقابى  للتضامن  الدولى  المؤتمر  خالل   :  15-14 
  CGTP-IN فلسطين والذى عقد فى البرتغال من جانب

.مثل االتحاد الرفيق/ باكو االمين العام المساعد .

الجزء الثانى
استضافة الوفود االجنبية

يناير
 

 22-27 : قبول دعوة من اتحاد النقابات العالمى لقادة من
والسجون للشرطة  المدنية  الحقوق    POPCRU نقابة 
هم اعضاء  ستة  من  مكون  بوفد  االتحاد.  مقر   لزيارة 
 الرفاق/ مابهيدا نائبا عن الرئيس – شيمانج النائب االول
ليمبوبو فرانس –  الثانى –  النائب  ماريكوا   للرئيس – 
قادة مع  الرسمى  االجتماع  وخالل  الصندوق.   امين 
 االتحاد تمت مناقشة الموضوعات وخالل بقائهم فى اثينا
 كان لهم برنامج ثرى للقاءات نقابية وسياسية ونتيجة لهذه
كاملة لعضوية  رسمى  طلب  النقابة  قدمت   االجتماعات 

.التحاد النقابات العالمى

 مارس

. بتسوانا  نقابات  اتحاد  من  ثالثة  من  وفد   :  29-28 
 الرفاق/ آالن رئيس النقابة – موتشا االمين العام – اميليا
االتحاد لمقر  رسمية  بزيارة  وقاموا  المرأة.   سكرتيرة 
 وعقدوا لقاءات ثنائية مع االمانة العامة ووافقوا فى جو

 من الود على تعزيز العالقات والعمل المشترك وكذلك
 والمكتب االقليمى  BFTU تشكيل التعاون المشترك بين
 إلفريقيا فى جوهانسبرج بجنوب افريقيا وخالل زيارتهم
النقابية المنظمات  مع  لقاءات  الوفد  عقد  اليونان   الى 

.اليونانية وقادة بامى

 ابريل

 3-5 : وفد مصرى مكون من الرفاق/ محمد سامى رئيس
 النقابة العامة للخدمات االدارية – مصطفى رستم رئيس
االتحاد. لمقر  رسمية  بزيارة  قاموا  الدولية   العالقات 
 وقامت النقابة العامة للخدمات بتقديم طلب عضوية كامال

.لالتحاد وتم االتفاق على تعزيز العالقات المشتركة

العام االمين  والنضال عقد  الود  : فى جو من   25-21 
ممثل بريجور  الرفيق/  مع  ثنائيين  اجتماعين   لالتحاد 
االخير  ZHANARTU ال وبقبول  كازاخستان   فى 
 دعوة االتحاد لزيارة المقر الرئيسى ايام 22-25. وعقد
اليونانيون النقابيون  القادة  مع  ثنائى  اجتماع   الطرفان 
 وقيادة بامى. وخالل الزيارة كان للجانبين الفرصة لتبادل
كازاخستان فى  العاملة  الطبقة  ظروف  حول   الخبرات 
ونوع النقابية  للحركة  والنضال  والتحديات   والعالم 
بيئة فى  اليوم  المطلوبة  العاملة  للطبقة  النقابية   الحركة 
ينسق وسوف  االمبريالية.  لمناهضة  المكثف   التنافس 
االعمال كازاخستان  اتحاد  مع  العالمى  النقابات   اتحاد 
تعزيز الى  تهدف  التى  والدولى  القومى  المستوى   على 
 النشاط النقابى الحر والديمقراطى. ووافق كال الجانبين

.على تعزيز العالقات والعمل المشترك فى المستقبل

مايو

 28-1 : قام الرفاق/ محمد حمزة ونصر ين محمد من
.بيت العمال االيرانى بزيارة للمكاتب المركزية لالتحاد

يوليو

ثنائى مع وفد العام لالتحاد اجتماع   1-6 : عقد االمين 
.النقابة العامة لعمال البريد فى مصر
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 11-15 : عقد اجتماع رفيع المستوى بين النقابة الوطنية
 لعمال المعادن فى جنوب افريقيا برئاسة الرفيق/ سينوينى
/ والرفيق  االقليمى  المنسق  مادودا   – النقابة   رئيس 
 جورج مافريكوس االمين العام لالتحاد – محمد اقنيبى
ابوستلوس  – فلسطين  وممثل  العربية  الشئون   مستشار 
 المندوب الدائم لالتحاد فى اليونسكو. كان االجتماع فى
 جو من المحبة والنضال وتم تبادل الخبرات والحوارات
 وأيضا مناقشة اهمية  NUM حول الموقف من جانب
 المؤتمر الحادى عشر القادم للكوساتو والمؤتمر التالى لل
ANC  . وخالل الحوارات المفتوحة كان هناك االتفاق 

:بين الجانبين على
العاملين • حقوق  من  المشتركة   المبادرات 
 بالمناجم. وشروط الصحة والسالمة واألجور وعالقات

.العمل وحقوق الضمان االجتماعى
 مواصلة المساعى االخوية للكوساتو ألداء دور •
اتحاد خطوط  خالل  من  الدولى  المستوى  على   فاعل 

.النقابات العالمى
 الموقف المشترك للدفاع عن الشعب الفلسطينيى •
 والثورة الكوبية للقضاء على الخطط االمبريالية والتعاون
العمال مصلحة  اجل  من  الدولية  المنظمات  اطار   فى 

.والعاطلين عن العمل

 اكتوبر

ليبيريا عمال  اتحاد  من  المستوى  رفيع  وفد   :  24-22 
 برئاسة االمين العام الرفيق/ مسوسيس قام بزيارة المكاتب

.المركزية وعقدوا لقاءات ثنائية مع االمانة العامة

نوفمبر
 17-21 : بروح من الود والنضال عقد الرفيق/ االمين
نقابة رئيس  لوسى  الرفيق/  مع  ثنائى  اجتماع   العام 
الجانبان تبادل  االجتماع  اوغندا وخالل   الصحافيين فى 
 الخبرات حول ظروف الطبقة العاملة فى اوغندا والعالم
الجانبان ووافق  النقابية.  للحركة  والنضال   والتحديات 
فى المشترك  العمل  وخطط  العالقات  تعزيز   على 

.المستقبل القريب

 26-29 : زار مقر االتحاد وفد من اتحاد عمال البحرين
 الحر والذى تأسس قريبا وعقدوا لقاء ثنائى مع االمانة
لمصلحة المشترك  التعاون  من  اطار  لبناء   العامة 

.النضاالت لعمال البحرين والطبقة العاملة الدولية
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 ديسمبر

البرتغال عمال  اتحاد  من  وفد   :  11-9 CGTP-IN  
 برئاسة االمين العام الرفيق/ كارلوس وعقد لقاء مشترك
المنظمتين بين  فيما  التعاون  لتعميق  العامة  االمانة   مع 
عمل بإطار  اوروبا  فى  وخاصة  النضال  فى   والتعاون 
اجل من  الفقيرة  والشعوب  العاملة  للطبقة   النضاالت 
والمفروضة للعمل  المناهضة  االجراءات  ضد   حقوقهم 

.للتغلب على االزمة الرأسمالية فى اوروبا

 12-18 : وفد رفيع المستوى من النيبال وعقد حوارات
 ثنائية مع االمانة العامة لتعميق العالقات بين المنظمتين

.والتعاون لنضال عمال النيبال وآسيا والعالم

لبنان  ولقاء  CGT 16-14 : وفد رفيع المستوى من 
 ثنائى مع االمانة العامة لتعزيز العالقات بين المنظمتين
.والتعاون من اجل عمال لبنان والشرق االوسط والعالم
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 4 - 6 : المؤتمر العام العشرين إلتحاد عموم نقابات الهند
بتمثيل االتحاد قام     الهند.  ُعقد فى كاراناتاكا –   والذى 
إلتحاد الدولية  العالقات  مدير  بونتيكوس  جورج   الرفيق/ 

. بامى اليونانى

 16-18 : المؤتمر العام للنقابة العامة للمعلمين الفلسطينيين
واتحاد االتحاد  مثل   . فلسطين   – هللا  رام  فى  ُعقد   الذى 
 النقابات الدولى للمعلمين الرفيقة/ اليكسندرا ليمبيرى رئيس

قسم الصحافة واالتصال االعالمى
.

 18-20 : المؤتمر العام الثالث والعشرين لنقابة العاملين
 بالتشييد فى اليونان والذى ُعقد فى أثينا _ اليونان . ومثل
 االتحاد الرفيق/ مانويل مونتيرو عضو االمانة العامة من

 كوبا
.

 13 : االجتماع االول لمجموعة األمم المتحدة االستشارية
 للمساهمين المتعددين , الذى ُعقد فى نيويورك – امريكا ,
 ومثل االتحاد دكتور/ فرنك جولد سميث الممثل الرئيسى

.لإلتحاد فى نيويورك

فبراير

النقابات اتحاد  وأصدقاء  ألعضاء  الثانى  الملتقى   :  6-4 
 العالمى  لعموم افريقا والذى ُعقد فى الخرطوم – السودان
اتحاد وقيادة  افريقية  دولة   37 من  نقابيون  وشارك   . 
 النقابات العالمى وكان ملتقى ناجحا. واستضافه اتحاد عمال
 نقابات السودان وكان الحضور واسعا . وأكدت الحوارات
والحوارات الذاتى   والنقد  والنقد  والديمقراطية   المنفتحة 
النقابات إتحاد  مسار  ارتقاء  على  جميعا  أكدت   والنتائج 
الرفيق/ والقى  افريقيا.  فى  الديناميكى   العالمى وحضوره 
االفتتاح خطاب  لالتحاد  العام  االمين  مافريكوس   جورج 

 . لهذا الملتقى الهام
 ووفقا للمداوالت فى هذا الملتقى الثانى لعموم افريقا ألزم
– 2013  

: 2014 التى تتلخص فى اآلتى
 1-  التقييم االيجابي ألداء المكتب االفريقي للدول الناطقه
بموجب افريقيا  جنوب   - جوهانسبرج  في   باالنجليزية 
 دعم اخواننا من جنوب افريقيا وسوف نعزز من جهودنا
باالنجليزية الناطقه  الدول  مكتب  وعمل  االفضل   للتنسيق 
لمكتب االجل  الطويل  النشاط  عدم  وإبراز  افريقيا.   في 
 اتحاد النقابات العالمي للدول الناطقه بالفرنسية في داكار-
مع التنسيق  بموجب  الجابون  الي  بنقله   السنغال. وقرارنا 
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النقابات التحاد  الرئاسي  المجلس  عضو   الرفيق/موسافو 
.العالمي

 2-  مراقبة عيد االول من مايو »عيد العمال« ليكون يوم
باألنشطة النقابيه  الحركة  وتاريخ  العمال  نضاالت   تكريم 

.المناسبة والمسيرات
 3-  تنظيم يوم 25 مايو يوم افريقيا وهو يوم حراك افريقي
 من اجل الغاء ديون الدول اإلفريقيه وضد سياسات صندوق
باألنشطة وودز  بريتون  مؤسسات  وكل  الدولي   النقد 

  .والمسيرات في كل الدول األفريقيه
 

الفاجعة البيئيه  الممارسات  ضد  فعاله  حمله  عمل   -4 
.للشركات متعددة الجنسيه واالحتكاريين

لنداء طبقا   2013 لعام  العالمى  الحراك  يوم  مراقبة   -5 
اجتماع في  العالمي  النقابات  التحاد  الرئاسي   المجلس 

.مارس 2013
اعضاء لكل  العمال  شباب  ملتقي  الجتماع  الدعوة   -6 
   اتحاد النقابات العالمي في القارة اإلفريقيه في شهر يوليو
 2013 بجوهانسبرج لمناقشة االمبريالية والبطالة ومخاطر
علي سيطرتها  لتامين  لالمبريالية  الجيوسياسيه   النزاعات 

.موارد القارة من معادن وطاقه ...الخ
 7- افتتاح مركز تدريب تثقيفي للنقابيين في القاهره– مصر

. بموجب دعم اتحاد نقابات عمال مصر
متنوعة افريقيه  دول  في  عمالي  وتثقيف  ندوات  عقد   -8 
 لتعزيز الحركة النقابيه للطبقة الموجهه. وباألخص الجيل

.الشاب من النقابيين
 9- توجيه مهمتان تضامنيتان الي مالي وجمهورية افريقيا
العامه األمانه  لمساعدة  تقرير  وتقدم  لتراقب   الوسطي 
 التحاد النقابات العالمي إلخراج تحليل راسخ يخبرنا عن
االعمال حول  موقفنا  وتحديد  الدول  هذه  في   التطورات 

.التضامنية الراسخة
مع العالمي  النقابات  التحاد  تضامن  لجنة  انشاء   -10 
نكرس سوف  والتي  اوروبا  في  األفارقة   المهاجرين 
 اهتماما خاصا لتنظيم هؤالء العمال وانعكاس مطالبهم في

.المنظمات النقابيه

AIBEA       9-12 : المؤتمر السابع والعشرين إلتحاد
 الذى ُعقد فى كوشين – الهند ومثل االتحاد الرفيق/ جورج

. مافريكوس االمين العام إلتحاد النقابات العالمى

 18 – 20 : اجتماع لجنة المراقبة المالية  الذى ُعقد فى
مافريكوس الرفيق/ جورج  أثينا وشارك  فى  االتحاد   مقر 

 االمين
. العام فى هذا االجتماع

األزمة تأثير  حول  العالمى  الحوار  منتدى   :  21-  20 

والذى المدنى  الطيران  على صناعة  العالمية   االقتصادية 
 ُعقد فى مكتب منظمة العمل الدولية فى جينيف – سويسرا.
 ومثل االتحاد الرفيق/ موتاجو عبد الكريم عضو المجلس

. الرئاسى باالتحاد من نيجيريا

 المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعى الروسى •
/ الرفيق  االتحاد  ُعقد فى موسكو – روسيا ومثل   والذى 
بيرى بيرس  والرفيق/  العام  االمين  مافريكوس   جورج 
 منسق االتحاد للمكتب االقليمى ألوروبا والرفيق / تيمور

. المترجم

الشعب مساعدة  حول  المتحدة  االمم  ندوة   :  28  –  27 
الحقيقة فى  والتحديات  الفرص   « بعنوان   الفلسطينى 
 الجديدة للدولة تحت االحتالل ». والذى ُعقد فى روما –
 ايطاليا ومثل االتحاد الرفيق / محمد اقنيبى ممثل االتحاد

.عن فلسطين ومستشار الشئون العربية

 مارس

النقابات السابع إلتحاد  الرئاسى  المجلس  اجتماع   :  8 -7 
 العالمى والذى ُعقد فى ليما – بيرو تحت استضافة اتحاد
 عمال بيرو. ناقش القادة النقابيون المشاكل الحاسمة للطبقة
للحركة التجاوب  وتوحيد  التنسيق  وتنظيم  الدولية   العاملة 
31 من  نقابية  قيادات  شارك   . الموجهه  الطبقية   النقابية 
 دولة من خمس قارات فى المجلس القيادى إلتحاد النقابات
 العالمى للعمل والمشاركة ودراسة االساليب لتعزيز الحركة
 النقابية للطبقة الموجهه فى اوقات األزمة الرأسمالية العميقة

. التى تؤثر على العالم
المنظمة ألنشطة  الثرى  التقرير  الرئاسى  المجلس   ناقش 
 عن عام 2012 والتطورات فى االقتصاد العالمى وكذلك
الظروف وتأثيراتها على  الرئيسية  االستراتيجية   قطاعاته 
خطة برامج  وكذلك  العاملة  للشعوب  والعملية   الحياتية 
الماليين بعض  اضافة  وتم   .  2013 لعام  لإلتحاد   العمل 
على بالمصادقة  االتحاد  قوة  الى  الجدد  االعضاء   من 
 عضوية منظمات كبيرة جديدة ... كان قد تم افتتاح اعمال
 اجتماع المجلس الرئاسى فى السادس من مارس باحتفالية
 شاسعة وقُدم فيها تأبين للرئيس الفنزويلى شافيز والتعبير
الشعب تجاه  وأعضائه  االتحاد  جانب  من  التضامن   عن 

. الفنزويلى
 7 -8 : نظم االتحاد ندوة حول » الخصخصة والضمان
 االجتماعى » بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى ليما –

 بيرو واستضاف اتحاد عمال بيرو هذه الندوة
.

 7 -28 : جلسة مجلس ادارة منظمة العمل الدولية والذى
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  ُعقدت فى جنيف – سويسرا ومثل االتحاد الرفيق / ماكسيو
 والرفيق / نيكوالس اعضاء االمانة العامة وكذلك الرفيق /
. يعقوب يوسف و أسامة سلمان وعلى البينالى من البحرين

 8 : االحتفال بيوم المرأة العالمى بأسلوب ضخم فى العديد
. من الدول

 25 مارس – 4 ابريل : فى اطار التعاون المشترك بين
 اتحاد النقابات العالمى واتحاد عمال عموم الصين قام وفد
منظمات عن  ممثالت  العربى  العالم  من  امرأة   12  من 
 اعضاء باإلتحاد للسفر الى بكين – الصين والمشاركة فى

  . برنامج نقابى تدريبى على مدار اسبوعين

 ابريل

 4 – 8 : المؤتمر الرابع عشر لعموم الهند إلتحاد عمال
 الهند والذى ُعقد فى كانور – الهند . والقى الرفيق / جورج
 مافريكوس االمين العام التحاد النقابات العالمى خطابة امام
 2000 مندوب منتخب يمثلون مليون عامل هندى . ووجه
النقابات إلتحاد  العام  واألمين  الهند  عمال  اتحاد   رئيس 
 العالمى كلماتهم للمسيرة النضالية الحاشدة التى تلت نهاية

. اعمال المؤتمر الرابع عشر

 تم عقد المجلس القومى للمؤتمر العام لنقابات عموم الهند
 فى العاصمة كيراال. وتقريبا فى ذات الوقت تم دعوة األمين
 العام لإلتحاد لحضور هذا الملتقى للمجلس العام القومى«
 المنتخب جديدا« ولكن االمين العام لم يستطيع حضور هذا
 المؤتمر القومى التحاد عمال عموم الهند والذى ُعقد فى
الهند منذ عدة شهور مضت. وعلى اى  مدينة بومباى – 
 حال فقد قام االمين العام بإرسال رسالة تضامن , وللمرة
القومى الذى لم يتمكن من حضور ملتقى المجلس   الثانية 

. العام التحاد عمال عموم الهند نظرا لضيق الوقت
 9 – 11 : تحت شعار » من أجل الحكم الرشيد والضمان
 االجتماعى والكرامة للعمل فى الدستور الجديد والنقابات
 العمالية بالحقوق السياسية » تم عقد المؤتمر القومى التاسع
 لمنظمة العاملين الحكوميين فى نيبال العضو األكبر إلتحاد
 عمال نيبال والذى ُعقد فى كاثماندو – نيبال. مثل االتحاد
اتحاد ورئيس  الرئاسى  المجلس  عضو  سوتاكا   /  الرفيق 
 النقابات الدولى للخدمات العامة ومنسق المكتب االفريقى
 للدول المتحدثة باالنجليزية  والرفيق / كومار كانال عضو
 المجلس الرئاسى ممثال عن اتحاد عمال نيبال والرفيقة /

.اليكسندرا رئيس المكتب االعالمى باإلتحاد

العربية العمل  لمنظمة  االربعون  المؤتمر   :  22  –  15 



المؤتمر العام السابع عشر التحاد النقابات العالمى 62

محمد  / الرفيق  االتحاد  ومثل  الجزائر  فى  ُعقد   والذى 
 اقنيبى ممثل فلسطين ومستشار الشئون العربية والرفيقة /

. اليكسندرا رئيس المكتب االعالمى باإلتحاد

العالمى السالم  لمجلس  الدولى  المؤتمر   :  29  –  25 
 للتضامن مع الشعب السورى والذى ُعقد فى اسطنبول –
العالقات رئيس  بونتيكوس   / الرفيق  االتحاد  ومثل   تركيا 

. الدولية فى اتحاد عمال بامى اليونان

 التى ُعقدت فى زامبيا   POPCRU 27 : ندوة دولية لل
االفريقى المكتب  منسق  سوتاكا   / الرفيق  االتحاد   ومثل 

. للدول الناطقة باالنجليزية

 29 : االجتماع االقليمى ألمريكا الالتينية والكاريبى ومثل
. االتحاد الرفيق / باكو االمين العام المساعد لالتحاد

ومثل كوبا  مع  بالتضامن  الرابع  الشبابى  الملتقى   :  30 
 االتحاد الرفيق / راموس منسق االتحاد لسكرتارية الشباب

.

مايو

 1 : بمناسبة يوم العمال العالمى » عيد العمال » 2013
التحاد العام  االمين  مافريكوس  جورج   / الرفيق  كان   . 
بقرار العامل فى قبرص  الشعب  العالمى بجانب   النقابات 
 من االمانة العامة لالتحاد للتعبير عن تضامن الطبقة العاملة
الذى كان مؤخرا فى مركز القبرصى  الشعب   مع نضال 
 اعصار سياسة مناهضة العمل المفروضة من ِقِبل االتحاد
. الدولى  المال  ورأس  الدولى  النقد  وصندوق   االوروبى 
 ووجه الرفيق / جورج مافريكوس االمين العام خطابا فى
بيو قبرص  عمال  اتحاد  ومسيرة  مظاهرة  خالل   نيقوسيا 

. الذى يقود حاليا نضال الشعب العامل فى قبرص
 شاركت الرفيقة / جيلدا برافو عضو االمانة العامة من كوبا
 شاركت فى مظاهرة االول من مايو فى اثينا التى نظمها
 اتحاد عمال اليونان بامى . وشارك الرفيق / باكو االمين
هافانا – مايو فى  االول من  احتفاالت  المساعد فى   العام 
 كوبا . وراقب اعضاء اتحاد النقابات العالمى حول العالم

. هذا اليوم

 2 : حدث دولى للتضامن مع كوبا والذى ُعقد فى هافانا –
. كوبا ومثل االتحاد الرفيق / باكو االمين العام المساعد

 6 -7 : زار الرفيق باكو االمين العام المساعد والمسئول
اجتماعات وعقد  المكسيك  الدولية  النقابات  اتحادات   عن 
 مع نقابات المتقاعدين من اجل تعزيز تأسيس مؤتمر اتحاد

للمتقاعدين العالمى  النقابات  التابع إلتحاد  الدولية   النقابات 
. وأرباب المعاشات

 13 - 14 : المؤتمر النقابى الدولى الذى ُعقد فى البرلمان
 االوروبى فى بروكسل –بلجيكا تحت شعار » المهاجرون
عمل وحقوق  اجتماعى  بضمان  وطالبنا   «  االقتصاديين 
 كاملة ورواتب كريمة . وشارك 50 نقابى من 23 دولة فى
 هذا الحدث الهام . وكانت المالحظة الرئيسية لهذا المؤتمر
واعتمد  , المساعد  العام  االمين  ماهديفان   / الرفيق   قدمها 
 المؤتمر » اعالن » حول الموضوع المطروح للمطالب

. المؤكدة المتعلقة بالمهاجرين االقتصاديين

 15 – 17 : منتدى الحوار العالمى لتعزيز اتفاقية العمل
 فى صيد االسماك رقم )188( والذى ُعقد فى مكتب منظمة
الرفيق االتحاد  , ومثل  بجنيف – سويسرا  الدولية   العمل 
الدولية التحاد المدير المساعد إلدارة الشئون   / فان نهت 

. عمال فيتنام

الدولية العمل  لمنظمة  الدولية  الدورة   : يونيو   5  –  15 
 حول العمل والسياسات االجتماعية من اجل العمل الالئق ,
 والذى ُعقدت فى جينيف – سويسرا ومثل االتحاد الرفيقة/

. لوسى من نقابة الصحافة فى اوغندا

 20 – 21 : اعتماد قرارات الملتقى الثانى لعموم افريقيا
 والذى ُعقد فى الخرطوم – السودان فى فبراير 2013 ..
للتعبير عن تضامن مالى  الى  االتحاد  وفد من  ارسال   تم 
 اعضاء وأصدقاء االتحاد مع الشعب المالى . وكان تفويض
 الوفد لإلطالع على الظروف المعيشية والعملية لشعب مالى
 ولعقد مناقشات ثنائية مع الحركة النقابية ونشر الحقائق من
 اجل تعزيز التضامن الدولى ودعم نضال شعب مالى ...
 وتشكل الوفد من الرفيق / عبده اسحاق من النيجر ممثال
الشباب سكرتارية  وعضو  بالفرنسية  الناطقة  الدول   عن 
المكتب عن  ممثلة  اليكسندرا   / الرفيقة  وكذلك   باالتحاد 
 الرئيسى لالتحاد وتم الترحيب بهم فى العاصمة باماكو –
 مالى ... وخالل هذه المهمة زار وفد االتحاد المقر الرئيس
خالل للهجوم  تعرض  قد  كان  والذى  مالى  عمال   التحاد 
 االنقالب العسكرى فى مارس 2012 . وقد اجروا حوار
 مثمر على مدى ساعتين مع االمين العام الرفيق / دياكيتا
 والرفيق / تيلى االمين العام المساعد  واألمين العام لنقابة

 . التعليم

اتحاد عمال جنوب الدافئة من  باالستضافة   :  24 – 23 
للطاقة اجتماع    CEPPWAWU   افريقيا  عقد   تم 
مدينة فى  للطاقة  الدولى  النقابات  التحاد  التنفيذية   اللجنة 
عمل بخطة  خرج  والذى  افريقيا  جنوب   –  جوهانسبرج 
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/ الرفيق  القاه  الذى  الخطاب  وفى   .  2013 لعام   ثرية 
 موفوكنج االمين العام التحاد النقابات الدولى للطاقة وضع
 تحليل شامل لموقف العمال فى هذا القطاع والطبقة العاملة
 الدولية والتطورات فى قطاع الطاقة الذى هو من االهمية

. االستراتيجية

 25 – 26 : المؤتمر العام السادس التحاد عمال جاليسيا
باكو االمين  / الرفيق  ُعقد فى فيجو ومثل االتحاد   والذى 

. العام المساعد

يونيو

 3 : ُعقد اجتماع بين االمانة العامة لكل من اتحاد النقابات
اليونان  – أثينا  فى  للنقل  الدولى  النقابات  واتحاد   العالمى 
 وبعد المناقشات التى اجريت بروح من األخوية فقد تقرر
 عقد المؤتمر العالمى لقطاع النقل فى ليشبون – البرتغال

. قبل نهاية 2013

 4 : االجتماع التحضيرى ألعضاء وأصدقاء إتحاد النقابات
 العالمى من اجل الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولى والذى

. ُعقد فى جينيف – سويسرا

 5 – 20 : المشاركة فى الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولى
االمين باكو   / الرفيق  بواسطة  االتحاد  لوفد  التنسيق   وتم 
 العام المساعد والذى عقد عدة لقاءات وأحداث خالل ايام

: ) انعقاد مؤتمر العمل الدولى     ) راجع التالى

 6 – 7 : شارك اعضاء االتحاد من بنجالدش فى ورشة
 عمل االتحاد لمناقشة وتنظيم النضال من اجل حماية الشعب
 العامل والمطالبة بتدابير سالمة فى اماكن العمل ضد السياسة
 االجرامية للشركات متعدد الجنسية التى تتطلع الى الربح
 وعدم المباالة بالحياة البشرية ... تنظيم العمال من القاعدة
والتضامن والقطاعى  القومى  المستوى  على   والتنسيق 
 الدولى هم الطريق الوحيد لتمهيد المستقبل للشعب العامل
سلفا وال المحددة  الحوادث  تشمل  لم  والتى  بنجالدش   فى 

. تأثيرات الهزات االرضية المميتة والفيضانات

  7 – 8 : المؤتمر العام القومى االول التحاد عمل ايطاليا
USB  االتحاد ايطاليا ومثل  بيسكارا –  ُعقد فى   والذى 
اطار وفى   . العام  االمين  مافريكوس  جورج   /  الرفيق 
 المؤتمر نظم اتحاد النقابات العالمى ندوة حول » المفاوضة

. الجماعية« بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

 12 : اجتماع االتحاد حول الصحة والسالمة والذى ُعقد
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الدولى العمل  مؤتمر  اطار  فى  الدولية  العمل  منظمة   فى 
 102 وتم تقديم الوثيقة الرئيسية من ِقبل الرفيق / زوبيال

. من اتحاد عمال دولة الباسك

 14 : اجتماع االتحاد حول الشركات متعددة الجنسية والذى
 ُعقد فى منظمة العمل الدولية فى اطار مؤتمر العمل الدولى
 وتم تقديم الوثيقة الرئيسية من ِقبل الرفيق/ ماهديفان االمين
والمحيط آلسيا  االقليمى  المكتب  ورئيس  المساعد   العام 

. الهادى

 15 : متابعة افكار االتحاد حول المؤتمر الدولى لمشاكل
 هجرة العمل والذى ُعقد فى بروكسل فى شهر مايو 2013
 . وورشة العمل المشتركة للنقابات المختلفة والعلماء حول
موسكو فى  ُعقد  والذى  روسيا  فى  العمل  هجرة   مشاكل 
 . مع مالحظة انه لم يتم عقد مثل هذا على مدار ال 23
 عام الماضية ... كانت المبادرة من جانب النقابات العمالية
من دعمها  وتم  االتحاد  فى  االعضاء  المهاجرة   للعمالة 
مدار وعلى   ... عمالية  ونقابات  اخرى  مؤسسات   جانب 
 تسع ساعات ناقش 60 نقابى وعالم باإلضافة الى نقابيون
 من كندا , ناقشوا مشاكل هجرة العمل والتشريعات ومواقف
العمل اجل  من  ونضالهم  روسيا  فى  المهاجرة   العمالة 
المهاجرة العمالة  والطرق النخراط  االجتماعية   والحقوق 

. فى النقابات فى القطاعات المختلفة

 15 – 21 : الجلسة  38 لمؤتمر منظمة االغذية والزراعة
 ) فاو( والذى ُعقد فى روما – ايطاليا ومثل االتحاد الرفيقة/

. ريتا الممثل الدائم لالتحاد لدى منظمة الفاو

 17 : اجتماع المجلسين الرئاسى واألصدقاء غير الرسمى
 حول » المفاوضة الجماعية » والذى ُعقد فى جنيف فى

 . اطار مؤتمر العمل الدولى 102

العام االمين  مافريكوس  جورج   / الرفيق  خطاب   :  18 
 لالتحاد امام الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولى 102 ...
الدوليين والبنك  النقد  دور صندوق  االتحاد حول   اجتماع 
 والذى ُعقد فى جنيف . وتم اعداد وثيقة العمل من جانب
/ والرفيقة  ماليزيا  من  سليمان  والرفيق/  فينكاتا   الرفيق/ 
االمانة جيلدا عضو   / الرفيقة  ِقبل  من  تقديمها  وتم   جيلدا 

. العامة لالتحاد

 26 – 29 : المؤتمر العام القومى العاشر لنقابة العاملين
فى ُعقد  والذى  افريقيا  بجنوب  والحليفة  الصحى   بالتعليم 
 جوهانسبرج – جنوب افريقيا ومثل االتحاد الرفيق/ فينكاتا
 رئيس لجنة المراقبة المالية باالتحاد واألمين العام التحاد
لجمعية العام  واألمين  والتأمينات  للبنوك  الدولى   النقابات 

. عموم العاملين بالبنوك الهندية

يوليو

عمال مصر نقابات  واتحاد  لالتحاد  الدولى  المؤتمر   :  1 
 حول حقوق العمال المهاجرين والذى ُعقد فى القاهرة –
اتحاد عمال العام لالتحاد ورئيس   مصر بحضور االمين 
 مصر / محمد جبالى  واألمين العام لإلتحاد الدولى لنقابات
 العمال العرب الرفيق/ رجب معتوق وممثلون من الصين

. والسودان وقبرص واليونان وروسيا وبلدان اخرى

الرفيق/ االتحاد  ندوة دولية فى االكوادور ومثل   :  5- 3 
 روميرو عضو المجلس الرئاسى والرفيق / رامون رئيس

. المكتب االقليمى ألمريكا الالتينية والكاريبى

ببنجالدش والخاصة  لالتحاد  التابعة  اللجنة  نظمت   :  12 
 ندوة قومية حول التعديالت المقترحة لقانون العمل 2006
– يدكا  المراسلين  وحدة  اجتماعات  قاعة  فى   بالدولة 
 بنجالدش . وحضر هذه الندوة محامون بارزون ومفكرون
 وقادة نقابيون من قطاعات مختلفة بالدولة .  وحث بشدة
2006 العمل  قانون  لتعديل  الحكومة  بالندوة   المتحدثون 
االتحاد ومثل  ومصالحهم.  العمال  حقوق  على   للتأكيد 
 الرفيق/ اسالم خان عضو المجلس الرئاسى واألمين العام
 التحاد عمال بنجالدش ومنسق اللجنة المشتركة التحادات

. نقابات عمال بنجالدش

 23 : اجتماع اتحاد النقابات الدولى للتشييد واألخشاب فى
ليشبون – البرتغال ومثل االتحاد الرفيق/ آرثر

 28 – 31 : المؤتمر القومى الحادى عشر لنقابات عمال
االتحاد ومثل   . فيتنام   – هانوى  فى  ُعقد  والذى   فيتنام 
المكتب ورئيس  المساعد  العام  األمين  ماهديفان   الرفيق/ 

. االقليمى آلسيا والمحيط الهادى

 أغسطس

 10 – 12 : بحضور االمين العام التحاد النقابات الدولى
التحاد الموجهه  الطبقية  الحركة  من  والمجاهد   للطاقة 
 النقابات العالمى الرفيق/ سيمون وممثلون من نيبال وفيتنام
 , ُعقد المؤتمر السابع إلتحاد العاملين بالكهرباء فى الهند
 والذى ُعقد فى كانشيبورام – تاميل نادو – الهند . فى هذا
للطاقة الدولى  النقابات  اتحاد  بمشاركة  التاريخى   المؤتمر 
التنفيذى المكتب  لقرارات  نتيجة  جاءوا  اخرون   وشركاء 
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 التحاد الطاقة لدعم وبناء وحدة اتحاد الطاقة فى المناطق
 المتعددة. كان المؤتمر مليء بالمناقشات والتعهدات وكان
 عالمة واضحة لتكثيف النضال العمالى حول التحديات فى
 الكهرباء والطاقة . واألكثر اهمية فقد كان برهانا لالهتمام

. المشترك والتضامن الدولى

 16 – 20 : الجامعة الصيفية الدولية الثانية بالجزائر والتى
 ُعقدت بالجزائر ومثل االتحاد الرفيق / بن شيخا مستشار

. االتحاد للشئون االفريقية

فى النقابية  الدراسات  لمركز  دولية  ندوة   :  22  –  21 
الدولية . وشارك البانوراما  باولو حول   البرازيل – ساو 
 الرفيق / باكو فى الندوة نيابة عن االتحاد كما وجه التحية

. لهم

 23 – 24 : المؤتمر العام الثالث إلتحاد عمال البرازيل
 والذى ُعقد فى ساو باولو – البرازيل وترأس وفد االتحاد
باكو والرفيق/  مافريكوس  جورج  الرفيق/  العام   االمين 
المكتب رئيس  رامون  والرفيق/  المساعد  العام   االمين 

. االقليمى ألمريكا الالتينية والكاريبى

فى ُعقد  الذى  الوفاء«   « الدولى  االجتماع   :  25  -  23 
.جنوب لبنان ومثل االتحاد الرفيق/ الياس بالطاس

 26 :  ُعقد اجتماع رفيع المستوى فى العاصمة بوليفيا بين
 وفد اتحاد النقابات العالمى ورئيس بوليفيا الرفيق/ مورالس
 وتم تقديم وفد االتحاد من ِقبل االمين العام الرفيق/ جورج
 مافريكوس والسكرتير االقليمى ألمريكا الالتينية والكاريبى
هناك كان  المطول  االجتماع  وخالل  رامون.   الرفيق/ 
 تبادل ملحوظ للمواقف حول القضايا المعاصرة والحاسمة
 المتعلقة بالشعب العامل وضرورة تكثيف النضال العمالى
 ضد الرأسمالية واالمبريالية . وُعقد كذلك اجتماعات هامة
. مع اللجنة التنفيذية التحاد عمال بوليفيا ونقابة المعلمين

 سبتمبر

االقتصادية العولمة  التاسع حول  الدولى  المنتدى   :  5- 3 
 والنقابات العمالية والذى ُعقد فى بكين – الصين باستضافة
متكافئة فرص   « شعار  تحت  الصين  عموم  عمال   اتحاد 
 وتنمية مشتركة » وشارك االتحاد فى اعمالة بوفد رفيع
االتحاد رئيس  عزوز  شعبان  الرفيق/  برئاسة   المستوى 
 والرفاق/ جورج مافريكوس االمين العام و دفروى االمين
و سوريا  عمال  اتحاد  عضو  عزوز  عدنان  و   المساعد 
 مصطفى رستم من اتحاد عمال مصر و أندا المنسق العام
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. التحاد النقابات العالمى

  9 – 11 : االجتماع التحضيرى الدولى الثالث من اجل ال
WFYS  الهند نيودلهى –  ُعقد فى   الثامن عشر والذى 
 ومثل االتحاد الرفيق/ باهارثورهارى عضو المجلس العام

. القومى التحاد نقابات الهند

فى تم  والذى  االتحاد  لشباب  االول  المعسكر   :  15 – 9 
عمال اتحاد  من  الرفاق  ضيافة  تحت  قبرص   –  الرناكا 
 قبرص بيو . وشارك ممثلون شباب من 23 نقابة من 20
  دولة فى هذه المعسكر فى مظاهرة الحادى عشر من سبتمبر
الحاشدة المسيرة  فى  قيرص  شعب  مع  جنب  الى   جنبا 
. بنيقوسيا  األمريكية  السفارة  امام  لالمبريالية   المناهضة 
 وكان للنقابيين الفرصة لعقد اجتماع مع  سوتيريوال عضو
القضية التنفيذية التحاد عمال بيو وتحاوروا حول   اللجنة 
 القبرصية واالقتصاد القبرصى . وشاركوا كذلك فى مسيرة
بيو عمال  التحاد  العام  المقر  وزاروا  الرناكا  فى   حاشدة 
 فى نيقوسيا وتابعوا خطاب الرفيق / بامبيس نائب رئيس
 اتحاد النقابات العالمى واألمين العام التحاد بيو فى قبرص
بالحركة المتعلقة  الخبرات  ايضا  المشاركون   .تبادل 
مواقف التحاور حول  اثناء  بلدانهم  فى  والشبابية   العمالية 
للنقابيين وكان  العالمى.  النقابات  اتحاد   واستراتيجيات 
 الشباب الفرصة لحضور الندوة الرئيسية حول تاريخ اتحاد
 النقابات العالمى. وكان العرض الرئيسى من ِقبل الرفيق/
الترحيب وتم  لالتحاد.  العام  االمين  مافريكوس   جورج 
 بالمنتدى من ِقبل الرفيق/ بامبيس االمين العام لبيو المنظمة

. المستضيفة ونائب رئيس اتحاد النقابات العالمى

لالتحاد, المكثفة  التثقيفية  البرامج  اطار  : فى   13 – 11 
لالتحاد الرئاسى  المجلس  عضو  بويكس   / الرفيق   زار 
ومواد محاضرات  لتقديم  الديمقراطية  الكنغو   جمهورية 
الى العالمى  النقابات  التحاد  النقابية  المدرسة  من   تثقيفية 
 اعضاء االتحاد فى البلد . وهذا التدريب النقابى يركز على
 القضايا الهامة للحركة النقابية للطبقة الموجهه المعاصرة
 وتاريخ الحركة النقابية الدولية واستراتيجياتها والتكتيكات
 والقضايا الجوهرية حول نوعية الحركات التى نأمل اليها
المناهض للعمل ضد الحقوق  هذه االيام لمواجهة الهجوم 

. العمالية

 13 : ورشة عمل دولية حول العمال المهاجرين والتى تم
عمال نقابة  تحت ضيافة  اوكرانيا   – اوديسا  فى   تنظيمها 
 اوكرانيا للعمال المهاجرين . وبمشاركة نقابة عمال روسيا
اوكرانية عمالية  ومنظمات  ونقابات  المهاجرين   للعمال 
 اخرى . كانت ورشة العمل تحت عنوان » هجرة العمل
العمالية والنقابات  المهاجرين  والعمال  الحديث  العالم   فى 

والتحديات االهداف   : المهاجرين  العمال  عمال   ونقابات 
 والفرص » . ومثل االتحاد الرفيقة / اليكسندرا رئيس قسم

. االعالم واالتصال

 17 – 21 : قام المكتب الرئيس لالتحاد فى أثينا – اليونان
 بتنظيم دورة للنقابيين الشباب من الدنمرك بروح قرارات

. المجلس الرئاسى السادس لتعزيز التثقيف النقابى

الحكومية غير  للمنظمات  االول  الدولى  المنتدى   :  23 
 واليونسكو والذى ُعقد فى باريس – فرنسا ومثل االتحاد
 الرفيق/ موكانو  عالم فى علم النفس والممثل البديل لالتحاد

. فى اليونسكو

أكتوبر

 3 : يوم الحراك العالمى الناجح والذى تم تنظيمه من قُبل
 اتحاد النقابات العالمى وأعضائه وأصدقائه حول المطالب
 الحيوية لل » الغذاء – الماء – الدواء – الكتب – المسكن
وأنشطة ومظاهرات  إعتصامات  تنظيم  وتم   .«  للجميع 
 بحضور مئات اآلالف من العمال حول العالم وتم توزيع
والمطالب المضمون  بهذا  ومطبوعات  للغاية  مفيدة   مواد 

. وتمت المناقشات فى جميع انحاء العالم

    FIR  5 – 6 : المؤتمر العام العادى السادس عشر لل
الرفيقة/ االتحاد  ومثل  بلغاريا   – صوفيا  فى  ُعقد   والذى 

. جيلدا عضو االمانة العامة من كوبا

 16 – 31 : الجلسة ال 319 لمجلس ادارة منظمة العمل
 الدولية والتى ُعقدت فى جنيف – سويسرا ومثل االتحاد
السياسية فى جامعة الدراسات  استاذ   الرفيق/ ماكسيموس 

.جنيف والرفيقة/ تاسيا عالمة اقتصادية
 19 : تم تنظيم حدث بالمشاركة مع اتحاد عمال اليونان بامى
 فى أثينا – اليونان للتضامن مع نضال العمال فى بنجالدش
واالجتماعية. العملية  والحقوق  افضل  أجور  اجل   من 
 وحضر الحدث عمال بنجالدش المهاجرين الذين يعيشون

. ويناضلون فى اليونان

 24 – 25 : اجتماع مكتب االتحاد آلسيا والمحيط الهادى
 والذى ُعقد فى مركز التدريب ببورت ديكسون – ماليزيا
 . وحضره 132 قيادة نقابية عضوه وصديقة من 15 دولة
المنطقة فى  العمال  لمشاكل  والتحليل  التحاور  اجل   من 
إلتحاد العمل  وخطة  مواقف  حول  الختامية   والنتائج 
 النقابات العالمى وأعضائه فى المنطقة. واعتمد االجتماع
 اعالنا تحت عنوان » اعالن ماليزيا« والذى وضع فصال
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إلتحاد الصديقة  والمنظمات  االعضاء  لمطالب    مشتركا 
الهادى وكذلك والمحيط  آسيا  منطقة  فى  العالمى   النقابات 
 البرنامج المؤكد للعمل ليتم االلتزام به فى المنطقة... فى
القادة بحضور  للشباب  نقابية  ندوة  تنظيم  تم  اكتوبر   24 
لمنطقة االتحاد  اتوا الجتماع  قد  الذين  االقليميين   النقابيين 
ِقُبل من  ُملهم  خطاب  تقديم  وتم   . الهادى  والمحيط   آسيا 
 الرفيق/ جورج مافريكوس االمين العام حول تاريخ االتحاد
بدء  .« النضاالت  تاريخ   «  2013  –  1945 عام   من 
ومنطقة العالمى  النقابات  اتحاد  اجتماع  اكتوبر   25  يوم 
 آسيا والمحيط الهادى باحتفال افتتاحى رائع ثم تاله خطاب
التدريب لمركز  العام  االمين  ِقبل  من   NUBE  ترحيب 
العام االمين  ِقبل  من  الرئيس  والخطاب  سليمان   الرفيق/ 
الموجهه فى للطبقة  النقابية  الحركة  للوفود ممثال   لالتحاد 
 أسيا والمحيط الهادى... وناقش االجتماع وقرر باإلجماع
سليمان الرفيق/  برئاسة  جديد  اقليمى  شبه  مكتب   تأسيس 
ماليزيا. مقرة  يكون  ان  ماليزيا على  لمركز  العام   االمين 

. وضرورة االحتياج للمكتب للعمل والنشاط

 24 – 26 : المؤتمر العام الثانى التحاد النقابات الدولى
 للمعادن والمناجم والذى ُعقد فى ريو ديجينيرو – البرازيل
 وبمشاركة 15 دولة وتم انتخاب قيادة جديدة برئاسة اتحاد
 عمال المعادن فى البرازيل . ومثل االتحاد الرفيق/ باكو

. االمين العام المساعد

المعلمين نقابات  التحاد  الدولى  المؤتمر   :  29  –  28 
ومدارس اليوم  المعلمين  دور   « بعنوان  التعليم   حول 
ُعقد وقد  التعليم«  فى  والديمقراطية  العام  والتعليم   اليوم 
 بنجاح عظيم بالبرلمان االوروبى فى بروكسل – بلجيكا .
 وترأس هذا المؤتمر الرفيق/ اورالندو بيريز االمين العام
لبنان من  اسماعيل  حسن  الرفيق/  والرئيس  فنزويال   من 
الذى المعلمين  العام التحاد  المؤتمر  انتخابهم فى   الذى تم 
فنزويال فى سبتمبر 2012 . حضر  ُعقد فى كراكس – 
 المؤتمر نقابيين من 16 دولة من كل انحاء العالم وناقش
 الحضور دور المعلمين والتثقيف العمالى اليوم والمبادرات
 التى من شأنها مساعدة التنسيق لنضال العاملين بالتعليم فى
التحاد الهام  والنشاط  الحدث  هذا  وكان  العالم.  انحاء   كل 

. المعلمين يأتى بعد سنوات عديدة
« االفريقية  النقابية  الوحدة  منظمة  مؤتمر   :  30  –  28 
 أواتو » للتضامن مع نضال شعب الصحراء الغربية والذى
عبد الرفيق/  االتحاد  ومثل   . نيجيريا   – ابودجا  فى   ُعقد 

. الكريم عضو المجلس الرئاسى من نيجيريا

النقابات اتحاد  بين  فيما  والتنسيق  بالتعاون   :  31  –  28 
/CGT/FL  العالمى ومنظمة اليونسكو ونقابات الجابون
CSG/TDSB/CODETRAG  . تم عقد ندوة اقليمية 
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الفرانكفونية تحت النقابات  الجابون تجمع  ليبرافيل –   فى 
للتنمية االقليمية » ومثل المفتاح   عنوان » تثقيف افريقيا 
الجديد المكتب  الجابون ومنسق  اثين من  الرفيق/   االتحاد 
لالتحاد للدول الناطقة بالفرنسية ومقره ليبرافيل – الجابون

 
اليونسكو لمنظمة  الثامن  الشبابى  المنتدى   :  31  –  29 
ومثل فرنسا   – بباريس  المنظمة  مقر  فى  ُعقد   والذى 
  االتحاد الرفيق / جولين االمين العام التحاد النقابات الدولى

 للزراعة والتجارة والنسيج والصناعات الحليفة

 30 : المؤتمر الدولى لالتحاد حول االسبستوس وعواقبه
وحضرة  . اليونان   – أثينا  فى  ُعقد  والذى  العمال   على 
 20 مشارك من دول عديدة وأخصائيون وأطباء مهنيون
 ومفتشى عمل من وزارة العمل فى اليونان جميعهم اعتلوا

. المنصة فى هذا الحدث الهام

 نوفمبر
 حول NUMSA    3 – 6 : الحلقة الدراسية الدولية التحاد
 بناء التنمية البديلة فى تغيير المفهوم السياسى واالقتصادى
افريقيا جنوب   – جوهانسبرج  فى  ُعقد  والذى   العالمى 
االعالمى القسم  اليكسندرا رئيس   / الرفيقة  االتحاد   ومثل 

. واالتصال

الدولية العمل  لمنظمة  الثالثى  الفنى  االجتماع   :  8  –  4 
 حول العمالة المهاجرة  والذى ُعقد فى جنيف – سويسرا

. ومثل االتحاد الرفيق السويسرى ايستيبان

 5 – 20 : جلسة المؤتمر العام ال 37  لمنظمة اليونسكو
 والتى ُعقدت فى باريس – فرنسا ومثل االتحاد الرفيق /

. ابوستلوس الممثل الدائم لالتحاد فى منظمة اليونسكو

 والتى ُعقدت فى NTUI 19 – 23 : الجمعية العامة ل
. كيراال – الهند وأرسل االتحاد رسالة تحية وتقدير

 21 - 23 : المؤتمر االقليمى للنقابات فى القطاع المالى
البوسنة  – سرايفو  فى  ُعقد  والذى  اوروبا  شرق   لجنوب 
قسم رئيس  اليكسندرا  الرفيقة/  االتحاد  ومثل   والهرسك 

. االعالم واالتصال

الوطنية للنقابة  عشر  الثالث  العام  المؤتمر   :  24  –  23 
 للمقاتلين من المقاومة الوطنية والجيش الديمقراطى لليونان
/ الرفيق  االتحاد  ومثل  اليونان   – أثينا  فى  ُعقد   والذى 
 ابوستلوس ممثل االتحاد لدى منظمة اليونسكو والرفيق /

. مصطفى من السنغال قيادة نقابية من االتحاد

العدوان  « موضوع  حول  ندوة  االتحاد  حضر   :  24 
 االمبريالى فى شرق المتوسط فى خضم االزمة االقتصادية
المنظمات وموقف  العالمية  الحرب  ومخاطر   الرأسمالية 
 من االتحاد الديمقراطى الدولى للمرأة » والذى تم تنظيمه
ايضا اليونان  وفى   . اليونان  فى  المرأة  اتحاد  ِقيل   من 
من النسائية  المنظمات  من  ممثالتها  كانت  ندوة   حضور 
 اوروبا والدول العربية ومجلس السالم العالمى وممثل عن
WFDY  واللجنة اليونانية من اجل خفض التوتر الدولى 
 والسالم . ومثل االتحاد الرفيقة/ جيلدا عضو األمانه العامة

. من كوبا

 29 : وفد من االتحاد مكون من الرفاق/ االمين العام جورج
مافريكوس وجيلدا ومصطفى اجتمعوا مع اللجنة التنفيذية

 لالتحاد البحرى فى اليونان وانتهوا باتفاق مشترك للمداخلة 
.فى منظمة العمل الدولية والمنتديات الدولية االخرى

 ديسمبر

 VGCL 3 – 5 : ورشة عمل اقليمية بين االتحاد واتحاد
المفاوضة اتفاق  حول  الهادى  والمحيط  آسيا   لمنطقة 
 الجماعية وتنمية العضوية والتى ُعقدت فى هانوى – فيتنام
من المساعد  العام  االمين  ديفروى  الرفيق/  االتحاد   ومثل 
اليكسندرا رئيس قسم االعالم واالتصال  /  الهند والرفيقة 

.باالتحاد

والمجلس االتحاد  بين  كمبوديا  فى  ثنائى  لقاء   :  9  –  6 
 الكمبودى للنقابات الوطنية ومثل االتحاد الرفيقة / اليكسندرا

. رئيس قسم االعالم واالتصال

فى والسالمة  الصحة  حول  لالتحاد  ندوة   :  11  –  10 
قسم رئيس  اليكسندرا   / الرفيقة  االتحاد  ومثل   باكستان 

. االعالم واالتصال

 14 – 16 : المؤتمر العام للمؤتمر القومى التحاد العاملين
 بالبترول والغاز فى الهند واجتماع اللجنة التنفيذية التحاد

. نقابات الطاقة ومثل االتحاد الرفيقة/ اليكسندرا

وحضر والشباب  للطلبة  العالمى  االحتفال   :  13  –  7 
والمناهض الهام  الدولى  الشبابى  الحدث  هذا   االتحاد 
للشباب العالمى  االتحاد  ِقبل  تنظيمه من  وتم   لالمبريالية  
افراد  7 من  شبابى  بوفد  االتحاد  وشارك   .  الديمقراطى 
سكرتارية فى  االتحاد  منسق  راموس  الرفيق/   برئاسة 
 الشباب وكل من الرفاق/ مصطفى من السنغال و ماريانا
افريقيا و مينديز من نيكاراجوا و سيباندا من جنوب   من 
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و بلطاس  لياس  افريقيا و   السلفادور و كلوتى من جنوب 
من ادجر  و  باالتحاد  الرئاسى  المجلس  اعضاء   بوكسى 
 االكوادور تحت ضيافة المدرسة النقابية باإلكوادور  وكان
 القاء نضالى وحار بين وفد االتحاد والوفود الدولية من 15

. دولة مشاركة فى االحتفال

 10 – 13 : ندوة االكتراف – منظمة العمل الدولية حول
 »  مؤسسات سوق العمل والقوى العمالية« والتى ُعقدت
و ايستبان  الرفاق/  االتحاد  ومثل  سويسرا   – جنيف   فى 

. سابستيان

امام االحتجاجية  الوقفة  فى  االتحاد  وفد  حضور   :  14 
 القنصلية القبرصية فى اليونان للتضامن مع نضال الشعب

. القبرصى

 16 – 18 : تحرك المكتب االقليمى للدول الناطقة بالفرنسية
 الى نشاطه الثانى فى خالل ايام قليلة بعد تأسيسه بعقد ندوة
التعليم وقام بتنظيمها واستضافتها النيجر حول اهمية   فى 
 الرفيق / عبده اسحاق عضو لجنة الشباب باالتحاد واألمين
 العام لنقابات الزراعة فى النيجر بحضور الدول المجاورة
 مثل مالى والسنغال. ومثل المكتب االقليمى للدول المتحدثة

. بالفرنسية الرفيق/ اتينى من الجابون

 17 :  وقفة احتجاجية بوفد من االتحاد امام سفارة كازاخستان
 فى اليونان للتضامن مع » زاهنارتو« ونضالهم من اجل

. الحقوق النقابية

 حول الهجرة فى الرباط –  ODT 17 – 20 : مؤتمر ال
. المغرب ومثل االتحاد الرفيق/ مصطفى فاى من السنغال
التنمية حول  رواندا   – كينجالى  فى  االتحاد  ندوة   :  30 
اتحاد مع  بالتعاون  حضور STAVER الريفية   لتعزيز 

. االتحاد فى البلد وتوضيح دور عضونا
رام فى  المهنية  والسالمة  الصحة  عن  ندوة   :  23_  22 
ممثل اقنيبى  محمد  الرفيق/  االتحاد  ومثل  فلسطين   –  هللا 

 . فلسطين ومستشار الشئون العربية باالتحاد

 استضافة الوفود األجنبية                         

يناير
 

 14 – 16 : وفد مكون من ثالثة اعضاء من اتحاد عمال
 العراق برئاسة الرفيق/ قاسم حامد رئيس االتحاد وعضوية
بزيارة قاموا  حسن  وحسين  عباد  باسم  الرفاق/  من   كل 
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االمانة مع  ثنائيا  اجتماعا  وعقدوا  لالتحاد  الرئيس   المقر 
 العامة . وفى جو من الود وافق اتحاد عمال العراق واتحاد
العالقات  وااللتزام بخطة تعزيز  العالمى  على   النقابات 
لدى كان  الزيارة  وخالل  المستقبل.  فى  المشتركة   العمل 
السياسية اللقاءات  من  ثرى  برنامج  العراق  عمال   اتحاد 

. والمناقشات

 22 :  زار وفد من نقابيين يابانيين المقر الرئيس لالتحاد
. , وفى جو من الود وافق الطرفان على تعزيز العالقات

فبراير        

مارشا لحركة  المستوى  رفيع  وفد  زار   :  20  –  17 
 باتريوتيكا السياسية واالجتماعية فى كولومبيا  مكون من
و الدولية  العالقات  ادارة  من  كالديرون  الرفاق/  من   كل 
 روميرو عضو الحركة وعضو المجلس الرئاسى باالتحاد

.

ابريل       

 22 – 25 : بناء على دعوة من االتحاد لوفد من نقابيين
باالتحاد السابقة  الجمهوريات  من  المهاجرين  نقابة   من 
 السوفيتى لزيارة المقر الرئيس فى اثينا . عقد الوفد اجتماع
 مع سكرتارية الهجرة باتحاد عمال اليونان يامى وقادة اتحاد
 النقابات العالمى. ووافق الطرفان على خطة  عمل مشتركة
 للدفاع عن الحقوق االقتصادية للمهاجرين وللهجوم المضاد
 ضد العنصرية وظاهرة الفاشية الجديدة فى اوروبا والعالم

.

      
مايو  

 17 : ُعقد اجتماع رفيع المستوى بين قادة االتحاد واالتحاد
الرئيس االتحاد  مقر  فى  العرب  العمال  لنقابات   الدولى 
التحاد العام  االمين  معتوق  رجب   / الرفيق  واجتمع   . 
االمين مافريكوس  جورج   / الرفيق  مع  العرب   النقابات 
 العام التحاد النقابات العالمى والرفيق / باكو االمين العام
والرفيق/ العامة  االمانة  جيلدا عضو   / والرفيقة   المساعد 
 محمد اقنيبى ممثل اتحاد عمال فلسطين ومستشار الشئون
 العربية وناقشوا بروح من الود التطورات فى العالم العربى
 والدولى ودور المنظمتين والتعاون القوى . وتضمن القاء
 كذلك برنامج ثرى من االنشطة المشتركة فى العالم العربى

. والمناطق االخرى

 27 – 31 : بناء على دعوة االتحاد لالمين العام وثالثة
 اعضاء اخرون من قيادات النقابات العمالية للسكك الحديدية
 فى فرساليس و تراباس – فرنسا  فقد قاموا بزيارة المقر
 الرئيس لالتحاد فى اثينا من اجل عقد حوار ثنائى مع قادة
بزيارة الوفد  قام  الزيارة  من  وكجزء   ... وبامى   االتحاد 
 مصنع السكك الحديدية فى اليونان وتحاوروا مع العمال .
 ومن منطلق مشاركة الخبرات, فقد تم التأكيد على المشاكل
  الرئيسية المشتركة وهى خصخصة قطاع السكك الحديدية
 وقسوة الهجوم  ضد عالقات العمل ... وقام الوفد الفرنسي
لزيارة الحديدية  للسكك  بامى  اتحاد عمال   بدعوة وفد من 
قطاع فى  الموجهه  الطبقة  لقوى  التعاون  بهدف   فرنسا 

. السكك الحديدية

يونيو       
 

واالتحاد الكوساتو  قادة  بين  حاسم  اجتماع   :  12  –  9 
 الذى ُعقد فى جو ايجابى للغاية والمودة على مدار يومين
الرئيس للمقر  افريقيا  جنوب  عمال  اتحاد  وفد   بزيارة 
 التحاد النقابات العالمى فى اثينا – اليونان. وترأس الوفد
/ الرفاق  من  كل  وعضوية  العام  االمين  فافى   الرفيق/ 
 جيمس النائب االول للرئيس و سيمون االمين العام التحاد
CEPPWAWU للطاقة الدولى  النقابات  اتحاد   ورئيس 
 ونائب رئيس اتحاد NEHAWU    و مايكل رئيس اتحاد
العام ل العالمى و ماسيموال االمين   و FAWU النقابات 
العام ل النائب SACCAWUسكولو االمين   و شيمانجا 
ال لرئيس  باألمين ... POPCRU االول  الوفد   اجتمع 
العام واألمين  مافريكوس  جورج  الرفيق/  لالتحاد   العام 
 المساعد الرفيق/ ديفروى والرفيق/ بيروس عضو المجلس
باالتحاد فلسطين  ممثل  اقنيبى  محمد  والرفيق/   الرئاسى 
فى خطابا  الكوساتو  اتحاد  قائد  وجه  الزيارة   وخالل   . 
بامى اتحاد  من  يونانيين  نقابيين  مع  المفتوح   االجتماع 
 حيث كان للرفاق/ فافى و ماسيموال الفرصة لتقديم وتحليل
للطبقة والنضال  والتحديات  افريقيا  جنوب  فى   الموقف 
االزمات تأثيرات  على  للتغلب  افريقيا  جنوب  فى   العاملة 

. والبطالة والفقر

 نوفمبر       

 11 : زار وفد من اتحاد عمال باكستان مكون من الرفاق/
الباكستانى و العام لالتحاد  المؤسس واألمين   محمد سعيد 
النقابات التحاد  الرئيس  للمقر  االتحاد  رئيسة  سليم   عطية 

. العالمى
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ال لوفد من  : بدعوة من االتحاد   15 – 13   FNIC-
CGT  برئاسة الرفيق/ موريرا االمين العام و ايمانويل و 
 جريفت اعضاء اتحاد السى جى تى لزيارة المقر الرئيس
. فى اثينا من اجل عقد اجتماع  ثنائى  بين قادة االتحادين

االتحاد ووفد قادة  بين  المستوى  اجتماع رفيع  : عقد   24 
ابراهيم الرفاق/  برئاسة  العرب  للعمال  الدولى   االتحاد 
 غندور رئيس اتحاد عمال السودان و غسلن غصن االمين
العجبى صالح  و  لبنان  تى  جى  سى  عمل  التحاد   العام 
دسوقى و جمال  الجزائر  القومى التحاد عمال   السكرتير 
مدير رستم  مصطفى  و  مصر  عمال  اتحاد  رئيس   نائب 
اقنيبى محمد  و  مصر  عمال  اتحاد  فى  الدولية   العالقات 
 من اتحاد عمال فلسطين اجتمعوا مع االمين العام الرفيق/
العام التحاد عمال ليوناردو االمين   جورج مافريكوس و 
وقد  . العامة  االمانة  جيلدا عضو  و  بى  اس  اليو   ايطاليا 
ميالد عنه  وتمخض  الود  من  جو  فى  المناقشات   جرت 
 تحالف قوى جديد بين المنظمتين من اجل تعزيز العرب

. والحركة النقابية الدولية

 23 – 26 : زيارة وفد بولندى مكون من ثالثة اعضاء
 برئاسة الرفاق/ ظوفيا مدير العالقات الدولية OPZZ من
رئيس بالكا  و  الغذائية  الصناعات  عمال  نقابات   التحاد 
 االتحاد وعضو مجلس االوبز و اندريز رئيس اتحاد نقابات
 صناعة االلبان وعضو رئاسة االوبز قاموا بزيارة المقر
 الرئيس فى اثينا وعقدوا اجتماعا ثنائيا مع االمانة العامة فى
 جو من الود ووافق الطرفان على تعزيز العالقات وتحقيق

.خطة العمل المشتركة فى المستقبل القريب
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فبراير

الدولى النقابى  لالتحاد  التأسيسى  المؤتمر   :  6  –  4 
ومثل  / اسبانيا   – برشلونة  فى  ٌعد  والذى   للمتقاعدين 

. االتحاد الرفيق/ جيلدا من كوبا

 7 : عمل تضامنى مع العاملين بأرصفة الموانى فى شيلى
العالمى النقابات  اتحاد  ونظمه  شيلى  فى  ُعقد  والذى   ، 
اثينا بيرايوس –  اليونانى فى ميناء  بامى   واتحاد عمال 

. اليونان

 14 – 15 : المجلس الرئاسى  السادس لالتحاد والذى
ال عمال  اتحاد  ضيافة  تحت  ايطاليا   – روما  فى   ُعقد 

USB  فى ايطاليا .

 17 – 18 : االجتماع االوروبى للعاملين  صناعة البيع
 بالتجزئة ونظمه اتحاد عمال بامى اليونانى وشارك فيه
– ايطاليا   – اليونان   – بريطانيا   – بلجيكا  من   نقابات 
التشيك – تركيا ، تحت عنوان »  اسبانيا – قبرص – 
 نحن نتجاوب مع التنظيم والمسيرات والنضاالت الطبقية
 ضد الهجوم على احتكاريين تجارة التجزئة« وُعقد فى
ومثل بلجيكا   – بروكسل  فى  االوروبى  البرلمان   مقر 
. االتحاد الرفيق/ بيريز منسق المكتب االقليمى ألوروبا

 مارس

 7 : االحتفالية الوطنية للطبقة العاملة فى بيرو من ِقبل
عمال والعنف CGTP اتحاد  االغتياالت  ضد   بيرو 
النقابية الحقوق  احترام  اجل  ومن  النقابيين  القادة   ضد 
االمين باشو  فالنتاين  الرفيق/  االتحاد  ومثل   ،  والعمالية 

.العام المساعد

اتحاد عمال الذى نظمه  المرأة األول  : مؤتمر   8 – 6 
من ، CONEP نيبال نقابية  سيدة   600 فيه   وشارك 
منتسبة نقابة   24 و  بالدولة  مقاطعة   75 و  منطقة   14 
المبودى فيق/  الر  االتحاد  ومثل   ، نيبال  عمال   التحاد 

. نائب رئيس االتحاد النقابى الدولى للمعلمين

 10 – 21 : تمثيل االتحاد فى الدورة ال 58 لمفوضية
 األمم المتحدة حول موقف المرأة فى نيويورك – أمريكا
ال من  فياالكوشيما  الرفيق/  االتحاد  ومثل   ، AITUC 
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 بجانب قيادات نقابيات . CITU والرفيقة/ هيماالتا من
الكشيمى السيدة/  مع  وتقابلن  آسيا  جنوب  منطقة   من 
 بورى المدير المساعد لألمين العام لألمم المتحدة للمرأة
 والسيدة / لوبا بانجى رئيس قطاع المجتمع المدنى للمرأة
 . وكان ذلك فى 14 مارس . ترأست ممثلة االتحاد الندوة

. الخاصة المرأة والعمل فى 19 مارس 2014

العام االمين  باشو  فالنتاين  الرفيق/  زار   :  17-  16 
مع ثنائية  اجتماعات  وعقد  بارجواى  لالتحاد   المساعد 
 نقابة الصحافة – المعهد CUT-A القيادات النقابية من
 SIFEPOSNNA النقابى للرفاهية االجتماعية – ال
كذلك – وزار   . الريفية  للتنمية  الوطنى  المعهد   نقابة 
 المناضل السجين الرفيق/ روبن فى سجن تلكومبو وعبر
 عن تضامن االتحاد واخبره بالحملة الدولية التى اطلقها

 . االتحاد لإلفراج الفورى عنه

و االتحاد  بين  ك  مشتر  اجتماع   :  20 FENASOL 
 لبنان فى اثينا – اليونان ، وترأس الوفد اللبنانى الرفيق/
العام االمين  الرفاق/  االتحاد  ، ومثل   كاسترو عبد هللا  
للشئون االتحاد  المساعدين – مستشار  العموم   واألمناء 

 . العربية
الهامة القضايا  جميع  حول  حيوى  االجتماع   كان 
العربى والعالم  األوسط  الشرق  منطقة  فى   والمعاصرة 
لدعم الموجهه  الطبقية  النقابات  ودور  مهمة  بجانب   ، 

. النضاالت للطبقة العاملة بالمنطقة

العالمى و » منتدى  22 – 23 : تنظيم مجلس السالم 
 بلجراد من اجل عالم من المساواة« فى بلجراد – صربيا
مقابل العالمى  السالم   « حول  دولى  مؤتمر   وتنظيم 
 التدخالت واالمبريالية العالمية » كان هذا الحدث تخليدا
فى الشعوب  الناتو ضد  حلف  العتداء   15 ال   للذكرى 
 يوغسالفيا فى عام 1999 ، هذا العدوان الذى فتح الباب
والعراق افغانستان  فى  الالحقة  االمبريالية   للتدخالت 
 وليبيا ومالى والتهديدات ضد سوريا ..الخ. ومثل االتحاد

. الرفيق/ الياس بالتاس

 25 – 26 : انعقاد المجلس الوطنى فى كولومبيا بحضور
 الرفيق/ جوكوين روميرو نائب رئيس االتحاد والرفيق/
 فالنتاين باشو االمين العام المساعد لالتحاد  للدفاع عن
  الحقوق العمالية وضد اعتداءات رأس المال والعنف ضد
. النقابيين وكذلك المطالبة باإلفراج عن النقابيين السجناء

 26 – 30 : االجتماع االوروبى لالتحاد النقابى الدولى
الحليفة والذى للزراعة واألغذية والصناعات   القطاعى 
 ُعقد فى بلجراد – صربيا ومثل االتحاد الرفيق/ ياسين

. بن شيخة

 ابريل

التحاد ال 39  العام  المؤتمر  فى  االتحاد  مشاركة   :  2 
ال فرنسا  االمين FNIC-CGT عمال  االتحاد   ومثل 

.العام الرفيق/ جورج مافريكوس

نظمه والذى  اوروبا  فى  بالنقل  العاملين  اجتماع   :  25 
 واتحاد النقابات العالمى حول التطورات RMT اتحاد ال
الهيكلية والتغيرات  الخصخصة  وتأثير  القطاع  هذا   فى 
 طبقا لالتفاقيات المبرمة فى االتحاد االوروبى ، وكذلك
 تأسيس قاعدة مشتركة ووضع القرارات فى خطة العمل

 مايو

 1 : برايات النقابات وماليين العمال حول العالم ، احتفل
 العالم بيوم العمال العالمى » عيد العمال » . بالملصقات
 والشعارات التحاد النقابات العالمى فى الصفوف األمامية
الماضى القرن  فى  الطبقى  النضال  لشهداء   وتأبينهم 
 وكذلك النقابات الذين ارسلوا رسالة قوية من وضع نهاية
 للبطالة والدفاع عن حق الضمان االجتماعى والحريات

 . النقابية للجميع
مافريكوس الرفيق/ جورج  لالتحاد  العام  االمين   احتفل 
 بعيد العمال مع الشعب والطبقة العاملة فى روسيا البيضاء
ال لتأسيس   110 بالذكرى  االحتفال   FTUB بمناسبة 
الغفيرة من . الى االعداد   وخالل برنامجه وجه خطابا 
.النقابيين المشاركون فى االجتماع النقابى لهذا االتحاد

 11 – 12 : اجتماع االتحاد مع النقابات العمالية العربية
 فى اثينا – اليونان الذى دام يومين بحضور 39 نقابى من
 13 دولة بالعالم العربى واخذ الكلمة 26 مندوب للمناقشة
 حول القضايا الساخنة والحاسمة للعمال العرب والحركة
واألنشطة الدولى  التضامن  وقضايا  العربية   العمالية 
المشاركون وانهى   . الفلسطينية  القضية  لدعم   النقابية 
 االجتماع بالتصويت على نتائج وخطة العمل الطموحة
 فى المنطقة . وقد وضعت النتائج فى المقدمة سلسلة من
 المبادرات الهامة واألنشطة لالتحاد وأعضائه وأصدقائه
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دعمهم عن  كذلك  الحضور  وعبر   . العربى  العالم   فى 
 المطلق لنضال الشعب الفلسطينى وقضيته والدفاع عن

.حقهم فى دولتهم الحرة والمستقلة وذات السيادة

 14 : مؤتمر المرأة العاملة العربية والذى ُعقد فى تونس
 من ِقبل االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب واستضافته
 تحت عنوان » نحو  UTT من ِقبل اتحاد عمال تونس
االتحاد ومثل   ،« العربية  العاملة  المرأة  حقوق   تعزيز 

. الرفيقة/ كارولين سمير

الى االتحاد  من  المستوى  رفيعة  بعثة  وصول   :  16 
العمال مع  التضامن  عن  للتعبير  تركيا   –  اسطنبول 
سوما فى  المناجم  عمال  مأساة  بسبب  التركى   والشعب 
مافريكوس العام جورج  االمين  الرفيق/  الوفد  ترأس   . 
والنقابى باشو  فالنتاين  الرفيق/  المساعد  العام   واألمين 
مع الوفد  التقى   ، فرحات  الرفيق/  والمترجم   التركى 
 الرفيق األمين العام/ DISK قيادات اتحاد عمال تركيا
 ارزو وعبروا عن خالص تعازيهم نيابة عن 90 مليون
 عضو باالتحاد الى الطبقة العاملة التركية والتضامن مع

. نضاالتهم

 26 – 28 : نظم اتحاد النقابات العالمى و اتحاد عمال
االقتصاد PLF باكستان فى  التطورات  حول   مؤتمرا 
فى االتحاد  اعضاء  وشارك   . العمل  عالقات   العالمى 
المؤتمر ، ومثل النقابيين هذا   باكستان وعدد غفير من 
 االتحاد الرفيق / االمين العام والرفيقة/ اليكسندرا ليبرى

. رئيس قسم االعالم واالتصال

 يونيو

 27 مايو – 12 يونيو : اجتماعات وأنشطة االتحاد خالل
103 لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف –  
 سويسرا . التى تضمنت االجتماع التحضيرى والمجلس
كولومبيا التضامن مع  واجتماع  الرسمى   الرئاسى غير 
 وكذلك حق االضراب . القى الرفيق/ جورج مافريكوس
 كلمة االتحاد اما الجلسة العامة للمؤتمر فى العاشر من

. يونيو

من قتل 301  فى  تسببت  التى  المذبحة  استنكار   :  18 
مؤتمر عقد   . –تركيا  سوما  فى  الفحم  مناجم   عمال 
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األعضاء التركية  والنقابات  االتحاد  بين  دولى   تضامن 
NAKLIYAT-IS من نقابيين  بحضور  اسطنبول   فى 
 13 دولة وإلقاء كلمات فى افتتاح المؤتمر وكذلك كلمات
-NAKLIYAT الرفاق من تركيا / على رضا رئيس ال

IS - ورئيس ال DISK الرفيق/ كانى بيكو .

 26 : اجتماع لجنة بنجالدش باالتحاد والتى ُعقدت فى
 العاصمة ، ومثل االتحاد الرفيق / بورانا عضو المجلس

. الرئاسى ومقرر اللجنة والرفيق دكتور/ اسالم خان
 تحدث فى االجتماع اثنين من األمناء العموم لالتحاد هم

. الرفاق/ ماهديفان و سواديش وآخرون

 يوليو

 30 يونيو – 1  يوليو : عقد مؤتمر نقابى دولى مناهض
 لالمبريالية ناجح فى بوليفيا ، تم تنظيمه من ِقبل اتحاد
النقابات COB عمال اتحاد  مع  باالشتراك  بوليفيا   فى 
 العالمى والحكومة البوليفية ، وحضر المؤتمر الرئيس/
 ايفو مورالس رئيس الدولة والقى كلمة فى افتتاح وختام
 المؤتمر . وفى جو من مناهضة االمبريالية والرأسمالية
 ، شارك 65 وفد دولى وحضر 45 منظمة فى 24 دولة
وأوروبا الالتينية  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا  من   ونقابيين 
 والشرق األوسط وأمريكا ، والعشرات من الوفد الدولية

. تحدثوا للمؤتمر والمداخالت

العام  2 – 7 : خالل زيارته الى بنما ، حضر االمين 
اعضاء مع  اجتماعات  باشو  فالنتاين  الرفيق/   المساعد 

. وأصدقاء االتحاد والمنظمات األخرى فى بوليفيا

 12 : عقد ندوة لالتحاد فى جنيف – سويسرا حول سياسات
 منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة ودور االتحاد وخطة
الدولية، المنظمات  فى  تواجده  تحسين  اجل  من   العمل 
 حضر الندوة نقابيين شباب ومناضلون بروح استراتيجية
 االتحاد ومواقفه ليكون فاعل فى عمله بموجب التعاون
بحماسة القرارات  واتخاذ  جنيف  مكتب  مع   والتنسيق 

. ومسئولية لرفع راية عمل االتحاد فى سويسرا

 23 – 25 : بحضور 23 وفد من 17 دولة فى منطقة
من فيتنامية  نقابية  سيدة   60 من  وبأكثر  والهادى   آسيا 
 جميع القطاعات ، ُعقدت ورشة عمل حول المرأة العاملة
فيتنام ال اتحاد عمال  ِقبل االتحاد و   فى  VGCL من 

 العاصمة هانوى. ووجه كلمات للحضور كل من الرفاق/
اتحاد تونج رئيس  دانج  االتحاد –   محمد عزوز رئيس 
 عمال فيتنام ونائب رئيس االتحاد ، ومثل االتحاد الرفيق

. الهند  AITUC / نظام من

 29 : نظم كل من اتحاد النقابات العالمى واتحاد عمال
الفلسطينى الشعب  مع  تضامنا  احتجاجا  اليونانى   بامى 
مكاتب النشطاء  اغلق  حيث   ، الدولى  اثينا  مطار   فى 
 شركة طيران العال االسرائيلية استنكارا للغارات القاتلة
الشعب ضد  االسرائيلى  الجيش  ِقبل  من   المتواصلة  
 الفلسطينى وعبروا عن تضامنهم الطبقة الكامل مع عمال

. وشعب فلسطين

فى واالتحاد  بامى  بين  مشتركة  احتفالية  اقامة   :  31 
 االستاد الرياضى فى اثينا للتضامن مع الشعب الفلسطينى
بإقامة مباراة انتهت  العمال والتى   بحضور اآلالف من 

. لكرة القدم

 اغسطس

 4 : بالتنسيق بين االتحاد واالتحاد العام لعمال فلسطين
GUPW تم تنظيم حملة تضامن مع الشعب الفلسطينى 
الشعب مع  الدولى  النقابى  التضامن  تعزيز  الى   تهدف 
االسرائيلية للحكومة  القتل  سياسة  ضد   الفلسطينى 
المستوطنات بناء  فى  والتمدد  والخطف   والهجمات 
الدواء إلرسال  المال  وجمع  الفلسطينية  األراضى   فى 
الشعب معاناة  من  للتخفيف  األخرى   والمتطلبات 

. الفلسطينى

العمالة  « حول  دولية  نقابية  ندوة  بنجاح  ُعقدت   :  9 
 المهاجرة وحقوق العمل » فى موسكو – روسيا ، نظمها
النقابات واتحاد  روسيا  فى  المهاجرين  العمال   نقابة 
الخدمات الجمهوريين لصناعات  العمال  ونقابة   العالمى 
 والخدمات الصناعية والزراعية . ومثل االتحاد الرفيقة/

. اليكسندرا ليبرى رئيس قسم االعالم واالتصال

لتأسيس  60 بالذكرى  لالحتفال  اجتماع   :  21  –  20 
UNDECA /والذى ُعقد فى كوستاريكا ورحب الرفيق 
شبه للمكتب  والمنسق  العام  االمين  شافوريا   لويس 
 االقليمى لالتحاد فى امريكا الوسطى . وتم كذلك اجتماع

. لشباب امريكا الوسطى
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سبتمبر

 1 : تم تنظيم يوم حراك من اجل السالم العالمى  وإعادة
ِقبل من  قبرص  فى  العسكرة  من  والتجرد   التوحيد 
-PEO –DEV_IS-BES-KTOS  اتحادات عمال
KTOEOS-KTAMS . وخالل هذا اليوم تم تشكيل 
 سلسلة بشرية من شارع ليدرا الى نيقوسيا بعد المسيرة
 الحاشدة حيث وجه االمين العام لالتحاد الرفيق/ جورج
الحضور وكذلك خاطب   . للحضور  التحية   مافريكوس 
 كل من الرفاق/ بامبيس نائب رئيس االتحاد واألمين العام

. لبيو – ممثل عن المنظمات التركية القبرصية

الدولى النقابى  العام ال 13 لالتحاد  المؤتمر   : 7 – 5 
 القطاعى للنقل والذى ُعقد فى سانتياجو – شيلى وشارك
 فيه وفود من 27 دولة واُفتتح المؤتمر بكلمات ترحيب
من ريكاردو  الرفيق/  جوزية FUTAC من   –  شيلى 
االمين واجنر   – البرتغال  من  االتحاد  رئيس   مانويل 
 العام لالتحاد الدولى . وتم انتخاب قيادة جديدة مكونه من
 األمين العام ريكاردو من شيلى ورئيس جديد هو على

. رضا من تركيا

 14 : شارك وفد من االتحاد بقيادة االمين العام مراسم
. االفتتاح لمؤتمر العمل العربى فى القاهرة – مصر

كلمة العام  االمين  مافريكوس  جورج  الرفيق/   وجه 
اجتماعا االتحاد  عقد  المؤتمر  هامش  وعلى   ،  للمؤتمر 

. لتقييم تنفيذ دورة خطة عمل االتحاد للعام 2014
 

 16 : زار وفد من نقابة الطيران المدنى برئاسة الرفيق/
الناهى طلعت  الرفيق/  الصندوق  وأمين  شحاتة   حسن 
 المكاتب المركزية لالتحاد فى اثينا – اليونان واجتمعوا

.مع قيادا االتحاد

 17 : اجتمع وفد من عمال شركة سوما للمناجم مع االمين
والشعب العمال  ونضاالت  مساعى  عن  إلعالمه   العام 
  التركى بعد مأساة المنجم التى خلفت وراءها وفاة 301
 عامل . ومن جانبه عبر االمين العام لالتحاد عن كامل
فى العمال  نضال  مع  العالمى  النقابات  اتحاد   تضامن 
 سوما والمساعى لتنظيم والمطالبة بالعدالة لجريمة سوما
العمل وظروف  المعاصرة  والصحة  للسالمة   والتدابير 
 الكريمة . ناقش الجانبين الطرق الممكنة الستطاعة اتحاد
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 النقابات العالمى من دعم نضال العمال ونشر التضامن
. الدولى مع عمال وسكان سوما

انحاء العمالية من جميع  النقابات   24 – 25 : اجتماع 
المنتدى خالل  النقابية  للحركة  السنوية  للمناسبة   العالم 
 النقابى الدولى فى بكين – الصين ، وكان منتدى ناجحا
 بالتنظيم المشترك بين اتحاد عموم عمال الصين واتحاد
 النقابات العالمى ومنظمة الوحدة النقابية االفريقية واالتحاد
 الدولى للعمال العرب للسنة التاسعة على التوالى ، وشمل
 مناقشات وتحليالت واسعة من اجل جميع القضايا البارزة

. المتعلقة بالحركة النقابية فى االوقات الحالية

 25 – 27 :عقد اجتماع ثنائى بين اتحاد النقابات العالمى
 واتحاد عمال فيتنام وترأس وفد االتحاد الرفيق/ جورج
 مافريكوس االمين العام والرفيق مكوايابا نائب الرئيس
االمين فرانسيسكو سوزا  الرفيق/  و  افريقيا   من جنوب 
 العام لالتحاد النقابى الدولى للمعادن من البرازيل . وتم
 الترحيب بالوفد من ِقبل الرفيق/ دانج رئيس اتحاد عمال
واتخاذ الهامة  القضايا  مناقشة  تم  اللقاء   فيتنام ، وخالل 
 القرارات والمبادرات المشتركة، وتقابل الوفد كذلك مع

. ادارة العالقات الخارجية للحزب الشيوعى فى فيتنام

 اكتوبر

عمل اجل  ومن  البطالة  العالمى ضد  الحراك  يوم   :  3 
البلدان حول من  العديد  فى  تنظيمه  وتم   ، وكريم   الئق 
 العالم . وتم تنظيم النشاط الرئيسى فى لشبونة – البرتغال
 من ِقبل نقابة الخدمات العامة فى البرتغال وبحضور قادة
 نقابيين من بلدان عديدة . القى الخطاب الرئيسى الرفيق
 / جورج مافريكوس واألمين العام التحاد عمال البرتغال
CGTP-IN مدير وكذلك  كارلوس  ارمينيو   الرفيق/ 
 . مكتب منظمة العمل الدولية فى ليشبونة السيدة/ مافالدا

 10 : اجتماع االمانة العامة لالتحاد فى المكاتب المركزية
. بأثينا – اليونان

نوفمبر

 3 : نظم بامى مظاهرة وطنية حاشدة خارج مقر البرلمان
 اليونانى بمشاركة  100.000  متظاهر ووجه الرفيق/

واتحاد االتحاد  عن  نيابة  المسيرة  الى  خطابا   ليونارى 
. من ايطاليا USB عمال ال

الرفيق/ لالتحاد  المساعد  العام  األمين  زار   :  7  –  5 
 فالنتاين باشو الهند وشارك فى المؤتمر العام الثامن لنقابة

. العاملين فى التشييد

 11 – 12 : زار االمين العام لالتحاد فنزويال بمناسبة
 CBST-CSS انعقاد المؤتمر العام االول التحاد عمال
 وفى اطار الزيارة قام االمين العام بزيارة اماكن العمل ،
 فى كراكاس – فنزويال وعقد اجتماعات مع المنظمات
. العمل  وزير  اجتماع  فى  كذلك  وشارك  هناك   النقابية 
الرئيس ذكرى  لتخليد  تحية  رسالة  العام  االمين   ونقل 

. هوجو شافيز

 13 – 14 : مشاركة االمين العام لالتحاد فى المؤتمر
. CNTP العام التحاد عمال بنما

 15 – 18 : زار األمين العام لالتحاد كوبا ، وخالل بقائه
 CTC هناك عقد محادثات مع قيادات اتحاد عمال كوبا
 ومجموعات من االعمال الهامة فى االنتاج والخدمات .
 وعبر عن تضامن الحركة النقابية الدولية للطبقة الموجهه

. مع الشعب الكوبى

المساعد لالتحاد فى العام  الرفيق/ االمين   17 : شارك 
الجلسة وحضر  فنزويال  عمال  التحاد  العام   المؤتمر 
 الختامية للمؤتمر 15.000 عامل وعلى رأسهم الرئيس

. البوليفى السيد/ نيكوالس مادورو

التاسع التحاد عمال العام  المؤتمر  انعقاد   :  29 – 28 
BTUC  /فى دكا – بنجالدش ، ومثل االتحاد الرفيق 
 ماهديفان االمين العام المساعد ورئيس المكتب االقليمى

.آلسيا والهادى

ديسمبر

 1 : نظم اتحاد النقابات العالمى واالتحاد الدولى للعمال
 العرب ندوة مشتركة بحضور شباب النقابيين من العالم
االمين ابراهيم  احمد  الرفيق/  االتحاد  ومثل   ،  العربى 

.العام المساعد لالتحاد
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 2 – 3 : مؤتمر المرأة العاملة العربية وتم تنظيمه فى
النقابات واتحاد  الحر  النقابى  االتحاد  ِقبل  من   البحرين 
 العالمى الفترة من 30 نوفمبر – 3 ديسمبر. شارك فيه
العاملة المرأة  دور  لمناقشة  العربى  العالم  من   نقابيات 
قسم رئيس  ليبرى  اليكسندرا  الرفيقة/  االتحاد  ومثل   ، 

.االعالم واالتصال

الرفيقة/ تقابلت   ، الفلبين  الى  زيارتها  : خالل   7 – 5 
مع واالتصال  االعالم  قسم  رئيس  ليبرى   اليكسندرا 
االتحاد االتحاد وعبرت عن تضامن   أعضاء وأصدقاء 

. مع نضاالت العمال فى الفلبين

النقابى لالتحاد  الثانى  العام  المؤتمر  :عقد   16  –  15 
– كولومبو  فى  والفنادق  للسياحة  القطاعى   الدولى 
 سيرالنكا . وتم الترحيب بالمشاركين من ِقبل كلمات قادة
 نيابة عن اللجنة المنظمة ICEU-CFTU-NTUC ال
 وكذلك رسائل الترحيب من الضيوف الدوليين. تم انتخاب
 قيادة جديدة برئاسة االمين العام الجديد الرفيق/ ممدوح
 محمدى االمين العام لنقابة السياحة والفنادق فى مصر _
 ورئيس جديد الرفيق/ جناكا اديكان من نقابة السياحة فى
 سيرالنكا . ومثل االتحاد الرفيقة/ اليكسندرا ليبرى رئيس

. قسم االعالم واالتصال

 20 : مشاركة االتحاد فى المؤتمر الثانى لنقابة العمال
 المهاجرين فى موسكو – روسيا ، ومثل االتحاد الرفيقة/
وألقت واالتصال  االعالم  قسم  رئيس  ليبرى   اليكسندرا 

.كلمة باسم االتحاد

 
الجزء الثانى

استضافة الوفود األجنبية

 يناير

مصر فى  البحرى  النقل  نقابة  من  وفد  زيارة   :  29 
االمين الرفاق/  لالتحاد  العامة  االمانة  مع   واالجتماع 
 العام واألمين العام المساعد والرفيق/ محمد اقنيبى ممثل

. فلسطين ومستشار الشئون العربية

 برئاسة االمين العام CTB 11 : زيارة وفد من البرازيل
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. ولقاءهم مع االمانة العامة لالتحاد

وعقد كازاخستان  عمال  اتحاد  من  وفد  زيارة   :  24 
التطورات عن  إلطالعهم  االتحاد  قيادات  مع   اجتماع 

. حول االنتهاكات للحقوق النقابية من جانب الحكومة

 مارس

تونس عمال  اتحاد  من  وفد  زيارة   :  4 UTT وعقد 
. اجتماع مع االمانة العامة

عمال مصر اتحاد  من  المستوى  رفيع  وفد  زيارة   :  6 
ETUF االتحاد رئيس  جبالى  محمد  الرفيق/   برئاسة 
مع ولقائهم  السعيد  محمد   – حسن  ابراهيم   /  والرفاق 

. االمانة العامة

 18 : زيارة وفد من نقابة الصناعات الغذائية فى مصر
. ولقائهم مع االمانة العامة

تونس اتحاد عمال  وفد  بين  المستوى  عالى  لقاء   :  27 
OTT وقيادات االتحاد .

 ابريل

قيادات التعليم واجتماعهم مع  نقابة   7 : زيارة وفد من 
. االتحاد

مع ثنائى  لقاء  المالية وعقد  نقابة  وفد من  زيارة   :  28 
. قيادات االتحاد

 مايو

 5 – 7 : زيارة وفد من نقابة الخدمات االدارية فى مصر
.ولقائهم بقيادات االتحاد

بمصر الصحية  الخدمات  نقابة  من  وفد  زيارة   :  20 
.واجتماعهم مع قيادات االتحاد

يونيو

برئاسة الكوبى  بالوفد  الشرف  من  بعظيم  ُرحب   :  12 
الوطنى األمانة  وعضو  يوليسس  الرفيق/  العام   االمين 
 كوبا ، وتقابل  CTC الرفيق/ نافارو من اتحاد عمال
 الوفد مع األمانه العامة لالتحاد وناقشوا نضاالت الشعب
تضامن على  لالتحاد  العامة  األمانة  وأكدت   ،  الكوبى 
الحصار نهاية  من  الكوبى  الشعب  مع  االتحاد   اعضاء 
ودعم الخمس  السجناء  عن  االفراج  وكذل   االمبريالى 

.الحملة الدولية لهذا الخصوص

مافريكوس جورج  الرفيق/  بين  ثنائى  لقاء  عقد   :  16 
 االمين العام و األمين العام الجديد لالتحاد النقابى الدولى
والرفاق/ واالس فرانسيسكو  الرفيق/  والتعدين   للمعادن 
 البرازيل وناقشوا FITMETAL االمين العام لنقابة ال

. مع قيادات االتحاد خطة عمل االتحاد الدولى

 13 : زيارة وفد من نقابة الصحافة والطباعة فى مصر
. ولقائهم مع االمانة العامة

يوليو

من وفد  زيارة   :  10 FNIC-CGT /الرفيق  برئاسة 
 كارلوس االمين العام والرفيق/ بايراد ولقائهم مع االمانة
مافريكوس الرفيق/ جورج  العام  االمين  برئاسة   العامة 

. وأعضاء االمانة

 سبتمبر

نقابة : زيارة وفد مكون من 11 عضو من   12 – 9 
FTUB ميخائيل الرفيق/  برئاسة  البيضاء  روسيا   من 
 رئيس نقابة العاملين بصناعة اإلضاءة ، واجتماعهم مع

. االمانة العامة وحضورهم ندوة عن بناء القدرات

 نوفمبر

السودان اتحاد عمال  وفد من   وعقد SWTUF زيارة 
. اجتماع ثنائى مع االمانة العامة
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 ديسمبر

لقاء وعقد  بمصر  السياحة  نقابة  من  وفد  زيارة   :  10 
. مشترك مع االمانة العامة

 15 : زيارة الرفيق/ رجب معتوق االمين العام لالتحاد
االتحاد قيادات  مع  واجتماعه  العرب  للعمال   الدولى 

. واألمين العام

– اثينا  فى  الفلسطينى  السفير  بين  مشترك  لقاء   :  19 
لالتحاد العام  االمين  توباسى مع  السيد/ مروان   اليونان 
 الرفيق/ جورج مافريكوس ، وخالل اللقاء عبر األمين

.العام عن تضامنه مع نضال الشعب الفلسطينى
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يناير

المساعد العام  االمين  الرفيق/  من  كل  سفر   :  12  –  9 
االعالم قسم  رئيس  ليبرى  اليكسندرا  و  روى   سويدش 
 واالتصال الى جوهنسبرج –جنوب افريقيا لمقابلة قيادات
عمال ، COSATU اتحاد  سيدومو  الرئيس   برئاسة 
 وتناولت المناقشات التحضير للمؤتمر العام النقابى السابع

.عشر لالتحاد فى جنوب افريقيا

 9 – 10 : عقد ندوة دولية تحت شعار » تنتمى االرض الى
 الذين يحرثونها » من ِقبل الحركة الزراعية فى براجواى
الرفيق/ العالمى ، والقى خطاب االفتتاح  النقابات   واتحاد 
لمنطقة االتحاد  منسق   واوضح  CONOSUR بيريرا 

. فيه حقوق السكان الزراعيين والعاملين بالزراعة

ال 26 التحاد عمال سوريا العام  المؤتمر   :  20 – 18 
GFTU /الرفيق االتحاد  ومثل  ـ  سوريا   – دمشق   فى 

. فالنتاين باشو االمين العام المساعد

 26 – 31 برنامج تدريبى للنقابيين من اجزاء متنوعة فى
االتحاد مقر  فى  ُعقد  والذى  األمريكية  المتحدة   الواليات 
النقابية الموضوعات  العديد من  اليونان متضمنا   بأثينا – 

. وتاريخ ومواقف االتحاد وخطة عمله

 فبراير

الدولى النقابى   5 : وفد لالتحاد مكون من رئيس االتحاد 
 للنقل الرفيق/ على رضا والرفيق/ نيكوس منسق العالقات
 الدولية فى اتحاد عمال بامى اليونانى ، لحضور مظاهرة
عمال التحاد  الصلب  اجل DISK عمال  من  تركيا   فى 

. تحسين المفاوضة الجماعية وزيادة الرواتب

 فى اندونيسيا KASBI 5 : المؤتمر العام الوطنى الرابع ل
 UITBB ، ومثل االتحاد الرفاق/ ديباجان االمين العام ل

. CITU ورئيس –

 7 - 10 : المؤتمر العام التاسع لنقابة العاملين بالبنوك فى
. ومثل االتحاد الرفيق/ كالى ، BEFI الهند ال

 13 – 14 : المؤتمر العام العالمى ال 12 لالتحاد النقابى
والصناعات العامة  بالخدمات  للعاملين  القطاعى   الدولى 
ضيافة تحت  نيبال   – كاثامندو  فى  ُعقد  والذى   الحليفة 
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اإلجراءات في التضامن مع الالجئين والمهاجرين
24 أبريل، 2016. إيطاليا واليونان وقبرص .

وأصدقاء CONEP – NEGEO اتحادات  وأعضاء 
 آخرين التحاد النقابات العالمى . وتم انتخاب قيادة جديدة
 بقياد االمين العام الجديد الرفيق/ ليوناردى من ايطاليا –
 الرفيق/ ارثر من البرتغال رئيسا . ناقش المؤتمر التطورات
وتأثير العالم  حول  واالقتصاد  العامة  الخدمات  قطاع   فى 
. وصوت العمل  مناهضة  وسياسة  الرأسمالية   التعديالت 
. الجميع على القرارات الهادفة لدعم االتحاد النقابى الدولى

 مارس

 3 : عقد مؤتمر دولى فى القاهرة – مصر حول التحديات
 لقطاع السياحة ، مثل االتحاد الرفيق/ ابوستولس مندوب

. االتحاد لدى منظمة اليونسكو

الرفيق/ لالتحاد  المساعد  العام  األمين  زيارة   :  10 – 4 
.فالنتاين الى فنزويال لالجتماع النقابى وعقد ندوات تثقيفية

المظاهرة خالل  كلمة  وإلقاء  العام  األمين  مشاركة   :  6 
والترويكا االوروبى  االتحاد  ضد  قبرص  فى   العمالية 

. وسياساتهم التعسفية والفقر

. 8 : االحتفال بيوم المرأة العالمى فى العديد من البلدان
نقابيات من المرأة بحضور  ندوة حول حقوق   27 : عقد 
. باكستان وكانت فى المقر الرئيس لالتحاد بأثينا – اليونان

 ابريل

االمبرياليين أوروبا هم القتلة واللصوص
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 16 : حضور االمين العام اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد
 النقابى الدولى للزراعة واألغذية الذى ُعقد فى باريس –

.فرنسا

 17 : زيارة االمين العام الى مدريد – اسبانيا وفى اطار
 الزيارة عقد جلسة عمل مع أعضاء وأصدقاء االتحاد فى

. اسبانيا ودولة الباسك

 24 : نظم اعضاء االتحاد من اليونان وقبرص مظاهرات
لالتحاد واالمبريالية  الديمقراطية  غير  السياسة   ضد 

. االوروبى ضد الالجئين والعمال المهاجرين

الرئيس المكتب  فى  لالتحاد  العامة  االمانة  اجتماع   :  26 
 بأثينا – اليونان . وخالل االجتماع تم مناقشة الموضوعات
من اقرارها  تم  كما  العمل  خطة  تنفيذ  بخصوص   الهامة 
 المجلس الرئاسي ، ومن خالل بعض الموضوعات كانت
لتأسيس السبعون  بالذكرى  لالحتفال  التحضير   عملية 
 االتحاد على مدار العام حول العالم وكذلك اعتماد طلبات

. العضوية الجديدة

 مايو

 1 : بمناسبة االحتفال بيوم العمال العالمى » عيد العمال
 » ، نظم اعضاء وأصدقاء االتحاد حول العالم االضرابات
العمال ، الحاشدة من اجل عيد   والمظاهرات والمسيرات 
فى شيكاغو العمال  تمرد  منذ  بمرور 129 عام   محتفلين 
بحقوقهم ومطالبهم  األممى  تصورهم  ووضع  أمريكا   – 
 المعاصرة من اجل الطبقة العاملة فى كل بلد ، ومن اجل
اجتماعى وضمان  وعمل  نقابية  وحقوق  افضل   اجور 

. وكذلك السياسات لمواجهة البطالة

 5 : من خالل مسيرة العاملين بالزراعة فى الهند ، قامت
 الرفيقة/ اندا ممثلة االتحاد والرفيق/ ماهديفان االمين العام
 بتحية المسيرة APRO المساعد لالتحاد ورئيس مكتب ال
العمال نقابة  ثنائية مع  الزيارة ُعقدت اتصاالت   . وخالل 
 من الهند وكذلك ندوة حول » المخاطر الصحية للسيدات
المقر فى  ذلك  وتم  والمعاقين«  الطفل  ورعاية   الحوامل 

. المكتب االقليمى آلسيا والهادى

المنظمات اجتماع  االتحاد  من  وفد  حضور   :  10  –  7 
روسيا  – موسكو  فى  ُعقد  والذى  الدولية   الديمقراطية 
 إلحياء الذكرى ال 70 لالنتصار على الفاشية والنازية .
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األرجنتين أستراليا بنغالديش الكاميرون

كولومبيا جمهورية الكونغو الديمقراطية كوستا ريكا كوبا
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اليونان

أندونيسيا كازاخستان نيبال نيكاراغوا

باكستان بيرو سيريالنكا أوروغواي

البرازيل - آخر الوسطى مؤتمر العمل الدولي - منظمة العمل الدولية في جنيف

الهند

احتفاالت بالذكرى السابعة عشر

اإلكوادورالسلفادور
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 ترأس وفد االتحاد الرفيق/ جورج مافريكوس االمين العام
 وأعضاء آخرون من بلدان كثيرة . وخالل المشاركة وجه

. وفد االتحاد الدعم واالحترام للطبقة العاملة فى روسيا

النقابى لالتحاد  العام  المجلس  فى  االتحاد  مشاركة   :  21 
 الدولى للنقل فى اسطنبول – تركيا ، ومثل االتحاد الرفيق/

. فرحات من تركيا

الدولى الدورة  31 : االجتماع التحضيرى لمؤتمر العمل 
العام االمين  باشو  فالنتاين  الرفيق/  مع  بالتنسيق   .  104 

. المساعد وبحضور أعضاء وأصدقاء االتحاد

 يونيو

 1 – 2 : مؤتمر االتحاد تحت عنوان » الحظر والحصار
واالتحاد والناتو  أمريكا  من  المفروضة   والعقوبات 
البرلمان مقر  فى   « العمال  لحقوق  الضاربة   االوروبى 
بالمداخالت الرفيق/  االوروبى بروكسل – بلجيكا . وقام 
 االمين العام وممثلين من كوبا وسوريا وصربيا والبرتغال

. والتفيا وآخرين من الحضور

و االتحاد  بين  ندوة   :  4  –  3 SNAPEST للتركيز 
 على االستغالل المزدوج للمرأة العاملة ونضال الحركات
 العمالية من اجل الحقوق العمالية والنقابية، والتى ُعقدت فى
 الجزائر . مثل االتحاد الرفيق/ اليكسندرا ليبرى رئيس قسم
فلسطين ممثل  اقنيبى  محمد  والرفيق/  واالتصال   االعالم 

.ومستشار الشئون العربية

 3 – 6 : المؤتمر الوطنى ال 15 لنقابة العاملين بالمناجم
 فى جنوب افريقيا ، مثل االتحاد الرفيق / جورج بازيونس

. مسئول االتصال باالتحاد

 6 – 7 : عقد المجلس الرئاسى غير الرسمى فى جنيف
االتحاد من جميع  – سويسرا بحضور أعضاء وأصدقاء 
 انحا العالم وذلك لمناقشة تقرير خطة العمل وإقرار الخطة
 للفترة القادمة . وافتتح الجلسة الرفيق/ االمين العام لالتحاد

.  

 9 : خطاب االمين العام امام الجلسة العامة لمؤتمر العمل
. الدولى بحضور الكثير من النقابيين

 فى POPCRU 14 – 19 : المؤتمر الوطنى الثامن ل

. جنوب افريقيا ، ومثل االتحاد الرفيق / نيكوالس

 22 : قدم االتحاد احتجاج رسمى للسفارة االسرائيلية فى
الخارجية اليونان وعقد اجتماع رسمى مع وزير   اثينا – 
 اليونانى الستنكار التوقيف غير القانونى وغير الديمقراطى
 ألحد كوادر االتحاد الرفيقة/ اليكسندرا ليبرى رئيس قسم
فى كانت  بينما  اسرائيل   – ابيب  تل  مطار  فى   االعالم 

 . طريقها الى رام هللا فى صباح يوم االحد 14 يونيو

و االتحاد  بين  مشترك  دولى  مؤتمر  عقد   :  25  –  24 
FNIC-CGT ومثل  . البتروكيماويات  صناعة   حول 

. االتحاد الرفيق/ االمين العام ووجه كلمة الى المؤتمر

 يوليو

 28 – 29 : شارك االتحاد فى المنتدى الدولى للمنظمات
 الغير حكومية ومنظمة اليونسكو حول » تقارب الثقافات
 – االنسان فوق التنوعات » . كان ذلك فى الصين ومثل

. االتحاد الرفيقة/ اندا منسق االتحاد

 سبتمبر

 13 – 14 : مؤتمر نقابى دولى لالتحاد بعنوان » التضامن
 مع عمال وشعب سوريا ضد االرهاب والحصار والعقوبات
 االقتصادية ». وتحت ضيافة اتحاد عمال سوريا وبحضور
الرفيق/ االمين العالم ، مثل االتحاد   250 وفد دولى من 

. العام والرفيق/ اليكسندرا ليبرى

اوروبا فى  االتحاد  وأصدقاء  أعضاء  نظم   :  30  –  18 
 احتجاجات ومظاهرات ومسيرات لإلعالن عن تضامنهم

. مع الالجئين والمهاجرين

اكتوبر

 1 : حضور االمين العام اجتماع المجلس الوطنى التحاد
. عمال البرازيل - ساو باولو

البرازيل  – ساوباولو  فى  لالتحاد  نشاط  ُعقد   :  3  –  1 
 ومشاركة وفود CTB وتحت ضيافة اتحاد عمال البرازيل
 من انحاء العالم لالحتفال بالذكرى السبعون لتأسيس اتحاد



2015

89تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

20
15

.9
20

15
.1

0
20

15
.1

1
20

15
.1

2

. النقابات العالمى

 3 : االحتفال بالذكرى السبعون لتأسيس االتحاد حول العالم
الناجحة لالحتفاالت  االتحاد  وأصدقاء  أعضاء   وتنظيم 
 لتشريف العام السبعون من النضال ضد استغالل االنسان

. ألخيه االنسان

لالتصاالت العمالية  للنقابات  الدولى  المؤتمر   :  19 
ماثيو الرفيق/  االتحاد  ومثل   . المعلومات   وتكنولوجيا 
 الذى بين فى كلمته للمؤتمر دور المنظمات النقابية الدولية

. للحفاظ على مصالح اعضائهم والنضال العمالى

لنقابة  21 ال  العام  المؤتمر  فى  االتحاد  حضور   :  20 
فالنتاين الرفيق/  االتحاد  ومثل   ، اليونان  فى   المتقاعدين 
االمين بوكس  كويم  والرفيق/  المساعد  العام  االمين   باشو 

. العام لالتحاد النقابى الدولى للمتقاعدين

األمم منظمة  فى  لالتحاد  الدائم  المندوب  حضور   :  23 
سميث جولد  الرفيق/  أمريكا   – نيويورك  فى   المتحدة 
سبعون مرور  موضحا  للمنظمة   70 ال  العامة   للجمعية 
المستدامة« التنمية  اهداف   « وناقش  تأسيسها  على   عاما 

. فى المنظمة حتى عام 2030

 نوفمبر

 1 – 2 : مؤتمر المرأة العاملة فى الرناكا –قبرص تحت
وفود المؤتمر  »بيو« حضر  قبرص  عمال  اتحاد   ضيافة 
كانت  . العالم  حول  نقابة   45 ب  دولة   27 من   نسائية 
اتحاد من  ناياميكا  للرفيقة/  بالمؤتمر  الرئيسية   المداخلة 

. نيابة عن اتحاد النقابات العالمى NEHAWU عمال

، الرئيس  المقر  فى  لالتحاد  العامة  األمانة  اجتماع   :  9 
من شباب  لنقابيين  الفرصة  هناك  كانت  المناسبة   وبهذه 
 اتحاد عمال بامى اليونانى بعقد اجتماع مع االمانة العامة

. واألمين العام لالتحاد

للعمال الدولى  االتحاد  ِقبل  من  مؤتمر  تنظيم   :  10-  9 
العراق عمال  اتحاد  و  االتحاد GFIW العرب   ومثل 

.الرفيق/ اديب ميرو

 10 : اجتماع االمانة العامة مع قيادات اتحاد عمال بامى
السياسى الموقف  هى  النقاش  قضايا  وكانت   .  اليونانى 
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 واالقتصادى فى اليونان وكذلك االضراب المزمع فى 12
 نوفمبر . وتم اعالم االمانة العامة بخصوص المسيرات فى
 اكثر من 50 مدينة فى اليونان والمظاهرة الرئيسية ستكون

. فى اثينا فى ذات اليوم

وشارك  . للكوزاتو   12 ال  العام  المؤتمر   :  27  –  22 
من والعديد  العام  االمين  الرفيق/  برئاسة  بوفد   االتحاد 
الوفد اجتماعا مع المؤتمر عقد   قادة االتحاد ، وفى اطار 

. المنظمات األعضاء باالتحاد

 28 – 3 ديسمبر : اجتماع منظمة العمل الدولية االقليمى
 ألفريقيا ال 13 ، ومثل االتحاد الرفيقة/ اليكسندرا ليبرى
االتصال مسئول  جورج  والرفيق/  االعالم  قسم   رئيس 

.باالتحاد

 30 : عقد احتفالية لتسليم جوائز للفائزين الثالث فى مسابقة
. تصميم الملصق

ديسمبر

نقابيين من أمريكا  1 – 15 : زيارة وفد مكون من 10 
ندوة لحضور  اليونان   – اثينا  فى  االتحاد  لمقر   الشمالية 

. نقابية

 1 – 8 : عقد ورشة عمل بين االتحاد واتحاد عمال عموم
 الصين حول » حزام واحد ، طريق استراتيجى واحد وبناء
اعضاء ومثل   . الصين   – بكين  فى   « النقابية   القدرات 
 وأصدقاء االتحاد من بنين – بلغاريا – اثيوبيا – اليونان –
 اندونيسيا – ايران – ناميبيا – نيبال – باكستان – رواندا

. – توجو – اوغندا – زامبيا – زيمبابوى

من ووفد  اندا   / الرفيقة  االتحاد  منسق  بين  اجتماع   :  4 
SHISO UNDO وُعقد فى طوكيو – اليابان .

الكاميرون فى  االتحاد  وأصدقاء  أعضاء  نظم   :  6  –  5 
االحتفال وكذلك  الجديدة  التكنولوجيات  ناجحة حول   ندوة 
 بالذكرى السبعون لتأسيس االتحاد . ومثل االتحاد الرفيق/
 نيكوالس المسئول عن مكتب االتحاد فى جنيف – سويسرا

. والرفيق/ جورج مسئول االتصال باالتحاد

 6 – 7 : المؤتمر الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى
وفود فيه  شارك   . فلسطين  عمال  واتحاد  االتحاد   ونظمه 

وايطاليا وروسيا  وقبرص  واليونان  واسبانيا  فرنسا   من 
 وتركيا ، وعبروا للنقابيين الفلسطينيين عن تضامنهم الدائم
النقابات للبقة الموجهه واتحاد  الدولية  النقابية   مع الحركة 

. العالمى مع نضاالت الشعب الفلسطينى

 
الجزء الثانى

استضافة الوفود األجنبية

 فبراير

الدولى النقابى  واالتحاد  االتحاد  بين  ثنائى  اجتماع   :  18 
.للطاقة وُعقد فى المقر الرئيس لالتحاد

 ابريل

 21 : زيارة وفد من نقابة النسيج بمصر برئاسة الرفيق /
 عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة . واجتمع الوفد مع االمين

. العام واألمين العام المساعد ومستشار الشئون العربية

فيتنام عمال  اتحاد  رئيس  زيارة   :  27  VGCL ونائب 
 الرئيس وإجراء محادثات مع االمانة العام لالتحاد فى من

. األخوية والرفاقية

مايو

 4 : زيارة وفد من نقابة العاملين باإلنتاج الحربى فى مصر
 ولقاء االمين العام واألمين العام المساعد  ومستشار الشئون

العربية باالتحاد

 يوليو

من وفد  زيارة   :  22 RD / الرفاق  من  مكون   الكنغو 
فيليكس الكنغو – جوزيف –  فى  االتحاد   امونداال منسق 
 . وأجروا حوارا مثمرا مع قيادات االتحاد برئاسة االمين

. العام الرفيق / جورج مافريكوس
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 اغسطس

 27 – 30 : زيارة وفد كبير من اتحاد عمال مصر برئاسة
 الرفيق/ جبالى محمد رئيس االتحاد وقادة نقابيين آخرون
 . وتقابلوا مع قيادات االتحاد برئاسة االمين العام الرفيق/

 جورج مافريكوس
.وكان حوارا مثمرا للغاية
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يناير

 تركيا ، مثل Sosyal-Is 9 – 10 : المؤتمر العام ل
االعالم قسم  رئيس  ليبرى  اليكسندرا  الرفيقة/   االتحاد 
النقابات اتحاد  اسرة  الى  االنضمام  االتحاد  هذا  قرر   ، 

. العالمى

 11 : اجتماع لجنة التنظيم للمؤتمر العام النقابى العالمى
 السابع عشر لالتحاد التى تتكون من نقابات جنوب افريقيا
 وحضره الرفيق/ نيكوس والرفيقة / اندا نيابة عن االتحاد

.

النقابى االتحاد  ضيافة  تحت  االوروبى  المؤتمر   :  19 
 الدولى للخدمات العامة واتحاد عمال بامى اليونانى وكان
 ذلك فى مقر البرلمان االوروبى حول » تجاوب النقابات
االوروبى واالتحاد  األعمال  مجموعات  ضد   الطبقية 
على وعواقبهم  الخصخصة  تفرض  التى   والحكومات 

العاملين والشعوب االوروبية »ز

فبراير

 3 : بمناسبة اجتماع األمانة العامة لالتحاد ، زار وفد مكون
المزارعين العموم  األمناء  من  واثنين  العام  االمين   من 
الدولى تضامنهم  والتعبير عن  اليونان  فى   المحاصرين 

. مع المزارعين الفقراء والشعب اليونانى فى نضالهم

ل العام  المؤتمر   :  17 DISK االتحاد مثل   ،  تركيا 
عن فيه  اوضح  تحية  خطاب  ووجه  فرحات   الرفيق/ 
 الرفاقية بين اتحاد النقابات العالمى واتحاد تركيا والطبقة

. العاملة فى تركيا

األغذية نقابة  مؤتمر  فى  االتحاد  مشاركة   :  22 
 والمشروبات فى اليونان المنتسبة الى اتحاد عمال بامى
فلسطين ممثل  اقنيبى  محمد  الرفيق/  االتحاد  ومثل   ، 

. ومستشار الشئون العربية

الرفيق/ برئاسة   االتحاد  من  وفد  زيارة   :  28  –  25 
لعموم العام  المؤتمر  انعقاد  بمناسبة  للهند  العام   االمين 
 الهند . وفى اطار الزيارة وجه األمين العام خطابا الى
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. العاملين بالبنوك والتأمينات

 مارس

الرئاسى المجلس  الجتماع  السنوية  الدورة   :  6  –  5 
الفلبين بضيافة  لالتحاد والتى تم تنظيمها فى هانوى – 
ال الفلبين  عمال  الى VGCL اتحاد   « عنوان   تحت 
 األمام من اجل المؤتمر العام النقابى العالمى السابع عشر

. « لالتحاد . نضال أممية وحدة

وفد تقابل   ، السنوى  الرئاسى  المجلس  اطار  فى   :  5 
الجمهورية رئيس  مع  العام  االمين  برئاسة  االتحاد   من 

. االشتراكية الفيتنامية السيد/ ترونج سانج

الى العام  االمين  برئاسة  االتحاد  من  وفد  زيارة   :  8 
قيادات مع  العام  االمين  اجتمع  الزيارة  وخالل   الصين 

. اتحاد عموم الصين

عمال لنقابات  العام  االتحاد  مع  تضامن  اجتماع   :  12 
 فلسطين فى ميالنو – ايطاليا ، وعقد ندوة بضيافة اتحاد
مبادرة من أعضاء USB عمال . وكانت هذه   ايطاليا 

.وأصدقاء االتحاد فى اوروبا

فى الثالثة  السياسية  المدرسة  فى  االتحاد  شارك   :  14 
 جنوب افريقيا لنقابة الشرطة والسجون والحقوق المدنية
POPCRU االستعداد من  وكجزء  جوهانسبرج   فى 
 للمؤتمر العام النقابى السابع عشر لالتحاد. ومثل االتحاد

. الرفيق/ نيكوالس
بلدان من  نقابيين  مع  نقابى  تدريب  برنامج  عقد   :  21 

.اوروبا الشرقية فى المقر الرئيس لالتحاد

ابريل

العام االمين  احتفل   . العالم  العمال حول  بعيد   االحتفال 
خطابا ووجه  سريالنكا  وعمال  شعب  مع  اليوم   بهذا 

.لحشود الطبقة العاملة هناك

 9 – 10 : المؤتمر العام ال 16 التحاد عمال السودان
رئيس نيكوالس  الرفيق/  االتحاد  مثل   ، الخرطوم   فى 

. ادارة العالقات الخارجية فى اتحاد عمال بامى اليونانى

 27 – 28 : مؤتمر مناهضة االمبريالية لالتحاد والذى
الدولية الوفود  من  العشرات  بمشاركة  تركيا  فى   ِعقد 
للطبقة الدولية  النقابية  الحركة  عمل  خطة   لمناقشة 

. الموجهه ضد االمبريالية

 30 : مشاركة وفد من االتحاد فى اجتماع منظمة الصحة
. العالمية

يونيو

الطبقة مع  كبيرة  تضامنية  حملة  تنظيم  تم   :  2  –  1 
 العاملة فى فرنسا خالل نضالها الطويل من اجل سحب
 قانون العمل المعروف ب » الخمن » لحكومة الرئيس
، الحديدية  النفط والسكك  تكرير  لتضرب معمل   أوالند 
 مع المسيرات والمظاهرات الحاشدة فى المدن الفرنسية
امام احتجاجا  وأعضائه  العالمى  انقابات  اتحاد  نظم   . 
وقبرص واليونان  وايطاليا  تركيا  فى  الفرنسية   السفارة 
 والبرازيل وشيلى واستراليا ، فى حين زار االمين العام
فرنسا  – مارسيليا  مافريكوس  جورج  الرفيق/   لالتحاد 
ال عمال  اتحاد  قيادات  مع   FNIC-CGT وتقابل 
 والمنظمات األخرى والقى خطابا للمظاهرة التى كانت

. تضم 40.000 متظاهر

فى العالمى  النقابات  اتحاد  ملصقات  معرض   :  5-  4 
 ستوكهولم – السويد لتعزيز المؤتمر العام النقابى السابع
تنظيم وتم   ، افريقيا  جنوب   – دربن  فى  لالتحاد   عشر 

.مؤتمر ثانوى بحضور االمين العام لالتحاد

 6 : خطاب االمين العام امام الجلسة العامة لمؤتمر العمل
االتحاد ، عقد  ذلك  ، عالوة على  الدورة 105   الدولى 
العمل مؤتمر  انعقاد  فترة  خالل  العاملة  للمرأة   اجتماع 

. الدولى

 7 : اجتماع اعضاء وأصدقاء االتحاد فى منظمة العمل
 الدولية فى جنيف – سويسرا للتحضير الى المؤتمر العام

. النقابى العالمى السابع عشر لالتحاد

 13 – 16 : المؤتمر الدولى الرابع لالتحاد النقابى الدولى
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مثل الحليفة  والصناعات  الغذائية  والصناعات   للزراعة 
. التجارة والنسيج والذى ُعقد فى باريس – فرنسا

 27 – 28 : عقد مؤتمر دولى حول » دور الشركات
فى االوروبى  البرلمان  فى  والنقابات«  الجنسية   متعددة 

. بروكسل – بلجيكا

 29 : تنظيم مؤتمر ثانوى فى قبرص من ِقبل اتحاد عمال
-DEV قبرص » بيو« واتحاد عمال تركيا القبرصية ال
IS . KTAMS.KTOS وآخرون ، وخالل المؤتمر 
 تم عرض ملصقات المعرض الدولى اثناء القيام بمسيرة
العام جورج مافريكوس واألمين يتقدمها االمين   حاشدة 

. العام لبيو

يوليو

فى الخصخصة  ضد  المترو  عمل  اعتصام   :  3  –  1 
 ساوباولو – البرازيل بحضور مندوب عن اتحاد النقابات

. العالمى
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التضامن مع نضال الشعب الفرنسى

اليونان

تشيلي

EUROF - النمسا

إيطاليا
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2016

في فرنسا

ديك رومي

EUROF - النمسا
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2016
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ملحق

ملصقات ومطبوعات



المؤتمر العام السابع عشر التحاد النقابات العالمى 102



103تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

ملصقات
2016-2011
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 قصة االعالم العالمى للمؤتمر العام النقابى العالمى السادس عشر ، .1
ديسمبر 2011

 العامل الجنوب افريقي واتحاد النقابات العالمى ، الكتف بالكتف ، فبراير .2
2012

 اتحاد النقابات العالمى : بطل السبعون عام من النضال الطبقى ، سواديش .3
 ديفروى ، 2015

ستة  البومات فوتوغرافية اليكترونية أليام الحراك العالمى .4
 7 .   طابع بريدى خاص بالتعاون مع شركة البريد العامة فى اليونان لتكريم الذكرى

السبعون لتأسيس اتحاد النقابات العالمى

1 2 3

4 5 6

7

 مطبوعات
2016-2011





تقارير
 المكاتب االقليمية و االتحادات النقابية 

الدولية القطاعية



108

المكتب اإلقليمي آسيا والمحيط الهادئ

يقوم المكتب اإلقليمي آسيا والمحيط الهادئ أساسا بـ:

i .تنسيق األنشطة في المنطقة

ii . في المنتسبة  النقابات  مختلف  بين  الفعال  التواصل 
المنطقة.

iii . قبل من  المنظمة  والبرامج  التسيير  في  المشاركة 
المنظمات في المنطقة، كلما تمت دعوته / اعالمه.

iv ..نشر "ومضات عن نقابات العمال" من مكتب نيودلهي

v . المشاركة نيابة عن اتحاد النقابات العالمي في المحافل
الدولية ويؤكد على مبادئ وأيديولوجيات اتحاد النقابات العالمي 

vi . ومتصلة عرضية  أخرى  أنشطة  أي  في  المشاركة 
بالحركة النقابية، المنتديات االقتصادية وما إلى ذلك من الفعاليات 
األمانة  مكتب  قبل  من  ضرورية  تعتبر  التي  أو  المنطقة  في 

المركزية.

 

بعض األنشطة التي قام بها المكتب: 

نقابات . 1 التنسيق  لجنة  في  ماهاديفان  ه.  الرفيق  شارك 
ـ في ديسمبر  نيبال  ـ عاصمة  كاتماندو  العمال )JTUCC( في 
سوشيل  شري  نيبال  وزراء  رئيس  فيها  شارك  والتي   ،4102
كويراال واألمين العام لالتحاد الدولي للنقابات )ITUC( ، والمكتب 
وآخرون.  للنقابات  الدولي  لالتحاد  والباسيفيك  آلسيا  اإلقليمي 
شارك نيابة عن اتحاد النقابات العالمي األمين العام المساعد في 
هذا الحدث الهام. وقد نظمت 11 نقابة مركزية عمالية في نيبال 
هذا المنتدى المعروف باسم "الوحدة في التنوع." تم تسليط الضوء 
على مبادئ وتاريخ اتحاد النقابات العالمي في هذا البرنامج. وقد 
قام الرفيق بريم كومار خانال من نقابة كوناب CONEP نيبال 

بتنسيق هذا البرنامج الهام. 

"برنامج . 2  4102 ديسمبر   03 و   92 يومي  تنظيم  تم 
 07" التدريب  هذا  موضوع  كان  كاتماندو.  في  الشباب"  تدريب 
افتتاح  العالمي، 07 عاما من النضال". تم  النقابات  عاما التحاد 
شارك  النيبالي.  والرياضة  الشباب  وزير  قبل  من  البرنامج  هذا 
والتحليل  الشرح  في  وتعمق  الحدث  هذا  في  ماهاديفان  الرفيق 
حول الموضوع وتحدث أيضا عن القضايا الدولية الراهنة للطبقة 

العاملة.

اجتماع اللجنة المنظمة لوضع اللمسات األخيرة للتنظيم . 3
الناجح لمؤتمر االتحاد النقابي الدولي للخدمات العامة الذي عقد 
في فبراير 5102 والذي نظم بناء على تجاربنا السابقة وخبرتنا 

في جميع الجوانب، ما ساهم في نجاحه.

نطاق . 4 على  نشرها  تم  نيبال  في  بارزة  مقابلة صحافية 
الجوانب  مختلف  المقابلة  هذه  غطت  االعالم.  وسائل  في  واسع 
واإلجراءات  عاما،  ال07  و  العالمي،  النقابات  باتحاد  المتعلقة 
الدولية األخيرة التحاد النقابات العالمي، والوضع الراهن للطبقة 
النقابات  اتحاد  ونشاطات  الوضع،  هذا  وأسباب  العالمية،  العاملة 
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ووجه  المستقبلية،  العالمي  النقابات  اتحاد  عمل  وخطة  العالمي، 
رسائل إلى الطبقة العاملة النيبالية الخ 

آسيا . 5 اإلقليمي  مكتب  من  المتواصل  والتضامن  الدعم 
النقابات  التحاد  والصديقة  المنتسبة  للمنظمات  الهادئ  والمحيط 
العالمي في المنطقة وفي العالم في مختلف النضاالت مثل النضال 
المستمر للطبقة العاملة في اليونان واندونيسيا وسريالنكا وباكستان 

وغيرها. 

نظمت المكاتب المركزية التحاد النقابات العالمي مؤتمرا . 6
نقابيا دوليا حول التعليم في أثينا. ترأس المؤتمر الرفيق ماهاديفان 
ثالث جلسات، على النحو الذي حددته المكاتب المركزية، ما القى 
تجاوبا كبيرا من قبل المشاركين من األمريكتين. تم أيضا تنظيم 
الرفيق  فيها  تدخل  والتي  وبنجالديش  الهند  في  مماثلة  مؤتمرات 

ماهاديفان نيابة عن اتحاد النقابات العالمي.

الهادئ . 7 والمحيط  آسيا  اإلقليمي  المكتب  من  بمبادرة 
التي  المدمرة  الطبيعية  للكارثة  ونتيجة  العالمي،  النقابات  التحاد 
ضربت نيبال، تم اصدار عديد رسائل الدعم والتضامن من طرف 
عديد النقابات الصديقة والمنخرطة معها في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ. كانت باألساس رسائل تعازي وتضامن وكذلك مساهمات 

مالية من قبل بعض المنظمات الشقيقة.

الهند . 8 إلى  ستيفانوفا  واألستاذة  اندا  الرفيقة  زيارة  كانت 
االجتماع  الى  وباإلضافة  هاما.  حدثا   5102 مايو  شهر  خالل 
دلهي،  نيو   ،  AITUCمكتب في  الناشطات  من  جيد  بحضور 
هذا  مؤتمراتها.  بعض  وحضر  المستشفيات  بعض  األستاذ  زار 
للفالحين  حاشدة  مظاهرة  خالل  خطابا  اندا  الرفيقة  وجهت  وقد 
قبل  من  كبير  بتصفيق  استقبل  دلهي،  نيو  البرلمان،  شارع  في 
المشاركين. كان الرفيق ماهاديفان حاضرا إلى جانب رفاق آخرين 
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السياحة . 9 لعمال  الدولي  النقابي  االتحاد  مؤتمر  كان 
والفنادق في سري النكا، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حدثا 
في  كلمات  بإلقاء  البلدان  مختلف  من  المشاركون  قام  آخر.  هاما 
وقائع المؤتمر، وانتخبت هيئة تسييرية لهذا االتحاد. أثنى الرفيق 
في  تفاصيله  ونشر  المؤتمر  هذا  فعاليات  على  انديكاري  جاناكا 

مجلتنا الخاصة.

تم القيام بالنشاطات التالية خالل يوم العمل الدولي في . 10
جميع أنحاء المنطقة، في عدة بلدان من قبل المنظمات التابعة لنا 
وشاركت فيها الطبقة العاملة، بما في ذلك بعض المنظمات غير 

المنضوية.

i ..اليوم الدولي للعمل - عيد العمال

ii ..الذكرى ال07 التحاد النقابات العالمي

iii ..اليوم العالمي للمرأة

العاملة  المرأة  مؤتمر  في  الهندية  المرأة  مشاركة  أيضا  شجعنا 
العالمي في قبرص.

الرفيق . 11 مشاركة  البريكس:  لدول  النقابي  المنتدى 
يوليو  في  روسيا،  في  بريكس  النقابي  المنتدى  في  ماهاديفان 
 9 يوم  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  مع  واالجتماع   ،5102

يوليو 5102 يعتبران حدثين هامين آخرين. وخالل الكلمة التي 
ألقاها في المنتدى وكذلك أثناء المناقشة مع الرئيس الروسي، أشرنا 
المنضوية  والمنظمات  النقابات  والى  العالمي  النقابات  اتحاد  إلى 
والصديقة في روسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين. 
تم  الذي  البيان  في  واقتراحاتنا  مالحظاتنا  بعض  ادراج  تم  وقد 

اعتماده في 9 يوليو.

تم ادانة مضايقة وايقاف الرفيقة الكسندرا ليبري من قبل . 12
الشرطة اإلسرائيلية في مطار تل أبيب على نطاق واسع. كما تم 
المنطقة مثل  بلدان  لدينا وكذلك في  الخبر في كل الصحف  نشر 
الهند ونيبال وكوريا وباكستان وسري النكا، وغيرها التي شهرت 

بممارسات النظام اإلسرائيلي وسياساته.

ومضات من اتحاد النقابات العالمي "تنشر دوريا )مرة . 13
واحدة كل 2 أو 3 أشهر( على" االنترنت " في المنطقة، والمكاتب 
اإلقليمية المختلفة. وتبذل جهود لتحسين وتيرة النشر والتوزيع إلى 
مناطق أخرى من العالم أيضا. تم أيضا إعادة نشر عديد المقتطفات 
  ،  ICEU من مجلتنا في مجالت أخرى أيضا مثل سري النكاـ
جمهورية كوريا الشعبية-GFTUK  ، نيبال - CONEP ،كما 
قامت أيضا منظمة باكستان ـ APFUTU بالتعليق على بعض 

هذه المنشورات.

كان هناك إضراب تاريخي في منطقة المكتب اإلقليمي . 14
آلسيا والمحيط الهادئ. في 2 أبريل، كان هناك إضراب النقابات 
الهندية حول ميثاق مطالب يشمل 21 نقطة ، وكان ذلك بدعم من 
اتحاد النقابات العالمي والعديد من المنظمات المنضوية وتم إرسال 
الرسائل قبل وبعد تنفيذ اإلضراب. لعبت النقابات التابعة التحاد 

النقابات العالمي في الهند دورا فعاال في هذا اإلضراب الواسع.

مشاركة اتحاد النقابات العالمي في منظمة العمل الدولية، . 15
بما في ذلك الخطاب الهام الذي ألقاه الرفيق جورج مافريكوس، 
المؤتمر  في  وكذلك  الدولي،  العمل  مؤتمر  عشية  العام،  األمين 
نطاق واسع  التي عممت على  الدولية  النقابية  لالتحادات  الدولي 

من قبل المكتب اإلقليمي آسيا والمحيط الهادئ.

أصدر . 16 العالمي،  النقابات  التحاد  ال07  الذكرى  عشية 
المؤتمر  تغطي  وثيقة  الهادئ  والمحيط  آسيا  اإلقليمي  المكتب 
التأسيسي، وأهدافه األساسية وانشاء حركة موحدة، والتدخل في 
الظهور،  وعودة  واالنشقاقات  واالنتكاسات،   - الباردة  الحرب 
وإعالن أثينا، واتحاد النقابات العالمي في الوقت الحاضر، واألزمة 
السياسية واالقتصادية والدور المستقبلي التحاد النقابات العالمي، 
الهندية ولكن  النقابات  بين  وعممت على نطاق واسع، ليس فقط 

أيضا في مناطق أخرى، وهو ما القى استحسانا كبيرا. 

النقابات  التحاد  العام  األمين  نائب  روي،  ديف  الرفيق  أصدر 
العالمي، بالتعاون مع األمانة العامة التحاد النقابات العالمي واتحاد 
  CITUكتابا عن تاريخ اتحاد النقابات العالمي بمناسبة الذكرى 
ال07 شمل العديد من المعلومات القيمة حول حركتنا في جميع 

أنحاء العالم.

يوليو . 17 في  بانكوك  في  الدولية  العمل  منظمة  نظمت 
وأجندة  الدولية  التجارة  "اتفاقيات  حول  مهما  اجتماعا   5102
نقابات العمال". شارك الرفيق ماهاديفان في هذا اللقاء )شاركت 
فيه نقابات وطنية من 41 دولة( وقام بتدخل أوضح فيه وجهات 
نظر اتحاد النقابات العالمي حول اتفاقيات التجارة الدولية التي هي 
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ضد مصلحة الطبقة العاملة ولصالح النظام الرأسمالي العالمي.

بعد اكتشاف أن منظمة العمل الدولية، بناء على طلب من . 18
أرباب العمل، قدمت اقتراحا إلى محكمة العدل بخصوص مسألة 
"الحق في اإلضراب"، عارضنا بشدة هذه الخطوة، واعتمدنا قرار 
إعادة التأكيد على موقفنا أن "اإلضراب هو حق أساسي و ال يمكن 
أن يكون الفصل فيه في المحكمة ". في نهاية المطاف تم التخلي 

عن هذه الخطوة التي يقودها أرباب العمل.

مالحظة:

بما أن الرفيق. ماهاديفان، كان يشتغل منذ األشهر القليلة الماضية 
من بنغالورو، ومن أجل مساعدته في تسيير المكتب اإلقليمي آلسيا 
ل  الوطنية  السكرتارية  من  شخص  تعيين  تم  الهادئ،  والمحيط 
آسيا  اإلقليمي  المكتب  لزيارة  فيجاياالكشمي    AITUCالدكتور 
دلهي  في  باستمرار  العالمي  النقابات  التحاد  الهادئ  والمحيط 
وتحمل بعض المسؤولية من أجل أداء أفضل للمكتب. كان الرفيق 
الخ  واالتصاالت  األنشطة  وينسق  بنغالورو  من  يعمل  ماهاديفان 

من خالل مصادر أخرى متاحة في بنغالورو كذلك.

المكتب اإلقليمي األوروبي

األزمة  فرضتها  التي  التنظيمية  الصعوبات  من  الرغم  على 
الرأسمالية في أوروبا، ودائما مسترشدا بقرارات المؤتمر ال61 
التحاد النقابات العالمي، واصل المكتب اإلقليمي األوروبي التحاد 
في  الطبقية  القوى  بين  التنسيق  أجل  من  العمل  العالمي  النقابات 
والسياسات  للعمال  المناهضة  السياسات  ضد  ونضاالتها  أوروبا 

المعادية للمجتمع التي ينفذها االتحاد األوروبي والترويكا. 

وعلى الرغم من الخطوات التي خطاها إلى األمام والتي قام بها، 
ال يزال هناك نقاط تأخير وضعف، أبرزها:

a ) المناسب الوقت  في  محددة  مبادرات  اتخاذ  ضرورة 
للقضايا الرئيسية التي تهم العمال في أوروبا

b ) في النقابية  القيادات  دور  عن  والكشف  النقد  تعزيز 
أوروبا التي تتبع لالتحاد الدولي للنقابات وتروج للتعاون 

الطبقي وأعداء الصراع الطبقي.

c ) هذه هي الواجبات المهمة التي سنضطلع بها في الفترة
القادمة كمكتب إقليمي أوروبي، وإننا متفائلون بأن، كلنا 
معا، بشكل جماعي وبدعم لبعضها البعض، سوف نحقق 

ذلك بأفضل طريقة ممكنة.

 أداء آليات المكتب اإلقليمي ألوروبا

التقت األمانة العامة للمكتب اإلقليمي ألوروبا خالل عدة سنوات 
وكان هدفها الرئيسي تنفيذ قرارات المؤتمر ال61 التحاد النقابات 
وبالتعاون،  جماعية  بروح  وتحديد،  الوضع  وتحليل  العالمي، 
على  أوروبا.  في  العالمي  النقابات  اتحاد  تنظيم  لتعزيز  األهداف 
العامة في  المثال، تم في 1102 استضافة اجتماع األمانة  سبيل 
براغ، وفي 2102 في أثينا ومينسك، وفي 3102 في براغ، وفي 

4102 في بلغراد، وفي 5102 في براغ وفي 6102 في فيينا.
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التطور التنظيمي التحاد النقابات العالمي في أوروبا

النقابات  اتحاد  بانخراطات جديدة صلب  اإلقليمي  المكتب  تعزيز 
العالمي من طرف منظمات جديدة هو هدف من األهداف الرئيسية. 
خالل هذه الفترة، تم التحاق كل من منظمة KOOPSEN قبرص، 
و  FNIC CGT فرنسا، ونقابة CGT المركز االستشفائي بول 
نباز من فرنسا، و  RMT انجلترا، واتحاد LABA من التفيا، 
تركيا،   Nakliyat-Is  و بكاتالونيا،  النقابية  العمالية  والتنسيقية 

واالتحاد النقابي لجمهورية لوغانسك الشعبية.

 رصد التطورات - أخذ المواقف

القضايا والتطورات  المكتب اإلقليمي األوروبي هو رصد  هدف 
واإلعداد  العمال  على  تؤثر  التي  األوروبي  واالتحاد  أوروبا  في 
المناسب وصياغة المواقف في إطار السياسة التي اعتمدتها اتحاد 
لمواقف  ''نشرية  بإعداد  قمنا  الجانب  هذا  في  العالمي.  النقابات 
االتحاد  في  العالمي  النقابات  التحاد  األوروبي  اإلقليمي  المكتب 
نقل  منطقة  أجل  من  طريق  لخارطة  بيضاء  وورقة  األوروبي 
أوروبية واحدة، ووثيقة حول البطالة، ووثيقة حول دور الشركات 
الشراكة  عن  ووثيقة   ،3102 في  أوروبا  في  الجنسيات  متعددة 
التجارية واالستثمار عبر األطلسي )TTIP( في 4102، ووثيقة 
 ،'' النقابية  للحركة  الموجهة  الطبقة  ودور  السالم  "قضية  حول 
وكتيب تكريما لل07 عاما لذكرى تأسيس اتحاد النقابات العالمي 

في عام 5102.

 التعاون مع االتحادات النقابية الدولية التحاد النقابات العالمي في 
أوروبا

تعزيز  على  الفترة  هذه  خالل  ألوروبا  اإلقليمي  المكتب  ركز 
وتنسيق األنشطة التابعة لالتحادات النقابية الدولية التحاد النقابات 
العالمي في أوروبا من خالل دعم أنشطتها بكل الوسائل المتاحة 

لنا.

في هذا الجانب في 1102، شارك المكتب اإلقليمي في االجتماع 
أوروبا،  في  العامة  للخدمات  الدولي  النقابي  لالتحاد  التحضيري 
للخدمات  الدولي  النقابي  لالتحاد  األول  األوروبي  المؤتمر  وفي 
العامة في أوروبا الذي تم تنظيمه في إيطاليا، وفي المؤتمر الدولي 
والنسيج  والتجارة  واألغذية  للزراعة  الدولي  النقابي  لالتحاد   3

والصناعات المرتبطة بها الذي عقد في باريس.

اتحاد  قبل  من  المنظم  العمل  يوم  من  وبدعم   ،2102 عام  في 
الرابع  األوروبي  االجتماع  في  المكتب  شارك  العامة،  الخدمات 
لعمال األخشاب في أثينا، وفي اجتماع رؤساء المكاتب اإلقليمية 
التحاد النقابات العالمي واألمناء العامين لالتحادات النقابية الدولية 

في أثينا.

في عام 4102، شارك المكتب في المؤتمر األوروبي للعاملين في 
قطاع التجزئة في بروكسل، وفي اجتماع اللجنة التنفيذية التحاد 
عمال الزراعة واألغذية والتجارة والنسيج والصناعات المرتبطة 
النقل  اتحادات  بلغراد، وفي مؤتمر  األوروبية( في  )المنطقة  بها 
األوروبية )اتحاد النقابات العالمي( الذي نظمه اتحاد RMT في 

لندن، وفي االجتماع األوروبي لعمال األخشاب في كوبنهاغن.

في عام 6102، مناصرة ودعم يوم العمل الدولية في أوروبا ضد 
الخصخصة التي دعا اليها االتحاد الدولي للخدمات العامة.

 المشاركة في المؤتمرات - االجتماعات

في عام 1102، شارك المكتب اإلقليمي ألوروبا في لقاء نظمه 
العالمية  الحرب  من  للفاشية  المعادين  القدماء  المحاربين  اتحاد 
الثانية في فيينا. وفي إطار المؤتمر ال61 التحاد النقابات العالمي، 
الجلسة  خالل  تقرر  و  األوروبي  اإلقليمي  للمكتب  اجتماع  عقد 
أن يواصل االتحاد القبرصي PEO العمل على تسيير و تنسيق 

أنشطة المكتب اإلقليمي في أوروبا.

قبرص،  مؤتمر KTAMS في  في  المشاركة   ،2102 عام  في 
وفي المؤتمر ال01 التحاد الوطني لنقابات الموظفين العموميين 
خطابا  ووجه  األوروبي  اإلقليمي  المكتب  شارك  كما  بالبرتغال. 
وسائل  بروكسل ضد خصخصة  في  النقل  عمال  مظاهرة  خالل 

النقل العام في أوروبا.

النقابات  اتحاد  اإلقليمي في وفد  المكتب  في عام 3102، شارك 
لروسيا  الشيوعي  للحزب  ال51  المؤتمر  فعاليات  في  العالمي 
االتحادية. تم خالل المؤتمر عقد اجتماعات كان الهدف الرئيسي 
وتطوره  العالمي  النقابات  اتحاد  حول  المعلومات  تقديم  منها 
األوروبي  اإلقليمي  المكتب  عقد  العام،  نفس  وخالل  التنظيمي. 
اجتماعا مع النقابيين البلجيكيين في بروكسل حيث قدم معلومات 

حول أنشطة اتحاد النقابات العالمي وأشكال التعاون الممكنة.

في عام 4102، شارك في المؤتمر السادس ل OSCMS في 
جمهورية التشيك.

في عام 5102، زار وفد من المكتب اإلقليمي دولة كرواتيا وعقد 
اجتماعات مع نقابات العمال في البالد. كان الموضوع الرئيسي 
لقاء  أيضا عقد  تم  العالمي.  النقابات  اتحاد  أنشطة وعمل  مناقشة 
الى قبرص وتم  تقوم بزيارة  بولندا كانت  نقابات عمالية من  مع 

احاطتهم علما بمختلف أعمال وأنشطة اتحاد النقابات العالمي.

التضامن األممي 

لألزمة  نتيجة  العمال  منها  يعاني  التي  القاسية  الظروف  في 
الرأسمالية والسياسات المناهضة للشعوب المفروضة، فان التعبير 
في  والنضال  الشعبية  والتعبئة  العمال  مع  والتضامن  الدعم  عن 

أعلى مستوياته هو من أولويات المكتب اإلقليمي األوروبي.

في عام 2102، وفي إطار اجتماع األمانة العامة في أثينا، زار 
أعضاء من األمانة العامة للمكتب اإلقليمي األوروبي المضربين 
في شركة هاليفورقيا وأعربوا عن تضامنهم الطبقي ودعمهم لهم.

العالمي   النقابات  التحاد  األوروبي  اإلقليمي  المكتب  نظم 
الدولي التحاد  النقابي  إلى جنب مع االتحاد  )EUROF(، جنبا 
مارس  إلى 41   9 من  للعمل  أوروبيا  أسبوعا  العالمي،  النقابات 

2102 في اطار التضامن مع المضربين من " هاليفورقيا." 

لعمال  تضامن  زيارة  اإلقليمي  المكتب  نظم   ،4102 عام  في 
مضربين في كوكا كوال في مدينة سالونيك اليونانية.

التضامن  رسائل  من  عدد  إعداد  الماضية  السنوات  خالل  تم 
تعبئة  وأنشطة  اإلضرابات  نظمت  التي  المنظمات  إلى  وإرسالها 

أخرى في أوروبا.

اليوم الدولي للعمل، 3 أكتوبر: يوم العمل الدولي الذي دعا اليه 
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المكتب  الرئيسية وحدد  األنشطة  أحد  هو  العالمي  النقابات  اتحاد 
اإلقليمي األوروبي هدفا له هو تعزيز مثل هذه الشعارات وتنظيم 

التعبئة.

اإلقليمي  المكتب  العالمي، نشر  العمال  يوم  بمناسبة  العمال:  عيد 
األوروبي رسالة األمانة العامة التحاد النقابات العالمي الى جانب 

رسائل أخرى.

المرأة العاملة: ساهم المكتب اإلقليمي األوروبي في اثراء جهود 
اتحاد النقابات العالمي لتعزيز مواقف الحركة النقابية الطبقية حول 
العالمي  العمالي  المؤتمر  العاملة، ودعم  بالمرأة  المتعلقة  القضايا 
المكتب  قام  الذي نظم في قبرص في عام 5102. كما  للسيدات 
اإلقليمي األوروبي يوم 8 مارس بنشر رسالة أخرى إلى جانب 

رسالة أمانة اتحاد النقابات العالمي.

الشباب العامل: بالتعاون مع أمانة الشباب التحاد النقابات العالمي، 
على  تؤثر  التي  القضايا  حول  لتدخالت  أوروبا  في  الترويج  تم 
العمالي  المخيم  تنظيم  أيضا  المكتب  دعم  كما  العامل،  الشباب 

الشبابي في عام 3102.

 

التعريف بالمكتب اإلقليمي ألوروبا

واصل المكتب اإلقليمي األوروبي نشر وتعميم نشرته اإلخبارية 
عن طريق البريد وإلكترونيا وأيضا من خالل التحديث المستمر 

لموقعه االلكتروني على شبكة اإلنترنت.

 المكتب اإلقليمي ألفريقيا – الدول الناطقة باللغة
الفرنسية

 

من أبرز المهام الرئيسية للمؤتمر، أهم هيئة في التنظيم النقابي: 
المناقشة والتصويت على تقرير النشاط الحالي من قبل المجلس 
القادمة.  للسنوات  والمطالب  التوجيهية  المبادئ  الرئاسي ووضع 
انه عبارة عن مركز لثالث فترات تجمع بين أنشطة اتحاد النقابات 

العالمي في الحاضر والمستقبل.

بالنسبة للمكتب اإلقليمي التحاد النقابات العالمي في دول إفريقيا 
تقرير األنشطة هذا، هو  الفرنسية، وهو موضوع  باللغة  الناطقة 
ليبرفيل  الى  )السنغال(  داكار  من  انتقاله  منذ  عمله  طريقة  تقديم 
عام  الرئاسة  مجلس  من  بقرار   3102 أكتوبر  في  )الغابون( 

3102، الذي عقد في مارس في ليما، بيرو.

سنحاول من خالل هذه الوثيقة تقديم السياق الحالي وتقرير أنشطة 
والمكتب  العالمي  النقابات  اتحاد  لمناقشة مستقبل   6102-3102

اإلقليمي الفرنكوفوني ألفريقيا.

1( على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي

1.1 خلفية عامة
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أخطر  اليوم  الفرنسية  باللغة  الناطقة  إفريقيا  بلدان  بعض  تشهد 
أزمة في تاريخها السياسي كما هو الحال في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الغابون، مالي، النيجر، 
ساحل العاج، وغينيا-كوناكري، على سبيل المثال ال الحصر. لقد 
خلقت األزمات التوتر بسبب المشاكل السياسية التي تم تضخيمها 
السياسية  األحزاب  تعليق  أو  المؤسساتية  الحلول  طريق  عن 
المعارضة والرفض العنيد من رؤساء الدول ادراج مبدأ الشفافية 

في العملية االنتخابية.

وقد نمت هذه األزمات في أعقاب رفض، أولئك الذين كانوا في 
السلطة، عقد اإلطار التشاوري المناسب للقضاء على أي عوائق 

تحول دون تحقيق ديمقراطية حقيقية في هذه البلدان.

لقد قام حوار الطرشان بين حكومات غير شرعية تحمل هاجسا 
وحيدا هو التشبث بالسلطة بكل الوسائل، وهمشت الشعوب التي 
صممت أكثر من أي وقت مضى على استعادة سيادتها، مما أدى 
في معظم األحيان الى مواجهات دامية والتي كانت نتائجها وخيمة 

على البالد.

البلدان وبلدان أخرى  العناصر التي تثبت وجود أزمات في هذه 
هي عديدة. انهم مثقفون، وتؤثر على الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والمالية.

1.2 الخطة االجتماعية

أنواع  كافة  طريق  عن  اجتماعيا  األزمة  هذه  ترجمة  تم  لقد 
الصعوبات التي تعترض العمال: غالء المعيشة، وصعوبة العالج 
واألكاديمية،  التعليمية  الهياكل  كفاية  وعدم  والمأوى،  الصحي 
شرا  ليصبح  المدفوعة  غير  أو  السخرية  على  الباعثة  والرواتب 
غير  والمساكن  السيطرة  عن  خارجا  وتضخما  مستشريا  مميتا 

الصحية والفقر المعمم الخ.

نؤكد أنه منذ المؤتمر ال61 في أثينا في عام 1102 أن كل شيء 
مرتبط: الرواتب والعمالة والحماية االجتماعية الجماعية، والتعليم 

والصحة واإلسكان.

 1.3 الخطة الفكرية

األزمات تعبر عن نفسها من خالل العودة إلى فكرة واحدة، وتناشد 
السامية.  اإلطارات  ضد  والوحشية  والترهيب  المسلح  العنف 
التي  الشعوب  تجويع  من  تتمثل  وضعت  التي  االستراتيجيات 
للبالد، دون  المالية  الموارد  تنهب  التي  السياسية  القوى  تعارض 

اعتبار أحد.

الشمولية  لألنظمة  المميزة  السمة  هو  انما  الفكري  اإلرهاب  هذا 
في اطار توسيع نطاقها الطبيعي وسلوكها السياسي لرؤساء الدول 

والحكومات.

االنتخابات  أو  المسلحة  االنقالبات  أعقاب  في  السلطة  إلى   تأتي 
من  جيدة  عمليات  تبادل  في  وفرنسا  الدستورية  المحاكم  برعاية 
غرضه  يكون  الجمهوريات،  لدساتير  األحادي  التعديل  خالل 
الوحيد مصادرة السلطة وتحويل القوانين األساسية إلى أداة لخرق 
الشرعية، وهذا عامل النعدام األمن القانوني والسياسي، بدال من 

أن تكون أداة لحماية الحريات العامة والحقوق األساسية.

2( الوضع النقابي في دول إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية

الفرنسية  باللغة  الناطقة  إفريقيا  دول  في  النقابي  الوضع  يتميز 
بغلبة السياسة ونفوذ الحركة العمالية اإلصالحية بعد غياب اتحاد 
النقابات العالمي في السنوات 09-0002، على اثر سقوط جدار 
االتحاد  في  الممثل  التعاوني  النقابي  العمل  يعكس  كما  برلين . 
بين  االمل  حرك  مما  االجتماعيين  الشركاء  مع  للنقابات  الدولي 
انحياز  يعني،  وهذا  األهداف  إلى  الوصول  دون  العاملة  الطبقة 

الحركة النقابية األفريقية.

وقد سمح التقدم و / أو إعادة هيكلة اتحاد النقابات العالمي منذ عام 
5002 خالل المؤتمر ال51 بكوبا بإعادة احياء الحركة العمالية 
في منطقة أفريقيا الفرنكوفونية وتفعيل دور اتحاد النقابات العالمي 
من  جديدة  انتماءات  هناك  كان   ،1102 عام  فمنذ  أفريقيا.  في 
جميع البلدان: الكاميرون، والغابون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، 
وبنين، وتوغو، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وكوت ديفوار، 
كوناكري،  وغينيا  والسنغال،  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية 

وبوروندي، ورواندا، والمغرب، وتونس، والجزائر الخ.

كما ظهرت عدة نقابات بتواطؤ من السياسات التي تخدم مصالح 
المنظمة  النقابات  هياكل  إضعاف  إلى  والهادف  الجزئي  العمل 

تنظيما جيدا.

الوضع المالي للنقابات سيء للغاية بسبب الصعوبات الهيكلية في 
جمع المساهمات.

في  السياسي  بالتدخل  أيضا  المنطقة  في  النقابي  الوضع  يتميز 
شؤون النقابات وقياداتها الخ. 

3( عمل المكتب اإلقليمي ألفريقيا الفرنكوفونية

ألفريقيا  اإلقليمي  المكتب  يعمل  أكتوبر 3102،  في  تأسيسه  منذ 
 CGT-الفرنكوفونية التحاد النقابات العالمي بدعم مالي وحيد من
  FL الغابون والذي يعتبر أمينه العام منسق المكتب. لمكتب اتحاد 
النقابات العالمي إلفريقيا الناطقة بالفرنسية مكتب له مقر و أمين 
عام وفقا للقرارات الصادرة عن االجتماع األول في ليبرفيل في 
أكتوبر 3102. يعمل المكتب في هذا المقر لمدة سنتين )2( ويتم 
أما  المنتسبة CGT -FL الغابون.  النقابة  قبل  من  نفقاته  تغطية 
الصعوبات التي تواجهها CGT-FL فهي صعوبات مالية بحتة 
وهو الهيكل الوحيد الذي يدعم تكاليف اإليجار، ما قاد في نهاية 

المطاف إلى تمركز المكتب اإلقليمي في مقره النقابة.

 4(  أنشطة المكتب اإلقليمي

قبل تمركزه في ليبرفيل )الغابون(، في أكتوبر 3102، تم تنظيم 
أنشطة من قبل بعض النقابات المعينة المنتسبة من المنطقة الناطقة 
والنيجر  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  )مثل  الفرنسية  باللغة 

والغابون(

ـ تدشين المقر

في 3 أكتوبر 3102، استقر المكتب اإلقليمي ألفريقيا الفرنكوفونية 
قرار  بناء على  الغابون  في  ليبرفيل  في  العالمي  النقابات  التحاد 

مجلس الرئاسة الذي عقد في ليما في بيرو مارس 3102.

ـ الندوة اإلقليمية حول التعليم

في   3102 أكتوبر   8-5 التعليم  حول  اإلقليمية  الندوة  تنظيم  تم 
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من  مشاركا   )03( ثالثون  المؤتمر  حضر  )الغابون(.  ليبرفيل 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  والغابون  والنيجر  الكاميرون 
العالمي- النقابات  واتحاد  السودان  من  مراقبين  مع  والسنغال، 

جنيف.

 ـ ندوة وطنية حول التعليم

)النيجر( حضرها  نيامي  في  التعليم  حول  وطنية  ندوة  تنظيم  تم 
اإلقليمي  المكتب  وكان  محليا.  مشاركا   )53( وثالثون  خمسة 

ألفريقيا الفرنكوفونية الجهة المنظمة.

ـ اليوم الدولي 3 أكتوبر

الوطنية  المنظمات  قبل  من  البلدان  عديد  في  مظاهرات  نظمت 
)ندوات  العالمي  النقابات  اتحاد  من  دعوة  على  بناء  المنتسبة 

ومؤتمرات واجتماعات(.

ـ المجلس الرئاسي التحاد النقابات العالمي

شارك منسق اتحاد النقابات العالمي أفريقيا الفرنكوفونية في جميع 
بيرو،  ليماـ   3102 العالمي:  النقابات  التحاد  الرئاسية  المجالس 
و  سويسرا،  ـ  جنيف   5102 وعام  إيطاليا،  ـ  روما  في   4102
6102 في هانوي ـ فيتنام. وتغيب ألسباب صحية في عام 2102 

في جنوب أفريقيا.

الدولية:  العمل  لمنظمة  الدولي  العمل  مؤتمر  في  المشاركة   ـ 
1102 ـ 5102

كانت مشاركة المنظمات المنتسبة التحاد النقابات العالمي ألفريقيا 
الفرنكوفونية فعالة من خالل تواجد العديد منهم في أنشطة وبرامج 
اتحاد النقابات العالمي على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي / 

منظمة العمل الدولية.

ـ التنسيق الوطني التحاد النقابات العالمي 

وفقا للمبادئ التوجيهية للمؤتمر ال61 ألثينا لوثيقة "ميثاق أثينا"، 
والكاميرون،  الغابون،  من  كل  بين  وطنية  تنسيقية  تأسيس  تم 
عدد  يزال  ال  ولكن  الديمقراطية.  الكونغو  والسنغال، وجمهورية 
مكتب  وأهداف  بطموحات  مقارنة  كاف  الوطنيين غير  المنسقين 

اتحاد النقابات العالمي لدول أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية. 

ـ االجتماعات اإلقليمية لمكتب أفريقيا الفرنكوفونية

اضافة الى االجتماع اإلقليمي األول الذي عقد في ليبرفيل وتنصيب 
التمثيل الرسمي التحاد النقابات العالمي في 3 أكتوبر 3102، عقد 
تلته  عام 6102،  فبراير  في  داكار  في  للمكتب  الثاني  االجتماع 
السنغال.  في  العالمي  النقابات  اتحاد  لفروع  العمالية  الثقافة  ندوة 
حضرت هذا النشاط العديد من الدول بما في ذلك بنين، وساحل 

العاج، والغابون، وبوركينا فاسو، والسنغال.

ساو   ،5102 أكتوبر  العالمي،  النقابات  التحاد  ال07  الذكرى  ـ 
باولو )البرازيل(

مثل المكتب اإلقليمي في هذا الحدث العالمي ثالثة )3( من الرفاق 
وهم المنسق، والرفيق الشيخ الحسن من السنغال وفنسنت كابنغا 
بحلول  تنظيم،  المقرر  ومن  الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  من 
نهاية عام 6102 بالسنغال، ندوة مشتركة للمتقاعدين باالشتراك 
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والمتقاعدين  المعاشات  ألصحاب  الدولي  النقابي  االتحاد  مع 
والمكتب اإلقليمي ألفريقيا الفرنكوفونية.

القيام به في أفريقيا في  اال أنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعين 
إطار المهام المنصوص عليها صلب اتحاد النقابات العالمي. ومن 
المهم التشديد على أن الخطوة األولى هي على وشك أن تتم مع 

سلسلة من األنشطة وفي حدود االمكانيات المتاحة.

فان  قدما،  المضي  من  المنتسبة  المنظمات  ولتمكين  باختصار، 
الى  التالية  باالقتراحات  يتقدم  الفرنكوفوني  اإلقليمي  المكتب 

االتحادات النقابية الدولية التحاد النقابات العالمي:

ـ إطالق برامج تدريبية قطاعية في أعقاب المؤتمر ال71 لجنوب 
أفريقيا،

ـ أن ينفذ اتحاد النقابات العالمي التوصيات والمؤتمرات في منطقة 
أفريقيا التي تعرف صعوبات كبيرة جدا،

طرف  من  الدين  استخدام  إساءة  ضد  األنشطة  من  التكثيف  ـ 
السياسيين والمتطرفين الذين يسعون إلى توظيفه إلخفاء طموحاتهم 

الشخصية،

ـ الرفع من فعالية ورصد وتقييم االجتماعات النقابية المختلفة على 
المستوى الوطني واإلقليمي من خالل المنظمات الوطنية المنتسبة.

  

 المكتب اإلقليمي ألفريقيا –الدول الناطقة باللغة
اإلنكليزية

تم تأسيس المكتب اإلقليمي األفريقي للدول للناطقة باللغة االنكليزية 
في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا تحت مسؤولية المنظمات المنتسبة 
التحاد النقابات العالمي في جنوب أفريقيا في فبراير عام 2102. 
النقابات  التحاد  الرئاسي  المجلس  خالل  المكتب  افتتاح  تم  وقد 

العالمي لعام 2102 في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

فمن ناحية، كانت هذه الخطوة الجديدة دليال حيا على سير العمل 
في اتحاد النقابات العالمي في جنوب أفريقيا، ومن ناحية أخرى، 
كان نقطة انطالق جديدة لتحقيق خطة عمل هامة التحاد النقابات 
وفقا  بأكملها،  القارة  في  أيضا  بل  المحدد،  البلد  هذا  في  العالمي 

لقرارات المؤتمر النقابي العالمي ال61 التحاد النقابات العالمي.

األهداف الرئيسية لنشاط المكتب اإلقليمي كما هو موضح في دستور 
منظمتنا هو مواجهة مشاكل الناس الذين يعملون في المنطقة بشكل 
النقاش والتعاون  مباشر وفعال مع إجراءات محددة، إضافة الى 
والتعبير بطريقة قوية عن التضامن في أماكن العمل واإلضرابات 
والمظاهرات وغيرها من األشكال واإلجراءات النضالية. الهدف 
مع  بالتعاون  نقابية  بحمالت  القيام  في  أيضا  يتمثل  الرئيسي 
القطاعات  في  العالمي  النقابات  الدولية التحاد  النقابية  االتحادات 
الجنسيات  متعددة  الشركات  نشاط  ضد  اإلقليمي  المستوى  على 
عن  تدافع  التي  الحلول  وإيجاد  األفكار  وتشجيع  واالحتكارات 
المصالح الحقيقية للشعب العامل. وانطالقا من الخصائص الثالثة 
التحاد النقابات العالمي: الديمقراطية والجماعية والنضال الطبقي، 
المركزية  المكاتب  مع  الوثيق  وبالتعاون  اإلقليمي،  المكتب  فان 

التحاد النقابات العالمي، سيقوم بتكثيف التدريب النقابي، وتشجيع 
االنتساب لألعضاء الجدد في منظمتنا الدولية واالتحادات النقابية 
الدولية، وفي الوقت نفسه، فإنه سيتم تكثيف التعاون وحشد أعضاء 
المنظمات وأصدقاء اتحاد النقابات العالمي في أماكن العمل، حيث 
الخاص  القطاع  في  العاملين  توحيد  أجل  من  ويعيشون.  يعملون 
ودينهم  لونهم  عن  النظر  بغض  العمال  توحيد  أجل  من  والعام. 
ومعتقداتهم السياسية. لتوحيد جميع األجراء وفقا للفئة التي ينتمون 

إليها.

في  العالمي  النقابات  التحاد  اإلقليمي  المكتب  مهام  أولى  كانت 
جنوب أفريقيا:

ـ تعزيز العالقات بين المنظمات الطبقية والنقابات المناضلة في 
جنوب أفريقيا مع اتحاد النقابات العالمي. فتاريخنا المشترك طويل 
في  أوسع  طبقية  لنضاالت  أكبر  فرص  وأمامنا  بالنضال  ومليء 

جنوب أفريقيا وعلى الصعيد الدولي.

ـ تعزيز وتحفيز التضامن الدولي مع نضال الطبقة العاملة وشعب 
سوازيالند لوضع حد لنظام وحشي وغير ديمقراطي وضد نشاط 
في  وأخواتنا  إخواننا  وتسجن  وتستعبد  تنهب  التي  االحتكارات 

سوازيالند.

ـ مواجهة مشاكل الشعب العامل في المنطقة األفريقية بشكل مباشر 
والتعبير  والتعاون  النقاش  طريق  عن  محددة.  بإجراءات  وفعال 
عن التضامن القوي في أماكن العمل واإلضرابات والمظاهرات 

وغيرها من األشكال واألنشطة النضالية.

ـ وفي هذا االتجاه، أعرب مكتبنا عن تضامنه المطلق مع الطبقة 
العام في 7 مارس  أفريقيا بمناسبة اإلضراب  العاملة في جنوب 

2102 لحظر سماسرة العمالة ورفض نظام التحصيل.

اتحاد  لتعزيز وجود  اإلقليمي جهودا كبيرة  المكتب  بذل  هذا وقد 
المكتب  منسق  حضر  فقد  أفريقيا.  جنوب  في  العالمي  النقابات 
مختلف  في  النقابية  الفعاليات  سوداكا،  لوالمي  الرفيق  اإلقليمي، 
النقابات  اتحاد  وعمل  وأهداف  مواقف  بعرض  وقام  البلدان، 

العالمي ودعا إلى التعاون والعمل المشترك.

ـ تم استضافت المؤتمر االقليمي االفريقي لالتحاد النقابات العالمي 
في الخرطوم، السودان في فبراير 3102 بحضور منظمات نقابية 
من 73 بلدا من أفريقيا ومثل مناسبة هامة لتنسيق الحركة النقابية 

الطبقية في أفريقيا.

المؤتمر  سوداكا  الرفيق  حضر   ،2102 مارس   11-90 في  ـ 
وتوجه  سوازيالند  ـ  مانزيني  في   TUCOSWA ل التأسيسي 

بخطاب خالله.

ـ في 42-62 أغسطس 2102، مثل الرفيق سوداكا، منسق اتحاد 
النقابات العالمي اإلقليمي، اتحاد النقابات العالمي في المؤتمر 8 
  )MANWU(التحاد عمال ناميبيا للمعادن والصناعات المماثلة

في ناميبيا.

ـ في 52-82 أكتوبر 2102: تعبيرا عن التضامن مع نضاالت 
وفويو  سوداكا  لوالمي  من  كل  مثل  أفريقيا،  جنوب  في  العمال 
أفريقيا،  العالمي  النقابات  التحاد  اإلقليمي  المكتب  من  بيكيتشا 
اتحاد النقابات العالمي في مؤتمر التضامن الدولي الذي عقد في 
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جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

الفترة السابقة، بذل المكتب اإلقليمي عديد الجهود الرامية  خالل 
للدول  اإلفريقية  النقابية  للحركة  الدولي  التضامن  تعزيز  إلى 
الناطقة باللغة االنكليزية مع الشعب المناضل في فلسطين، وكوبا، 

والصحراء الغربية، وفنزويال وغيرها.

حضر المكتب اإلقليمي عدة مرات في بعثات التضامن والمؤتمرات 
وGUPW  في  العالمي  النقابات  اتحاد  نظمها  التي  الدولية 
فلسطين، وفي مؤتمر مناهضة االمبريالية في بوليفيا، وفي مؤتمر 
فيتنام الذي نظمه اتحاد النقابات العالمي وVGCL، وفي العديد 
من البلدان التي يناضل شعبها ضد اإلمبريالية. كما تم تنظيم ورش 
العمل والمؤتمرات النقابية في العديد من المدن في جنوب أفريقيا 
تضامنا مع الشعوب التي تناضل ضد اإلمبريالية الى جانب تنظيم 
مسيرات واحتجاجات خارج سفارات الواليات المتحدة األمريكية 

وإسرائيل وألمانيا واليونان الخ.

خطت المكاتب اإلقليمية عدة خطوات إلى األمام في بناء الوعي 
باتحاد النقابات العالمي والحركة النقابية الطبقية الدولية في دولة 
جنوب أفريقيا، وفي جنوب قارة أفريقيا. كما حيت مختلف وفود 
اتحاد النقابات العالمي الرفيعة المستوى خالل حضورها العديد من 
االحداث الهامة لكوساتو والمنظمات المنتسبة لها، مثل المؤتمرات 
 .POPCRUو NEHAWUو،   ،NUMو لكوساتو،  الوطنية 
وعالوة على ذلك، زارت عديد الوفود النقابية االفريقية المكاتب 
اجتماعات  وعقدت  أثينا  في  العالمي  النقابات  التحاد  المركزية 

ثنائية هامة مع األمانة العامة التحاد النقابات العالمي.

بمطالب  التطور  أجل  من  مبادرات  اتخاذ  تم  ذلك،  الى  واضافة 
العالمي  النقابات  التحاد  ندوة  تنظيم  فتم  الشباب.  والعمال  النساء 
 22 في  أفريقيا  جنوب  جوهانسبرغ،  في  األمومة  حماية  بشأن 
مايو 2102، في حين مثل عضو اتحاد النقابات العالمي للشباب، 
في  العالمي  النقابات  اتحاد  أفريقيا،  جنوب  من  سيباندا  لوالمي 
اتحاد  مواقف  بتعزيز  وقام  الشباب  ومنتديات  األنشطة  مختلف 

النقابات العالمي لتنظيم العمال الشباب والدفاع عن حقوقهم.

كما بذلت المكاتب اإلقليمية عديد الجهود لتحسين التكوين النقابي 
للنقابيين والعمال والعمال اليافعين، وفي الوقت نفسه قامت بتكريم 

تاريخ الحركة النقابية والشعبية.

في هذا االتجاه، تم تحرير عديد الخطب والنشرات والمطبوعات 
وتم توزيعها. وكانت النشرية "عمل جنوب أفريقيا واتحاد النقابات 
العالمي: كتف إلى كتف" تصور مساهمة اتحاد النقابات العالمي 
العنصري  الفصل  ضد  النضال  في  له  المنتسبة  والمنظمات 

واالستعمار وسلطت الضوء على هذا النشاط.

تم تنظيم برامج تكوين نقابية مهمة بالتعاون مع المكاتب المركزية 
النقابات  اتحاد  الى  المنتسبة  والنقابات  العالمي  النقابات  التحاد 
في  للغاية  إيجابي  أثر  لها  كان  التي  أفريقيا  جنوب  في  العالمي 
مهارات  وبناء  الطبقي  والتوجه  األيديولوجي  المستوى  تعزيز 

النقابيين المشاركين.

قامت المكاتب اإلقليمية بمبادرات لتعزيز وتكثيف األنشطة التي 
يتم تنظيمها خالل أيام العمل الدولية التحاد النقابات العالمي. كما 
في  النقابية  والملتقيات  والمؤتمرات  المسيرات  تنظيم  أيضا  تم 

العديد من البلدان.
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من  ومسؤوال  نقابيا   081 حضر  المثال،  سبيل  على 
 NUMSAو  ،NUMو  ،NEHAWUو  ،CEPPWAWU
لكوساتو،  األول  الرئيس  نائب  جانب  الى   ،POPCRU و
والحزب الشيوعي الجنوب إفريقي، وممثلين عن جمعية أصدقاء 
لسوازيالند  الشيوعي  والحزب  )الطالب(،  ويتس  وجامعة  كوبا، 
، والرابطة الشيوعية لزيمبابوي، واتحاد نقابات العمال بمالوي، 
واتحاد نقابات عمال ليسوتو، واتحاد الشباب الشيوعي في جنوب 
األفريقي  اإلقليمي  المكتب  نظمها  ندوة  أكتوبر   3 يوم  أفريقيا، 
تحت  أفريقيا،  جنوب  جوهانسبرغ،  في  العالمي  النقابات  التحاد 
شعار "ناضلوا من أجل حقوقكم، الحياة الكريمة للجميع" للمطالبة 

بالغذاء والماء والدواء والكتب واإلسكان.

وبتحمله بكل فخر مسؤولية تنسيق التنظيم للمؤتمر النقابي العالمي 
المكتب  نظم  أفريقيا،  جنوب  في  البطولية  األرض  في  ال71 
اإلقليمي والنقابات المنتسبة التحاد النقابات العالمي أنشطة هامة 
كافة شرائح  لدى  المؤتمر  لنشر رسالة  البالد  أرجاء  في مختلف 
الشعب والطبقة العاملة في جنوب أفريقيا وإعداد االستقبال الجيد 
من  العديد  اتخاذ  تم  لذلك  العالم.  أنحاء  جميع  من  القادمة  للوفود 
من  والعمال  للنقابيين  األيديولوجي  المنظور  لتعزيز  المبادرات 
استضافتها  التي  الندوة  مثل  النقابية  والندوات  اللقاءات  خالل 

SADTU في 81 مايو في مدينة ديربان.

 المكتب اإلقليمي ـ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
 الكاريبي

التكوين النقابي: 

بها  المطالبة  يتم  التي  النقابية،  الكوادر  بتكوين  يتعلق  فيما   •
باستمرار، و بإمكانيات غير كافية، تم دراسة خطط تكوين جديدة 

مبتكرة وتنفيذها في سياق مهامنا التقليدية في عام 6102.

حافظنا خالل 5102 على الدعم من أجل تعزيز تنمية " التعليم 
عن بعد " تدريجيا من خالل تنظيم 22 دورة من برنامج التعليم 
 ، )PLED( عن بعد في أمريكا الالتينية في الدراسات االجتماعية

بإدارة األرجنتيني الثوري و المفكر المشهور أتيليو بورون. 

• كنا على اتصال مع جامعة األمريكيتين ببنما، ومع جامعة والية 
تم  كما  المكسيك.  في  العمالية  والجامعة  للتكنولوجيا،  زاكاتيكاس 
في   " السياسية  للدراسات  العليا  المدرسة   " مع  قوية  بناء عالقة 

كوبا.

تلقى أكثر من 001 من الكوادر النقابية تدريبهم في هافانا خالل 
5102 من خالل دعم CTC. وهكذا، تم تكوين مجموع 0001 

من الكوادر هناك.

 كما أسست المنظمات المنتسبة الينا أيضا مدارس التكوين استنادا 
إلى المعايير الطبقية مثل الكوادر الوطنية UNTA ـ اتحاد النقابات 
العالمي في المكسيك، ونيبو في كولومبيا، والتي تطورت لتصبح 
   CES )CTB(المدرسة أندين   التحاد النقابات العالمي، ودورات
وبرامج أخرى عديدة. وقد شارك فيها المئات من الكوادر النقابية.

النقابات  التحاد  النقابي  التكوين  مدرسة  أسس  أيضا  وتأسست 
العالمي في أمريكا الوسطى، المسؤول عن اتحاد النقابات العالمي 
الطريقة  وبهذه  مساهمة CNTP الحاسمة.  جانب  إلى  بنما  في 
انطلقنا في التكوين في كل من منطقة البرازيل وأندين في مدارس 

كولومبيا للتكوين.

النقابي،  العمل  بشأن  السياسي  التحديث  دورة  هافانا:  في  تم  وقد 
االجتماعي  والواقع  الجماعية  والمفاوضة  المعلمين،  وتكوين 
ووضعت  هذا  النقابي.  العمل  عن  فضال  المنطقة،  في  للعمالة 
حين  في  باراغواي  في  النقابي  للنشاط   CTB CESدورات 
افتتاح  تم  كما  الدورات.  بعض  تطوير  ميديلين  مدرسة  واصلت 
عام  نهاية  في  الوسطى  ألمريكا  العالمي  النقابات  اتحاد  مدرسة 

4102 وتعد حاليا النطالق أنشطتها.

صورة اتحاد النقابات العالمي والصراع األيديولوجي:

ـ في اطار مواجهة العديد من التحديات المتواصلة لرفيقاتنا اإلناث 
معهن،  والمتعاونين  تمثيلنا  حول  والنشر  بالدعاية  يقومون  الذين 
تمكنا من المحافظة، ألكثر من 6 سنوات وحتى اآلن، على نشراتنا 
اإلخبارية الرقمية األسبوعية )تم تحرير 004 حتى هذه اللحظة( و 
69 طبعة من النشرة الرقمية الشهرية بعنوان "أكونتثار سينديكال 
القاعدية،  النقابات  باستمرار، من  الرضا  نستقبل رسائل  بقينا   ."
سواء كانت منخرطة في اتحاد النقابات العالمي أو غير منخرطة.

وعلى الرغم من ضرورة تحسينها، فقد سمحت لنا بالحفاظ على 
اتصال منتظم مع القواعد النقابية، والتي وفقا لها، بقي العمال على 
اطالع ليس فقط بمطالبنا واحتياجاتنا، ولكن أيضا فلى أنشطتنا في 

الحياة اليومية، وهو األهم من أجل مواصلة النضال.

االتجاه،  هذا  في  كبيرا  دورا  االنترنت  على  موقعنا  لعب  كما 
ذلك الموقع الذي تم إنشاؤه بمساهمة فعالة وداعمة من مناضلي 
اتحاد النقابات العالمي الملتزمين مثل هيكتور كاماتشو ماسياس، 
وخوسيه سانتوس سرفانتس، والدكتور ايفرين أرتياغا دومينغيز، 
الشعب  لسيادة  الوطنية  للجبهة  المركزية  التنسيق  لجنة  وأعضاء 
في  العالمي  النقابات  اتحاد  تنسيقية  مع  المرتبطة  زاكاتيكاس  في 
المكسيك. وخالل تواجده منذ ثالث سنوات، فان أكثر من 2 مليون 
وأنشطته  ومشاريعه  العالمي  النقابات  اتحاد  بأفكار  مهتم  شخص 

وعلى استعداد التصال مع منظمتنا، قد قاموا بزيارة موقعنا.

بيانات  شاكلة  على  المنظمات  مختلف  من  التشجيع  نتلقى  بقينا 
ونشرات تحتوي على مواقف اتحاد النقابات العالمي بشأن العديد 
التي  نشرتنا  هنا على  الضوء  ونسلط  هذا  المختلفة.  المسائل  من 
في  الواردة  المبادئ  بشأن  عمال  نقابات  "دليل  عنوان  تحمل 
بالحرية  المتعلقة  واإلجراءات  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات 
اهتمام  القت  التي  العمل"  وسياسة  الجماعية  والمفاوضة  النقابية 

العديد من كوادرنا.

من  المزيد  ستقنع  التي  الحجج  انتشار  تعزيز  مهمة  في  انطلقنا 
الناس على اتباع مثلنا وتقديراتنا لألحداث ويطالبون على إثرها 
لمواقف  الصحيح  الفهم  في  ساهمنا  فإننا  هنا،  ومن  بإيضاحات. 

طبقتنا الموجهة ضد أي تالعب أو تشويه ألجندتنا.

قمنا أيضا بنشر موضوعات مختلفة فيما يتعلق بالوضع االقتصادي 
السيئ  الراهن  العمال مع تحليل للوضع االقتصادي  وآثاره على 

في منطقتنا.
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تكثيف التنسيق والجوانب التنظيمية:

منذ تنظيم المؤتمر النقابي العالمي السادس عشر، تم زيادة التنسيق 
التقديم  على  أكدوا  الذين  اإلقليميين  الرئيس  نواب  مع  المتواصل 
المتواصل للنصائح، اذ لم يكن هناك أي نشاط أو بيان لم يتم فيه 

طلب رأيهم.

كما تم الوفاء باجتماع اتحاد النقابات العالمي السنوي " نويسترا 
الفرعيون  اإلقليميون  المنسقون  هافانا حيث شارك  في   " أمريكا 

التحاد النقابات العالمي.

ألمريكا  إقليمية  تنسيقية  إلنشاء  المبذولة  الجهود  فإن  ولألسف، 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أجل تعزيز بعض التقييمات 
من  الرغم  على  بعد،  ثمارها  تأت  لم  عملنا  تعزيز  كيفية  حول 

الجهود المبذولة من قبل.

كما يجب التأكيد على عمل لجنة التنسيق التحاد النقابات العالمي 
في أمريكا الوسطى برئاسة لويس شافاريا، رئيسUNDECA ـ 
كوستاريكا. كما عززنا أيضا التنسيق في كونو سور بمبادرة من 
الدولية  العالقات  أمين  من خالل  لها  والترويج   CTBالبرازيل 
قدوة  التنسيق  مكتبي  من  كل  ويمثل  هذا  بيريرا.  ديفانيلتون  بها، 
للمكاتب األخرى شبه اإلقليمية. لكن ولألسف، وعلى الرغم من 
الجهود العديدة، ما زلنا نضيع العديد من الفرص لتأسيس تنسيقية 

اتحاد النقابات العالمي في المنطقة الفرعية ألندين.

في  الكاريبي  لمنطقة  العالمي  النقابات  اتحاد  تنسيقية  تنجح  لم 
اتحاد  من  بدعم  كورازاو  في  عقد  الذي  واالجتماع  مساعيها. 
عمال البترول سمح لوفود االتحادات النقابية، التي قدمت من 21 
العمال، والوضع  آرائهم حول واقع  بمناقشة والتعبير عن  دولة، 
االجتماعي والنقابي في المنطقة وكذلك حول اإلجراءات الالزمة 
تكليف  االجتماع  هذا  خالل  وتم  العالمي.  النقابات  اتحاد  لتمكين 
لجنة تنسيق برئاسة انجيلو ماير، رئيسPWFC  ، لتنفيذ ما تم 

االتفاق عليه.

وذلك  تشتغل  المكسيك  في  العالمي  النقابات  اتحاد  تنسيقية  بقيت 
بفضل الجهود الجبارة لألمين العام األستاذ ألفارو لوبيز.

تمكنا من إرسال منسقي اتحاد النقابات العالمي إلى كل بلد تقريبا 
وتوفقنا في العديد منها من إرساء تواصل سلس.

هذه  في  الشابة  النقابية  الكوادر  وجود  تعزيز  على  نعمل  اننا 
الهياكل، بشرط أن يكون ذلك ما هو المطلوب لتنميتهم. ومن هنا، 
فإننا بهذه الطريقة نزيد من مصادر الكوادر القادرة على المساهمة 

في استمرارية الحركة النقابية الطبقية في منطقتنا.

 ،2102 مايو  في  أثينا،  اجتماع  في  عليه  االتفاق  تم  ما  شجعنا 
من أجل تعزيز الروابط بين االتحادات النقابية الدولية والمكاتب 

اإلقليمية التحاد النقابات العالمي.

في عام 5102، وأكثر من أي وقت مضى في منطقتنا، تم تقديم 
مساهمات لتمكين جميع اتحاداتنا النقابية الدولية.

شاركت األمانة اإلقليمية ألمريكا التحاد النقابات العالمي الحالي 
في المؤتمرات التالية:

مونتيفيديو،  في  واألخشاب  للبناء  الدولي  النقابي  االتحاد  ـ 



119تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

أوروغواي، 51 ـ 71 ابريل 

ـ الخدمات عامة في نيبال

ـ المتقاعدون في اسبانيا والنقل

تنظيم  في  يتواصل  لم  التقدم  فان  المبذولة،  الجهود  من  وبالرغم 
التحركات داخل الشركات متعددة الجنسيات لقطاعات معينة، بما 
به  قامت  الوحيد  االستثناء  داخلها.  النقابية  االجتماعات  ذلك  في 
تزال FAT ـ  هذا وال  األرجنتين.  في  االنفاق  مترو  نقابة عمال 
بنما، جنبا إلى جنب مع SINTRAFCORBELIS ، ملتزمة 
بدعوة المنظمات النقابيةFEMSA ، بما في ذلك تلك المفترسة 

كوكا كوال.

وفيما يتعلق بزيادة االنتسابات، فإننا لم نحرز التقدم المطلوب كما 
تم التخطيط له وتحديد وتنفيذ أنشطة وطنية في كل بلد. ومع ذلك، 
موافقة  وبفضل  انتساب،  بطلبات  تقدمت  منظمات  خمسة  هناك 

مجلس الرئاسة، تمكننا بأن نبلغ ما يقارب من 081 منتسبا.

وبطريقة أو بأخرى، كانت األمانة العامة التحاد النقابات العالمي 
حاضرة في " نويسترا أمريكا" أو ممثلة في 5 دول، نفس تمثيلية 
العام الماضي، وشاركوا فيما يقرب من ال05 نشاطا من أنشطتنا 

مثل: 

تم عقد اجتماع في يناير كانون الثاني في كوستاريكا مع المساهمة 
تسليط  االجتماع  هذا  تم خالل  العالمي.  النقابات  الحاسمة التحاد 
إلى  اإلشارة  مع  العالمي  النقابات  اتحاد  مواقف  على  الضوء 
 CELACبمناسبة انعقاد قمتها الثالثة، جنبا إلى جنب مع وجود 
المنظمات النقابية التحاد النقابات العالمي المنتسبة اليه ، وخاصة 

من أمريكا الوسطى.

أيضا  بنما  ـ  العالمي  النقابات  الفعال التحاد  التوجيه  ـ وقد ساعد 
في تنظيم وتعزيز وتطوير "تحركات شعوب أمريكا من أجل قمة 
تحت  بنما  جامعة  في  نيسان،  أبريل  ـ 11  في 01  بديلة"  نقابية 
الشعار التالي: "أمريكا الالتينية منزل الجميع، في سالم وتضامن 

وعدالة اجتماعية." 

ـ حضورنا في فعاليات "التبادل النقابي في أمركيتنا" التي نظمت 
في غرة مايو في هافانا، كانت أيضا نشطة للغاية، وساهمت في 
بلورة صورة اجتماعية وعمالية أفضل في منطقتنا وكذلك رسم 
التحديات النقابية التحاد النقابات العالمي، خصوصا في منطقتنا. 

كما أصدرنا بيانا وتم نشره على نطاق واسع.

كورازوو  بترول  عمال  التحاد  المسؤول  الدعم  إطار  في  ـ 
)PWFC(، الذي قدم طلب انتساب الى اتحاد النقابات العالمي، 
قمنا بتنظيم لقاء نقابي في هذا البلد، قبل وقت قليل من انعقاد جلسة 
مجلس الشعب الكاريبي، تكون من 42 منظمة من 21 دولة من 

منطقة البحر الكاريبي. 

ـ مع العاطفة الجياشة التي تميز الكوادر النقابية النسائية، نظمنا 
في ليما، بيرو لقاءا نقابيا نسائيا ألمريكا الالتينية بعنوان: ''المرأة 

العاملة كمعقل للحركة النقابية المناضلة " في 61ـ 71 يوليو.

سيفونتيس،  كارميال  برئاسة  تنسيق  لجنة  إنشاء  أيضا  تم  كما  ـ 
رئيس اتحاد CGTP بيرو وفيفيانا عبود، أمين عام اتحاد شيلي 
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العالمي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  النقابات  ـ عبر اتحاد 
في  األرضية"  الكرة  نصف  "لقاء  خالل  مواقفه  عن  الكاريبي 
من  مجموعة  استجابت  وقد   . ALCA هزيمة العاشرة  الذكرى 

المنظمات الصديقة إلى هذه الدعوة التي وجهت إليهم.

ـ واصلت لجنة تنسيق الشباب في أمريكا الوسطى تنظيم، في ظل 
ظروف صعبة، االجتماع الخامس التحاد النقابات العالمي للشباب 

في أمريكا الوسطى، في غواتيماال.

وطنية  مبادرات  العالمي  النقابات  اتحاد  تنسيق  مكاتب  روجت  ـ 
متعددة، كمساهمة في المطالبة بالحقوق النقابية ودعم المنظمات 
تعريف  أجل  من  األنشطة  مختلف  وشجعت  كانت،  أينما  النقابية 
األرجنتين  غرار  على  العالمي  النقابات  اتحاد  بمبادئ  الشعب 
وكوستاريكا  وبنما  وبيرو  وباراغواي  وكولومبيا  والبرازيل 

وهندوراس وغواتيماال والمكسيك وبورتوريكو. 

قام ممثلو اتحاد النقابات العالمي في "أمريكيتنا"، برفع الراية خالل 
مؤتمر اتحاد النقابات العالمي الدولي ضد الحصار االمبريالي .

ـ باإلضافة إلى ذلك، شاركنا، من جملة أمور أخرى، في اجتماعات 
في البرازيل جنبا إلى جنب INTERSINDICAL التي ستقدم 
القادم،  النقابات العالمي خالل مؤتمرها  طلب انتسابها إلى اتحاد 
مع نقابة عمال بنك سانتوس واتحاد كامبيناس للكيميائيين. إضافة 
  ANEBREالى ذلك، وفي كولومبيا: الجمعية الوطنية السنوية لـ
في اجتماع مع قادة  FENSUAGRO في المفاوضة الجماعية 
اجتماعا  مع SINTRAEMDES . وعالوة على ذلك، عقدنا 

موسعا مع فريق اتحاد النقابات العالمي.

ـ  في المكسيك: 3 اجتماعات نقابية في سان لويس دي بوتوسي، 
العالمي في المكسيك و SITTGE خالل  النقابات  نظمها اتحاد 

الجلسة العامة الوطنية لـ .D.F ودول أخرى عديدة.

ـ أمريكا الوسطى: بنما وهندوراس وغواتيماال.

  )UTC(كاني عمال  اتحاد  تقدم  الدومينيكان،  جمهورية  في  ـ 
بطلب انتساب إلى اتحاد النقابات العالمي، مما يتيح الفرصة التحاد 
النقابات العالمي ألمريكا أن يكون حاضرا ويعقد عديد األنشطة. 
لـ  الفرصة  أتيحت  االجتماع،  هذا  وبمناسبة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
CUT، وCTU، وADP، وMCCU، و ASONAEN للقاء.

أمريكا  منطقة  في  والمبادالت  االتصاالت  عديد  أيضا  أجرينا  ـ 
الالتينية والكاريبي بفضل مختلف ممثلي اتحاد النقابات العالمي في 
وكوستاريكا  واإلكوادور  وفنزويال  وباراجواي  وبيرو  نيكاراغوا 

وبورتوريكو واألرجنتين.

ـ مؤتمر CEA في هافانا.

أعضاء  مع  "أمريكيتنا"  في  العالمي  النقابات  اتحاد  تبادل  ـ 
 CLATEالذين حضروا الدورات.

ـ تبادل اتحاد النقابات العالمي في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي 
مع نقابيي CTB البرازيل المشاركين في دورة تدريبية في هافانا.

ـ تدخل جواو باتيستا ليموس، نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي 
قبل  PIT-CNT أوروغواي  من  المنظم  الدولي  المنتدى  في 

بمناسبة مؤتمره الثاني عشر.
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ـ تم إرسال العشرات من رسائل التضامن كما هو مبين في الوثيقة 
الصديقة،  أو  المنتسبة  للمنظمات  النقابية  الفعاليات  وفي  المرفقة 
واالتحادات النقابية الدولية والمنظمات الدولية التي نقوم بالتنسيق 

معها.       

التحاد  الترويج  في  يساعدون  الذين  الناس  من  األمثلة  بعض 
النقابات العالمي في "أمريكانا:"

عام CTC وقادة  أمين  نائب  لوبيز،  كارمن روزا  من  كل  زار 
والبحر  أمريكا  بمنطقة   FDIM  ومنسق  CTEUBبوليفيا، 
أوسكار  رئيسها  برئاسة   FMJD عام  أمين  وكذلك  الكاريبي، 
في  المدنية  الخدمة  لموظفي  الوطني  االتحاد  قادة  و  بول،  يانيس 
البلديات بدولة شيلي المكاتب المركزية التحاد النقابات العالمي. 

داميان  سيرجيو  من  كل  زار  العمال،  عيد  احتفاالت  إطار  في 
نيكولوتشيا جونزاليس من نقابة عمال الجلد، وحيمينا بورلي من 
التعليم   عمال  نقابة  من  مارتينيز  اجناسيو  وتوماس  البنوك  اتحاد 

CETERA، أمانة اتحاد النقابات العالمي في "أمريكيتنا."

كما أن هناك أيضا مساندة للمكاتب اإلقليمية التحاد النقابات العالمي 
من نيكاراغوا: أدريان مارتينيز رودريجيز، األمين العام التحاد 
الموظفين الذاتيين وعضو التنسيقية الوطنية FNT ، وأورالندو 
نيكاراغوا،  في  األموال  مصرفي  التحاد  العام  األمين  ميركادو، 
العام  الوطنية FNT واألمين  التنسيقية  عضو  فرانكو،  وفريدي 
التحاد أساتذة التعليم الفني العالي بنيكاراغوا ومنسق اتحاد النقابات 

العالمي في هذا البلد.

اتحاد  رئيس  نائب  موتاجو،  أ.  الكريم  عبد  أيضا:  استقبلنا  كما 
النقابات العالمي:إضافة الى أعضاء محرري النشرية األسبوعية 

"العمال"، برئاسة مديرها، الرفيق البرتو نونيز بيتانكور.

ـ  العالمي  النقابات  باتحاد  هللا  عبد  مارسيلو  اهتمام  أيضا  وكان 
أمريكا، األمين العام لـ PIT-CNT أوروغواي، كبيرا.

داريو  نيستور  "أمريكيتنا":  لـ  العامة  األمانة  أيضا  زار  كما 
مونسالفي كاستانو، رئيس  SINTRAEMDES وعضو فريق 
اتحاد النقابات العالمي في كولومبيا ويسوع نونيز أبرو، المنسق 

الوطني التحاد عمال كانو )UTC( من جمهورية الدومينيكان.

وأخيرا كان أيضا موجودا في مكاتب االتحاد في أمريكا ايرول أ. 
كوفا، رئيس  KPEK Fundashon ، وكذلك شيلون روميا 
المجلس  وعضو   ، PWFCكورازاو من  دومينيكو  وأومبرتو 
البرازيلي  "UNIDADE CLASSISTA" توليو  الوطني 
لوبيز وقادة  CLATE جوليو فوينتس، الرئيس وهيكتور مينديز، 

األمين العام وكذلك قادة  ATE من األرجنتين.

 

 ملخص عن أهم نشاطات المركز النقابي اإلقليمي للشرق
األوسط بدمشق

من 1 / 5 / 1102م حتى عام 6102م



121تقرير األعمال عن الفترة  2016-2011  

 المقدم للمؤتمر السابع عشر لجنوب أفريقيا ما بين 5-3 / 01 /
 6102م

º : عام 1102م
باحتفال . 1 األوسط  للشرق  اإلقليمي  المكتب  مدير  شارك 

العمال  لنقابات  العام  االتحاد  قاعة  في  أقيم  الذي  أيار  من  األول 
القيادة  أعضاء  وبحضور  المساعد  القطري  األمين  رعاية  تحت 

القطرية والجبهة المركزية التقدمية وعدد من الوزراء .
تم توجيه برقية تهنئة للسيد أحمد لقمان مدير منظمة العمل . 2

العربية بمناسبة تجديد انتخابه أميناً عاماً للمنظمة بتاريخ 51 / 6 
/ 1102م .

والمنظمات . 3 العمال  لنقابات  العام  االتحاد  مع  المشاركة 
التي جرت في دمشق بشهر  للوطن  الوفاء  الشعبية في مسيرات 

حزيران 1102م .
تعميم البيان الصحفي الصادر عن سكرتاريا اتحاد النقابات . 4

ورئيس  كلينتون  هيالري  تصريحات  استنكار  حول  العالمـي 
وزراء فرنسا عن التطورات الداخلية في سورية وتعميمها بتاريخ 
31 / 7 / 1102م على كافة الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية 

والصحف المحلية .
إرسال كتاب تهنئة بالفاكس إلى اتحاد عمال مصر بمناسبة . 5

انتسابهم إلى اتحاد النقابات العالمي بتاريخ 41 / 7 / 1102م .
تعميم رسالة األمانة العامة التحاد النقابات العالمي الموجهة . 6

إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بشأن الحملة الدولية 
من أجل االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بحدود عام 
7691م وانسحاب الجيش اإلسرائيلي من جميع األراضي المحتلة 

بتاريخ 1 / 8 / 1102م .
اللقاء مع رئيس اتحاد عمال الوفاء ومن لبنان علي ياسين . 7

وأسامة الخنساء مسؤول العالقات من أجــــــل 3 أكتوبر لتخفيض 
وأنه  األسبوع  في  أيام  وخمسة  ساعة   53 إلى  العمل  ساعات 

سيجري االحتفال بذلك في بيروت .
جورج . 8 األخ  مع  اللقاء  تم  1102م   /  01  /  92 بتاريخ 

عمال  مع  للتضامن  سورية  إلى  له  المرافق  والوفد  مافريكوس 
وشعب سورية ضد المؤامرة التي تستهدف وحدة الوطن بحضور 
األخ محمد شعبان عزوز رئيس االتحاد العالمي , كما تم اللقاء مع 
كالً  من السادة رئيس مكتب العمال القطري واألمين العام لالتحاد 

الدولي للعمال العرب ورئيس مجلس الشعب .
تم استقبال بيت العامل اإليراني علي رضا والسيد حمزة . 9

العمال بحضور  اللقاء مع رئيس مكتب  تم  الوفد حيث  وأعضاء 
بيت  تضامن  اإليراني  الوفد  أكد  وقد  عزوز  شعبان  محمد  األخ 
العامل اإليراني مع الحكومة السورية والشعب العربي السوري .

لالتحاد . 10 الدولية  الندوة  في  اإلقليمي  المكتب  مدير  شارك 
مجمع  في  أقيمت  التي  واألخشاب  البناء  عمال  لنقابات  الدولي 
وكان  عزوز  شعبان  محمد  األخ  بحضور  السياحي  صحارى 
محور الندوة التطورات األخيرة في الشرق األوسط وتأثيرها على 
قطاع عمال البناء وقد شارك مندوبين عن اليونان وقبرص والهند 
والعراق وفلسطين واليمن والسودان ولبنان وسورية وألقى مدير 

المكتب كلمة بهذه الندوة .

º : عام 2102م
أصدر المكتب بيان استنكار وتنديد بالتفجيرين اإلرهابيين . 11

الذين حصال في دمشق منطقة القصاع وفي ساحة الجمارك وخلّف 
عدداً من الشهداء والجرحى بتاريخ 22 / 2 / 2102م .

شارك مدير المكتب بمؤتمر اتحاد عمال دمشق الذي ُعقد . 12
في ذكرى تأسيس االتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 81 / 3 / 

2102م .
شارك مدير المكتب في 1 / 5 / 2102م باحتفال األول . 13

من أيار _ عيد العمال _ الذي جرى في قاعة االتحاد العام لنقابات 
العامين  الوزراء واألمناء  القيادة وبعض  العمال حضره أعضاء 
ألحزاب الجبهة التقدمية , حيث أجرى التلفزيون العربي السوري 

لقاًء مع مدير المكتب للتعبير عن هذه المناسبة . 
للتفجيرين . 14 وإدانة  استنكار  بيان  اإلقليمي  المكتب  أصدر 

يوم  صباح  بدمشق  القزاز  منطقة  في  حصال  الذين  اإلرهابيين 
الخميس في 01 / 5 / 2102م وخلّف 55 شهيداً و173 جريحاً 
باإلضافة لألضرار الكبيرة التي لحقت بــ 004 منزالً باإلضافة 

لحريق العديد من السيارات .
لنقابات . 15 الوفاء  اتحاد  من  دعوة  اإلقليمـــي  المكتب  تلقى 

العمال والمستخدمين في لبنان للمشاركة في فعالية المخيم ودور 
بتاريخ  الحرية والعدالة  التغيرات واستحقاق  النقابات في مواكبة 

31 _ 61 / 9 / 2102م .
بتاريخ 61 / 9 / 2102م تم تعميم رسالة األخ جورج . 16

مافريكوس األمين العام لالتحاد الموجه إلى بان كي مون والتي 
يوضح فيها احتجاج اتحاد النقابات العالمي باسم 28 مليون عامل 
من أعضائه على التدخالت الخارجية ضد سورية وشعبها والملوك 
وأمراء الرجعية الذين يرسلون األسلحة واألموال لإلرهابيين في 

سورية لسفك الدماء وتدمير البنى التحتية في سورية. 
بامي . 17 منظمة  عن  الصادر  الصحفي  البيان  المكتب  عّمم 

والذي يندد فيه بدعم االتحاد الدولي للنقابات مع اإلمبريالية ضد 
الشعب السوري .

º : عام 3102م
إدانة التفجير اإلرهابي الذي حصل في شارع الثورة بشهر . 18

الشهداء والجرحى  العديد من  شباط 3102م والذي أودى بحياة 
وخلّف دماراً في األبنية .

حضور مؤتمر اتحاد عمال دمشق في 81 / 3 / 3102م . 19
لنقابات  العام  االتحاد  لتأسيس  الماسي  بالعيد  االحتفال  بمناسبة 
رئيس  عزوز  شعبان  محمد  الرفيق  االحتفال  حضر   , العمال 
االتحاد النقابات العالمي وحنين نمر األمين العام للحزب الشيوعي 
السوري الموحد وأمين فرع دمشق لحزب البعث وأعضاء قيادة 

فرع ريف دمشق .
اإلرهابي . 20 بالتفجير  وتنديداً  استنكارياً  بياناً  المكتب  أصدر 

الذي حصل في جامع اإليمان في 12 / 3 / 3102م والذي أودى 
الشهداء  البوطي و94 من  الدكتور سعيد رمضان  العاّلمة  بحياة 

اآلخرين إضافة إلى 28 من اإلصابات والجرحى .
أدان المكتب التفجير اإلرهابي الذي حصل في ساحة السبع . 21

بحرات يوم األحد الواقــــــــــــــــــــع في 7 / 4 / 3102م والذي 
أودى بحياة عدد كبير من الشهداء وعشرات الجرحى باإلضافة 

إلى أضرار مادية جسيمة .
شارك مدير المكتب باحتفال األول من أيار _ عيد العمال . 22

_ الذي أقيم في مبنى االتحاد العام لنقابات العمال في 03 / 4 / 
3102م وحضره األمين القطري المساعد ورئيس مكتب العمال 
الجبهة  وأعضاء  ونوابه  الوزراء  مجلس  رئيس  والسيد  القطري 
الوطنية التقدمية وبعض األمناء العامين ألحزاب الجبهة ورؤساء 



122

محمد  الرفيق  العالمي  النقابات  اتحاد  ورئيس  الشعبية  المنظمات 
شعبان عزوز واألمين العام لالتحاد الدولي للعمال العرب , وقد 
مقابلة مع مدير  الفضائية  قناة  السوري  العربي  التلفزيون  أجرى 
المكتب أكد فيها تأييد اتحاد النقابات العالمي للدولة قيادًة وحكومًة 
وشعباً بكافة منظماته واالتحادات المهنية الدولية ومكاتبه اإلقليمية 

في العالم .
أصدر المكتب اإلقليمـــــــــــــــــــــي بيان استنكار وإدانة . 23

للعدوان اإلسرائيلي على سوريــــــة بتاريخ 51 / 5 / 3102م 
اإلسرائيلية ضد  الجوّية  الغارات  إدانة هذه  استمرار  البيان  وأكد 
حلقة  هي  األخيرة  اإلسرائيلية  الهجمات  أن  البيان  وأكد  سورية 
والمنطقة  سورية  في  الخام  المواد  على  السيطرة  هدفها  واحدة 

وطرق النقل والطاقة .
تلقى المكتب اإلقليمي دعوة من اتحاد نقابات عمال الوفاء . 24

الدولي  العربي  النقابي  المخيم  أعمال  في  تضامنية  فعالية  إلقامة 
الثاني لعام 3102م في الفترة ما بين 42 _ 82 / 8 / 3102م .

الوحشية . 25 للمجزرة  واستنكار  إدانة  برقية  المكتب  أصدر 
التي ارتكبت من ِقبل اإلرهابيين التكفيريين بحق األهالي في مدينة 

عدرا العمالية والذي راح ضحيتها العديد من الشهداء .

º : عام 4102م
اطلع المكتب على تقرير االتحاد النقابي العالمي _ مجلس . 26

 /  2 / بين 41 _ 51  ما  بإيطاليا  في روما  المنعقد  الرئاسة _ 
4102م .

ناقش المكتب خطة العمل لعام 4102 _ 5102م وأهمها . 27
5102م  في  العالمي  النقابات  اتحاد  لتأسيس  السبعون  الذكرى 
ويجب البدء باالحتفاالت في أكتوبر 4102م حتى أكتوبر 5102م 
ومواصلة الجهود وطباعة الكتب والمنشورات المرتبطة باالتحاد .

احتفالية عيد . 28 المتضمن  الرئاسة  قرار  المكتب على  اطلع 
العمال 4102م بأن تكون هذه االحتفاالت نضالية ويجب إبراز 
العالمي  العام  للمؤتمر  الرئيسي  القرار  وتعزيز  البطالة  قضية 

السادس عشر تحت عنوان ميثاق أثينا .
الصين . 29 عموم  عمال  نقابات  عام  اتحاد  ملتقى  تعزيز 

واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة الوحدة اإلفريقية 
واتحاد النقابات العالمي في بكين وهو فرصة للتبادل الهام لآلراء .

اللجنة . 30 وأن  العالمي  النقابات  اتحاد  لنشيد  رسمي  عرض 
المكلفة من المؤتمر السادس عشر العالمي قررت القصيدة الغنائية 

والعمل على توزيعها لتكون النشيد الخاص لالتحاد .
اطلــــــــــــع المكتب على تأسيس المؤتمر العــــــــــــــــام . 31

للمتقاعـــــــــــــــدين الذي ســـــــــــــــــــــيعقد فـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــي 5 _ 6 / 2 / 4102م

بحملة . 32 بالقيام  الرئاسة  مجلس  قرار  على  المكتب  اطلع 
تضامنية مع الشعب السوري بالتعاون مع اتحاد النقابات العالمي 
والمكتب اإلقليمي في الشرق األوسط بدمشق على أن يجري في 

عام 4102م .
أنه . 33 لالتحاد  المالي  الموقف  تقرير  على  المكتب  اطلع 

بغاية السوء وأن في عام 3102م قامت فقط 32 منظمة بتسديد 
االشتراكات والمبالغ المالية المترتبة عليها أما بقية االشتراكات فلم 

تسدد وهي مبالغ مالية كبيرة جداً .
والتنديد . 34 االستنكار  برقية  وعّمم  اإلقليمي  المكتب  اطلع 

الصادرة في اجتماع مجلس الرئاسة بروما ما بين 41 _ 51 / 
2 / 4102م وأن اتحاد النقابات العالمي يعلن تضامنه مع الشعب 
العربي السوري وأن مجلس الرئاسة درس التطورات في سورية 
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وأكد دعمه للشعب السوري , ويدين االتحاد بشكل قاطع العدوانية 
االمبريالية ضد سورية ويدعو إلى اإلنهاء الفوري ألي هجوم أو 
تدخل عسكري ضد سورية وشعبها وهي أخالقياً وعملياً بدعم من 
األمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا وإسرائيل  المتحدة  الواليات 

وأمراء وملوك الخليج .
اطلع المكتب على بيان اتحاد النقابات العالمي _ مجلس . 35

الرئاسة _ الذي تضمن طلب االتحاد العام للثقافة في مصر التحاد 
النقابات العالمي وتقرر توجيه كتاب ترحيب بهذا االنتساب .

بناء على قرار الرئاسة بيوم التضامن تم البحث مع الرفيق . 36
محمد شعبان عزوز رئيس اتحاد النقابات العالمي من أجل التنسيق 
بتنفيذ يوم العمل التضامني مع شعب سورية حيث تم تأجيل هذا 
الموعد إلى ما بعد 41 تموز 4102م بسبب كثرة المؤتمرات . 

اطلع المكتب على بيان اتحاد النقابات العالمي عن أوكرانيا . 37
بتاريخ 4 / 3 / 4102م والذي يشير إلى أن األحداث الجارية 
المنطقة  وشعوب  العاملة  للطبقة  خطير  تطور  هي  أوكرانيا  في 

والسالمة العامة .
المكتب على محضر االجتماع الجاري في األمانة . 38 اطلع 

العامة بأثينا وبيان االتحاد العام لعمال مصر الصادر في 7 / 3 
/ 4102م .

النجف . 39 في  الصحية  المهن  كتاب  على  المكتب  اطلع 
المتضمن بيان نشاطات اتحاد النقابات العالمي ورغبته االنضمام 

إلى االتحاد وقد تم إجابته أصوالً وُرفع الطلب لألمانة العامة .
النقابات . 40 التحاد  العامة  األمانة  بيان  على  المكتب  اطلع 

بتاريخ 2 / 4 / 4102م والذي أعرب عن قلق عمال  العالمي 
ولجنة  الدولي  العمل  لمكتب  العام  المدير  تقرير  لنتائج  العالم 
الحريات النقابية والذي صدر في دورة مجلس إدارة منظمة العمل 
الدولية األخيرة , حيث بّين االتحاد فيه إدانته بشكل دائم ألساليب 
العبودية التي ُتستخدم من ِقبل أرباب العمل في قطر على العمال 
المهاجرين الذين يشكلون 39 % من السكان الفاعلين وتم تعميمه 

على الصحف .
أيار والذي . 41 العمال في األول من  باحتفال عيد  المشاركة 

أقيم في مؤسسة كهرباء دمشق وقد حضره الرفيق األمين القطري 
والرفيق محمد شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري رئيس 
القطرية وأعضاء  القيادة  أعضاء  العالمي وبعض  النقابات  اتحاد 
الجبهة  العامين ألحزاب  التقدمية وبعض األمناء  الوطنية  الجبهة 
ورؤساء المنظمات الشعبية وقد ألقى الرفيق رئيس االتحاد العام 
كلمة بهذه المناسبة أشار فيها لألحداث التي تمر بها سورية منذ 

ثالث سنوات ولتاريخه .
المشاركة باحتفال الحزب الشيوعي السوري الموحد بعيد . 42

العمال في 01 / 5 / 4102م والذي جرى باتحاد عمال دمشق 
الديمقراطية  وكوريا  كوبا  وسفراء  الوزراء  من  عدد  وحضره 
واألمين العام لالتحاد الدولي للعمال العرب ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الشعب وقد تم تكريم العديد من النقابيين القدامى .
المشاركة في المهرجانات التي أقامها االتحاد العام للعمال . 43

واتحاد عمال دمشق من أجل تعزيز صمود الجيش العربي السوري 
االنتخابات  بيوم  الديمقراطية  وتعزيز  االعتداءات  مواجهة  في 

لمنصب رئيس الجمهورية في 3 / 6 / 4102م .
44 . /  11 /  9 في  دمشق  اتحاد عمال  مؤتمر  في  المشاركة 

انتخاب  تم  حيث  العام  االتحاد  رئيس  نائب  وحضور  4102م 
مكتب تنفيذي جديد .

المشاركة في حضور مؤتمرات االتحادات المهنية للسياحة . 45
والخدمات العامة والطباعة في شهر تشرين الثاني لعام 4102م .

º : عام 5102م
شارك مدير المكتب اإلقليمي بتاريخ 81 / 1 / 5102م . 46

االنتخابي  العمال  لنقابات  العام  االتحاد  مؤتمر  افتتاح  بحضور 
وذلك تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وقد 
حضر حفل االفتتاح ممثل السيد رئيس الجمهورية األمين القطري 
ورئيس  الشعب  مجلس  ورئيس  هالل  هالل  الرفيق  المساعد 
مجلس الوزراء والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والسادة 
البعث  لحزب  القطرية  القيادة  المركزية وأعضاء  القيادة  أعضاء 
الشعب  مجلس  وأعضاء  الوزراء  والسادة  االشتراكي  العربي 
محمد  الرفيق  ألقى  وقد   , والمهنية  الشعبية  المنظمات  ورؤساء 
شعبان عزوز كلمة االتحاد أعلن فيها بدء أعمال المؤتمر وتحدث 
عن أهم نشاطات االتحاد خالل الفترة المنصرمة , كما ألقى ممثل 
السيد رئيس الجمهورية كلمة أوضح فيها عن ما يواجه القطر من 
العمال  لنقابات  العام  االتحاد  الخارجي ودور  والعدوان  األزمات 

في هذا المجال , كما جرى استعراض بعض العروض الفنية  .
 تابع المؤتمر أعماله بعد ظهر االثنين في مجمع صحارى السياحي
الرفيق جمال وانتخب  عام  اتحاد  مجلس  أعضاء  انتخب   وبعدها 
القادري رئيساً لالتحاد العام وتم توزيع المهام بين باقي أعضائه .

باللجنة . 47 المكتب  مدير  شارك  5102م   /  2  /  9 بتاريخ 
التي شكلها االتحاد العام من المكتب التنفيذي واتحاد عمال دمشق 
ومستشارين محامين لتعديل قانون التنظيم النقابي وقانون العمــــ
ـــــــــــــــــــــــل ) 71 ( وقد استمرت اللجنة عدة أيام وأنجزت 

مشروع التعديل .
شارك مدير المكتب اإلقليمي بتاريخ 41 / 3 / 5102م . 48

باالحتفال الذي سيقام بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد األم الذي 
أقامه المكتب النسائي ورابطة النساء السوريات في النادي العمالي 
نمر  حنين  األخ  االحتفال  حضر  وقد   , ظهراً  الواحدة  الساعة 
وأعضاء قيادة الحزب وعدد كبير من الجماهير النقابية .المشاركة 
في الحفل الذي أقامه حزب االشتراكيين العرب في المركز الثقافي 
من  العديد  وبحضور  الجالء  بعيد  االحتفال  بمناسبة  رمانة  بأبو 

القيادات النقابية والسياسية .
دمشق . 49 عمال  اتحاد  أقامه  الذي  االحتفال  في  المشاركة 

بمناسبة ذكرى عيد الجالء وبحضور العديد من القيادات النقابية 
والسياسية .

تمت المشاركة بتاريخ 51 / 5 / 5102م في المهرجان . 50
الخطابي لذكرى 76 لنكبة فلسطين الذي أقامه حزب البعث العربي 
االشتراكي وفصائل المقاومة في مكتبة األسد وحضره العديد من 

مختلف الفعاليات السياسية واالقتصادية والنقابية .
شارك مدير المكتب في حضور اللقاء االقتصادي العمالـــي . 51

بتاريخ 52 / 6 / 5102م تحت رعاية  العام  في مبنى االتحاد 
القيادة القطرية , وألقى األخ  الرفيق محمد شعبان عزوز عضو 
جمال القادري كلمة االتحاد العام وبعدها تمت مباشرة أعمال اللقاء 
االقتصادي الذي حضره العديد عن القادة النقابيين واالقتصاديين .

بتاريخ 31 _ 41 / 9 تم افتتاح الملتقى النقابي العالمي . 52
الذي دعا إليه اتحاد النقابات العالمي واتحاد عمال سورية واتحاد 
العربية  الجمهورية  رئيس  السيد  رعاية  تحت  العرب  العمال 
هالل  هالل  الرفيق  حضره  وقد  األسد  بشار  الدكتور  السورية 
القطرية  القيادة  أعضاء  الرفاق  وبعض  المساعد  القطري  األمين 

وقد شارك مدير المكتب في هذه الفعالية .
وألقى اللقاء  هذا  أعمال  مافريكوس  جورج  الرفيق  حضر   وقد 
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 كلمة االفتتاح دعا فيها إلى تضافر كافة الجهود من ِقبل المنظمات
 المشاركة للعمل لتأييد سورية وشعبها ورفض اإلرهاب الدامي.
 وحضرت وفود من مصر _ العراق _ لبنان _ الجزائر _ فلسطين
 _ والطلبة العرب _ البرازيل _ تركيا _ ايطاليا _ فرنسا وكوريا
صدر وبعدها  يومين  المؤتمر  أعمال  استمرت  حيث   ,  الشمالية 
والتوصيات المؤتمر  أعمال  نتائج  يتضمن  الذي  الختامي   البيان 

والمقترحات .

ثم صدر العالمي  النقابات  السبعين التحاد  بالذكرى  االحتفال   وم 
البيان الختامي التضامني مع سورية حكومًة وشعباً وعماالً .

العام . 53 االتحاد  أقامها  التي  الندوة  في  المكتب  مدير  شارك 
وبحضور  الدولة  في  للعاملين  األساسي  القانون  تعديل  أجل  من 
رئيس االتحاد العام ووزير العمل ووزير التنمية البشرية ومعاون 
وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد كبير 
مناقشة  يتم  أن  على  العمال  شؤون  في  الخبرات  أصحاب  من 

المقترحات والتوصيات في اجتماع الحق .
افتتاح المؤتمر . 54 بتاريخ 92 / 01 / 5102م تم حضور 

الثاني عشر للحزب الشيوعي السوري الموحد في مبنى االتحاد 
العام الرياضي وقد حضره الرفيق محمد شعبان عزوز والرفيق 
حسين عرنوس عضو القيادة القطرية وأعضاء القيادة المركزية 
للجبهة الوطنية التقدمية وبعض السادة الوزراء ورؤساء المنظمات 
الشعبية واألمين العام لالتحاد الدولي للعمال العرب حيث تم تجديد 

انتخاب حنين نمر أميناً عاماً .

º : عام 6102م
بدعوة من اللجنة المركزية عشر للحزب الشيوعي السوري . 55

الموحد بتاريخ 52 / 4 / 6102م حضر مدير المكتب المهرجان 
الذي أقامه الحزب في قاعة اتحاد دمشق لالحتفال بمناسبة ذكرى 

األول من أيار وعيد الجالء .
أقامه . 56 الذي  أيار  من  األول  احتفال  المركز  مدير  حضر 

للثقافة  األوبرا  دار  مسرح  على  العمال  لنقابات  العام  االتحاد 
والفنون تحت رعاية األمين القطري المساعد هالل هالل وحضره 
مجلس  رئيس  والسيد  المركزية  والقيادة  القطرية  القيادة  أعضاء 
الوزراء والوزراء ورؤساء المنظمات الشعبية والمهنية والمدراء 
العام  االتحاد  لفرقة  أوبريت  تم عرض  االحتفال  وبعد   , العامين 

للعمال بعنوان تدمر الحضارة .
 إن المكتب اإلقليمي التحاد النقابات العالمي يتوجه بجزيل الشكر
العام التنفيذي لالتحاد  المكتب   واالمتنان لإلخوة رئيس وأعضاء 
 لعمال سورية على كافة اإلمكانيات والمساعدات المادية التي تقدم

للمركز للقيام بمهامه ,

 يتقدم بالشكر الجزيل لألخ األمين العام جورج مافريكوس وأعضاء
على االتحاد  وسكرتاريه  العالمي  النقابي  لالتحاد  العامة   األمانة 
 التعاون المستمر والمثمر بينهما آملين توسيع التعاون والمشاركة
 من ِقبل جميع المنظمات األعضاء والصديقة في المنظمة العربية

..

                                   

 المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية
 

المؤتمر النقابي العالمي ال61 - أثينا اليونان -أبريل 1102
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ـ 02 مشاركا على الصعيد الوطني. 5 نقابات دولية

ـ لقاء مع األمين العام

تكوين لجنة التنسيق األمريكية الشمالية التحاد النقابات العالمي - 
الواليات المتحدة األمريكية وكندا

ـ أكثر من 52 نقابة وطنية، نقابات متعددة األعضاء مع إضافات 
خاصة

ـ المؤتمرات الهاتفية الدورية

تأسيس االتحاد الوطني ليستسارف - الواليات المتحدة األمريكية 
وكندا

ـ بدأت مع حوالي 0001 في الواليات المتحدة األمريكية وعدد 
قليل في كندا

ـ اعتبارا من فبراير 6102: الواليات المتحدة األمريكية 0772. 
وكندا 0072

ـ ارسال عدة رسائل شهرية التحاد النقابات العالمي الى اتصاالت 
مختارة

يونيو   - العالمي  النقابات  التحاد  العام  األمين  من  خاصة  زيارة 
2102

ـ عرض في جامعة مدينة نيويورك

ـ زيارة االتحاد المحلي عمال النقل 001

ـ المشاركة في مظاهرة كبيرة لعمال الهاتف 

مستشفيات  عمال  نقابات  اتحاد  وأعضاء  قيادات  أمام  خطاب  ـ 
 SEIU

رسائل التضامن:

المتحدة  الواليات  إلى  الخاصة  العالمي  النقابات  اتحاد  رسائل  ـ 
األمريكية والنقابيين الكنديين في مشوار نضالهم

ـ رسائل تضامن دولية إلى النقابات في مشوار النضال

النقابات  التحاد  الدولية  النقابية  االتحادات  اجتماعات  حضور 
العالمي 

ـ االتحاد النقابي الدولي للنقل: قبرص - 2102؛ سانتياغو، شيلي 
4102

ـ االتحاد النقابي الدولي للتعليم FISE - كراكاس 3102

لكسب  مكثفة  جهود   - والطاقة  للمعادن  الدولي  النقابي  االتحاد  ـ 
مشاركة

 - نداء   / الالجئين  أجل  من  الشمال  في  العالمي  النقابات  اتحاد 
ديسمبر 5102

ـ جمع أكثر من 0051 $ إلغاثة الالجئين )عن طريق بامي) 

العمل مع النقابيين الكنديين

ـ 02 فبراير 6102 - اجتماع اتحاد النقابات العالمي خاصة مع 
عمال القطاع العام

الذكرى ال07. ساو باولو، البرازيل - أكتوبر 5102

ـ 5 ممثلين التحاد النقابات العالمي في الشمال

مؤتمر مناهضة االمبريالية في بوليفيا

ـ  ممثلين اثنين )2( التحاد النقابات العالمي الشمالية

النقابية في  الندوات  النقابات العالمي في أمريكا الشمالية ـ  اتحاد 
أثينا، اليونان

ـ يناير 5102 ـ 21 نقابيا 

ـ ديسمبر 5102 -21 نقابيا 

أفريقيا؛  العالمي ال71- دوربن، جنوب  النقابي  للمؤتمر  االعداد 
أكتوبر، 7102

الخطط المتفق عليها في طور التقدم

ـ توسيع محتوى قائمة مراسالت ليستسارف

ـ النشرة اإلخبارية الدورية على اإلنترنت التحاد النقابات العالمي 
في أمريكا الشمالية 

ـ محرك العضوية الفردية. مع جمع األموال

ـ تعزيز العالقات النقابية الواليات المتحدة وكندا

 األمم المتحدة

أمام  عرض   :ECOSOC- واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  ـ 
الجمعية العامة – اللجنة الثانية 5102.

ـ اللجنة السنوية حول وضع المرأة - لجنة وضع المرأة

ـ 3102 ـ مشاركة لورينا خايمي باسم اتحاد النقابات العالمي

ـ 4102 ـ مشاركة قيادات )2( اتحاد الهند

ـ 6102ـ مشاركة اتحاد النقابات العالمي

 

مؤتمرات المنظمات غير الحكومية / اللجنة التنفيذية إلدارة شؤون 
اإلعالم السنوية:

ـ بون، ألمانيا 4102. مكسيكو، المكسيك

ـ 3102؛ باريس، فرنسا، 2102

- التضامن السنوي مع فلسطين - تشرين الثاني من كل عام

ـ انتخاب أعضاء في المنظمات غير الحكومية / اللجنة التنفيذية 
إلدارة شؤون اإلعالم
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Aliou Ndiaye الرئيس
Julien Huck العام

 اتحاد النقابات الدولى القطاعى للزراعة واألغذية والتجارة
 والنسيج والصناعات الحليفة

 منذ المؤتمر الثالث من 02 – 72 يونيو 1102 فى باريس ، طور
منخرطون األن  ونحن   . المستدامة  االنشطة  من  الدولى   االتحاد 
 فى االعداد للمؤتمر العالمى الرابع الذى سوف ُيعقد فى باريس –
 فرنسا فى يونيو 6102 . فى بيئة من المواجهه الطبقية الشديدة
القارات عن انشطتنا فى جميع  ادرنا  . ولقد  المكثفة   والنضاالت 
العديد المتعددة وحققنا تضامن فعال مع  الثنائية   طريق العالقات 

من المنظمات الصديقة والشعوب المناضلة والمعتدى عليها .

دعم نشاطنا فى القارات واألقاليم. 1

 عزز مؤتمرنا الثالث من عملنا وَعَمق من تحليالتنا وعالقاتنا فى
هذا المجال .

 سمحت لنا الخطوط التوجيهية المنفذة لتحقيق عددا من المبادرات
 ، ذات االهمية الخاصة لخلق اتصال قارى اقرب الى المنظمات

الصديقة لنا واالهتمامات الراسخة للعمال فى قطاعاتنا .

النقابات بين  فيما  اجتماعات   ، وفود   ، محاضرات  بتنظيم   قمنا 
تلك وكانت   . العمالية  االتحادات  او  القارة  او  المنطقة  نفس   فى 

المبادرات مساعدة للغاية .

ضد المناضلة  والشعوب  العمال  مع  التضامنى  النشاط   ابرزنا 
االمبريالية .

فى افريقيا

ابريل فى  السنغال   – داكار  فى  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة   ُعقدت 
النقابات والعمال فى افريقيا  2102 لتسجل تضامننا ودعمنا مع 

المنهوبة بشكل مخز من جانب االمبريالية .

 ان االتحاد الدولى للزراعة بالتعاون والدعم مع النقابات االعضاء
المرأة الندوات مثل "  العديد من   والصديقة دعموا وشاركوا فى 
 وعمل النقابات " و " السيطرة االمبريالية فى العالقات االقتصادية

 الدولية " فى ابريل 3102.

 وفى نفس العام ، فى 62 – 72 ديسمبر 3102 . شاركنا بفاعلية
 فى الندوة التدريبية الثانية للمنتجين الزراعيين فى منطقة ديوربل

– السنغال .

فى االفريقية  النقابية  الوحدة  لمنظمة  العام  المؤتمر  فى   شاركنا 
 الجزائر عام 3102. واجتماع منظمة االواتو فى مارس 4102 .
 مازلنا فى الجزائر ، حيث اظهرنا دعمنا للمنظمة النقابية الدولية
الدولى اقليميين لالتحاد  تكوين مكتبين   . شهد عام 4102 كذلك 

فى افريقيا .

• ودول 	 افريقيا  لجنوب  زيمبابوى   _ هرارى  فى  االول 
فى  الدول  تلك  نقابات  مع  هام  بلقاء  متبوعا   / السادق 

.3102
• للعاملين 	 النقابية  الندوة  اطار  فى  تكوينه  تم  الثانى  

بالزراعة واألغذية فى بلدان البحيرات العظمى والذى 
كيجالى – رواندا  فى  ديسمبر 4102.  فى 02  ُعقدت 
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النقابى لمنظمتنا لشرق  التعاون  المشاركين هذا  . كون 
افريقيا . كانت هذه المبادرة جزء من امتداد المشاركة 
التحادنا فى المؤتمر الثانى لنقابة  STAVER فى 81 

– 91 ديسمبر 4102.
ال  ، لدينا  العضو  لالتحاد  العام  المؤتمر  فى  االتحاد  تمثيل   تم 
SNTIA. فى 81 – 91 ديسمبر 5102. فى دكار –السنغال  

 وتم عقد اجتماع لمكتبنا فى افريقيا فى  02 ديسمبر والذى سمح
لمؤتمرنا االعداد  من  كجزء  ألهدافنا  جديدة  خريطة  لوضع   لنا 
 الدولى الرابع . وتم وضع خطة لعقد ندوة جديدة فى 32 – 82

مارس 6102 .

امريكا الالتينية

 تم تطوير نشاط مكثف مساو تحت قيادة مكتبنا االقليمى فى امريكا
 الالتينية فى هافانا – كوبا . وتم تنظيم نشاطنا بعناية والذى سمح
تجديد خالل  من  البرازيل  فى  الحالة  وهذه   . تأثيرنا  بتمديد   لنا 
مع  ،CONTAGاالتصاالت  اكوادور   ، شيلى   ، كولومبيا   ،   
  ، الذى تم الثناءCTBكوبا ... وحضورنا فى المؤتمر العام ل 

التعاون تكوين  ودعمنا  ساعدنا   . التحادنا  الثرية  بالدروس   عليه 
 المشترك للنقابات الغذائية فى كولومبيا بينما تحقيق التضامن مع

 الوحدة والنضال من اجل الحرية التى قادت رفاقنا هناك .

 وفى نفس العام، خالل االجتماع القارى الثانى كانت مداخلتنا حول
الالتينية والتحديات امريكا  الزراعة فى  الرأسمالية فى   اتجاهات 

للحركة القروية " .

الدولى االجتماع   " حول  العامة  االمانة  ِقبل  من  المبادرة   حققنا 
للنقابات لمجموعة " نستله" فى شيلى.

 شاركنا فى المؤتمر الوطنى العادى ال 21 ل كونفدرالية الشعوب
 والمنظمات االهلية والقروية فى االكوادور فى كيوتو . وكجزء
ل   8 ال  العام  المؤتمر  فىFETAGمن   4102 يوليو  بنهاية    

 السلفادور والبرازيل . وشارك االتحاد فى اللقاء الناجح فى جو من
 لهذه الوالية . وأكدناFETAG-  CONTAG          التفاهم 

على التضامن والدعم األخوى لالتحاد لتلك المنظمات .

فى لالمبريالية  المناهض  الدولى  اللقاء  كذلك  االتحاد   حضر 
 كوشابامبا – بوليفيا والذى ترأس االجتماع الرئيس البوليفى / ايفو
جورج الرفيق/  العالمى  النقابات  التحاد  العام  واألمين   مورالس 

مافريكوس .

فى آسيا

 انخرط االتحاد الدولى فى العملية المعقدة لدستور مكتبه فى آسيا
االعضاء المنظمات  رؤساء  مع  العديدة  االتصاالت  وأجريت   . 
ُعقدت  . الهدف  هذا  لتحقيق  امكانيات  هناك  وكان   ،  واألصدقاء 
االعدادات اطار  فى  ُتعقد  وسوف  وفيتنام  الهند  فى   اجتماعات 

للمؤتمر العام الدولى الرابع .

 كانت انشطتنا بصفة خاصة عن طريق العالقات الثنائية . فإما ان
 قام االتحاد بزيارة البلدان ألعضائنا وأصدقائنا او استضاف وفودا
، ولذا   . لالتحاد  الرئيس  المقر  فى  القارة  دول  من  النقابات   من 
 تقابل العديد من الوفود مع رفاقنا فى قطاع الزراعة من فيتنام وتم
 استقبال وفود فى المقر الرئيس فى باريس – فرنسا بقيادة الرئيس
 وعضوية المسئولين فى المنظمة . رغب كال المنظمتين لتعزيز

العالقات الثنائية والمبادرات المشتركة لعمل انشطتاهما .

 جرت المناقشات األخوية والمثمرة على اساس التضامن وإجراءها
 بصفة دورية . وعلينا الدعم المستمر فى اتجاه توسيع المبادرات
المنظمات مع  عديدة  لقاءات  وُعقدت   . القارة  عبر   واألعمال 

االعضاء والصديقة فى الهند .

الديمقراطية العمال فى كوريا  تقليدية بين نقابة   نجمت اتصاالت 
 واالتحاد لتبادل الوفود بين المنظمتين ، وخالل االجتماع فى فرنسا

، تم التوقيع على اتفاق تعاون مشترك .

 البلدان العربية

 قمنا بدعم العالقات بين االتحاد ونقابة العاملين بالزراعة فى تونس
UGTT.وتم التوصل الى اتفاق لتنمية العمل المشترك 

مع التعاون  اطار  فى  فلسطين  الى  مرات  ثالث  االتحاد   ذهب 
والشعب العمال  لنضال  التضامن  لتقديم  العالمى  النقابات   اتحاد 

الفلسطينى.

 شارك واحدا من تلك الوفود مع العمال الفلسطينيين فى مظاهرة
الفلسطينية بالدولة  واالعتراف  الشعب  حقوق  باحترام   للمطالبة 
 طبقا لقرارات األمم المتحدة. كانت تلك اللقاءات هامة لتبادل الدعم
التنفيذية لالتحاد اللجنة  الفلسطينى. اجتمعت  العمال والشعب   مع 
 من 11 -81 ابريل 5102 ، وقررت لدعوة العمال واألعضاء
االسرائيلية. المنتجات  لمقاطعة  المعنية  بلدانهم  فى   والسكان 
 ومازال عقد مؤتمر تضامن دولى فى فلسطين ومشاركتنا به جزء

من خطة عملنا المستقبلية .

فى العمالية  والنقابات  المنظمات  مع  الدائمين  ودعمنا   تضامننا 
 الزراعة واألغذية فى سوريا من الدول المؤسسة لالتحاد . ففى
 العديد من المناسبات عبر االتحاد عن التضامن مع جميع اعضائنا

.

المشترك بالتنظيم  للتضامن  الدولى  المؤتمر  فى  االتحاد   شارك 
من 21 – 41 العالمى  النقابات  واتحاد  اتحاد عمال سوريا   مع 
 سبتمبر 5102 فى دمشق – سوريا . وكان حضورنا تأكيدا على
بالتضامن والدعم ألعضائنا والشعب والعمال السوريين  التزامنا 

ضد التوحش الظالمى المستخدم والتحالف االمبريالى .

واألغذية الزراعة  قطاع  فى  العمال  نقابات  مع  الوفود   تبادل 
االجتماعى الموقف  حول  والعالقات  التحليل  لتعميق  مصر   فى 
 واالقتصادى فى هذا البلد . وبمناسبة وصول وفد مصرى للمقر
 الرئيس لالتحاد فقد شاركوا فى العديد من االجتماعات المثمرة.
 وبناء على اساس العالقات التى تعهدت بها لجنة البحر المتوسط
 باالتحاد والتى لديها مكتب بالقاهرة ، وكذلك مكتب تمثيلى لالتحاد

للبلدان العربية الكائن بالقاهرة – مصر .

فى الرئيس  المقر  فى  المتوسط  البحر  للجنة  اجتماع  اول   خالل 
 باريس – فرنسا ، قام الممثلين عن نقابات االتحاد عن بلدان البحر
، والغذائية  الزراعة  نقابة  الى  االتحاد  رئاسة  بإعطاء   المتوسط 

 واألمين العام الى نقابة الزراعة والغذائية فى فرنسا .

الوطن فى  وأصدقائنا  اعضائنا  تجاه  قبل  ذى  عما   وبالضرورة 
 العربى الذين يحتاجون الى تضامننا ودعمنا الطبقى ضد الهجمات
االوروبى واالتحاد  امريكا  من  االمبريالية  الحروب   ومناورات 
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والنظم الملكية االقطاعية .

فى اوروبا

فقد  . لعملنا األممى  تتطور وتتعمق كإشارة  اوروبا   عالقاتنا فى 
التحاد الهامة  المبادرة  فى  اكتوبر 2102   3 فى  االتحاد   شارك 

النقابات العالمى  فى مقر منظمة الفاو .

 تطور التبادل الثرى والمثمر فى بولندا مع رفاقنا من اتحاد عمال
حول الوفود  تلك  من  واحدا  وخالل   . هناك  واألغذية   الزراعة 
 ادارة االعمال من ِقبل العمال انفسهم ، فى سياق الملكية الجماعية
 لوسائل االنتاج ، كنا قادرين على تعميق العالقات والتحليل لهذه

 القضايا .

  " الواليات المستقلةCISعالقاتنا عميقة مع النقابات العمالية ل 
نقابات اتحاد  مع  تعاون  باتفاق  االتحاد  اختتم   .  "  للكومنولث 
العديد من فى  للخبرات  التبادل  وتم  بالزراعة واألغذية   العاملين 
 البلدان االوروبية . فرغبتنا تعزيز الروابط والعالقات والتعاون ،
 اضافة الى التواصل مع رفاقنا والقادة النقابيين لالتحاد الكومنولث

حول الغابات واألخشاب .

لالتحاد التابعة  االوروبية  النقابية  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة   التقت 
 فى براغ – صربيا مع حضور من النقابات من البلدان االوروبية

 واعتمدنا خطة عمل طموحة لبعض المبادرات .

: قبرص  وشعب  وعمال  اعضائنا  مع  وتضامننا  دعمنا   اكدنا 
 نقابات الزراعة والغابات والموانى واألنشطة الحليفة فى قبرص

  .EKAو 

 قدم االتحاد ودعم التضامن مع المنظمات اليونانية وكذلك العمال
 والشعب اليونانى المناضلون ضد السياسات التعسفية المفروضة
المركزى البنك   – االوروبى  االتحاد   " التوريكا"   " ِقبل   من 
الدولى" واالمبريالية . وقدمنا دعمنا النقد   االوروبى – صندوق 
 لعمال شركة كوكاكوال ونقابتهم "بامى" االتحاد النموذجى للنضال
. القومية  المتعدية  الشركة  لهذه  المجتمع  مناهضة  سياسة   ضد 
للمشروبات العاملين  لنقابة  ال 21  العام  المؤتمر   ومشاركتنا فى 
 باليونان من 52 – 72 سبتمبر 5102. والذى سمح لنا بالتأكيد

الراسخ على دعمنا .

نحن فى مجال التحضير لالجتماع فى ليشبون – البرتغال .

مبادرات هامة فى العالم حول : دور االتحاد ومشاركاته .

اكتمل النشاط المكثف والمتعدد عن طريق :

• المشاركة فى المجلس الرئاسى التحاد النقابات العالمى 	
اتحاد  لتأسيس  السبعون  بالذكرى  االحتفال  ومبادرات 
النقابات العالمى ، وبصفة خاصة خالل اجتماع اللجنة 
التنفيذية فى باريس فى 51 ابريل 5102. مع مداخلة 
االمين العام التحاد النقابات العالمى. شاركنا فى المؤتمر 

الذى ُعقد فى اكتوبر 5102 بالبرازيل .
• الدولى 	 النقابى  لالتحاد  التأسيسى  المؤتمر  حضورنا 

للمتقاعدين التابع التحاد النقابات العالمى فى اسبانيا .
• لقاءات متعددة ألماناتنا العامة واللجنة التنفيذية وخاصة 	
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فى 9 ابريل 2102 فى دكار – السنغال ، وفرنسا فى 
المؤتمر العاشر ل FNAF CGT فى فبراير 4102 
االعداد  من  كجزء   5102 سبتمبر  فى  فرنسا  وفى   ،
 41  –  31 فى  الثانى  واللقاء   . الرابع  العام  للمؤتمر 
 5  –  4 فى  روما  وفى   ، باريس  فى   1102 ديسمبر 
اكتوبر 2102 . وجدولة اجتماع جديد من ِقبل االمانة 

العامة فى فبراير 6102 بباريس – فرنسا . 
• يعتزم االتحاد حضور اجتماعات منظمة العمل الدولية 	

والتعاون مع اتحاد النقابات العالمى كجزء من االعمال 
لكسر الهيمنة المفروضة من ِقبل االتحاد الدولى للنقابات 

" االتحاد الحر" .
• اعمال التضامن والدعم خالل االجتماعات مع النقابات 	

للتعبير عن طبقيتنا  العديدة  والبيانات  البلدان  فى جميع 
تجاه اعضائنا وأصدقائنا من العمل والشعوب .

• تعاوننا مع اتحاد النقابات العالمى ورفاقنا من اتحاد عمال 	
ايطاليا  USB كان قلب المنظمة لمؤتمرين رائدين .

  1 -  فى 3 اكتوبر 2102 روما – ايطاليا اثناء المؤتمر الدولى
 للسيادة الغذائية للشعوب : وفى نهاية المؤتمر وللمرة االولى ذهبت
لنقل خطة الفاو"   " واألغذية  الزراعة  منظمة  مقر  الى   مظاهرة 
 المطالب من اجل سيادة الشعوب للغذاء . وكانت هذه الخطة من

ثالث فصول رئيسية ، والدعوة لتطوير تحليالتنا ومقترحاتنا :

    1 – سيادة الشعوب للغذاء حق اساسى للغذاء .

2 – تتطلب التنمية االقتصادية عملية من التكوين الفعال للمجتمع .

كفاح الى  الجديد  الدولى  االقتصادى  النظام  تنفيذ  يتطلب   –  3 
 استخدام الغذاء كسالح والنضال من اجل عالم من السالم ومنزوع

السالح .

االتحاد . نظم  ابريل 5102  باريس – فرنسا فى 51   2 – فى 
العضو الفرنسى  واالتحاد  العالمى  النقابات  اتحاد  مع   بالتعاون 
 لدينا منتدى حول نوعية المنتجات الزراعية والغذائية . وركزنا
والكمية. ويحدث النوعية  المتطلبات  التجاوب مع   على ضرورة 
 ذلك من ِقبل امكانيات الوصول عبر معايير المعيشة المطابقة مع
 جميع المكونات المتعلقة بالتنمية البشرية ) جسديا – اجتماعيا –
 ثقافيا – سياسيا ( . فالسيادة الغذائية واالستقالل متطلبات مبررة ،
 ويعتمد ادراكهم على النضال من اجل التحرر من السالح الغذائى

المستخدم من ِقبل امريكا واالتحاد األوروبى .

المنشورات

على عام  سبعون  بمرور  االحتفال  بمناسبة  كتابا  االتحاد   نشر 
  تأسيس اتحاد النقابات العالمى والذكرى ال 021 لتكوين اتحاد ال
CGTفى فرنسا فى عام 5981 . وتم توزيعه فى فرنسا بشكل 

كبير وعن طريق اعضائنا حول العالم .

الى اعضائنا وأصدقائنا االنتباه  المهام واألنشطة   حققت كل هذه 
 من ِقبل نشر المعلومات والتقارير والبيانات فى " النشرة الدورية
االتحاد ونضاالت  فحياة   . دورية  بصفة  تصدر  التى   لالتحاد" 
 ومنظماته االعضاء موزعه فى العديد من القارات بمعدل 2 الى

3 نشرات دورية كل عام .

االتحاد النقابى الدولى للعاملين بالبنوك والتأمينات

 بناء على قرار اتحاد النقابات العالمى لتشكيل اتحاد نقابى دولى
 منفصل للقطاع المالى ، فقد تم انعقاد اول مؤتمر للنقابات الدولية
 للعاملين بالبنوك والتأمينات فى نيودلهى – الهند فى 42 – 52

فبراير 1102 .

 كانت مسألة التشجيع العظيم لهذا المؤتمر األول التحادنا ، شارك
 فيه 031 وفد من 24 نقابة من 82 دولة يمثلون جميع القارات
لحضور النقابية  المنظمات  من  للعديد  العفوى  التجاوب  كان   . 
 المؤتمر برهانا على مالئمة قرار اتحاد النقابات العالمى لـتأسيس

اتحادا دوليا قطاعيا للبنوك والتأمينات والقطاع المالى .

البلدان من  العديد  فى  المالى  القطاع  فى  الجادة  األزمات   قدمت 
والجشعة التحررية  السياسات  اخطاء  نتيجة  الحالى  الوقت   فى 

لالقتصاد الجديد ، قدمت نقطة المساندة للمؤتمر .

 ُعقد المؤتمر كذلك كخلفية لالنتفاضة الواسعة فى العديد من البلدان
 ضد االنظمة المناهضة للشعوب والمناهضة للعمل إلبراز عزيمة

النصر للحشود على اى نوع من االضطهاد .

 شارك فى المؤتمر نيابة عن اتحاد النقابات العالمى كل من الرفاق
العام االمين  ماهديفان  و  المساعد  العام  االمين  باشو  فالنتاين   / 
الهادى والمحيط  االقليمى آلسيا  المكتب  عن  والمسئول   المساعد 

وترأسوا المناقشات .

انعقاد المؤتمر والدستور لالتحاد خالل   تم تقديم مسودة قرارات 
المؤتمر وبعد المناقشات والتنقيح ، تم اعتماده باإلجماع .

تم  . الهامة  والمطالب  القضايا  قرارات   ، كذلك  المؤتمر   اعتمد 
المساعد العام  االمين  الرئيس ومنصب  نواب  بمنصبى   االحتفاظ 
 خالين من اجل االختيار الالحق لتقديم التمثيل لنقابات من فيتنام
 والسودان والدول االخرى التى لم تتمكن من المشاركة فى المؤتمر

.

االهداف العريضة لالتحاد كما يلى :

المالئمة مع التحديات للتأثيرات المعاكسة لالزمة المالية 	 
العالمية .

إلنقاذ العمال ووظائفهم وحقوقهم فى القطاع المالى .	 
إلنقاذ الدول واقتصادياتهم من األزمة المالية .	 
فى 	  الناجمة  الحيوية  البنكية  السياسات  اجل  من  للكفاح 

التنمية القومية .
للعمال 	  مناضلة  ونقابة عالمية  فاعلة  بناء طبقة موجهه 

فى القطاع المالى .
تطوير اإلخاء والتضامن الدولى بين النقابات فى القطاع 	 

المالى .
تطوير النضاالت للدفاع عن العمال فى القطاع المالى .	 
االزمات 	  من  توقف  التى  السياسات  اجل  من  للكفاح 

المالية العكسية فى المستقبل .

ثالث انعقاد  تنظيم   تقرر  فقد   ، فعال  الجديد  االتحاد  ولجعل    
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 مؤتمرات اقليمية تحت توجيهات المكاتب االقليمية التحاد النقابات
العالمى . ولألسف لم يحدث ذلك .

 فى العام الماضى ، فى 5102 ، كان هناك مؤتمر اقليمى لالتحاد
 فى امريكا الالتينية تحت ضيافة بيرو . شارك فى هذا المؤتمر
 نقابات من بيرو – فنزويال – نيكارجوا – اورجواى – البرازيل
 – بنما – اكوادور – االرجنتين . ساعد فى ادارة اعمال المؤتمر

الرفيق / باشو وكان مؤتمرا ناجحا .

 فى آسيا ، يتواجد التنسيق بالفعل وتشارك نقاباتنا فى االجتماعات
 المتبادلة . وحاليا ، تم عقد مؤتمر العاملين بالبنوك فى سيرالنكا .
 ومنذ شهور قليلة مضت تم عقد مؤتمر البنوك فى نيبال . وشارك
من اعضائنا  مؤتمر  فى  وشاركنا   . المؤتمرات  تلك  فى   ممثلينا 

تايوان .

 استضافت نقابة البنوك فى ماليزيا اجتماع اتحاد النقابات العالمى
 فى كواال لمبور لتأسيس المكتب شبه االقليمى هناك .

اى تنفيذ  من  االتحاد  يتمكن  لم  اخرى،  وقارات  اقاليم  فى   ولكن 
 برامج . وهذا ضعف خطير من جانبنا ، فهذا يتغلب على الغاية

من تأسيس اتحاد دولى للبنوك والتأمينات .

 تم ارسال نشرات اخبارية من الهند الى االتحاد . وخالل انعقاد
النقابات على ضرورة العديد من  الهند طالب  البنوك فى   مؤتمر 

عمل ماليات االتحاد . ولكن التجاوب لذلك لم يكن مشجعا .

و  العالمى  النقابات  اتحاد  لتعبئةROsعلى  مساعداتهم  اتساع    
وتنشيط جميع االتحادات الدولية فى مناطقهم .

فى العالمى  النقابات  اتحاد  مؤتمر  انعقاد  خالل  بأنه   ونقترح 
 دربن – جنوب افريقيا ، امكانية اجتماع الممثلين لالتحاد الدولى
واتخاذ العالمى  النقابات  اتحاد  قيادة  توجيهات  بموجب   للبنوك 
 بعض القرارات الراسخة إلعادة تنشيط االتحاد . ويجب التخطيط

للمؤتمر القادم لالتحاد من اجل هذا الغرض.

 ان قطاع الماليات قطاعا حيويا وتتصاعد الهجمات فى هذا القطاع
 . ومن األهمية بما كان ان تكون النقابات قوية ومناضلة تحت قيادة

 االتحاد الدولى .

االتحاد النقابى الدولى القطاعى للطاقة

  ُعقد المؤتمر العام األخير فى نوفمبر 2102 فى فنزويال ، حيث
حياة إليذاء  المستمرة  األزمة   . الرأسمالية  باألزمة  العالم   تواجه 
 الطبقة العاملة والفقراء . وفى الماضى القريب ، كانت هذه االزمة
 منتشرة فى معظم البلدان األوروبية وإفريقيا التى طالتها العدوى
 . كان مدى االزمة شامل فى جميع قطاعات الطاقة بدليل خفض
 النفقات ، وغلق المصانع وزيادة المقاولين . ومن الدول الواقعة
 تحت تأثير االزمة المالية الحادة فى منطقة اليورو هى البرتغال

وايطاليا وايرلندا واليونان واسبانيا .

 فى ضباب كل هذه االزمة ، واصل االتحاد واتحاد النقابات العالمى
 بشن كفاحهم على جميع الشركات متعددة الجنسية المتوحشة التى

تواصل من استغالل العمال يوميا .
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على للبشرية  حيوية  األكثر  الخدمة  الطاقة  وتوريد  انتاج   مازال 
 مستوى العالم نحو تنامى واتساع المدنية المغتصبة كليا من ِقبل
لملوك والتركيز  المركزى  فاالهتمام   . االمبريالية   الرأسمالية 
حول التساؤل  يفوق  الخارق  والتربح  الربح  هو  العالمية   الطاقة 
 البقاء على قيد الحياة او تنمية المجتمع البشرى . والتصور خلف
والقطاع الفقراء  الستغالل  المصممة  وأسواقهم   استراتيجيتهم 

المدقع من الناس بغض النظر عن البلدان والقارات .

 ُحرمت قطاعات كبيرة من الناس من امكانية الوصول لمصادر
للهيمنة المفهومة  وغير  المبهمة  الشروط  على  بناء   الطاقة 

الرأسمالية على العالم.

او االدنى  للحد  المالكة  المختلفة  للبلدان  الشعوب  وتشكيل   ادارة 
 الوفرة لموارد الطاقة التى تؤدى الى تفاقم  االهتمام باألمن الداخلى
 للدولة. وفى المقابل ، تفاقمت العالقات الدولية كذلك لتؤدى الى
النقابات اتحاد  قدم   ، النقطة  هذه  وفى  العالمى.  السالم   انتهاك 
النفير  العالمى خالل االحتفال بمرور سبعون عاما على تأسيسه 
 بالدعوة الى الكفاح ضد الفقر والحروب الناجمة من ِقبل البربرية
 الرأسمالية خالل انعقاد المؤتمر العام النقابى العالمى فى 5 – 8

اكتوبر 6102 .

وبعد افريقيا  جنوب  فى  األول  التنفيذى  تجمعنا  حيث   ،  قريبا 
مع للتجاوب  عمل  خطة  االتحاد  اعتمد   ،  21 ال  العام   المؤتمر 
 التحديات التى تواجهها غالبية الطبقة العاملة والفقراء . وفيما يلى

القضايا التى تم تحديدها لالهتمام :

مؤتمرات نقابية اقليمية تم استضافتها من جانب اللجنة 	 
التنفيذية فى بلدانهم المعنية وبالتعاون مع االتحاد .

فى 01 – . 1 السابع  بالهند  بالكهرباء  العاملين  نقابة  مؤتمر 
21 اغسطس 3102 بالهند ) بالتعاون  وتنفيذ خطة العمل 
( . بالتوافق مع اجتماع المكتب شبة االقليمى لجنوب شرق 

آسيا ومشاركة االمانة العامة لالتحاد به .
اليونان خالل . 2 فى  االقليمى  األوروبى  الطاقة  مؤتمر  عقد 

الربع األول من 4102 .
تنظيم ورش عمل اقليمية بالتعاون مع المنظمات الصديقة . 3

فى بلدانهم المعنية .
على كل عضو فى اللجنة التنفيذية التعهد بالمسئولية عند . 4

صياغة بيان واحد لالتحاد اسبوعيا من اجل التطورات فى 
منطقته والنضاالت كمقترح لالماته العامة للنشر .

بلدانهم . 5 المشاركة واإلعداد لجميع االعضاء لألنشطة فى 
فى كل يوم حراك عالمى دعى اليه اتحاد النقابات العالمى 
اتحاد  لتأسيس  السبعون  الذكرى   ( اكتوبر  الثالث من  فى 

النقابات العالمى ( .
وليست . 6 اجتماعية  سلعة   ( الكهرباء  حول  الدولية  الحملة 

بضاعة ( . االعداد للموقف السياسى بالحقائق العالمية التى 
سيتم تقديمها من ِقبل االعضاء فى ورش العمل المحلية.

حملة للتصعيد الى مؤتمر نقابى دولى ومسيرة فى البلدان . 7
ذات الصلة .

الروابط الدائمة والواضحة بين االتحاد والمكاتب االقليمية . 8
التحاد النقابات العالمى .

لمحاولة تنفيذ خطة العمل المذكورة اعاله تطلبت األنشطة التالية :

مؤتمر االتحاد لجنوب شرق آسيا فى الهند 	 

 استضاف اتحاد العاملين بالكهرباء بالهند فى 01 – 21 اغسطس
والذى  . كانشيبورام  مدينة  فى  السابع  الوطنى  المؤتمر   4102 
 انتهى الى التجمع االول لالتحاد فى 21 – 31 اغسطس . حضر

االجتماع نقابات من نيبال وفيتنام والبلدان العديدة االخرى .

 كان ذلك جزء من دعم وبناء االتحاد الموحد فى المناطق المختلفة
 . وكان المؤتمر عالمة واضحة لتكثيف نضال العمال وتحديات
للمصالح برهانا  كذلك  وكان   ، االهتمامات  من  والكثير   الطاقة 
أسيا لنقابات  الفرصة  كذلك  وقدم   . الدولى  والتضامن   المشتركة 
من الدولية  النقابية  للحركة  المساعى  لتنسيق  الهادى   والمحيط 

حماية الحقوق االساسية للعمال .

 دعى التجمع النقابى لالتحاد كذلك الى سياسة طاقة مدمجة تركز
 على أمن الطاقة للدول المقدمة امكانيات طاقة مالئمة للفرد ولكل
 مواطن فى الدولة ، غنى او فقير على حد سواء . واتخذ كذلك
بقطاع العاملين  وجميع  العمال  الى  للدعوة  باإلجماع   قرارات 
 الطاقة للتقدم بثبات وتوحيد النضال ضد استغالل سماسرة العمل /

العمل بعقود من جانب الشركات متعددة الجنسية .

مؤتمر الطاقة ألمريكا الالتينية والكاريبى ، فى فنزويال 	 
.

من الفترة  بنجاح  المؤتمر  فنزويال  فى  الطاقة  نقابات   استضافت 
 91 – 02 اغسطس 5102 .

  جمع المؤتمر العمال معا من كوبا وإكوادور وكولومبيا وبورتوريكا
 والعديد اآلخرين لمناقشة القضايا التى تؤثر على العمال فى قطاع
 الطاقة والقطاعات الحليفة . ليس فقط فى منطقة امريكا الالتينية
 ولكن حول العالم ايضا . راقب المؤتمر واثنى على دور واحدا
 من اعظم ابناء نضال وثورة جميع االزمنة الرفيق الراحل رئيس
جميع ضد  بحزم  وقف  الذى   . شافيز  هوجو   / الرفيق   فنزويال 
 االعمال التخريبية لالمبرياليين للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة

ليس فى فنزويال فقط بل حول العالم .

لالتحاد الدائمة  القرارات  من  واحدا  التاريخى  المؤتمر  هذا   كان 
 باستضافة مؤتمرات اقليمية بهدف ابراز التحديات التى تواجهها
من اجزاء  كذلك   المؤتمر  شكل   . الحليفة  والقطاعات   العمال 

االحتفال بالذكرى السبعون لتأسيس اتحاد النقابات العالمى .

 عالوة على ذلك ، قدم المؤتمر الفرصة لنقابات امريكا الالتينية
من الدولية  النقابية  للحركة  المساعى  وتنسيق  لتنظيم   والكاريبى 
القرارات للعمال . اكد كذلك على   اجل حماية الحقوق االساسية 
تشكيل وإعادة  الخصخصة  ضد  الكفاح  بوضوح  وأعلن   القائمة 

 المرافق العامة .
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المؤتمر الدولى للبتروكيماويات فى فرنسا 	 

ُعقد المؤتمر فى 42 – 82 يونيو 5102 . فى باريس – فرنسا .

 ُعنى المؤتمر بتمهيد الطريق لمستقبل باهر ومناقشة القضايا التى
تؤثر على العمال ليس فقط فى فرنسا او اوروبا بل حول العالم .

فى واالضطهاد  المختلفة  النضاالت  الى  االنتباه  المؤتمر   اعطى 
 اغلب البلدان المتأثرة مثل : فلسطين والصحراء الغربية وبورما
االجنبية السياسات  ضحايا  هم  الذين  اآلخرين  والعديد   وسوريا 

المتوحشة

  للبلدان التى تبدوا انها تمتلكها جميعا. وعن طريق توجيهات اتحاد
 النقابات العالمى ، فقد كانت الدعوة لالتحاد لتكريس نفسه بصفة
 دائمة من اجل العدل وعالم حر حيث نضالنا لم يكن محددا للعمال
 فى قطاع الطاقة والقطاعات ذات الصلة فقط بل والطبقة العاملة

بصفة عامة ، فى كل من البلدان النامية والمتقدمة .

مؤتمر الطاقة االفريقى فى نيجيريا 	 

 ُعقد المؤتمر فى نيجيريا وتم اتخاذ العديد من المبادرات لعديد من
 القضايا ، وكان من تلك هى انتشار وباء االيبوال فى معظم بلدان

غرب افريقيا .

 كان المؤتمر جزء من اطار تعزيز االتحاد وحضوره فى القارات
وتسهيل العمال  لنضاالت  االقليمى  التنسيق  ولدعم   ،  المتنوعة 
كان  . الطاقة  بقطاع  المتعلقة  الحاسمة  القضايا  حول   المناقشات 
 عنوان المؤتمر " الكهرباء والبنية التحتية وتأثيرهما على الحياة

اليومية للشعب العامل ".

فى مجسدا  مشاهدتها  فى  المرغوب  المؤتمرات  من  واحدا   هذا 
المستقبل .

مؤتمر نيبال	 
الجهد مجال  فى  العالم  فى  الغنية  البلدان  من  واحدة  نيبال   تعتبر 
من المشتقة  الطبيعة  من  الفريدة  الهدية  فهذه   .  الهيدروكهربى 
 طوبوغرافيا الطبيعة للتالل لديها قوة هائلة من اجل التنمية الشاملة
 للشعب النيبالى . ولكن نظرا لعدة اسباب فنحن غير قادرين على

استخدام فوائدها .

 فى الوقت الحالى ، تعتبر  هيئة الكهرباء فى نيبال هى الوحيدة
التى تتعامل مع التوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .

 قامت نيبال مؤخرا بتركيب طاقة قدرة 008 ميجاوات منها %99
تجرى الهيدرواليكتريك  محطات  ومعظم   . الهيدرواليكتريك   من 
 من النهر، ولذا يولد على الجاف ليهبط الى 003 ميجاوات فقط .

ولذلك نيبال تدور حاليا تحت تحميل قاسى.

من يعوق  الذى  الهيدرواليكتريك  الجهد  من  بوفرة  نيبال   تتمتع 
التنمية المالئمة . ويمكن تعداد هذه العوامل كما يلى :

المدى . 1 طويلة  او  قصيرة  لسياسة  واضح  فاصل  يوجد  ال 
فبما يخص تطوير الطاقة الهيدروليكية .

حالة الالمباالة فيما يخص حقيقة توافر الطاقة كحق اساسى . 2
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للشعب .
ال يوجد استثمار كاف من الدولة فى هذا المجال .. 3
هذا . 4 فى  الدولة  فمشاركة   ، المفتوح  السوق  اقتصاد  باسم 

الجزء تم تخفيضه.
انجازها . 5 تم  الهيدروليكية  الطاقة  فى  المشروعات  اغلب 

باالقتراض والمساعدة من طرف ال ADB والبنك الدولى 
. وطبقا لمصالحهم والمصالح القومية لنيبال تم نسيانها .

التكلفة المرتفعة للدين اعاقت طاقة ال IPP ولديه تأثير . 6
معاكس على الصحة المادية لل NEA  . وندرة الموارد 

المالئمة للتعويض عن العاملين .

 NEAEUنضال ال 

يجب مطالبة اغلب حصص الحكومة فى تطوير الطاقة . 1
الهيدروليكية ان يكون اكثر حيوية إلحباط لعبة مخطط 

.  MNCs ال
2 ..  NEA الكفاح ضد الخصخصة وحزمة ال
النضال ضد " مافيا الهيدوليك " فى تريشولى و اجنهاى . 3

...الخ .

النقابات العام التحاد  المؤتمر  فى  نيبال  فى  الطاقة  نقابات   تتوقع 
 العالمى بطرح قضايا الطاقة فى نيبال جنبا الى جنب البلدان النامية

االخرى .

فى الختام

تأثير خبرات  اكتسبنا  الماضية  الثالث  السنوات  خالل   ،  الرفاق 
العالمى النقابات  العام التحاد  المؤتمر  وان   . الذاتية  االزمة   هذه 
 قد قدم لنا الفرصة لتقييم مدى الضرر الواقع على الطبقة العاملة

 وتجاوبنا معه .

 واليوم ، العديد من البلدان فى حروب وخاصة فى افريقيا والشرق
والبحرين وسوريا  النيران  على  اليمن  ان  حين  فى   االوسط 
األزمة لديها حصتها من  والعديد اآلخرين   وفلسطين وسويزالند 
 . وفى ضباب كل ذلك ، تزايدت العمليات االرهابية وأكثر الطبقة

العاملة هم من يعانون ذلك .

التنظيمى المستوى  على  تحديا  الماضية  الثالث  السنوات   كانت 
لهذا لتقدم  الكبيرين  واالمتياز  البهجة   ، عن  ناهيك   .  والسياسى 
 التجمع هذه التقارير التى سوف تقدم رؤية شاملة للعمل واألنشطة
 لالتحاد الدولى للطاقة منذ مؤتمره العام األخير وتقييمنا وتحليلنا

للفترة الماضية .

 طالما هناك معاناة لفرد واحد من البشرية ، او فى اى مكان بالعالم
، فنضالنا ال يمكن ان ينتهى "

يا عمال العالم اتحدوا ، فليس لديكم شْي تخسرونه إال فرصتكم .

نشاطات االتحاد العالمي للمعلمين

التعليم قطاع  في  العاملين  اتحاد  حضوره Fise ضاعف   من 
التعليم. قطاعات  كافة  في  للمعلمين  النقابي  المجال  في   ونشاطه 
نشاطات معظم  في  الماضية  الفترة  خالل  بفعالية  شاركنا   حيث 
 اتحاد النقابات العالمي وباشرنا بنشاطات زادت من قوة منظمتنا.
 ان االتحاد العالمي للمعلمين اليوم هو اتحاد نقابات منذ سنة 2011
النقابات من  أعضائه  عدد  مضاعفة  في  اليوم  حتى  نجح   وقد 

 .وانتشاره في دول أكثر
 لقد تم انشاء صفحتنا اإللكترونية وبريدنا االلكتروني سنة 2013
ذلك ومنذ  فنزويال.  ـ  كاراكاس  في  مؤتمرنا  بعد  مباشرة   وذلك 
في أساسية  أداة  وأصبحتا  باستمرار  نطورهما  ونحن   الحين 

.التواصل واالعالم والتنسيق
 نظمنا في سنة 2013 ورشة عمل في بروكسل حول موضوع
العمومي والديمقراطية التعليم  اليوم،  اليوم، مدرسة  المعلم   “دور 

 .في التعليم” وأصدرنا كتابا بأحداث الورشة
مختلفة: ومنظمات  دول  من  نقابيين  معلمين  مع  لقاءات   أجرينا 
 كوبا، والمانيا، ومصر، وفلسطين، واليونان، وايطاليا، والمكسيك،

 .الخ
2015 في  البرازيل  في  المعلمين  لنقابات  لقاءات  كذلك   نظمنا 
لنضاالت  70 للذكرى  تكريما  ليو.أس.تي  الكبير  الحدث   خالل 

.اتحاد النقابات العالمي
النقابية المنظمات  لكل  مفيدة  وبوسترات  بيانات  عام  كل   نصدر 
 مثل عيد العمال، يوم المعلم، يوم المرأة، ضد عمالة األطفال، ضد
 التفريق، المهاجرين، ومناسبات اخرى. ولقد زاد اهتمامنا كثيرا
 باألخص مع ازدياد الفاشية والعنصرية ومحاولة القوى اإلمبريالية
واننا مسرورون الشعوب.  بتشويه نضاالت  التاريخ  كتابة   اعادة 
 من الفيديو الذي ارسلناه ألعضائنا في مناسبة ذكرى يوم النصر

.على الفاشية
 ،ركزنا باألخص على التعبير الحقيقي عن التضامن

 عبرنا عن تضامننا مع النقابات التي تناضل، التي تواجه ظروفا
محاوالت وحتى  واالرهاب  والتخويف  لحقوقها  وخرقا   صعبة 
يواجهون الذين  العمال  نقاباتنا  خالل  من  دعمنا   االغتيال. 
 أوضاعا صعبة مثل حوادث الشغل والزالزل والكوارث الطبيعية
 .والفيضانات والمصائب التي تزيد تفقير الشعوب وتعقد مشاكلهم
 عبرنا عن تضامننا ودعمنا لإلضرابات والمظاهرات التي ينظمها
 المعلمون ومنظماتهم النقابية في عديد الدول )الفلبين، والدنمارك،
وبغض الخ(  والهند،  والبكستان،  وفرنسا،  وإيطاليا،   ونيجيريا، 

 .النظر عما إذا كانوا أعضاء في االتحاد العالمي للمعلمين أو ال
 أدنا القصف واالحتالل والتدخالت العسكرية للقوى اإلمبريالية في
 عديد الدول مثل مالي وفلسطين. وشاركنا في حملة االفراج عن

.الخمسة جنود الكوبيين
أن الى  وأشرنا  المكسيك.  في  والقمع  االغتيال  محاوالت   أدنا 
بدورها، مسؤولة  هي  الجزائرية  الحكومة  الحكومة.  هو   السبب 
 عن الهجمات ضد المعلمين، إضافة الى حكومات أخرى استهدفت
.النقابيين ورهبت العمال وتتصدى بكل وحشية ألي جهد نضالي
 ومن أهم نشاطاتنا التي أكملناها بنجاح في اليونان حملة التضامن
بلقاءات قمنا  غزة”.  أجل  من  “دفتر  بعنوان  فلسطين  أطفال   مع 
 كثيرة في مناطق كثيرة مع منظمات في مجال التعليم وحدثناهم
 عن أهمية هذه الحملة وطلبنا من رؤساء النقابات دعم هذه الحملة
قم العالمي.  النقابات  واتحاد  للمعلمين  العالمي  لالتحاد   المشتركة 
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وتجاوب كثيرة،  مدارس  في  ونشرناها  إعالمية  بوسترات   بطبع 
الحملة هذه  مع  ايجابيا  وأهاليهم  والتالميذ  المعلمين  من   كثير 
 وجمعوا أدوات مدرسية ونظموا لقاءات وعروض مسرحية كانت
 تذاكرها عبارة عن كتيب مدرسي أو أي أدوات مدرسية أخرى.
االجرامي إسرائيل  دور  حول  فلسطين  في  خطابات  ألقينا   كما 
 والسياسة االمبريالية. كما أجريت أيضا لقاءات ونقاشات من قبل
 المعلمين لفائدة الطالب، إضافة الى معارض رسم وعدة مبادرات

.أخرى
 جمعنا مع اتحاد النقابات العالمي وجبهة النضال العمالي، بامي،
ايجابيا مؤشرا  وكان  مدرسية  أدوات  صندوق   1500 من   أكثر 

.تجاوب معه التالميذ صغارا وكبارا
 وقد واجهنا صعوبات كبيرة من قبل الحكومة اإلسرائيلية إليصالها
 وتسليمها التي لم تدخر جهدا لمنعنا من تسليم المواد والمساعدات
األموال تسليم  وتمكنا من  الصعوبات  تلك  تجاوزنا  لكننا   المالية. 

.والمواد الى طلبة فلسطين في مخيمات الالجئين في لبنان
لالتحاد جدا  المهم  فمن  ومشجعة.  مهمة  الحملة  هذه  نتائج   ان 
الفعلي التضامن  بين  تجمع  أنشطة  ينظم  أن  للمعلمين   العالمي 
 الحقيقي والوعي االيديولوجي ونشر الوعي الطبقي لدى المعلمين

.والتالميذ وأهاليهم ومن حولهم
 كنا أيضا في طليعة تقديم المساعدات المادية والدعم لالجئين في
 محاوالتهم للوصول الى أوروبا. نظمنا مجموعات تتولى رعاية
 األطفال أو تقدم دروسا للبالغين. واجهتنا صعوبات أيضا في هذا
 في هذا العمل، الجانب المالي أوال وقبل كل شيء، وثانيا تواجهنا

.مع المنظمات غير الحكومية التي تسوق محنة الالجئين
 International( لقد واجهنا النقابات الحكومية واستنكرنا دور
Education IE( للتعليم األوروبي   )ETUCI( واالتحاد 
 وحاولنا الكشف عن نفاقهم حول دورهم المفترض بالتلهف على
 حقوق واحتياجات المعلمين. في الواقع، هما يخدمان بكل إخالص
 الحكومات الرأسمالية، ويدعمان الحروب االستعمارية ويساهمان

.في إدارة السياسات التي تناسب االحتكارات والرأسماليين
للمعلمين العالمي  االتحاد  أعضاء  النقابات  من  العديد   دعونا 
ارسال تشجيعهم على  أجل  العالم من  أنحاء  كافة   والمعلمين من 
المعلمين يحركوا  حيث  بنشاطات  وللقيام  االحتجاج   مذكرات 
يعطوا أن  العلمية،  الحقائق  ويعلموا  يدركوا  وأن  المنظم   للعمل 
 مثاال لتالميذهم في البطولة والحزم حتى يصبحوا مزودين بأدوات

.نضالية تدفعهم لألمام من أجل الطبقة العاملة
الوضوح. كل  واضحة  للمعلمين  العالمي  االتحاد  توجيهات   ان 
 فالتعليم يخص كل الطبقة العاملة والنضال من أجل حقها في التعليم
 المجاني والحق في تعلم الحقيقة العلمية والتاريخية والنضال من
تخص التي  والمشاكل  العمالية  وحقوقهم  المعلمين  معاشات   أجل 
العالمي االتحاد  قوة  تعزيز  منا  تتطلب  والتي  العاملة   طبقتنا 
.للمعلمين واتحاد النقابات العالمي وكافة االتحادات النقابية الدولية
 ان االتحاد العالمي للمعلمين منظمة نقابية غير حكومية لها” صفة
والثقافة والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  صلب   استشارية” 
.اليونيسكو وصلب المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة
 كما يشارك االتحاد الدولي للمعلمين بفعالية في مجموعة العمال
 في منظمة العمل الدولية، وكذلك في مؤتمرات جميع المنظمات

.الدولية المذكورة
ومن الماضية  الفترة  خالل  نشاطاتنا  في  ضعف  نقاط   هناك 
 األكيد اننا سنعمل على تداركها. فمن الضروري تعزيز وتكثيف
 نضاالتنا وأنشطتنا وكشف الدور الحقيقي القذر لنقابات أصحاب
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 العمل واستقطاب نقابات تعليمية أكثر. تطرح في الكثير من الدول
 مواضيع حول تقييم المعلمين وفصلهم وتخفيض معاشاتهم وتجميع
 المدارس وعزل التالميذ. الزال التعليم قضية طبقية. فكل ما زادت
يكون اإلمبريالية  القوى  بين  التنافس  ويزداد  الرأسمالية   األزمة 
التعليم. مجال  في  العاملين  بحق  قاسية  واجراءات  ضغط   هناك 
 لقد بات من الضروري بناء عالقات قوية مع االتحادات النقابية

 .الدولية والنقابات العمالية في اتحاد النقابات العالمي
تخدم التي  النقابات  تلك  األموال  بكثير من  يدعم  المال   ان رأس 
 مصالح الرأسمالية. فهو يدعم ويستخدم المنظمات الغير حكومية
 ونسبة قليلة من المعلمين الذين يخضعون لمغرياتهم ومتورطون
ال نواجهها  التي  المادية  الصعوبات  ان  العمال.  قمع  أجهزة   في 
 يجب أن تكون عائقا أمام تنظيم أنشطتنا. ان النضال ضد مشاكل
للتنظيم ضرورة  فهناك  كافيا،  ليس  معينة  منطقة  في   المعلمين 

.والنشاط على الصعيد الدولي
نستجيب أن  أجل  من  حثيثة وصادقة،  بخطوات  مستمرون،   اننا 
نتجاوز صعوبات أن  العالمي.  النقابات  اتحاد  وهيبة   الحتياجات 
 التنظيم والمشاكل المادية. أن نقوي أكثر روابطنا فيما بيننا وأن
 نبذل جهدا أكبر في تبادل المعلومات. نريد أن نركز على التنظيم
 المستقر وعن التعبير الدائم عن التضامن مع نضاالت العاملين في

.قطاع التعليم والطلبة والتالميذ وكل العمال
بمسار مرتبط  العالمي  المعلمين  اتحاد  قوة  وتعزيز  مسار   ان 

.وديناميكية اتحاد النقابات العالمي

 تقرير نشاط االتحاد الدولى لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق
   خالل الفترة من 4102 وحتى 6102

• 	  4102 ديسمبر   61-51 لالتحاد  العام  المؤتمر     
كولومبو ، سريالنكا  :

بالسياحة  العاملين  لنقابات  الدولى  لالتحاد  العام  المؤتمر  انعقد   
 51 من  الفترة  سيريالنكا خالل   – كولومبو  مدينة  فى  والفنادق 
الى 61 ديسمبر 4102 ، وقد حضرت وفود دولية ومحلية من 
عدة دول سيريالنكا ومصر والهند وقبرص وكولومبيا وبنجالديش 
ونيبال والبرازيل ، وقد تم خالل المؤتمر انتخاب اللجنة التنفيذية 
لالتحاد حيث تم انتخاب السيد / ممدوح محمدى من مصر أميناً 
عاماً والسيد / جنكا أديكارى من سريالنكا رئيساً لالتحاد والسيد 
للصندوق ، وقد شهد  أميناً  ليفتاريس جروجياديس من قبرص   /
القضايا  كافة  الحاضرة حول  الوفود  فاعله من  المؤتمر مشاركة 
والفندقة  السياحة  قطاعات  فى  العاملين  تواجه  التى  والمشكالت 
وخاصة ما يتعلق بعمولة الخدمة وساعات العمل االضافية والعقود 
المؤقته ومواجهة الشركات متعددة الجنسية والمفاوضة الجماعية 
بالسياحة  العاملين  لنقابات  الدولى  انشطة االتحاد  ووسائل تعزيز 

والفنادق .  

دولى  اتحاد  بناء  أجل  من  عمل  خطة  العام  المؤتمر  تبنى  وقد 
واكثر  اقوى  يكون  بها  التى  والفنادق  بالسياحة  العاملين  لنقابات 
واقامة  والدولى  االقليمى   التنسيق  تحسين  على  تركز  نشاطا 
انشطة وحمالت  فى  االتحاد  المختلفة ومشاركة  النقابية  االنشطة 

اتحاد النقابات العالمى . 

• السياحة 	 صناعة  امام  والتحديات  التطورات  مؤتمر   

والفندقة 2-3 مارس ، القاهرة ، مصر 

مؤتمراً  والفنادق  بالسياحة  العاملين  لنقابات  الدولى  االتحاد  عقد 
دولياً حول " التطورات والتحديات امام صناعة السياحة والفندقة 
" القاهرة 2-3 مارس 5102 ، وقد شهد المؤتمر حضور وفود 
دولية ومحلية وقد ناقش هذا المؤتمر التطورات والتحديات الحالية 
والمستقبلية الى تواجه عمال السياحة والفنادق فى مختلف انحاء 
أدان  حيث  التوصيات  من  عدد  الى  المشاركون  وتوصل  العالم 
ظاهرة  اإلرهابية باعتبارها  األعمال  المؤتمر  في  المشاركون 
بالتكاتف  الدولي  المجتمع  لها، وطالبوا  عالمية ال دين وال وطن 
لمحاربة اإلرهاب في كافة بقاع العالم ودعم االستقرار ليعم السالم 
واألمن، ودعا المؤتمر لتفعيل اتفاقية العمل ووحدة العمال حول 
العالم  دول  اإلرهاب ومساندة  على  للقضاء  ذلك  وتوجيه  العالم 
وحدتها وسالمة  على  والعمل  اإلرهاب  الشريفة ضد  في حربها 
العراق – سوريا – اليمن ( دون  ليبيا –  أراضيها خاصة في) 

التدخل في شئون الدول.

العاملة  الطبقة  لنضال  الكامل  الدعم  بتقديم  الحضور  طالب  كما 
وتحقيق  للعامل  أفضل  معيشة  مستوي  وتحقيق  األجور  لتحسين 
والمساواة  االجتماعي،  الضمان  نظام  بتطبيق  االجتماعية  العدالة 
أوالجنس  العقيدة  بسبب  العمال  بين  التمييز  العمال دون  بين 
الشركات  لكافة  ملزم  ميثاق شرف  والعمل على وضع  أواللون، 

متعددة الجنسية لحماية العمال من استغالل أصحاب األعمال.

الوطنية  التشريعات  تطوير  على  بالعمل  التوصيات  وطالبت 
العمال  عودة  الفصل وسرعة  من  العمال  العالم لحماية  دول  في 
المفصولين إلى عملهم والذين تضرروا بسبب األعمال اإلرهابية، 
ودعم جهود الدبلوماسية الشعبية التي تمارسها المنظمات النقابية 
في نقل الصورة الكاملة عن الدول األعضاء وأن يكونوا سفراء 
لدولهم لمحاربة وسائل اإلعالم التي تساعد على إثارة الفتن بين 

الشعوب.

وأكدت التوصيات على ضرورة العمل على إيجاد قنوات اتصال 
بين كافة النقابات األعضاء لتوسيع دائرة التعاون ونقل الخبرات 
وتبادل المعلومات، فضال عن إدانتها االحتالل اإلسرائيلي لكافة 

األراضي العربية.

• الدورة رقم 401 لمؤتمر منظمة العمل الدولية ، مايو 	
5102 ، جنيف سويسرا

شارك االتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق 
في فاعليات الدورة 401 لمؤتمر العمل الدولي 5102 
األنشطة  في  االتحاد  شارك  وقد  –سويسرا  جنيف 
المختلفة واجتماعات اللجان واجتماعات اتحاد النقابات 

العالمي التي تم تنظيمها خالل هذا الحدث .

• السورى 31-41 سبتمبر 	 الشعب  التضامن مع  مؤتمر 
5102 ، دمشق ، سوريا
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بالسياحة  العاملين  لنقابات  الدولى  االتحاد  شارك 
والفنادق فى اعمال مؤتمر التضامن مع الشعب السورى 
والنقابات السورية والذى انعقد بدمشق يومى 41-31 

سبتمبر 5102 .

• المنتدى النقابي الدولى واالحتفال بمرور 07 عاماً على 	
نشأة اتحاد النقابات العالمى  

شارك االتحاد الدولى لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق 
فى اعمال المتدى النقابى الدولى الذى انعقد  ساوباولو ، 

البرازيل خالل شهر اكتوبر 5102  . 

• الدورة رقم 501 لمؤتمر منظمة العمل الدولية – مايو 	
6102 – جنيف –سويسرا 

شارك االتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق 
في فاعليات الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي 2016 
األنشطة  في  االتحاد  شارك  وقد  – سويسرا  جنيف 
المختلفة واجتماعات اللجان واجتماعات اتحاد النقابات 

العالمي التي تم تنظيمها خالل هذا الحدث .

• اجتماع  التحاد النقابات العالمى واالتحاد الدولى لنقابات 	
قطاع  فى  النقابية  اللجان  قيادات  مع  بالسياحة  العاملين 

السياحة مصر  ، االسكندرية 31 ابريل

العالمى  النقابات  اتحاد  عن  ممثالً  ليبرى  الكسندرا  بحضور 
بالسياحة  العاملين  لنقابات  الدولى  وممدوح محمدى امين االتحاد 
تم عقد لقاء مع ممثلى اللجان النقابية فى قطاع السياحة والفنادق 
عن  المشاركون  تحدث   ،   6102 ابريل   31 يوم  باالسكندرية 
المشاكل التى يواجهونها وكذلك االنجازات التى حققوها لعمالهم 
اصحاب  مع  اليه  التوصل  تم  ما  اهم  وايضا  حقوقهم  عن  دفاعاً 

العمل من خالل المفاوضة الجماعية . 

شدد المشاركون على أهمية التضامن الدولى والوحدة النقابية من 
االمين  محمدى  ممدوح  السيد  اشاد  كما   ، االهداف  تحقيق  اجل 
فى  النضالى منذ سبعين عاماً  العالمى  النقابات  اتحاد  العام بدور 
اتحاد  بان  وذكر  العالم  انحاء  مختلف  فى  العاملة  الطبقة  خدمة 
فندق  ادارة  من  تم فصلهم  بدعم 71 عامل  قام  العالمى  النقابات 
ماريوت ومن خالل الضغط تم اعادة 01 عمال الى وظائفهم ويتم 

المفاوضة على عودة الباقيين . 

• بلجيكا 	  ، الجنسية ، بروكسيل  الشركات متعددة  مؤتمر 
72-82 يونيو 6102 

العالمى  النقابات  اتحاد  عقده  الذى  المؤتمر  فى  االتحاد  شارك 
 6102 يونيو   82-72 من  الفترة  خالل  بلجيكا   ، ببروكسيل 
وحيث تحدث أمينه العام عن الشركات متعددة الجنسية وقال بأنها 
أصبحت القوة المحركة في النظام االقتصادي والسياسي الدولي 
الراهن فأصبحت هذه الشركات هي أحدي القوة المؤثرة في صنع 
األحداث والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية في العالم 
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هذه  أن  كما  العولمة  لظاهرة  أساسي  محرك  أنها  كما  المعاصر 
مطلع  في  الحظنا  ،كما  احتكارية  تكون  أن  إلي  تميل  الشركات 
علي  الجنسيات  متعددة  الشركات  سيطرة  زيادة  الحالي  القرن 
أن  تريد  التي  السياحة  الخدمات بشكل مطرد وخاصة في قطاع 
تفرض سيطرتها وهيمنتها وسياستها المزدوجة والمتناقضة علي 
واألجور  الجيدة  الظروف  من  الرغم  فعلي  السياحة  قطاع  عمال 
المتزنة لبعض العمال إال أن هذه الشركات تري خطراً يهددها في 
إعطاء العمال كامل حقوقهم وخصوصاً النقابية وفي قطاع السياحة 
العالقة بين الشركات والعمال تختلف في الشكل والمضمون من 
العمالقة  فالشركات  النامية ،  الدول  دولة متقدمة عن غيرها من 
عادة ما تزيد درجات تجاوزها عندما تعمل في أحد الدول النامية 
بينما تقل تجاوز نفس هذه الشركات عندما تكون عاملة في دول 
متقدمة .وعادة تبحث مثل هذه الشركات عن التكاليف المنخفضة 
األجور  وذات  العمالية  الكثافة  ذات  الدول  تلك  وضع  مستغلة 
وآسيا  أفريقيا  في  يحدث  كما  البطالة  معدالت  وارتفاع  المتدنية 

وأمريكا الالتينية .

واضاف ان النساء من أكثر المتضررات من سياسة هذه الشركات 
اللواتي  النساء  الدراسات منذ عام 5891 أن  حيث تظهر معظم 
السلبية  التأثيرات  يواجهن مختلف  الشركات  هذه  مثل  في  يعملن 

مثل الفصل التعسفي وقلة فرص الترقي واألجور المتدنية .

وذكر فى كلمته بأن مثل هذه الشركات تعمل علي تراجع سيادة 
الدول أمام الطموح المتزايد لالحتكار من أجل تحقيق أكبر ربح 
بأقل تكلفة وتقوم بنهب العالم الثالث وعرقله تطوره وتعمل علي 

توسيع الفجوة بين مستويات الدخل واألجور .

وشدد على أهمية التضامن الدولي ألعضاء اتحاد النقابات العالمي 
بالنضال والوحدة الطبقية من أجل االتفاق علي ضرورة المساهمة 
العصابات   هذه  هيمنة  من  للحد  وطنية  تشريعات  وضع  في 
يشارك  وان  مخاطرها  من  العمال  وحماية  الجنسيات  المتعددة 
أن  ، كما البد من  التشريعات  إعداد مثل هذه  في  العمال  ممثلي 
نناضل من اجل الحصول علي المزيد من حقوقنا النقابية لحماية 
الشركات  هذه  لمثل  الهمجية  والرأسمالية  االستغالل  عمالنا ضد 

المتعددة الجنسيات.  
التضامن الدولى 

 تفاعل االتحاد الدولى لنقابات العاملين بالسياحة مع الحمالت التى
تضامن برسائل  وبعث  العالمى  النقابات  اتحاد   للنقابات نظمها 
نيل اجل  من  بجانبهم  الوقوف  الى  بحاجة  كانوا  الذين  للعمال   و 

حقوقهم المشروعة وتحقيق مطالبهم العادلة .

 يقدم التقرير االنشطة األكثر أهمية لالتحاد فيما بين مؤتمرة العام
بالذكرى االحتفال  حيث   ، اليوم  حتى   3102 اكتوبر  فى   الثانى 

السبعون لـتأسيس اتحاد النقابات العالمى فى اكتوبر 6102 .

لهذه االنشطة  وقبل سرد  كان  بما  األهمية  من   ، المناسبة   وبهذه 
من النقابى  ايجور   / الرفيق  تشريف  علينا   ، الثالث   السنوات 
العام المؤتمر  االتحاد حتى  اعمال  قاد  الذى   ، الباسك   جمهورية 
 الثانى حيث كان ناجحا من ِقبل األمين العام الحالى / فرانسيسكو
 سوسا . ايجور الذى رحل عن ريودىجنيرو – البرازيل قبل ترك
بالمعادن العاملين  ِقبل  من  نسيانه  يتم  لن  رجال  كان   ،  منصبه 

 والتعدين بالعالم ، وكذلك لؤلئك الذين كافحوا من اجل حياة افضل
.

لم الماضية  الثالث  السنوات  خالل  بأنه   ، توضيح  كذلك   وعلينا 
الذى الثانى  العام  المؤتمر  منذ  العملية  بالمناقشات  القيام   نستطع 
 تطلب منا اجتماع سنوى بين اعضاء المكتب التنفيذى لالتحاد .
 وفى العامين القادمين ، نحتاج الى تهيئة الظروف الالزمة لتغيير
 هذا السيناريو والتفكير لكيفية التنظيم فى المؤتمر العام الثالث فى

8102 ليكون اكبر وأكثر مسئولية .

فيما يلى قائمة بأنشطة االتحاد :

 

دى ريو  فى  لالتحاد  الثانى  العام  المؤتمر   ، اكتوبر   :   3102 
جينيرو – البرازيل .

ال مؤتمر   - كوبا  فى  العمال  بعيد  االحتفال   ، مايو   :  4102 
UNTMRA. فى البراجواى 

            يونيو ، مؤتمر العمل الدولى ال 301 فى جنيف –
سويسرا - والتضامن الدولى فى تركيا .

 COB-WFTU           يوليو ، اجتماع مناهضة االمبريالية ل 
فى بوليفيا .

- بيرو  فى  المعادن  اتحاد عمال  مؤتمر   ، اغسطس             
 فى البرازيل.BRICSاالجتماع الثالث لل 

           سبتمبر و اكتوبر ، منتدى االقتصاد العالمى فى الصين -
 اجتماع اتحاد النقابات العالمى فى فيتنام – المؤتمر الدولى التحاد
 النقابات العالمى ضد البطالة فى البرتغال – اجتماع االتحاد فى

جمهورية الباسك .

 5102 : يناير ، اجتماع االتحاد فى امريكا الالتينية فى البرازيل
– استقبال وفد من امريكا الالتينية فى مقر االتحاد.

الدولى ال 401 فى جنيف – العمل             يونيو ، مؤتمر 
سويسرا .

  – االحتفال بالذكرىCTB          اكتوبر ، المؤتمر الدولى لل 
استقبال  - البرازيل   فى  العالمى  النقابات  اتحاد  لميالد   السبعون 
 الوفد المصرى فى مقر االتحاد فى البرازيل – اجتماع مع عمال
 المعادن المشاركون فى االحتفال بميالد اتحاد النقابات العالمى فى

البرازيل .

        نوفمبر ، مؤتمر المعادن فى البرتغال .

 6102 : مارس ، االستقبال الرسمى لوفد نقابة المعادن المصرية
فى البرازيل .

الدولية النقابية  االتحادات  اعضاء  اجتماع   ، ابريل              
القطاعية فى اليونان .
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          اغسطس ، مؤتمر اتحاد عمال المعادن فى بيرو .

االتحاد الدولى للخدمات العامة والحليفة

تتلخص انشطة االتحاد فيما يلى :

 فبراير 41/31 : كاثماندو – نيبال ، المؤتمر العام ال 21 لالتحاد
حول قضايا الخصخصة والدفاع عن العاملين بالخدمات العامة .

اللتزام باإلجماع  النهائية  الوثيقة  اعتماد  تم  المؤتمر  اختتام   وفى 
 جميع النقابات للكفاح ضد الخصخصة ودعم عمال القطاع بالطرق

 المتعددة فى البلدان المختلفة الذى تتآكل فيها حقوقهم .

الرفيق/  : .وهى  لالتحاد  جديدة  قيادة  بانتخاب  المؤتمر   انتهى 
البرتغال من  آرثر  الرفيق/   – عاما  امينا  ايطاليا  من   ليوناردى 

رئيسا – الرفيق/ سرىكومار من الهند امينا عاما مساعدا .

 ابريل 1 : اجتماع المكتب التنفيذى التحاد الخدمات العامة حول
نقابة ضيافة  تحت  االولى  للمرة  لالجتماع  العام  االمين   اقتراح 
FNSFP PTامناء االجتماع  حضر   . البرتغال  لشبونة  فى    

الرفيق/ المساعد  العام  االمين  باستثناء  المالية  اللجنة   ورؤساء 
 سيكومار . وبمقترح من الرئيس / سيكوريا فقد تقرر عقد االجتماع

 فى روما – ايطاليا فى يونيو القادم .WSاالول لل 

 4102 : يونيو 6 : مؤتمر العمل الدولى ال 401 . شارك الرئيس
 واألمين العام لالتحاد فى هذا المؤتمر برعاية منظمة العمل الدولية

وكذلك اجتماع المجلس الرئاسى التحاد النقابات العالمى .

 يونيو 31/21 : األمانه العامة الدولية لالتحاد ، والتى ُعقدت فى
 روما –ايطاليا ، االجتماع االول لألمناء المنتخبون خالل المؤتمر
 العام ال 21 فى كاثماندو – نيبال وحضره جميع الرؤساء باستثناء

نائب الرئيس من مصر .

 5102 : االستهالل بالمعضلة الناجمة عن صعوبة الحصول على
الموضوعات تنظيم  إلعادة  السابق  العام  االمين  من   المعلومات 

الهامة لمواصلة العمل المالئم :

• فتح حساب بنكى جديد فى بنك ايطالى الستالم اشتراكات 	
العضوية عليه .

• السماح بقائمة بريد اليكترونى لجميع االعضاء باألمانة 	
العامة مع امكانية امدادها الى كل من يطلب ذلك . 

• االعداد لموقع اليكترونى على شبكة االنترنت والفيسبوك 	
حيث توضع كافة االنشطة فى اجزاء متنوعة بالعالم .

 تم كذلك تنفيذ اجتماعات اقليمية لتعزيز االتحاد ليكون له موقف
 دولى ، تقرر كذلك تشجيع يوم الحراك العالمى ضد الخصخصة
 ليتم انعقاده فى الرابع من ابريل 6102 فى كل دولة . وعلى جميع

االعضاء والمنظمات المشاركة فى ذلك .

 سبتمبر 41/31 : مؤتمر التضامن الدولى فى دمشق – سوريا ،
 شارك االمين العام لالتحاد فى هذا المؤتمر للتضامن مع العمال
 والشعب السورى بناء على دعوة اتحاد النقابات العالمى واألمين
 العام التحاد عمال سوريا . وبحضور اكثر من 002 نقابى من

انحاء العالم .
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اتحاد تأسيس  على  عام  سبعون  بمرور  االحتفال   :  3  اكتوبر 
اتحاد تحت رعاية   ، البرازيل  فى ساوباولو –  العالمى   النقابات 
وقدم  ، الدولية  المنظمات  من  العديد  وبمشاركة  البرازيل   عمال 
  ألمريكا واالتحادTTIPاالتحاد تقريرا حول االتفاقيات الهامة بين 

االوروبى وصداها الخطير على اقتصادياتنا .

مؤتمر   :  12 شاركPOL – PAMEنوفمبر   ، اليونان  فى    
 وفد من االتحاد فى هذه المؤتمر وحضور اجتماعين رئيسيين مع
 قيادات اتحاد النقابات العالمى واتحادات اليونان حول المفاوضات

الجماعية خالل المؤتمر .

 ديسمبر 7/6 : مؤتمر تضامن مع عمال وشعب فلسطين فى رام
 هللا – فلسطين ، شارك االتحاد فى هذا المؤتمر الدولى ، وعبر
 الرفيق/ ليوناردى نيابة عن االتحاد واتحاد اليو اس بى االيطالى
الفلسطينى الشعب  مع  االيطاليين  العمال   عن تضامن مظاهرات 
 عن طريق المقاطعة ووقف االستثمار والعقوبات للتجارة والسياسة
 االسرائيلية واالقتراح بعقد اجتماع تضامنى مع الشعب الفلسطينى

ليتم عقده فى ايطاليا بشهر مارس 6102 .

 6102 : يناير 32/22 : مؤتمر العاملين بالبناء واألخشاب الثانى
نيابة المؤتمر  العام فى هذا  االمين  الرفيق/  اليونان ، شارك   فى 
 عن اتحاد النقابات العالمى لتحية اكبر نقابة عضو فى اتحاد عمال

بامى اليونانى .

 يناير 62/52 : مؤتمر االتحاد االوروبى فى بروكسل بلجيكا ،
بامى عمال  اتحاد  ضيافة  وتحت  الوروبا  االتحاد  رئس   برئاسة 
فى شارك   . بروكسل  فى  االوروبى  البرلمان  مقر  فى  وُعقد   ، 
 المؤتمر ممثلين نقابات اليونان – قبرص – فرنسا – بريطانيا –
. النمسا  الدنمارك –   ايطاليا – روسيا – جمهورية لوجنسك – 
 ناقش الحضور على مدار يومين عواقب الخصخصة فى قطاع
 الخدمات العامة والتجاوب الالزم . وفى هذا االتجاه قرر المؤتمر
للنضال النقابات االوروبية فى يوم حراك عالمى   حول مشاركة 
ابريل من  الرابع  فى  االتحاد  طلب  على  بناء  الخصخصة   ضد 
 القادم فى كل دولة معنية وكذلك توجيه كل القوى من اجل انجاح

المؤتمر العام السابع عشر التحاد النقابات العالمى .

: اجتماع تضامنى فى جمهورية لوجنسك ، شارك  مارس 4/3 
 االمين العام ولالتحاد وإدارة العالقات الدولية فى اتحاد اليو اس
 بى االيطالى فى هذا االجتماع الدولى للتضامن مع عمال وشعب
المؤسسات القرى والعديد من  العديد من  الوفد   لجونسك . وزار 
 المدمرة خالل حرب 4102 التى مازالت مستمرة ، وتقابلوا مع
العالمى النقابات  اتحاد  وتقارب  تضامن  لتقديم  والسكان   العمال 

معهم .

 مارس 21 : اجتماع تضامن مع عمال وشعب فلسطين فى ايطاليا
 ، كما تقرر فى رام هللا خالل المؤتمر الدولى التضامن مع العمال
 والشعب الفلسطينى . قدم اتحاد النقابات العالمى واتحاد عمال يو
 اس بى االيطالى تضامنهم وشارك فى االجتماع العديد من البلدان

االوروبية .

اليونان اثينا –  الدولية فى  النقابية   ابريل 1 : اجتماع االتحادات 
العام ونائب الرئيس  ، شارك فى هذا االجتماع الرئيس واألمين 
السابع عشر العام  المؤتمر  فى  المشاركة  معايير  لتحديد   لالتحاد 

التحاد النقابات العالمى فى دربن – جنوب افريقيا .

 ابريل 4 : يوم تضامن دولى للنضال ضد الخصخصة ، شارك
فى العالم  حول  الموجهه  الطبقية  النقابية  الحركات  من   العديد 
ومظاهرات مسيرات  بتنظيم  الخصخصة  ضد  للكفاح  اليوم   هذا 

وحوارات واجتماعات فى كل قارة .

االتحاد النقابى الدولى للعمال المتقاعدين والمعاشات

مالحظات سابقة :

لدى االتحاد موقع خاص على شبكة االنترنت حيث توضع . 1
كافة انشطتنا دوريا ، وبصفة خاصة الوثائق اإلثنى عشر 
اساس  على  العام  االمين  ِقبل  من  االتصاالت"   " بعنوان 
لغات  بثالث  الوثائق  . نشرت هذه  اربع شهور  او  ثالث 
على األقل " االنجليزية – الفرنسية – االنجليزية" ومؤخرا 

" العربية – اليونانية ".
مصحوبة . 2 موقعنا  على  الوثائق  كافة  على  العثور  يمكن 

بتفاصيل اكثر عن هذا التقرير .
ِقبل 42 . 3 االنترنت من  الوثيقة عن طريق  هذه  اعتماد  تم 

عضو فى االتحاد من 91 دولة فى القارات الخمس .

 وكاتحاد دولى ، فقد شاركنا فى جميع اجتماعات المجلس الرئاسى
 التحاد النقابات العالمى .

 1102 : المؤتمر العام السادس عشر التحاد النقابات العالمى فى
وتقدمة بويكس  الرفيق/  العام  االمين  مشاركة   ، اليونان   –  اثينا 
العالمى النقابات  باتحاد  ملحق  عاشر  دولى  اتحاد  خلق   بمقترح 
 واألصغر فى التواجد ، ولكنه االكثر ِحنكة طبقا للنقابيين من حيث

خبرة اعضائه .

 اُخذ المقترح بعين االعتبار من جانب االمين العام التحاد النقابات
العالمى الرفيق/ مافريكوس لدمجه فى ملخص اتفاقيات المؤتمر .

العالمى النقابات  التحاد  العام  االمانه  دعت   ،  9 مايو   :  2102 
متقاعدين كانوا  الذين  النقابيين  مع  اليونان  فى  الثانى   لالجتماع 
النقابات التحاد  الرئاسى  المجلس  اتفاقيات  لمتابعة   ومعاشات 

 العالمى فى فبراير 2102 . وفى هذا االجتماع كان

لالتحاد . 1 األول  المؤتمر  لتأسيس  تحضيرية  لجنة  خلق 
الوثائق  مفوضة العتماد  اللجنة  كانت   ، الجديد  الدولى 

التى سيتم استخدامها فى المؤتمر التأسيسى.
تفويض الرفيق/ بويكس لرئاسة المؤتمر .. 2
3 . – برشلونة  فى  المؤتمر  انعقاد  مقر  يكون  بأن  تقرر 

اسبانيا .
 كانت نقابة المتقاعدين والمعاشات االسبانية هى المخول لها بكتابة
ليتم  ، االخرى  والخطابات  الدستور  مثل  المؤتمر  وثائق   كافة 
 اعتمادها فى البرازيل اثناء اجتماع اللجنة التحضيرية فى اكتوبر
. ونتيجة لبعض االخطاء فى الخطابات ، تم الغاء هذا االجتماع .

االسبانية  والمعاشات  المتقاعدين  نقابة  تفويض  كذلك   CSUتم 
للمتقاعدين اليومية  الحقيقة   لعمل استقصاء لجمع معلومات حول 
 والمعاشات حول العالم . تضمن هذا المسح 83 سؤال بستة لغات
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 . وحتى هذا اليوم تلقينا 03 اجابة فقط ذا اهمية عالية .  خالل هذا
 العام عملنا تحت شعار " نحن عمال محاربون قدامى مستعدون

لمواصلة النضال من اجل حقوقنا جنبا الى جنب طبقتنا ".

بامى عمال  التحاد  بالشكر  نتوجه  ثانية  مرة   ، يوليو   :  3102 
 اليونانى للمتقاعدين وأصحاب المعاشات وذلك لعقد اجتماع جديد
 للجنة التحضيرية فى أثينا . وتم به اعتماد الوثائق السابقة وكذلك
امكانية عقد المؤتمر التأسيسى فى برشلونة فى فبراير 4102 .

لعقد المادية  المساهمات  لجمع  الجهود  بعض  هناك  ايضا   كان 
المؤتمر وتم توزيع الوثائق لذلك خالل هذا العام .

 شارك المتقاعدين والمعاشات على عاتقهم الخاص فى المظاهرات
واالجتماعات الذى دعى لها اتحاد النقابات العالمى .

الرابع من التأسيسى لالتحاد فى برشلونة فى  المؤتمر   :  4102 
المنتخب المجلس  على  االطالع  يمكن   . منه  السادس   –  فبراير 
.wwwوالوثائق المعتمدة لهذا المؤتمر على موقعنا االليكترونى :

pensionistas.hnfo/web/es/node/83.  

 شارك 29 قيادة نقابية من 53 دولة ، و 46 نقابى آخرون من 02
 دولة كوفود وضيوف . شكرنا كذلك االعمال التى تم ارسالها لنا
 عن طريق االنترنت لهؤالء الذين تعثر عليهم الحضور . ايضا
 82 نقابى من 91 دولة اخرى نظرا لبعض الصعوبات االجرائية
الموارد ونقص  الطيران  تذاكر  وثمن  الدخول  تأشيرات   "  مثل 
 المالية ..الخ " لم يتمكنوا من المشاركة . تسلمنا العديد من الثناء

لعمل الخطوط واالستنتاجات المعتمدة من ِقبل المؤتمر .

 تم قبول اختتام المؤتمر كخطوة هامة الى االمام لكل من المتقاعدين
 والمعاشات والتحاد النقابات العالمى عامة . وتم تلخيص ذلك كما

يلى :

لكافة افضل  معيشية  اجل ظروف  من  الكفاح  هو  الرئيس   هدفنا 
لجميع كريمة  حياة  لتحقيق   " الرئيس  الهدف  مع  العاملة   الطبقة 
 البشر البالغون من العمر اكثر من ستون عاما ، وحتى اقل من

 ذلك بغض النظر فى اى جزء على كوكب االرض "

الخمس القارات  من  المؤتمر  هذا  فى  شاركوا  الذين   ولهؤالء 
 واعتماد النتائج كدرب لمواصلة نضال المتقاعدين والمعاشات فى
 بلدانهم المعنية . وبنفس النقطة ، علينا التركيز على االنشطة فى
 استراليا واألرجنتين والبرازيل كولومبيا والهند وفرنسا واليونان ،

هذه االنشطة تم نشرها عبر موقعنا االليكترونى .

 تم اتخاذ العديد من المبادرات خالل عام 4102 لتوصيل صوت
منظمة فى  والمعاشات  المتقاعدين  عن  العالمى  النقابات   اتحاد 
لمنظمة البيروقراطية  ِقبل  من  الممنوعة  الحقيقة   ، الدولة   العمل 

العمل الدولية .

 تم سؤال كل فرد فى االمانه العامة لتقديم خطة عمله ، وتم جمع
ملخص سيرة ذاتية عن كل قيادة فى االتحاد .
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 بدء العمل من اجل اطالق وثائق جديدة تم التوصل اليها فى مجلس
سيتم المعلومات  هذه  فإن  ولذلك   ، العالمى  النقابات  اتحاد   ادارة 
االتحاد بها  الممثل  البلدان  فى  العاملة  النقابات  لجميع   معرفتها 

الجديد.

 تم ارسال الدعم المالى على اساس التضامن واألممية من جانب
االتحادات النقابية الدولية .

 5102 : شارك االتحاد فى كافة االنشطة المتعلقة بالطبقة النقابية
 العالمية ، خاصة المنظمون باتحاد النقابات العالمى  وكان آخرها
 المؤتمر الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين . وللتذكرة ،
 بأنه طالما لم يتم القضاء على النظام الرأسمالى فلم نتمكن التوصل

الى مطالبات طبقة عمالية عادلة .

النضاالت حول  التحيات  ورسائل  السياسية  المواقف  ارسال   تم 
المواقف ضد  الكفاح  فى  االتحاد  ساعد   . االتحاد  الى   النقابية 
 التعاونية للنقابيين االصالحيين . تم الدعوى الى عقد اجتماع آخر
برشلونة فى  االول  االجتماع  ُعقد   ( العام  بداية  فى  البحرين   فى 
. المؤتمر  خالل  له  ُدعى  كما  التأسيسى(  المؤتمر  بعد   مباشرة 
 تمكن اربع فقط من اصل 42 للسفر . ولهذا السبب ُعقد االجتماع
 بالوسائل االفتراضية . تم اعتماد تقييم العمل للفترة القادمة طبقا

لخطة العمل .

وأمام الدولية  العمل  منظمة  تاريخ  فى  االولى  للمرة   ،  4  يونيو 
مندوب مطالب   ، للمنظمة  السنوى  المؤتمر  فى  العامة   الجلسة 
 االتحاد من المواقف الطبقية ، مطالب المجموعة المشكلة من اكثر
 من 02% من سكان العالم وأكثر من 03% من هؤالء المخول لهم

 التصويت فى االنتخابات السياسية .

 سبتمبر 03 ، فى االكوادور – كيوتو ، عقد اول مؤتمر أمريكى
، دولة   52 بحضور  والمعاشات  المتقاعدين  طبقة   لمنظمات 
 واعتمدوا وثائق ومعلومات حول اتجاه مجالس االدارات ويوجد

ذلك على موقعنا .

المتقاعدين والمعاشات لمنظمات طبقة   المؤتمر االوروبى االول 
 الذى ُعقد فى الدنمارك فى 02 يوليو 6102 . والذى دعى الى
المؤتمر لتوصيات  طبقا  اخرى  اقليمية  لمؤتمرات   االعدادات 

التأسيسى ) افريقيا – آسيا – الوطن العربى (.

 بالرغم من مطالبات االمين العام ، مازلنا فى االحتياج الى خطط
 العمل لألمانات العامة المتعلقة بالتشكيل والصحة والمرأة ) وحتى
كذلك علينا  االمانه(.  مسئولية  لتولى  اسم  تحديد  يتم  لم   ،  اآلن 
 مالحظة التقصير الناتج عن العديد من المنظمات الملحقة باالتحاد
عندما يخفقون االلتزام بالتزاماتهم المادية كما ُذكر فى الدستور .

لدينا خطة عمل وليس   . والبحثية  الفنية  اللجنة   لدينا خطة عمل 
للجنة المراقبة المالية .

 يجب عمل مجهودات اكبر من اجل زيادة عصب نقابات المتقاعدين
والمعاشات المنتسبة الى االتحاد.

اليونانى بامى  التحاد  الثانى  المؤتمر  لحضورنا  المبادرة   وألخذ 
 واتحاد المتقاعدين ، تم عقد اجتماع لمجلس ادارة االتحاد فى اثينا
 فى 22 اكتوبر ) يمكن االطالع على تقرير هذا االجتماع على

موقعنا االليكترونى( .

 بالرغم من االحتياج الضرورى ، لم ُتشرك كل المنظمات نفسها
 فى الموقع . وعلى سبيل المثال ، توسط من اتحاد عمال قبرص
المذكور االجتماع  خالل  باليونانى  المعلومات  لتحديث  بيو"   " 
 عالية ، ومع ذلك ، فقد تسلمنا معلومات من الرفيق/ بيريز حول

الصعوبات الحالية المتعلقة بالمهمة .

 يبذل االمين العام الكثير من الجهد لالتصاالت الداخلية والترجمة
المعلومات جميع   . لغات  خمس  الى  وأحيانا   ، لغات  ثالث   الى 
 والمقترحات التى تم استالمها لم يتم تبادلها بسبب التقصير ، ما

 عد استثناءين اثنين ،

 6102 : اول مؤتمر للمتقاعدين ُيعد فى السنغال كطريق لالحتفال
القادم بالمؤتمر االفريقى لالتحاد للمنظمات الطبقية .

 المؤتمر االوروبى االول للمنظمات الطبقية للمتقاعدين والذى ُعقد
فى الدنمارك فى 02 يوليو .

 تم انتخاب وفد لالتحاد للمشاركة فى المؤتمر العام التحاد النقابات
العالمى السابع عشر فى دربن – جنوب افريقيا .

االتحاد النقابى الدولى للنقل والمصايد واالتصاالت

 ُتحيى االمانه العامة والمجلس العام لالتحاد المؤتمر العام السابع
 عشر التحاد النقابات العالمى الذى سوف ُيعقد فى 5 – 8 اكتوبر
 6102 فى مدينة دربن – جنوب افريقيا . وننقل الى كل الوفود
 المشاركة تحياتنا الثورية والطبقية ، ونتمنى النجاح الباهر للمؤتمر
 العام السابع عشر . ونحن كجزء من هيكل اتحاد النقابات العالمى

فخورين كوننا مناضلون فى اتحاد النقابات العالمى .

 سبتمبر 4102 : عقد االتحاد مؤتمرة العام العالمى الثالث عشر
 فى مدينة سانتياجو – شيلى ، وفى هذا المؤتمر تم اعتماد خطة
 العمل وإعالن سانتياجو . وأيضا تم انتخاب امانه عامة ومجلس
والمسئوليات التحديات  لمواجهة  جديدة  قيادة   ، ُجدد  عام   وأمين 
 لتعزيز االتحاد والتأكيد على حضوره فى نضاالت العمال حول

العالم .

 وهذه المرة ، حاولنا عقد اجتماعات لالتحاد فى العديد من البلدان
 والعمل من اجل خلق سكرتاريات اقليمية جديدة لالتحاد ،  ونهدف
عملهم اداء  يمكنهم  االتحاد  فى  قسم  كل  رؤساء  ان  الى   كذلك 

وتطوير االنشطة فى قطاعاتهم المعنية .

المؤتمر ُعقد   ، تركيا   – اسطنبول  فى   :  12/02 مايو   5102 
 االقليمى االول فى اوروبا . وسمح هذا الحدث لنا بتقديم الخطوط
 االرشادية االولى لتنمية عمالنا فى اوروبا . تم تنظيم هذا االجتماع
وإدارة االتحاد  رئيس  رضا  على  الرفيق/  ِقبل  من   واستضافته 

الرفاق/ ماركو و ابيليو من االتحاد .

تأثر حيث  االجتماعية  باالضطرابات  حافال   5102 عام   كان 
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 عمال النقل والمصايد واالتصاالت بالسياسات التحررية الجديدة
العمل حقوق  من  العمال  حرم  الذى  الكلى  االقتصادى   والتكيف 
متعددة للشركات  التابعة  الحكومات  قامت   . والسياسة   والمجتمع 
 الجنسية بحرمان وتجريد العمال من الحقوق االساسية لهم والتى

 ُتزيد من سوء الحياة المعيشية الكريمة لهم وألُسرهم .

المؤتمر قرارات  تنفيذ  على  عملنا   ، االتحاد  نحن  جانبنا   من 
 العام الثالث عشر لنا وطرح الضرورة الى التضامن مع العمال
 المكافحون ضد سياسات الخصخصة والعمل غير اآلمن وخفض
األجور والحق فى خدمات الصحة المهنية والضمان االجتماعى .

اتحاد مظلة  تحت   ، البرازيل   – ساوباولو  فى   : اكتوبر   5102 
 النقابات العالمى واالحتفال بمرور سبعون عاما على تأسيسه ، فقد
 تم عقد اجتماع عمل لالتحاد برئاسة الرفيق/ ادلسون نائب الرئيس
. والخروج المترو  المسئول عن لجنة قطاع   والرفيق/ ماجاردو 

باجتماع فعال .

 تواصل العمل من اجل السكرتاريات واالتحادات االقليمية التابعة
 لالتحاد مما يدعنا نعزز من عملنا وتقوية الحركة النقابية للطبقة

 الموجهه فى قطاعاتنا فى كل دولة ومنطقة .

وفيما يلى بعض االنشطة التى تم انجازها :

 6102 مارس 61 : يوم عالمى للتعبئة والعمل للتضامن مع نضال
عمال النقل والمصايد واالتصاالت ضد الخصخصة .

النقل لقطاع  االول  الدولى  االجتماع   :  61/51 ابريل   6102 
الحضرى المستقل والنقل البرى للبضائع فى ليما – بيرو .

 6102 ايريل 42/32 : االجتماع االقليمى االوروبى فى لشبونة
– البرتغال .

النقابى السابع عشر التحاد  6102 اكتوبر 8/5 : المؤتمر العام 
تحقيق اجل  من   . افريقيا  جنوب   – دربن  فى  العالمى   النقابات 
 وحضور التمثيل الرائد لنا فى هذا المؤتمر العظيم للحركة النقابية

للطبقة الموجهه بالعالم .

 لدينا الكثير من العمل والجهد وندعو كافة المنتسبين واألصدقاء لنا
لتجديد التزاماتهم مع عمل االتحاد .

 هناك العديد من االمكانيات لتطوير وتعزيز العمل الطبقى الموجه
 فى قطاع النقل والمصايد واالتصاالت ، ولكننا نحتاج الى مساعدة
 كل فرد من اجل نمو االتحاد وكذلك نمو اتحاد النقابات العالمى

فى قطاعاتنا .

" االتحاد النقابى الدولى للعاملين بالتشييد " البناء واألخشاب

تضمنت انشطتنا التالى :

االجتماعات االقليمية :. 1
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• دواال – الكاميرون 31/21 يوليو 1102 : 	
ندوة تثقيفية مشتركة نظمتها منظمة العمل الدولية.

• هافانا – كوبا 3 مايو 1102 : اجتماع ال 	
FLEMACON حول اعادة تشكيل االمانة العامه لهم .

• اجتماع 	  : البرازيل سبتمبر 1102  باهيا – 
االمانه العامة لالتحاد المذكور عالية .

• دمشق – سوريا 22/02 يناير 2102 : ندوة 	
حول التطورات فى الشرق االوسط .

• تثقيفية 	 ندوه   :  2102 مايو   71/51 توجو 
للمرأة .

• 	 : بنجالدش 91/51 سبتمبر 2102  دكا – 
اجتماع أسيا والمحيط الهادى وإرسال االعالن الى منظمة العمل 

الدولية .
• 	 :  4102 اكتوبر   9/7 فيتنام   _ هانوى 

االجتماع االقليمى آلسيا والمحيط الهادى .
• سبتمبر 	  12/02 الدنمارك   – كوبنهاجن 

4102 : االجتماع االوروبى الرابع حول قضايا العمال .
        2 .   التأسيس والمشاركة فى يوم الحراك المتعلق بالعمل .

• ألعضاء 	 الالتينية  امريكا  من  حراك  يوم 
االتحاد من اجل التضامن مع نقابة عمال البناء فى بيرو لنضالهم 

من اجل المفاوضة الجماعية .
• التحاد 	 العالمى  الحراك  يوم  فى  المشاركة 

النقابات العالمى فى اكتوبر 1102 – 2102 – 3102 .
• يوم حراك لالتحاد فى 72 يوليو 1102 – 	

. 2102

          3 .  ندوات تثقيفية

• سيرالنكا ، 7/6 اكتوبر 2102 : ندوة آسيا 	
والمحيط الهادى .

• 	 :  3102 مايو   41/21 بلجيكا   – بروكسل 
ندوة دولية حول الهجرة االقتصادية .

• هافانا – كوبا 92/82 ابريل 1102 : تنظيم 	
.  FLEMACON ندوة من ِقبل ال

• للمرأة 	 ندوة   :  2102 مايو   71/51 توجو 
النقابية االفريقية .

• اثينا – اليونان 03 اكتوبر : ندوة االسبيستوس 	
التى نظمها اتحاد النقابات العالمى .

• حول 	 ندوة   :  4102 يوليو   72/32 فيتنام 
المرأة العاملة .

         4 . تمثيل فى مؤتمرات المنظمات الوطنية

• البناء 	 نقابة  مؤتمر   : يونيو 1102  بيرو 32 
فى بيرو .

• كايمس – استراليا 51/31 سبتمبر 1102 : 	
. CFMEU المؤتمر الوطنى ل

• نقابة 	 مؤتمر   : البرازيل 3102   – ساوباولو 
النجارين .

• سبتمبر 	  11/8 استراليا   – الذهبى  الساحل 
CMFEU 5102 : المؤتمر الوطنى

 

         5 . المشاركة فى المجلس الرئاسى التحاد النقابات العالمى
واألنشطة االخرى .

• فبراير 	  01/8 افريقيا  جنوب   – جوهانسبرج 
2102 : المجلس الرئاسى التحاد النقابات العالمى .

• 	 :  2102 نوفمبر   2/1 قبرص   – الرناكا 
المجلس الرئاسى .
• المجلس 	  :  3102 مارس   8/7 بيرو   – ليما 

الرئاسى .
• روما – ايطاليا : المجلس الرئاسى .	

          6 . دورات منظمة العمل الدولية

• العمل 	 مؤتمر   :  1102 –سويسرا  جنيف 
الدولى الدورة 001 
• العمل 	 مؤتمر   :  2102 سويسرا   – جنيف 

الدولى الدورة 101 .
• العمل 	 مؤتمر   :  5102 سويسرا   – جنيف 

الدولى الدورة 401 .

          7 . انشطة تضامنية ورسائل وقرارات

• مقار  	 امام  اعتصام   :  5102 ابريل   92
المكاتب االقليمية لمنظمة الفيفا فى العديد من البلدان حول العالم 

ضد استغالل عمال البناء فى مواقع كأس العالم فى قطر .
• 92 سبتمبر 5102 : احتجاج امام المفوضية 	

من  لوماكس  جون   / الرفيق  لدعم  االسترالية  والسفارات  العليا 
. CFMEU

• المنظمات 	 من  للعديد  دعم  ورسائل  قرارات 
وبيرو  وإلباسك  وجالسيا  والبرتغال  اليونان  مثل  العالم  حول 
واستراليا واندونيسيا والهند واليابان والكاميرون والكنغو وفلسطين 

وسوريا وكوبا وقبرص ...الخ .

        8 . اجتماعات المكتب التنفيذى

• 	 – الرناكا  فى   :  71/41 مارس   2102
قبرص .

• 4102 مارس 61/51 : الرناكا – قبرص .	

       9 . اجتماعات االمانه العامة

• 1102 فبراير 01/7 : اثينا – اليونان .	
• 1102 يوليو 12/91 : لشبونة – البرتغال .	
• 2102 ديسمبر 4/3 : فيجو – اسبانيا .	
• 3102 يوليو 32 : لشبونة – البرتغال .	
• 5102 فبراير 41/31 : فيجو – اسبانيا .	
• 5102 ابريل 81 : مونتفيديو – اورجواى .	
• 5102 نوفمبر 82/72 : الرناكا – قبرص .	
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       01 . معلومات وتدريب

• ندوات 	
ندوة ال FLEMACON بالتعاون 	 

ابريل   92/82 فى  كوبا  فى  البناء  لعمال  الوطنية  المنظمة  مع 
1102 فى هافانا .

منظمة 	  مع  بالتعاون  تثقيفية  ندوة 
العمل الدولية فى دواال – الكاميرون بمشاركة 9 منظمات افريقية 

.
ندوة تثقيفية لالتحاد من اجل المرأة 	 

النقابية االفريقية من 71/51 مايو 2102 فى توجو .
الهادى 	  والمحيط  آسيا  منطقة  ندوة 

فى 51 سبتمبر 2102 فى دكا – بنجالدش .

• منشورات صحفية / صفحة على االنترنت 	

االنترنت موقعنا على شبكة  منشورات صحفية وإطالق   اصدار 
www.uitbb.org   وذلك هام لالتحاد                         

االحداث ومعرفة  التواصل  من  وأصدقائنا  اعضائنا  يتمكن   حتى 
 الهامة حول

                        العمل ، ومثل تلك الوسائل لإلعالم تكون اداة 
لبناء التضامن بين االعضاء .
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