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تقرير 2013

الجزء األول
               

          
 الرفاق واألصدقاء األعزاء

لعام آخر، كان نشاط اتحاد النقابات العالمي ومنظماته األعضاء غنيا بالعديد من المبادرات التي تؤكد المسار التصاعدى لعائلة الطبقة الموجهة 
على المستوى العالمي  و التي تؤكد على ديناميكيتنا و رؤيتنا المستقبلية.

لقد كانت كل األنشطة هامة وايجابية ولكننا نعتبر أنه من الضروري التأكيد على تأسيس مكتبين إقليميين : األول في ماليزيا – آسيا والثاني في 
الغابون للدول الناطقة باللغة الفرنسية – أفريقيا.

الرجاء االطالع أدناه على المبادرات واألنشطة التي اضطلع بها اتحاد النقابات العالمي في عام 2013 حسب الترتيب الزمني. يتضمن هذا 
الملخص األنشطه األكثر أهمية فقط واألنشطة الدولية التي قامت بتنظيمها المكاتب المركزية بصفة أساسية أو شاركت فيها. اضافة الى ذلك، 
قامت المكاتب االقليمية واتحادات النقابات الدولية والمنظمات الفرعية والمنظمات الوطنية األعضاء باإلتحاد وأصدقاء االتحاد بتنظيم العديد 

من المبادرات األخرى التي ندرجها تباعا.
من خالل هذا التقرير المختص، يمكن التوقف بوضوح على نمو وتطور أنشطة اتحاد النقابات العالمي ونقاباته الطبقية الموجهة خالل عام 

.2013
و نتيجة لكل هذا العمل، تقدمت 47 منظمة وطنية و قطاعية حول العالم بطلب عضوية إلتحاد النقابات العالمي في عام 2013.

هذا و نرجو تفهمكم اذا فاتنا بعض األنشطة.

يناير
 

4 - 6	  : المؤتمر العام العشرون إلتحاد عموم نقابات الهند الذي ُعقد في كاراناتاكا - الهند. قام بتمثيل االتحاد الرفيق/ جورج بونتيكوس 
مدير العالقات الدولية إلتحاد بامي اليوناني.

13	  : االجتماع األول لمجموعة األمم المتحدة االستشارية للمساهمين المتعددين، الذي ُعقد في نيويورك - أمريكا، ومثل االتحاد دكتور/ 
فرنك جولد سميث الممثل الرئيسي لإلتحاد في نيويورك.

 16-18	  : المؤتمر العام للنقابة العامة للمعلمين الفلسطينيين الذي ُعقد في رام هللا- فلسطين . مثل االتحاد واتحاد النقابات الدولي للمعلمين 
الرفيقة/ اليكسندرا ليمبيرى رئيس قسم الصحافة واالتصال االعالمي.

18-20	  : المؤتمر العام الثالث والعشرين لنقابة العاملين بالتشييد في اليونان و الذي ُعقد في أثينا - اليونان. ومثل االتحاد الرفيق/ مانويل 
مونتيرو عضو األمانة العامة من كوبا.

فبراير

4-6	  : الملتقى الثاني ألعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمي  لعموم افريقا و الذي ُعقد في الخرطوم – السودان، وشارك فيه   	4
نقابيون من 37 دولة افريقية وقيادة اتحاد النقابات العالمي وكان ملتقى ناجحا. استضاف الملتقى اتحاد عمال نقابات السودان وسط 

حضور واسع. وأكدت الحوارات المنفتحة والديمقراطية والنقد والنقد الذاتي والحوارات والنتائج على ارتقاء مسار إتحاد النقابات العالمي 
وحضوره الديناميكي في افريقيا. والقى الرفيق/ جورج مافريكوس األمين العام لالتحاد خطاب االفتتاح لهذا الملتقى الهام. 

ووفقا للمداوالت في هذا الملتقى الثانى لعموم أفريقا ألزم المشاركون أنفسهم متابعة خطة العمل لعامي 2013 – 2014	  التي تتلخص في 
اآلتي :

1-  التقييم االيجابي ألداء المكتب االفريقي للدول الناطقة باللغة االنجليزية في جوهانسبرج - جنوب افريقيا بفضل دعم اخواننا من جنوب 
افريقيا وسوف نعزز من جهودنا للتنسيق االفضل لعمل مكتب الدول الناطقه باالنجليزية في افريقيا. كما تم إبراز غياب النشاط الطويل 

المدى لمكتب اتحاد النقابات العالمي للدول الناطقه باللغة الفرنسية في داكار- السنغال و قررنا نقله الي الغابون بموجب التنسيق مع الرفيق/
موسافو عضو المجلس الرئاسي التحاد النقابات العالمي.

2-  مواكبة عيد األول من مايو »عيد العمال« ليكون يوم تكريم نضاالت العمال وتاريخ الحركة النقابيه باألنشطة المناسبة والمسيرات.
3-  تنظيم يوم 25 مايو، يوم افريقيا، يوم حراك افريقي من أجل الغاء ديون الدول اإلفريقية و مناهضة سياسات صندوق النقد الدولي وكل 

مؤسسات بريتون وودز عن طريق األنشطة والمسيرات في كل الدول األفريقية.  
4- القيام بحملة فعالة ضد الممارسات البيئية الفاجعة للشركات متعددة الجنسيات واالحتكاريين.

5- مواكبة يوم الحراك العالمي لعام 2013 طبقا لنداء المجلس الرئاسي التحاد النقابات العالمي في اجتماع مارس 2013.
6- الدعوة الجتماع ملتقى الشباب العامل لكل اعضاء اتحاد النقابات العالمي في القارة اإلفريقية في شهر يوليو   2013 بجوهانسبرج 

لمناقشة االمبريالية والبطالة ومخاطر النزاعات الجيوسياسية لالمبريالية لتأمين سيطرتها على موارد القارة من معادن وطاقة، الخ.
7- افتتاح مركز تدريب تثقيفي للنقابيين في القاهرة - مصر بدعم اتحاد نقابات عمال مصر.

8- عقد ندوات و دورات تثقيف عمالي في دول افريقية مختلفة لتعزيز الحركة النقابية للطبقة الموجهة، و خصوصا الجيل الشاب من 
النقابيين.

9- توجيه مهمتان تضامنيتان الي مالي وجمهورية افريقيا الوسطي لتراقب وتقدم تقريرا لمساعدة األمانه العامة التحاد النقابات العالمي 
للخروج بتحليل راسخ يعلمنا بالتطورات في هذه الدول ويمكننا من تحديد موقفنا حول النشاطات التضامنية الراسخة.
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10- انشاء لجنة تضامن التحاد النقابات العالمي مع المهاجرين األفارقة في أوروبا والتي سوف تكرس اهتماما خاصا لتنظيم هؤالء العمال 
و عكس مطالبهم داخل المنظمات النقابية.

.
الذي ُعقد في كوشين - الهند ومثل االتحاد الرفيق/ جورج مافريكوس األمين العام   	AIBEA 9-12 : المؤتمر السابع والعشرون إلتحاد

إلتحاد النقابات العالمي.
 	

18 – 20	  : اجتماع لجنة المراقبة المالية الذي ُعقد في مقر االتحاد في أثينا وشارك الرفيق/ جورج مافريكوس األمين العام في هذا 
االجتماع.

 	
20 -21	  : منتدى الحوار العالمي حول تأثير األزمة االقتصادية العالمية على صناعة الطيران المدني الذي ُعقد في مكتب منظمة العمل 

الدولية في جينيف - سويسرا. ومثل االتحاد الرفيق/ موتاجو عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي باالتحاد من نيجيريا.
 	

	 المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي الروسي والذي ُعقد في موسكو - روسيا ومثل االتحاد الرفيق / جورج مافريكوس األمين العام 
والرفيق/ بيرس بيرى منسق االتحاد للمكتب االقليمى ألوروبا والرفيق / تيمور، المترجم.

 	
27 – 28	  : ندوة االمم المتحدة حول مساعدة الشعب الفلسطينى بعنوان » الفرص والتحديات في الواقع الجديد للدولة تحت االحتالل » و 

الذي ُعقد في روما - ايطاليا ومثل االتحاد الرفيق / محمد اقنيبي ممثل االتحاد عن فلسطين ومستشار الشؤون العربية.
ابريل 

7- 8	  : اجتماع المجلس الرئاسي السابع إلتحاد النقابات العالمي الذي ُعقد في ليما - بيرو باستضافة من اتحاد عمال بيرو. ناقش القادة 
النقابيون المشاكل الحاسمة للطبقة العاملة الدولية وتنظيم التنسيق وتوحيد التجاوب للحركة النقابية الطبقية الموجهة . شارك في هذا 

االجتماع قيادات نقابية من 31 دولة من خمس قارات قدموا للمشاركة ودراسة األساليب لتعزيز الحركة النقابية للطبقة الموجهة في أوقات 
األزمة الرأسمالية العميقة التي تؤثر على العالم.

ناقش المجلس الرئاسي التقرير الثري ألنشطة المنظمة لسنة 2012 والتطورات في االقتصاد العالمي وكذلك قطاعاته االستراتيجية 
الرئيسية وتأثيراتها على الظروف الحياتية والعملية للشعوب العاملة وكذلك برامج خطة العمل لإلتحاد لعام 2013. كما انضاف بعض 

الماليين من االعضاء الجدد الى قوة االتحاد بالمصادقة على عضوية منظمات كبيرة جديدة.
هذا و كان قد افتتحت اعمال اجتماع المجلس الرئاسي في السادس من مارس باحتفالية شاسعة وُقدم فيها تأبين للرئيس الفنزويلى شافيز 

والتعبير عن التضامن من جانب االتحاد وأعضائه تجاه الشعب الفنزويلي.
7 -8	  : نظم االتحاد ندوة حول » الخصخصة والضمان االجتماعى » بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في ليما - بيرو واستضاف اتحاد 

عمال بيرو هذه الندوة.
7 -28	  : جلسة مجلس ادارة منظمة العمل الدولية والتي ُعقدت في جنيف - سويسرا ومثل االتحاد الرفيق / ماكسيو  والرفيق / نيكوالس 

أعضاء األمانة العامة وكذلك الرفيق / يعقوب يوسف و أسامة سلمان وعلي البينالي من البحرين.
8	  : االحتفال بيوم المرأة العالمي بأسلوب ضخم في العديد من الدول.

25 مارس – 4 ابريل : في اطار التعاون المشترك بين اتحاد النقابات العالمي واتحاد عمال عموم الصين قام وفد متكون من 12	  امرأة من 
العالم العربى ممثالت عن منظمات أعضاء باإلتحاد باللسفر الى بكين – الصين والمشاركة في برنامج نقابي تدريبى على مدار أسبوعين .  

أبريل 

4 – 8	  : المؤتمر الرابع عشر إلتحاد عمال الهند المركزي و الذي ُعقد في كانور - الهند. وألقى الرفيق / جورج مافريكوس األمين العام 
التحاد النقابات العالمي خطابة أمام 2000 مندوب منتخب يمثلون مليون عامل هندي. ووجه رئيس اتحاد عمال الهند المركزي واألمين 

العام إلتحاد النقابات العالمي كلمتيهما خالل المسيرة النضالية الحاشدة التي تلت نهاية أعمال المؤتمر الرابع عشرة.
تم عقد المجلس الوطني للمؤتمر العام إلتحاد عمال الهند المركزي في العاصمة كيراال. وتقريبا في نفس الوقت تمت دعوة األمين العام 

لإلتحاد لحضور هذا الملتقى للمجلس العام الوطني« المنتخب جديدا« ولكن األمين العام لم يستطيع حضور هذا المؤتمر الوطني الذي ُعقد 
في مدينة بومباي - الهند منذ عدة شهور مضت. وعلى أي حال فقد قام األمين العام بإرسال رسالة تضامن، بما أنه لم يتمكن من حضور 

ملتقى المجلس الوطني العام التحاد عمال عموم الهند للمرة الثانية نظرا لضيق الوقت.
9 – 11	  : تحت شعار » من أجل الحكم الرشيد والضمان االجتماعي والكرامة للعمل في الدستور الجديد والنقابات العمالية بالحقوق 

السياسية » تم عقد المؤتمر الوطني التاسع لمنظمة العاملين الحكوميين في نيبال العضو األكبر إلتحاد عمال نيبال و الذي ُعقد في كاتماندو 
- نيبال. مثل االتحاد الرفيق / سوتاكا عضو المجلس الرئاسي ورئيس اتحاد النقابات الدولي للخدمات العامة ومنسق المكتب االفريقي 

للدول المتحدثة بالغة االنجليزية  والرفيق / كومار كانال عضو المجلس الرئاسي ممثال عن اتحاد عمال نيبال والرفيقة / اليكسندرا رئيس 
المكتب االعالمى باإلتحاد.
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15 – 22	  : المؤتمر االربعون لمنظمة العمل العربية و الذي ُعقد في الجزائر ومثل االتحاد الرفيق / محمد اقنيبي ممثل فلسطين ومستشار 
الشؤون العربية والرفيقة / اليكسندرا رئيس المكتب االعالمى باإلتحاد.

25 – 29	  : المؤتمر الدولي لمجلس السالم العالمي للتضامن مع الشعب السورى و الذي ُعقد في اسطنبول - تركيا ومثل االتحاد الرفيق / 
بونتيكوس رئيس العالقات الدولية في اتحاد عمال بامي اليونان.

27 : ندوة دولية لل POPCRU	  التي ُعقدت في زامبيا ومثل االتحاد الرفيق / سوتاكا منسق المكتب االفريقي للدول الناطقة بالغة 
االنجليزية.

29	  : االجتماع االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي ومثل االتحاد الرفيق / باتشو األمين العام المساعد لالتحاد.
30	  : الملتقى الشبابي الدولي الرابع تضامنا مع الكوبيين الخمس. ومثل االتحاد الرفيق / راموس منسق االتحاد لسكرتارية الشباب.

يونيو

، كان الرفيق / جورج مافريكوس األمين العام التحاد النقابات العالمي بجانب  1 : بمناسبة يوم العمال العالمي » عيد العمال » 2013	 
الشعب العامل في قبرص بقرار من األمانة العامة لالتحاد للتعبير عن تضامن الطبقة العاملة مع نضال الشعب القبرصي الذي كان مؤخرا 
في مركز اعصار سياسة مناهضة العمل المفروضة من ِقبل االتحاد االوروبي وصندوق النقد الدولي ورأس المال الدولي. ووجه الرفيق / 
جورج مافريكوس األمين العام خطابا في نيقوسيا خالل مظاهرة ومسيرة اتحاد عمال قبرص بيو الذي يقود حاليا نضال الشعب العامل في 

قبرص.
شاركت الرفيقة / جيلدا برافو عضو األمانة العامة من كوبا في مظاهرة األول من مايو في أثينا التي نظمها اتحاد عمال اليونان بامي. 

وشارك الرفيق / باتشو األمين العام المساعد في احتفاالت األول من مايو في هافانا - كوبا. و واكب اعضاء اتحاد النقابات العالمي حول 
العالم هذا اليوم.

2	  : حدث دولي للتضامن مع كوبا والذي ُعقد في هافانا – كوبا ومثل االتحاد الرفيق / باتشو األمين العام المساعد.
6 -7	  : زار الرفيق باتشو األمين العام المساعد والمسئول عن اتحادات النقابات الدولية المكسيك وعقد اجتماعات مع نقابات المتقاعدين 

من أجل تعزيز تأسيس مؤتمر اتحاد النقابات الدولية التابع إلتحاد النقابات العالمي للمتقاعدين وأرباب المعاشات.
13 - 14	  : المؤتمر النقابى الدولي الذي ُعقد في البرلمان االوروبى في بروكسل - بلجيكا تحت شعار »المهاجرون االقتصاديون » 

وطالبنا بضمان اجتماعي وحقوق عمل كاملة ورواتب كريمة. وشارك 50 نقابيا من 23 دولة في هذا الحدث الهام. وكانت المالحظة 
الرئيسية لهذا المؤتمر قدمها الرفيق / ماهديفان األمين العام المساعد، واعتمد المؤتمر » اعالن » حول الموضوع المطروح للمطالب 

المؤكدة المتعلقة بالمهاجرين االقتصاديين.
( و الذي ُعقد في مكتب منظمة العمل الدولية بجنيف  15 – 17 : منتدى الحوار العالمي لتعزيز اتفاقية العمل في صيد االسماك رقم )188	 

- سويسرا، ومثل االتحاد الرفيق / فان نهت المدير المساعد إلدارة الشؤون الدولية التحاد عمال فيتنام.
15 – 5	  يونيو : الدورة الدولية التدريبية لمنظمة العمل الدولية حول العمل والسياسات االجتماعية من أجل العمل الالئق، والتي ُعقدت في 

جينيف - سويسرا ومثل االتحاد الرفيقة/ لوسي من نقابة الصحفيين في أوغندا.
، تم ارسال وفد من  20 – 21 : عمال بقرارات الملتقى الثاني للنقابات االفريقية الذي ُعقد في الخرطوم - السودان في فبراير 2013	 

االتحاد الى مالي للتعبير عن تضامن أعضاء وأصدقاء االتحاد مع الشعب المالي . وكان تفويض الوفد لإلطالع على الظروف المعيشية 
والعملية لشعب مالي ولعقد مناقشات ثنائية مع الحركة النقابية ونشر الحقائق من أجل تعزيز التضامن الدولي ودعم نضال الشعب المالي.

وتشكل الوفد من الرفيق / عبده اسحاق من النيجر ممثال عن الدول الناطقة بالفرنسية وعضو سكرتارية الشباب باالتحاد وكذلك الرفيقة 
/ اليكسندرا ممثلة عن المكتب الرئيسى لالتحاد وتم الترحيب بهما في العاصمة باماكو - مالي. وخالل هذه المهمة زار وفد االتحاد المقر 

الرئيسي التحاد عمال مالي والذي كان قد تعرض للهجوم خالل االنقالب العسكرى في مارس 2012. وقد أجرى الوفد حوارا مثمرا على 
مدى ساعتين مع األمين العام الرفيق / دياكيتا والرفيق / تيلى األمين العام المساعد  واألمين العام لنقابة التعليم. 

23 – 24 : باالستضافة الحارة من اتحاد عمال جنوب افريقيا للطاقةCEPPWAWU	   تم عقد اجتماع اللجنة التنفيذية التحاد النقابات 
الدولي للطاقة في مدينة جوهانسبرج - جنوب افريقيا و الذي خرج بخطة عمل ثرية لعام 2013. وفي الخطاب الذي القاه الرفيق / 

موفوكنج األمين العام التحاد النقابات الدولي للطاقة، وضع هذا األخير تحليال شامال لموقف العمال في هذا القطاع والطبقة العاملة الدولية 
والتطورات في قطاع الطاقة الذي لما له من أهمية استراتيجية.

25 – 26	  : المؤتمر العام السادس التحاد عمال جاليسيا و الذي ُعقد في فيجو ومثل االتحاد الرفيق / باتشو األمين العام المساعد.

يوليو
1	  : المؤتمر الدولي المشترك لالتحاد واتحاد نقابات عمال مصر حول حقوق العمال المهاجرين و الذي ُعقد في القاهرة - مصر بحضور 
األمين العام لالتحاد ورئيس اتحاد عمال مصر / محمد جبالي واألمين العام لإلتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الرفيق/ رجب معتوق 

وممثلين من الصين والسودان وقبرص واليونان وروسيا وبلدان أخرى.
3 -5	  : ندوة دولية في االكوادور ومثل االتحاد الرفيق/ روميرو عضو المجلس الرئاسي والرفيق / رامون رئيس المكتب االقليمى ألمريكا 

الالتينية والكاريبي.
12 : نظمت اللجنة التابعة لالتحاد والخاصة ببنجالدش ندوة وطنية حول التعديالت المقترحة لقانون العمل 2006	  في قاعة اجتماعات 

وحدة المراسلين بدكا - بنجالدش. وحضر هذه الندوة محامون بارزون ومفكرون وقادة نقابيون من قطاعات مختلفة بالدولة.  وحث 
المتحدثون بالندوة بشدة الحكومة لتعديل قانون العمل 2006 للتأكيد على حقوق العمال ومصالحهم. ومثل االتحاد الرفيق/ اسالم خان 

عضو المجلس الرئاسي واألمين العام التحاد عمال بنجالدش ومنسق اللجنة المشتركة التحادات نقابات عمال بنجالدش.
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23	  : اجتماع اتحاد النقابات الدولي للتشييد واألخشاب في لشبونة - البرتغال ومثل االتحاد الرفيق/ آرثر.
28 - 31	  : المؤتمر الوطني الحادي عشرة لنقابات عمال فيتنام و الذي ُعقد في هانوي – فيتنام . ومثل االتحاد الرفيق/ ماهديفان األمين 

العام المساعد ورئيس المكتب االقليمى آلسيا والمحيط الهادي.

أغسطس 

10 - 12	  : بحضور األمين العام التحاد النقابات الدولي للطاقة و مناضل الحركة الطبقية الموجهة التحاد النقابات العالمي الرفيق/ سيمون 
و مندوبون من نيبال وفيتنام، ُعقد المؤتمر السابع إلتحاد العاملين بالكهرباء في الهند و الذي ُعقد في كانشيبورام - تاميل نادو - الهند. هذا 

و قد جاء هذا المؤتمر التاريخى بمشاركة اتحاد النقابات الدولي للطاقة وشركاء اخرين نتيجة لقرارات المكتب التنفيذى التحاد الطاقة لدعم 
وبناء وحدة اتحاد الطاقة في المناطق المتعددة. كما كان المؤتمر ثريا بالمناقشات والتعهدات وكان محطة واضحة لتكثيف النضال العمالي 

حول التحديات في قطاع الكهرباء والطاقة. واألكثر أهمية أن هذا المؤتمر كان برهانا لالهتمام المشترك والتضامن الدولي.
16 – 20	  : الجامعة الصيفية الدولية الثانية بالجزائر والتي ُعقدت بالجزائر ومثل االتحاد الرفيق / بن شيخة مستشار االتحاد للشؤون 

االفريقية.
21 – 22	  : ندوة دولية لمركز الدراسات النقابية في البرازيل – ساو باولو حول البانوراما الدولية. وشارك الرفيق / باتشو في الندوة نيابة 

عن االتحاد.
23 – 24	  : المؤتمر العام الثالث إلتحاد عمال البرازيل و الذي ُعقد في ساو باولو - البرازيل وترأس وفد االتحاد األمين العام الرفيق/ 

جورج مافريكوس والرفيق/ باتشو األمين العام المساعد والرفيق/ رامون رئيس المكتب االقليمى ألمريكا الالتينية والكاريبي.
23 - 25	  : االجتماع الدولي » الوفاء« الذي ُعقد في جنوب لبنان ومثل االتحاد الرفيق/ الياس بالطاس.

26	  :  ُعقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة بوليفيا بين وفد اتحاد النقابات العالمي ورئيس بوليفيا الرفيق/ مورالس وقد مثل قيادة 
االتحاد األمين العام الرفيق/ جورج مافريكوس والسكرتير االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي الرفيق/ رامون. وخالل االجتماع المطول 

كان هناك تبادل ملحوظ للمواقف حول القضايا المعاصرة والحاسمة المتعلقة بالشعب العامل وضرورة تكثيف النضال العمالي ضد 
الرأسمالية واالمبريالية. وُعقدت كذلك اجتماعات هامة مع اللجنة التنفيذية التحاد عمال بوليفيا ونقابة المعلمين.

سبتمبر 
3 - 5	  : المنتدى الدولي التاسع حول العولمة االقتصادية والنقابات العمالية و الذي ُعقد في بكين - الصين باستضافة اتحاد عمال عموم 

الصين تحت شعار » فرص متكافئة وتنمية مشتركة » وشارك االتحاد في اعمالة بوفد رفيع المستوى برئاسة الرفيق/ شعبان عزوز رئيس 
االتحاد والرفاق/ جورج مافريكوس األمين العام و دفروى األمين المساعد و عدنان عزوز عضو اتحاد عمال سوريا و مصطفي رستم من 

اتحاد عمال مصر و أندا المنسق العام التحاد النقابات العالمي.
9 – 11 : االجتماع التحضيرى الدولي الثالث من أجل ال  WFYS	   الثامن عشر و الذي ُعقد في نيودلهى - الهند ومثل االتحاد الرفيق/ 

باهارثورهاري عضو المجلس الوطني العام التحاد نقابات الهند.
9 – 15	  : المعسكر األول لشباب االتحاد و الذي التئم في الرناكا – قبرص بضيافة الرفاق من اتحاد عمال قبرص بيو . وشارك ممثلون 

شباب من 23 نقابة من 20 دولة في هذه المعسكر في مظاهرة الحادى عشر من سبتمبر جنبا الى جنب مع شعب قبرص في المسيرة 
الحاشدة المناهضة لالمبريالية امام السفارة األمريكية بنيقوسيا. 

وكان للنقابيين الفرصة لعقد اجتماع مع  سوتيريوال عضو اللجنة التنفيذية التحاد عمال بيو وتحاوروا حول القضية القبرصية واالقتصاد 
القبرصي. وشاركوا كذلك في مسيرة حاشدة في الرناكا وزاروا المقر العام التحاد عمال بيو في نيقوسيا وتابعوا خطاب الرفيق / بامبيس 

نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي واألمين العام التحاد بيو في قبرص. 
هذا و تبادل المشاركون أيضا الخبرات المتعلقة بالحركة العمالية والشبابية في بلدانهم اثناء التحاور حول مواقف واستراتيجيات اتحاد 

النقابات العالمي. وكان للنقابيين الشباب الفرصة لحضور الندوة الرئيسية حول تاريخ اتحاد النقابات العالمي. وكان العرض الرئيسى من 
ِقبل الرفيق/ جورج مافريكوس األمين العام لالتحاد. وتم الترحيب بالمنتدى من ِقبل الرفيق/ بامبيس األمين العام لبيو المنظمة المستضيفة 

ونائب رئيس اتحاد النقابات العالمي.
11 - 13	  : في اطار البرامج التثقيفية المكثفة لالتحاد، زار الرفيق / بويكس عضو المجلس الرئاسي لالتحاد جمهورية الكنغو الديمقراطية 

لتقديم محاضرات ومواد تثقيفية من المدرسة النقابية التحاد النقابات العالمي الى اعضاء االتحاد في البلد. 
	 وهذا التدريب النقابى يركز على القضايا الهامة للحركة النقابية للطبقة الموجهة المعاصرة وتاريخ الحركة النقابية الدولية واستراتيجياتها 

والتكتيكات والقضايا الجوهرية حول نوعية الحركات التي نأمل اليها هذه االيام لمواجهة الهجوم المناهض للعمل ضد الحقوق العمالية.
13	  : ورشة عمل دولية حول العمال المهاجرين والتي تم تنظيمها في أوديسا - أوكرانيا بضيافة نقابة عمال اوكرانيا للعمال المهاجرين 

وبمشاركة نقابة عمال روسيا للعمال المهاجرين ونقابات ومنظمات عمالية اوكرانية أخرى. كانت ورشة العمل تحت عنوان » هجرة 
العمل في العالم الحديث والعمال المهاجرين والنقابات العمالية ونقابات عمال العمال المهاجرين : االهداف والتحديات والفرص ». ومثل 

االتحاد الرفيقة / اليكسندرا رئيس قسم االعالم واالتصال.
17 – 21	  : قام المكتب المركزي لالتحاد في أثينا - اليونان بتنظيم دورة للنقابيين الشباب من الدنمارك بروح قرارات المجلس الرئاسي 

السادس لتعزيز التثقيف النقابي.
23	  : المنتدى الدولي األول للمنظمات غير الحكومية واليونسكو و الذي ُعقد في باريس - فرنسا ومثل االتحاد الرفيق/ موكانو المختصة 

في علم النفس والممثل البديل لالتحاد في اليونسكو.
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أكتوبر 

3	  : تم تنظيم يوم الحراك العالمي بنجاح من قبل اتحاد النقابات العالمي وأعضائه وأصدقائه حول المطالب الحيوية لل » الغذاء - الماء - 
الدواء - الكتب - المسكن للجميع ». وتم تنظيم إعتصامات ومظاهرات وأنشطة بحضور مئات اآلالف من العمال حول العالم وتم توزيع 

مواد مفيدة للغاية ومطبوعات بهذا المضمون والمطالب وتمت المناقشات في جميع انحاء العالم.
5 – 6 : المؤتمر العام العادى السادس عشر للFIR	   و الذي ُعقد في صوفيا - بلغاريا ومثل االتحاد الرفيقة/ جيلدا عضو األمانة العامة 

من كوبا.
16 – 31 : الجلسة ال 319	  لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية والتي ُعقدت في جنيف - سويسرا ومثل االتحاد الرفيق/ ماكسيموس استاذ 

الدراسات السياسية في جامعة جنيف والرفيقة/ تاسيا الباحثة اقتصادية.
19	  : تم تنظيم حدث تضامني بالمشاركة مع اتحاد عمال اليونان بامي في أثينا - اليونان للتضامن مع نضال العمال في بنجالدش من أجل 

أجور و حقوق عمالية و اجتماعية أفضل. وحضر الحدث عمال بنجالدش المهاجرين الذين يعيشون ويناضلون في اليونان.
24 - 25 : اجتماع مكتب االتحاد آلسيا والمحيط الهادي و الذي ُعقد في مركز التدريب ببورت ديكسون - ماليزيا. وحضر هذا االجتماع 
132 قيادة نقابية عضو وصديق من 15 دولة من أجل التحاور وتحليل مشاكل العمال في المنطقة والنتائج الختامية حول مواقف وخطة 

العمل إلتحاد النقابات العالمي وأعضائه في المنطقة. واعتمد االجتماع اعالنا تحت عنوان » اعالن ماليزيا« و الذي وضع فصال مشتركا 
لمطالب االعضاء والمنظمات الصديقة إلتحاد النقابات العالمي في منطقة آسيا والمحيط الهادي وكذلك البرنامج المؤكد للعمل ليتم االلتزام 

به في المنطقة. 
و في 24 اكتوبر تم تنظيم ندوة نقابية للشباب بحضور القادة النقابيين االقليميين الذين قدموا لحضور اجتماع االتحاد لمنطقة آسيا والمحيط 

الهادي. وتم تقديم خطاب ُملهم من ِقبل الرفيق/ جورج مافريكوس األمين العام حول تاريخ االتحاد من عام 1945 – 2013 » تاريخ 
النضاالت ». 

اختتم اجتماع اتحاد النقابات العالمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي يوم 25 اكتوبر سبقه احتفال افتتاحي رائع تاله خطاب ترحيب من ِقبل 
األمين العام لمركز التدريب  NUBE الرفيق/ سليمان قبل أن يتوجه األمين العام لالتحاد بالخطاب الرئيسي للوفود الممثلة للحركة النقابية 

للطبقة الموجهة في أسيا والمحيط الهادي.
وناقش االجتماع االقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقرر باإلجماع تأسيس مكتب شبه اقليمى جديد برئاسة الرفيق/ سليمان األمين العام 

لمركز ماليزيا على ان يكون مقره بماليزيا. و من الضروري من أن يشتغل هذا المكتب و أن يكون نشطا.
24 - 26 : المؤتمر العام الثانى التحاد النقابات الدولي للمعادن والمناجم و الذي ُعقد في ريو ديجينيرو - البرازيل بمشاركة 15	  دولة وتم 

انتخاب قيادة جديدة برئاسة اتحاد عمال المعادن في البرازيل . ومثل االتحاد الرفيق/ باتشو األمين العام المساعد.
28 - 29	  : المؤتمر الدولي التحاد نقابات المعلمين حول التعليم بعنوان » دور المعلمين اليوم ومدارس اليوم والتعليم العام والديمقراطية 

في التعليم« وقد ُعقد بنجاح عظيم بالبرلمان االوروبى في بروكسل - بلجيكا. وترأس هذا المؤتمر الرفيق/ اورالندو بيريز األمين العام 
من فنزويال والرئيس الرفيق/ حسن اسماعيل من لبنان الذين تم انتخابهما في المؤتمر العام التحاد المعلمين الذي ُعقد في كراكس - 

فنزويال في سبتمبر 2012. حضر المؤتمر نقابيون من 16 دولة من كل انحاء العالم وناقش الحضور دور المعلمين والتثقيف العمالي 
اليوم والمبادرات التي من شأنها مساعدة التنسيق لنضال العاملين بالتعليم في كل انحاء العالم. و قد جاء هذا الحدث والنشاط الهام التحاد 

المعلمين بعد سنوات عديدة من الغياب.
28 - 30	  : مؤتمر منظمة الوحدة النقابية االفريقية » أواتو » للتضامن مع نضال شعب الصحراء الغربية و الذي ُعقد في ابودجا - 

نيجيريا. ومثل االتحاد الرفيق/ عبد الكريم موتاغو عضو المجلس الرئاسي من نيجيريا.
CGT/FL/CSG/TDSB/ 28 - 31 : بالتعاون والتنسيق بين اتحاد النقابات العالمي ومنظمة اليونسكو ونقابات الغابون  	 

CODETRAG، تم عقد ندوة اقليمية في ليبرفيل - الغابون جمعت النقابات الفرانكفونية تحت عنوان » التعليم في افريقيا، المفتاح للتنمية 
االقليمية ». هذا و نذكر أن الرفيق/ اتيان موسافو من الغابون هو منسق المكتب الجديد لالتحاد للدول الناطقة بالغة الفرنسية ومقره ليبرفيل 

- الغابون. 
29 - 31	  : المنتدى الشبابى الثامن لمنظمة اليونسكو و الذي ُعقد في مقر المنظمة بباريس - فرنسا ومثل االتحاد الرفيق / جولين هوك 

األمين العام التحاد النقابات الدولي  للزراعة و والصناعات الغذائية.
30 : المؤتمر الدولي لالتحاد حول االسبستوس وعواقبه على العمال الذي ُعقد في أثينا - اليونان. حضر هذا المؤتمر 20	  مشاركا من دول 

عديدة وأخصائيون وأطباء مهنيون ومفتشو عمل من وزارة العمل في اليونان و جميعهم اعتلى المنصة في هذا الحدث الهام. .

نوفمبر 

3 - 6 : الحلقة الدراسية الدولية التحاد  NUMSA	  حول بناء التنمية البديلة في تغيير المفهوم السياسي واالقتصادى العالمي و الذي ُعقد 
في جوهانسبرج - جنوب افريقيا ومثل االتحاد الرفيقة / اليكسندرا رئيس القسم االعالمى واالتصال.

4 - 8	  : االجتماع الفنى الثالثي لمنظمة العمل الدولية حول العمالة المهاجرة  الذي ُعقد في جنيف - سويسرا ومثل االتحاد الرفيق 
السويسري ايستيبان مينوز.

5 - 20 : جلسة المؤتمر العام ال 37	   لمنظمة اليونسكو والتي ُعقدت في باريس - فرنسا ومثل االتحاد الرفيق / ابوستلوس الممثل الدائم 
لالتحاد في منظمة اليونسكو.

19 - 23 : الجمعية العامة ل NTUI	  والتي ُعقدت في كيراال - الهند وأرسل االتحاد رسالة تحية وتقدير.
21 - 23	  : المؤتمر االقليمى للنقابات في القطاع المالي لجنوب شرق اوروبا الذي ُعقد في سرايفو - البوسنة والهرسك ومثل االتحاد 
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الرفيقة/ اليكسندرا رئيس قسم االعالم واالتصال.
23 - 24	  : المؤتمر العام الثالث عشر للنقابة الوطنية لمناضلي المقاومة الوطنية والجيش الديمقراطي لليونان و الذي ُعقد في أثينا - 

اليونان ومثل االتحاد الرفيق / ابوستلوس ممثل االتحاد لدى منظمة اليونسكو والرفيق / مصطفي فايي من السنغال.
24	  : حضر االتحاد ندوة حول موضوع » العدوان االمبريالى في شرق المتوسط في خضم االزمة االقتصادية الرأسمالية ومخاطر 

الحرب العالمية وموقف منظمات االتحاد الديمقراطي الدولي للمرأة » الذي تم تنظيمه من ِقبل اتحاد المرأة في اليونان. حضر الندوة أيضا 
ممثلون عن المنظمات النسائية من أوروبا والدول العربية ومجلس السالم العالمي وممثل عن WFDY  واللجنة اليونانية من أجل خفض 

التوتر الدولي والسالم. ومثل االتحاد الرفيقة/ جيلدا عضو األمانه العامة من كوبا.
29	  : اجتمع وفد من االتحاد مكون من الرفاق/ األمين العام جورج مافريكوس وجيلدا شاكون ومصطفي فايي باللجنة التنفيذية لالتحاد 

البحري لليونان وانتهوا باتفاق مشترك بالتدخل في منظمة العمل الدولية و الهيئات الدولية األخرى.

ديسمبر

3 - 5 : ورشة عمل اقليمية بين االتحاد واتحاد VGCL	  لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول اتفاق المفاوضة الجماعية وتنمية العضوية 
والتي ُعقدت في هانوي - فيتنام ومثل االتحاد الرفيق/ داف روي األمين العام المساعد من الهند والرفيقة / اليكسندرا رئيس قسم االعالم 

واالتصال باالتحاد.
6 - 9	  : لقاء ثنائى في كمبوديا بين االتحاد والمجلس الكمبودي للنقابات الوطنية ومثل االتحاد الرفيقة / اليكسندرا رئيس قسم االعالم 

واالتصال.
10 - 11	  : ندوة لالتحاد حول الصحة والسالمة في باكستان ومثل االتحاد الرفيقة / اليكسندرا رئيس قسم االعالم واالتصال.

14 - 16	  : المؤتمر العام للمؤتمر الوطني التحاد العاملين بالبترول والغاز في الهند واجتماع اللجنة التنفيذية التحاد نقابات الطاقة ومثل 
االتحاد الرفيقة/ اليكسندرا.

7 - 13	  : االحتفال العالمي للطلبة والشباب وحضر االتحاد هذا الحدث الشبابي الدولي الهام والمناهض لالمبريالية  وتم تنظيمه من ِقبل 
االتحاد العالمي للشباب الديمقراطي. وشارك االتحاد بوفد شبابي من 7 رفاق برئاسة الرفيق/ راموس منسق االتحاد في سكرتارية الشباب 

وكل من الرفاق/ مصطفي من السنغال و ماريانا من نيكاراجوا و سيباندا من جنوب افريقيا و مينديز من السلفادور و كلوتى من جنوب 
افريقيا و لياس بلطاس و بوكس اعضاء المجلس الرئاسي باالتحاد و ادجر من االكوادور بضيافة المدرسة النقابية باإلكوادور  وكان القاء 

نضالى وحار بين وفد االتحاد والوفود الدولية من 15 دولة مشاركة في االحتفال.
10 - 13	  : ندوة االكتراف - منظمة العمل الدولية حول » مؤسسات سوق العمل والقوى العمالية« التي ُعقدت في جنيف - سويسرا ومثل 

االتحاد الرفاق/ ايستبان مينوز و زيالدا سبستيان.
14	  : مشاركة وفد من االتحاد في الوقفة االحتجاجية أمام القنصلية القبرصية في اليونان للتضامن مع نضال الشعب القبرصي.

16 - 18	  : قام المكتب االقليمي للدول الناطقة بالغة الفرنسية بنشاطه الثاني خالل أيام قليلة بعد تأسيسه بعقد ندوة في النيجر حول أهمية 
التعليم وقام بتنظيمها واستضافتها الرفيق / عبده اسحاق عضو لجنة الشباب باالتحاد واألمين العام لنقابات الزراعة في النيجر بحضور 

الدول المجاورة مثل مالي والسنغال. ومثل المكتب االقليمى للدول المتحدثة بالغة الفرنسية الرفيق/ اتيان من الغابون.
17	  :  وقفة احتجاجية لوفد من االتحاد أمام سفارة كازاخستان في اليونان للتضامن مع » زهانارتو« ونضالها من أجل الحقوق النقابية.

17 - 20 : مؤتمر ال ODT	   حول الهجرة في الرباط – المغرب ومثل االتحاد الرفيق/ مصطفي فايي من السنغال.
22 - 23	  : ندوة عن الصحة والسالمة المهنية في رام هللا -  فلسطين ومثل االتحاد الرفيق/ محمد اقنيبى ممثل فلسطين ومستشار الشؤون 

العربية باالتحاد. 
30 : ندوة االتحاد في كينجالي - رواندا حول التنمية الريفية بالتعاون مع اتحاد STAVER	  لتعزيز حضور االتحاد في البلد وتوضيح دور 

عضونا.

اجلزء الثانى

استضافة الوفود األجنبية 

يناير 

14 - 16	  : قام وفد مكون من ثالثة اعضاء من احتاد عمال العراق برئاسة الرفيق/ قاسم حامد رئيس االحتاد و كل من الرفاق/ باسم عباد 
وحسني حسن بزيارة املقر الرئيسي لالحتاد وعقدوا اجتماعا ثنائيا مع األمانة العامة. 

	 وفي جو من الود وافق احتاد عمال العراق واحتاد النقابات العاملي على تعزيز العالقات وااللتزام بخطة العمل املشتركة في املستقبل. وخالل 
الزيارة كان الحتاد عمال العراق برنامج ثري من اللقاءات السياسية واملناقشات.

22	  :  زار وفد من نقابيني يابانيني املقر الرئيسي لالحتاد. و وافق الطرفان على تعزيز العالقات في جو من الود و التفاهم.
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فبراير

17 - 20	  : زار وفد رفيع املستوى حلركة مارشا باتريوتيكا السياسية واالجتماعية في كولومبيا  مكون من كل من الرفاق/ كالديرون من 
قسم العالقات الدولية و روميرو عضو احلركة وعضو اجمللس الرئاسي باالحتاد.

أبريل

22 - 25	  : بناء على دعوة من االحتاد، قام وفد نقابي من نقابة املهاجرين من اجلمهوريات السابقة باالحتاد السوفيتى بزيارة املقر الرئيسي في 
أثينا. و عقد الوفد اجتماع مع سكرتارية الهجرة باحتاد عمال اليونان بامى وقادة احتاد النقابات العاملي. ووافق الطرفان على خطة  عمل 

مشتركة للدفاع عن احلقوق االقتصادية للمهاجرين وللهجوم املضاد ضد العنصرية وظاهرة الفاشية اجلديدة في أوروبا والعالم. .
      

مايو

17	  : ُعقد اجتماع رفيع املستوى بني قادة االحتاد واالحتاد الدولي لنقابات العمال العرب في املقر الرئيسي لالحتاد. واجتمع الرفيق / رجب 
معتوق األمني العام الحتاد النقابات العرب مع الرفيق / جورج مافريكوس األمني العام الحتاد النقابات العاملي والرفيق / باتشو األمني العام 

املساعد والرفيقة / جيلدا عضو األمانة العامة والرفيق/ محمد اقنيبى ممثل احتاد عمال فلسطني ومستشار الشؤون العربية وناقشوا بروح 
من الود التطورات في العالم العربى والدولي ودور املنظمتني والتعاون القوي بني املنظمتني. وتضمن اللقاء كذلك برنامجا ثريا من األنشطة 

املشتركة في العالم العربى واملناطق األخرى.
27 – 31	  : بناء على دعوة االحتاد، قام األمني العام وثالثة اعضاء اخرون من قيادات النقابات العمالية للسكك احلديدية في فرساي و تراباس 

– فرنسا  بزيارة املقر الرئيسي لالحتاد في أثينا من أجل عقد حوار ثنائى مع قادة االحتاد وبامي ... وكجزء من الزيارة قام الوفد بزيارة مصنع 
السكك احلديدية في اليونان وحتاوروا مع العمال. ومن منطلق تبادل اخلبرات، فقد مت التأكيد على املشاكل الرئيسية املشتركة وهى 

خصخصة قطاع السكك احلديدية  وقسوة الهجوم  ضد عالقات العمل.
وقام الوفد الفرنسي بدعوة وفد من احتاد عمال بامي للسكك احلديدية لزيارة فرنسا بهدف تعزيز تعاون قوى الطبقة املوجهة في قطاع 

السكك احلديدية .

 يونيو
 

9 - 12	  : اجتماع حاسم بني قادة الكوساتو واالحتاد الذي ُعقد في جو ايجابي للغاية واملودة على مدار يومني بزيارة وفد احتاد عمال جنوب 
افريقيا للمقر الرئيسي الحتاد النقابات العاملي في اثينا - اليونان. 

وترأس الوفد الرفيق/ فافي األمني العام و كل من الرفاق / جيمس النائب األول للرئيس و سيمون األمني العام الحتاد CEPPWAWU ورئيس احتاد 
النقابات الدولي للطاقة و مايكل رئيس احتاد    NEHAWU ونائب رئيس احتاد النقابات العاملي و ماسيموال األمني العام ل FAWU و سكولو 

.POPCRU و شيماجنا النائب األول لرئيس ال SACCAWUاألمني العام ل
اجتمع الوفد باألمني العام لالحتاد الرفيق/ جورج مافريكوس واألمني العام املساعد الرفيق/ داف روي والرفيق/ بيروس عضو اجمللس الرئاسي 

والرفيق/ محمد اقنيبى ممثل فلسطني باالحتاد. 
وخالل الزيارة  وجه قائد احتاد الكوساتو خطابا في االجتماع املفتوح مع نقابيني يونانيني من احتاد بامي حيث كان للرفاق/ فافي و ماسيموال 

الفرصة لتقدمي وحتليل املوقف في جنوب افريقيا وحتديات و نضال الطبقة العاملة في جنوب افريقيا للتغلب على تأثيرات األزمات والبطالة 
والفقر.

نوفمبر 
	11	  : زار وفد من احتاد عمال باكستان مكون من الرفاق/ محمد سعيد املؤسس واألمني العام لالحتاد الباكستانى و عطية سليم رئيسة 

االحتاد للمقر الرئيس الحتاد النقابات العاملى .
13 – 15 : بدعوة من االحتاد لوفد من ال   FNIC-CGT	   برئاسة الرفيق/ موريرا االمني العام و اميانويل و جريفت اعضاء احتاد السى جى تى لزيارة 

املقر الرئيس فى اثينا من اجل عقد اجتماع  ثنائى  بني قادة االحتادين .
24	  : عقد اجتماع رفيع املستوى بني قادة االحتاد ووفد االحتاد الدولى للعمال العرب برئاسة الرفاق/ ابراهيم غندور رئيس احتاد عمال السودان 

و غسلن غصن االمني العام الحتاد عمل سى جى تى لبنان و صالح العجبى السكرتير القومى الحتاد عمال اجلزائر و جمال دسوقى نائب 
رئيس احتاد عمال مصر و مصطفى رستم مدير العالقات الدولية فى احتاد عمال مصر و محمد اقنيبى من احتاد عمال فلسطني اجتمعوا 
مع االمني العام الرفيق/ جورج مافريكوس و ليوناردو االمني العام الحتاد عمال ايطاليا اليو اس بى و جيلدا عضو االمانة العامة . وقد جرت 

املناقشات فى جو من الود ومتخض عنه ميالد حتالف قوى جديد بني املنظمتني من اجل تعزيز العرب واحلركة النقابية الدولية .
23 – 26 : زيارة وفد بولندى مكون من ثالثة اعضاء من OPZZ	  برئاسة الرفاق/ ظوفيا مدير العالقات الدولية الحتاد نقابات عمال الصناعات 
الغذائية و بالكا رئيس االحتاد وعضو مجلس االوبز و اندريز رئيس احتاد نقابات صناعة االلبان وعضو رئاسة االوبز قاموا بزيارة املقر الرئيس 

فى اثينا وعقدوا اجتماعا ثنائيا مع االمانة العامة فى جو من الود ووافق الطرفان على تعزيز العالقات وحتقيق خطة العمل املشتركة فى 
املستقبل القريب.
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الجزء الثالث

1. امللتقى الثاني لعضوية النقابات االفريقية الحتاد 
النقابات العاملي

4 – 6 فبراير 2013 اخلرطوم - السودان. 

2. عيد العمال 2013.



تقرير 2013

3. املدرسة النقابية الحتاد النقابات العاملي
11 – 13 سبتمبر 2013 . كينشاسا - الكنغو 

4. معسكر الشباب األول الحتاد النقابات العاملي 
9 - 15 سبتمبر 2013 . الرناكا - قبرص 

5. يوم احلراك العاملي الحتاد النقابات العاملي 
3 أكتوبر 2013.
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 APRO -6. اجتماع احتاد النقابات العاملي
25 - 26 اكتوبر 2013 . بورت ديكسون - ماليزيا 

7. مؤمتر احتاد النقابات العاملي الدولي حول االسبستوس 
30 أكتوبر 2013  أثينا - اليونان

 



تقرير 2013

8.  مشاركة احتاد النقابات العاملي في املهرجان العاملي 
الثامن عشرة للشباب والطلبة

7 - 15 ديسمبر 2013.

 اجلزء الرابع

املنشورات لعام 2013

ألبوم فوتوغرافي الكتروني للنشاطات التي   .1
نُظمت خالل يوم احلراك العاملي، 3 أكتوبر 2013.



تقرير 2013
أثينا، اليونان
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