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اليونان : مت عقد ملتقى نقابى 
عربى ناجح فى أثينا

اثينا –  في  العالمي  النقابات  العربي إلتحاد  النقابي  اللقاء  كبير جرى  بنجاح 
13 دولة  39 مندوباً نقابياً من  12-11 2014-5- بحضور  اليونان يومي 
القضايا  اهم  فيها  وناقشوا  كلماتهم  نقابياً  ممثاًل   26 اعتلى  اليومين  وخالل 

الساخنة والحاسمة التي تواجه المنصة والقوا
العمال العرب والحركة العمالية العربية والتضامن األممي واألنشطة النقابية 

من اجل دعم القضية الفلسطينية .
للمنطقة  طموحة  عمل  وخطة  قرار  على  التصويت  الى  المشاركون  وخلص 
النقابات  إلتحاد  المهمة  والنشاطات  المبادرات  من  سلسلة  تتضمن  والتي 
العالمي والمنظمات المنتسبة والصديقة في العالم العربي .مرة اخرى اعرب 
المشاركون في الملتقى عن دعمهم الغير مشروط لنضال الشعب الفلسطيني 
وقضيته والدفاع عن حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة … وفي اقرب 
لجميع  مفصلة  إعالمية  نشرة  بإصدار  العالمي  النقابات  إتحاد  سيقوم  وقت 
للفترة  لها  المخطط  والنشاطات  والفعاليات  اللقاء  لهذا  الهامة  المعلومات 

المقبلة الزمنية 

تم التصويت باإلجماع على القرارات مما ُيعطى اتحاد النقابات العالمى دوافع فى العالم العربى 

الدورية النشرة 
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بخالص العالمى  النقابات  اتحاد   يتوجه 
العالم من  وأصدقائه  ألعضائه   الشكر 
كان وقد   . ومشاركتهم  لحضورهم   العربى 
 هناك اهتمام بالغ لهذا الملتقى , وأكدت كل

. المداخالت على أهميتها
غير النقابات  الى  الخاص  بالشكر   ونتوجه 
صداقة عالقات  لديهم  ولكن   االعضاء 

. ويثمنون عمل اتحاد النقابات العالمى
دولة  13 من  نقابى   30 الملتقى   حضر 

 عربية

 ُيعقد ملتقانا فى فترة حاسمة للطبقة العاملة
الدولى واإلقليمى والقطاعى المستوى   على 
للنظام األمد  طويلة  العميقة  األزمة  ان   . 

 الرأسمالى ُتولد الفقر والبطالة والخصخصة
. للدول  للثروة  المنتجة  المصادر   ونهب 
 تستخدم الحكومات هذه األزمة كذريعة لسلب
المعاشات  , فاألجور   . العمال  من   الحقوق 
تم  . للهجوم  تتعرض  االجتماعى   والضمان 
فقط ولكن   . االجتماعية  المزايا   تخفيض 
 ارباح المجموعات االحتكارية وأرباح رأس
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كلمة افتتاح األمني العام
 مع اتحاد النقابات العالمى من أجل حركة نقابية "

" عربية طبقية موجهه ونضالية وقوية

اتحاد عام  امين  تحدث   , الملتقى  ُعقد  حيث  اإلطار   بوضع 
العميقة األزمة  حول  االفتتاح  كلمة  فى  العالمى   النقابات 
والبطالة الفقر  ُيولد  الذى  الرأسمالى  للنظام  األمد   وطويلة 

.. والخصخصة ونهب المصادر المنتجة للثروة فى الدول
مافريكوس كما أوضح جورج  االستغاللى  النظام   بجانب هذا 
 : " قد تكثفت العدوانية االمبريالية فى كل القارات " , مولدًة
 باستمرار مخاطر كبيرة للطبقة العاملة . وبصورة خاصة : "
 فى الجنوب الشرقى للبحر المتوسط , االعتداءات االسرائيلية
الفلسطينى للنضال  فتاك  وتهديد  لمنطقتنا  الخطر  مصدر   هى 

.
على الضوء  العالمى  النقابات  التحاد  العام  األمين   القى 
العالم  الحقائق حيث : " المرتزقة المأجورين من كل انحاء 
وذكر  ." االمبرياليين  من  مدعومين  سوريا  فى  تجمعوا   قد 
 باألخص : " هؤالء الذين يزعمون بأن التدخالت من الخارج
 فى سوريا هى من اجل " الديمقراطية" و"الحريات" فما هم
 إال منافقون. بل إن الهدف الرئيسى لالمبرياليين هو " شرق
 اوسط جديد " بعشرات من الدويالت الصغيرة وُدمى ألمريكا

 . واالتحاد االوروبى
 وأعاد التأكيد على ان ما ُيسمى " الربيع العربى ", قد أعاد
" و للشعب  المناهض  الشتاء   " تسميته  مافريكوس   جورج 
 أن اآلمال المستثمرة من ِقبل اناس بسطاء فى هذا " الربيع"

. قد اثبتت بسرعة انها زائفة

 ومع اآلخرين , تحدث حول نشاط اتحاد النقابات العالمى الثرى
النضال وصفوف "تعزيز  الى  يهدف  العربى حيث  العالم   فى 

." الطبقة الموجهه واألممية الموجهه للنقابات والعمال
العظيمة االحتياجات  عن  تحدث  الرئيسية   كلمته   وباختتام 
النقابات التحاد  الضرورى  من  انه  وحقيقة   , المنطقة   فى 
العمل والمزيد التعزيز والمزيد من  ُقدماً فى   العالمى المضى 

 . من التواجد فى المنطقة
الى باالنضمام  العربية  النقابات  لكل  مفتوحا  نداًء   وأطلق 
افتراءات وقذارة , ومقاومة  العالمى  النقابات  اتحاد   صفوف 
 وتكتيكات التقسيم من ِقبل االتحاد الدولى للنقابات " االتحاد
أممى ادراك طبقى موجه وتضامن  لديهم  كان  اذا   ,  "  الحر 

. وعمل مناهض لالمبريالية ودعم للنضال الفلسطينى

 اختتم كلمته بالقول "  واليوم , وبناء على الخبرة التاريخية
 والموجهة بواسطة قرارات المؤتمر النقابى العالمى السادس
 عشر الذى ُعقد فى اثينا من عام 2011 وبناء على محاور
. ُقدماً  المضى  نستطيع  فنحن   . للعمال  الكبرى   المشاكل 
, البسيط  الشعب  مصالح  اجل  من  المشاكل  حل   ونستطيع 
 وللدفاع عن المعايير المعيشية والضمان االجتماعى وحقوق
البداية وفى  للجميع  افضل  حياة  اجل  من  وللنضال   ,  العمل 
 وقبل كل شيء جيل الشباب . واالستمرار حتى النصر النهائى
 , عالم عدالة اجتماعية خال من البربرية الرأسمالية , وخال

         ." من االستغالل الرأسمالى , خال من الظلم االجتماعى



كلمة افتتاح األمني العام

( استكمال الصفحة 1 )
هى هذه   . باستمرار  تتزايد  التى  هى   المال 
نظام  . العالم  انحاء  كل  فى  العامة   الصورة 

. استغاللى فاسد
االمبريالية العدوانية  تكثفت   , الوقت  ذات   فى 
مثال احدث  هى  وأوكرانيا  القارات.  كل   فى 
 على ذلك . أوكرانيا بلد ثرى وموضع منافسة
 شديدة بين الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد

  . االوروبى وروسيا
فى االمبريالية  التدخالت  تذكرنا  اذا   ,  وكذلك 
 ليبيا , مالى , وفيما سبق فى العراق وأفغانستان
الشعب ضد  واليوم  والصومال   والسودان  
النظام داخل  المنافسة  ان  ونرى   .  السورى 
 االمبريالى ُتولد باستمرار مخاطر كبيرة للطبقة
 العاملة . وتعزيز المجموعات الفاشية الجديدة
 واألحزاب السياسية العنصرية فى اغلب الدول
بشدة ُتقلق  ان    شأنها  من  التى   األوروبية 

. الطبقة العاملة ككل

 فى الجنوب الشرقى للبحر المتوسط , االعتداءات
وتهديد لمنطقتنا   االسرائيلية هى مصدر خطر 
التى فالمستوطنات   . الفلسطينى  للنضال   فتاك 
على القانونى  غير  ببنائها  اسرائيل   تقوم 
 االراضى الفلسطينية , ورفضها للقبول بتأسيس
. القدس  وعاصمتها  المستقلة  فلسطين   دولة 
السورية للمقاطعات  القانونى  غير   واالحتالل 
, األخرى  العربية  واألراضى  الجوالن   فى 
. ايران  اللبنانى وضد  الشعب   والهجمات ضد 
الحكومات كل  سياسة  ان  على  يؤكد  ذلك   كل 

. االسرائيلية بربرية وامبريالية
 وفى نفس الوقت , نرى المرتزقة المأجورين من
 كل انحاء العالم قد تجمعوا فى سوريا مدعومين
بأن يزعمون  الذين  هؤالء  االمبرياليين.   من 
 التدخالت من الخارج فى سوريا هى من اجل "
 الديمقراطية" و"الحريات" ما هم إال منافقون.

" شرق هو  لالمبرياليين  الرئيسى  الهدف   بل 
 اوسط جديد " بعشرات من الدويالت الصغيرة

 . وُدمى ألمريكا واالتحاد االوروبى
علية ُيطلق  ما   , العربى  العالم  انحاء  كل   فى 
مناهضة "شتاء  اصبح  قد  العربى"  الربيع   " 
اناس ِقبل  من  اآلمال  استثمار  وتم   "  الشعب 
انه بسرعة  لُيثبت  الربيع"   " هذا  فى   بسطاء 

. زائف

 فعلى المستوى النقابى , وفى السنوات األخيرة
 التحاد النقابات العالمى وبعد نقل مقره الى أثينا
 , قام بتطوير عمل هام من اجل تعزيز النضال
 وصفوف الطبقة الموجهه والتوجهات األممية
 . للنقابات العمالية والعمال فى العالم العربى

اكثر العمل  , وعلينا  اكبر  االحتياجات   ,  ولكن 
 وأسرع . ودائما نهدف الى تعزيز اتحاد النقابات
االستراتيجية وعمل  المنطقة.  فى   العالمى 
شمولية وأكثر  رؤية  اكثر  لتكون   والتكتيكات 
االتحاد مساندة   , الوقت  ذات  وفى   ونضالية, 
كل ِقبل  من  العرب  العمال  لنقابات   الدولى 
. انتمائهم  الى  النظر  دون  العربية   النقابات 
 ولكن فقط االدراك الطبقى الموجه هو معيارنا
المناهض والعمل   , األممى  والتضامن   , 
ولكل  . الفلسطينى  النضال  ودعم   لالمبريالية 
, االساسية  القضايا  هذه  تحترم  التى   النقابات 
الكبير التحاد لآلسرة  وندعوهم  احضاننا   نقدم 

. النقابات العالمى

 هذه الفترة لها االولوية للحركة النقابية العربية
لالتحاد والمشِتتة  القذرة  التكتيكات   لمقاومة 
للنقابات " االتحاد الحر " ضد العمال  الدولى 
اتحاد المناضلة وضد  النقابات  , وضد   العرب 

 . العمال العرب
التفتيت وتكتيكات  االفتراءات  من   بالرغم 
تحاول  , للنقابات  المناهضة   والممارسات 

النقابية الحركة  تفتيت  الحر  االتحاد   قيادات 
ونقابات  , مستقلة  ُدمية  نقابات   وبناء 
. نفسها  باعت  صفراء  ونقابات   صغيرة 
مطابقة هى  الحر  لالتحاد  االستراتيجية   وهذه 
الشرق  " اجل  من  االمبريالية   لإلستراتيجية 
 االوسط الجديد " بعشرات من الدويالت الُدمية
 الصغيرة . وسوف تفشل تكتيكات االتحاد الحر
لديهم العربية  العاملة  والطبقة  العمال  فإن   . 
 كبرياء وكرامة وثقافة وحضارة وخبرات غنية
 من النضاالت . وان ممثلين رأس المال الدولى

. سوف يفشلون فى شراء كل ذلك
 وسوف يقف اتحاد النقابات العالمى بكل ثبات

.وصدق مع النقابيين من الوطن العربى

وخطة النتائج  باعتماد  الملتقى  خلُص   وقد 
التالية :العمل 
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 تم التصويت باإلجماع على
 القرارات مما ُيعطى اتحاد
 النقابات العالمى دوافع فى

العالم العربى



خطة العمل

 ادارة مكاتب التحاد النقابات العالمى فى .1
يمكن المكاتب  هذه  ودور   . عربية  دولة   كل 
 ان يكون هاماً . لتعزيز المواقف وخطى اتحاد
, للعمال  النضاالت  ولدعم   , العالمى   النقابات 
 ومساعدة العملية الديمقراطية للحركة النقابية
 فى البلدان العربية . ويمكن للمنظمات النقابية
وتتمتع العالمى  النقابات  التحاد   المنتسبة 
واإلمداد المالية  المصاريف  لتغطية   بالمقدرة 
تكنولوجية ومعدات  وعاملين  صغير   بمكتب 
وأفكارهم مقترحاتهم  تقديم  عليهم   ,  اساسية 

. كتابًة لقيادة اتحاد النقابات العالمى
المنتسبين .2 كل  من  وفد  سفر   يجب 
 واألصدقاء التحاد النقابات العالمى من الوطن
يقدموا وان  نيويورك  الى  السفر   العربى 

 بصورة جماعية مذكرة قرار الى األمم المتحدة
اجل من  العالمى  النقابات  اتحاد  مواقف   مع 
يتم . وسوف  العرب  للعمال   حقوق ومتطلبات 
المركزية المكاتب  ِقبل  من  الوفد  مع   التنسيق 
 التحاد النقابات العالمى وممثل االتحاد فى األمم

. المتحدة
: عقد مؤتمر عربى تحت .3 البحرين   فى 
 عنوان " دور المرأة العاملة فى العالم العربى

".
 : فى مصر .4
مع      للتضامن  القدم  لكرة  مباراة   اقامة 

الفلسطينى الشعب 
 يونيو : ندوة نقابية تحت عنوان 20-23     

." " المفاوضة الجماعية
 مؤتمر نقابى تحت عنوان " البحر االبيض     

." المتوسط  والحركة النقابية
 فى الجزائر : حوار عربى تحت عنوان "  . 5

." دور السكك الحديدية فى العالم   العربى
 فى السودان : فى نوفمبر 2014 ملتقى  .6

. نقابى لعموم افريقيا
حقوق  .7 حول  دولى  ملتقى   : تونس   فى 

. العمال فى قطاعى السياحة والطاقة
لشباب  .8 عمالى عربى  مؤتمر  المغرب   فى 

.العاملين
 ندوات نقابية فى العراق ولبنان وجيبوتى  .9

: ومصر تحت عناوين
 دور منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية

.
. تاريخ فلسطين والعرب

. الصحة والسالمة للعمال
النقابات وموقف  للثروة  المنتجة   المصادر 

. العمالية
. المفاوضة الجماعية

. الحريات والحقوق النقابية
 قررنا بأن يكون الملتقى النقابى العربى .10
 القادم فى لبنان من العام 2015 . وسوف يتم

. عقد هذا الملتقى سنويا فى دول مختلفة
 أقر المؤتمر النقابى العربى بنتائج االمانة .11
تأسيس حول  العالمى  النقابات  التحاد   العامة 
التحاد إقليمى  مكتب   وعمل 
دولة فى  العالمى   النقابات 
. الخليج  ومنطقة   البحرين 
 وإن تأسيس مثل هذا المكتب
ايجابيه خطوه  ُيعد   الجديد 
النقابية الحركة  اجل   من 
 للطبقة الموجهه . وسيكون
 عمل هذا المكتب لتوحيد كل
وتوحيد النضالية   النقابات 
 كل العمال الذين ينتمون الى
 أسرة اتحاد النقابات العالمى
 بغض النظر عن انتماءاتهم
اختالفات أى  أو   الدينية 

. أخرى
العالمى .12 النقابات  اتحاد  يواصل   سوف 
الفلسطينى الشعب  مع  الثابت  الدولى   تضامنه 
 حتى يسترد الفلسطينيين أرض  ابائهم المستقلة
 وعاصمتها القدس . ونطالب على وجه السرعة
التدخل االمبريالى فى سوريا وانسحاب  انهاء 
وإطالق  . العربية  األراضى  كل  من   اسرائيل 
الفلسطينيين السجناء  لكل  الفورى   السراح 
االسرائيلية السجون  فى  المسجونون   والعرب 

. بدون وجه حق
 

هذا اجتماعنا  نتائج  بان  متفائلون   نحن 
حضور من  ُتعزز  سوف  وقراراتنا   وحواراتنا 
العمالية النقابات  فى  العالمى  النقابات   اتحاد 
فعالقة  . الحدودية  والمنطقة  بلدانكم   فى 
والطبقة شعوبكم  مع  العالمى  النقابات   اتحاد 
 العاملة فى العالم العربى عميقة جدا ومستقرة

.وصادقة
التاريخية الخبرة  على  وبناء   ,  واليوم 
النقابى المؤتمر  قرارات  بواسطة   والموجهة 
 العالمى السادس عشر الذى ُعقد فى اثينا من
 عام 2011 وبناء على محاور المشاكل الكبرى
 للعمال . فنحن نستطيع المضى ُقدماً . ونستطيع
البسيط الشعب  مصالح  اجل  من  المشاكل   حل 
والضمان المعيشية  المعايير  عن  وللدفاع   , 
 االجتماعى وحقوق العمل , وللنضال من اجل
 حياة افضل للجميع وفى البداية وقبل كل شيء
 جيل الشباب . واالستمرار حتى النصر النهائى
البربرية من  خال  اجتماعية  عدالة  عالم   , 
 الرأسمالية , وخال من االستغالل الرأسمالى ,

. خال من الظلم االجتماعى
على باالعتراض  المشاركون  كل   صادق 
المنطقة فى  األمريكية  المتحدة  الواليات   ُخطط 
 والتأكيد على وحدة كل العرب ودعم المقاومة
 فى فلسطين والعراق ولبنان ضد ُخطط امريكا
مع تضامنهم  عن  كذلك  وعبروا   .  وإسرائيل 
مياه فى  التاريخية  وحقوقه  المصرى   الشعب 

. نهر النيل

 ندعو كل العمال العرب للعمل واخذ المبادرات
الوقت نفس  وفى   , هذه  العمل  خطة   وتجسيد 
العالمى الحراك  يوم  فى  الفاعلة  المشاركة   , 
اكتوبر الثالث من  فى  العالمى  النقابات   التحاد 
 2014 , وهدفه االساسى هذا العام هو الكفاح

. ضد البطالة
 ولنجعل الثالث من اكتوبر نقطة انطالقة جديدة
للعمال والنقابية  العمالية  الحقوق  كل   لتعزيز 
حقوق استمرار  اجل  من  والنضال   .  العرب 

. العمل والرواتب والضمان االجتماعى

  رئاسة المؤتمر

! َتشاركوا هذه المعلومات ! انشروا مواقف اتحاد النقابات العالمى


