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المؤتمر الثامن عشر التحاد النقابات العالمي
 8-6أيار  ،2022في روما ،إيطاليا.

اعالن روما
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كان المؤتمر الثامن ر
العالم الذي ُعقد يف العاصمة روما بإيطاليا يف  8-6مايو ،2022
عش التحاد النقابات
ي
ا
ً
تاريخيا ً
ً
دوليا للطبقة العاملة.
مؤهًل بسمات فريدة متعددة ،وحدثا
ا
ً
فعل بينما شارك 100
ممثلي  93دولة ،شارك  430مندوبا مسجال يف المؤتمر .شارك  )٪77( 330بشكل ي
ً
( )٪23ر
افتاضيا من جميع أنحاء العالم.
الت امتدت لعقود من الزمن ر
ر
والتا ًما بمبدأ ديمقراطية الطبقة العاملة كما هو
امتثاال للممارسات الغنية ي
اط مجلسا رئاسيا تم فيه
منصوص عليه يف دستور اتحاد النقابات
العالم ،انتخب الكونجرس بشكل ديمقر ي
ي
انتخاب كوادر جديدة ألول مرة.
الرئاس لديه تمثيل من  50دولة تمثل جميع القارات الخمس .النسب المئوية نفسها لألمانة الجديدة
المجلس
ي
يل :بلدان األمانة ،10 :ولجنة الرقابة المالية.7 :
ه كما ي
ولجنة الرقابة المالية الجديدة ي
العالم بالنسبة لكوادر النقابات العمالية الشعبية
يجب تذكر تركيبة المندوبي يف مؤتمر روما التحاد النقابات
ي
ً ً
ر
أمميا حقا،
الطبق .كان مؤتمر روما
بروح الطبقة العاملة الشجاعة ،والقناعة ،والبساطة ،والتضحية ،والنضال
ي
ر
اط ،ومنفتح ،ومتعدد األلوان ،ومؤتمر للعمال .هذه دروس تم تعلمها وإثرائها خالل
وطبق التوجه ،وديمقر ي
ي
ستة وسبعي سنة طويلة من النضاالت الثورية الطبقية الموجهة من قبل الكوادر المنتسبة التحاد النقابات
العالم ضد بربرية الرأسمالية.
العالم يف جميع أنحاء العالم بقيادة قيادة اتحاد النقابات
ي
ي
ً
ر
ر
الت تواجه
الت تم التقاطها الصعوبات ي
اعتل المنصة  99مندوبا .خالل محادثات المندوبي ،تمثل الصورة ي
تلق المؤتمر الرسالة مرة أخرى مفادها أن كل رصاع ر
حركتنا ف بلدانهم .ر
إقليم أو
محل أو
طبق صغت أو كبت،
ي
ي
ي
ي
ر
الذات البناء والنقد الذي ظهر يف
العمال .وقد أدى النقد
العالم للنضال
دول ،هو جزء من النظام
ي
ي
وطت أو ي
ي
ي
ر
سء ،يظهر خاصية عمالية حقيقية تذكرنا
عدد من الخطب إل إثراء المحادثات بشكل كبت .هذا ،ان دل عل ي
الحتم للريادة والطليعة يف اإلطاحة الثورية بالرأسمالية تحت قيادة الطبقة العاملة.
بالدور
ي
ويالحظ أن مؤتمرنا انعقد يف ظروف اجتماعية وسياسية غت مسبوقة لنشاط الحركة النقابية الدولية ،بينما
الت لم نواجها ف الماض .لقد ر
ر
انتعت جائحة فتوس كورونا األرواح الغالية
ي
ي
تمت دعوته لتجاوز الصعوبات ي
ً
للعديد من إخواننا وأخواتنا يف جميع أنحاء العالم .عالوة عل ذلك ،فقد أعاق أيضا تنظيم مؤتمرنا :قيود
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السفر ،وزيادة تكاليف السفر ،والحمل غت المسبوق للبنية التحتية اللوجستية للمؤتمرات لتمكي المندوبي
المشاركة ر
االفتاضية.
ر
الت فرضتها السفارات واألنظمة البتوقراطية للدولة .هذه
عالوة عل ذلك ،كان عل المندوبي مواجهة القيود ي
ر
الت دفعتنا إل ضمان النجاح المالئم لمؤتمرنا من أجل إعداد كوادرنا
ليست سوى بعض العوامل الصعبة ي
العالم
للمعارك الرفيعة المستوى يف المستقبل القريب .نفذت الطبقة العاملة المناضلة بقيادة اتحاد النقابات
ي
معركة شجاعة عل الرغم من الصعاب المتعددة وقدمت إجابة مدوية الصوت ألولئك الذين يرغبون يف رؤية
العالم.
مؤتمر ال يليق بحجم وأهمية اتحاد النقابات
ي
ً
جيوسياس واقتصادي
العالم قد انعقد يف خلفية تطور
من الضوري أيضا مالحظة أن مؤتمر اتحاد النقابات
ي
ي
دول خطت .إن العمق العميق واألخطر لألزمة النظامية للرأسمالية ،والذي ال يستطيع ر
التجوازي
حت التحليل ر
ي
ُ
أكت الستغالل الطبقة العاملة إلحداث المزيد من الفقر ،واالرتفاع المروع يف البطالة،
إخفاءه ،يظهر شدة ر
وهجوم الطبقة الرأسمالية عل إنجازات العمال ،والديمقراطية .الحريات والحقوق النقابية.
ر
ا
التجوازية تضليل الناس بحملة منظمة إلخفاء السبب
الطبق الر
وفاء لخداعهم
أسمال ،تحاول الطبقة ر
ي
ي
ر
الحقيق لألزمة .إنهم يتوقعون أن يكون جائحة فتوس كورونا هو السبب الوحيد لألزمة .ربما يكون الوباء قد
ي
أسمال نفسه .يجب تتبع األسباب
األساس يكمن يف النظام الر
ساهم يف توقيت األزمة وعمقها .لكن السبب
ي
ي
الحقيقية لهذه األزمة ف قواني نمط اإلنتاج الرأسمال ،ف رأس المال الكبت المفرط ر
التاكم الذي ال يمكن إعادة
ي ي
ي
بنائه أو إعادة استثماره ،مما يصيب الطبقة الرأسمالية بشدة يف جشعها غت المحدود للرب ح.
األوروت واليابان بتدخالت
التجوازية يف الواليات المتحدة واالتحاد
تقوم حكومات الطبقة الرأسمالية ووكالء ر
ري
أسمال من خالل اتباع سياسة مالية توسعية .لكن الحقيقة
حكومية رئيسية يف محاولة إلنعاش االقتصاد الر
ي
ه أنه ال توجد مناورة رأسمالية يمكنها معالجة األزمة بشكل مستدام .يف أفضل األحوال ،يمكن أن يكون هناك
ي
مساحة تنفس مؤقتة تؤدي يف النهاية إل أزمة أعمق.
من ناحية أخرى ،فإن ر ئ
عت األزمة ينتقل مرة أخرى إل أكتاف العمال .الناس مضطرون لدفع ثمن القروض
ر
الجديدة وتحمل ر ئ
والت تهدف إل خفض األجور
عت جميع السياسات المناهضة للعمال والمعادية للناس ي
ر
تأت هذه اإلجراءات يف
أكت من العمال وسحق حقوق الضمان
وفرض تشي ح أعداد ر
االجتماع .يف الواقع ،ي
ي
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أسمال،
البداية كإجراءات طارئة مؤقتة لكنها تصبح دائمة فيما بعد .من المثت للصدمة ،بالنسبة للمعسكر الر
ي
ه فرصة لدفع خططهم المناهضة للعمال إل األمام.
أن األزمة ي
نأخذ عل سبيل المثال قضية ما يسم ب "النمو األخض" ،المصمم لفرض ر ئ
مال عل الناس بسبب تكلفة
عت ي
ر
المباشة الخضاء
الكهرباء الباهظة ،ما يسم العالقات المرنة بي صاحب العمل والعامل ،والضائب غت
واألعباء الجديدة عل العائالت ،من أجل دعم الدولة لالستثمارات الخضاء المربحة الجديدة لكبار رجال
األعمال.
ً
اإلمتيالية وأيضا بي الدول داخل هذه التحالفات للسيطرة عل األسواق
اإلمتيالية بي التحالفات ر
العداوات ر
ر
ر
الت تشمل رشق البحر األبيض
ومصادر الطاقة وطرق النقل تتايد ،مما يخلق خطر الحروب ر
اإلمتيالية ي
الشمال .يف الواقع ،تحتل منطقة المحيطي الهندي والهادئ
المتوسط وأفريقيا وجنوب رشق آسيا إل القطب
ي
اإلمتيالية .يتعمق
ئيس للتحالفات ر
مكانة خاصة يف هذه العداوات ر
اإلمتيالية حيث يتغت مجال االهتمام الر ي
إمتيالية عالمية.
ويتوسع خطر نشوب حرب ر
ً
تظهر الحرب والتطورات األختة يف أوكرانيا أن أوروبا ليست آمنة أيضا .كل أولئك الذين اعتقدوا أن الحروب
كانت تدور خارج أوروبا فقط ثبت أنهم مخطئون ً
تماما .عل العكس من ذلك ،فإن ما يثبت أنه واضح أن
ر
السوفيت
الدول ،كما حدث عام  1991مع تفكك االتحاد
أسباب الحروب تكمن يف االنقالب يف متان القوى
ي
ي
ر
باالشتاكية يف بلدان وسط رشق أوروبا.
واإلطاحة
العالم  -ألول مرة
عالوة عل ذلكُ ،يظهر سباق التسلح هذا الوضع بالضبط ،حيث تجاوز اإلنفاق العسكري
ي
ف التاري خ  2 -تريليون دوالر ف عام  .2021ف الواقع ،يكشف ر
مؤش عضنا عن شدة المنافسة والعدوانية
ي
ي
ي
نموذج هو ألمانيا قبل بضع
العسكرية والتغتات يف المذاهب الدفاعية يف عدد من الدول الرأسمالية (مثال
ر ي
ً
ر
الت ُوصفت بأنها "محايدة"
سنوات ،ومؤخرا اليابان) .يف الوقت نفسه ،يتآمر الناتو بقوة إلحضار الدول ي
لعقود ،مثل السويد وفنلندا.
ر
ر
يال وتحكم العالقات بي جميع
الت تمت النظام ر
اإلمت ي
يف الواقع ،تتشكل عالقات التابطات غت المتكافئة ي

ً
ر
الت تعكس أيضا
الدول الرأسمالية ،من خالل عدد من التحالفات والمنظمات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ي
ر
بشكل غت ر
األكت شهرة (مثل األمم المتحدة،
مباش عالقة القوة .يف السنوات األختة ،باإلضافة إل المنظمات
األوروت ،منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،منظمة التجارة العالمية ،الدول
األطلس ،االتحاد
حلف شمال
ري
ي
ر
ر
والت تقودها الواليات المتحدة ،ظهرت منظمات جديدة.
الكبار السبع ،الدول الكبار العشين) ،ي
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ر
اإلمتيالية
الت تحدث عل المستوى االقتصادي تعكس التغتات يف شبكة التجمعات ر
التغيتات األوسع ي
العالمية.
الحال لمجموعة الدول السبع
تعتت التكوين
وبالتال ،من الجدير بالمالحظة أن القيادة األمريكية ر
ي
ي
ر
األكت رأسمالية (الواليات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا) قد عفا عليها
الزمن وأن ر
أستاليا وكوريا الجنوبية والهند يتم جرها إل تحالف جديد مناهض للصي .عل سبيل المثال
 AUKUSتتكون من ر
أستاليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة رباعية تتألف من الواليات المتحدة
ر
واستاليا والهند.
واليابان
ر
يت الهائل للطبقة الرأسمالية،
الت تستخدم التخفيض الض ر ي
يف الوقت نفسه ،فإن حكومة الواليات المتحدة ،ي
التخل عنها أو العودة إل الواليات
تدعو االحتكارات األمريكية يف التقنيات الجديدة العاملة يف الصي إل
ي
الصيت من خالل "طريق الحرير" الجديد واستثماراته يف دول العالم
المتحدة ،مع بذل الجهود لمنع التوسع
ي
ً
ه أيضا ما سيحدد التطورات المستقبلية ،حيث يسىع كال الجانبي إل
الثالث .المنافسة الصينية األمريكية ي
تعزيز تحالفاتهما.
ر
الت تم
مع األخذ يف االعتبار الصورة الدولية واإلقليمية الكبتة ومراعاة الحقائق واألرقام والصياغات السابقة ي
الموضوع السائد يف العالم ،يدعو اتحاد
والسياس واالقتصادي
االجتماع
اعتبارها عل أساس الوضع
ي
ي
ي
النقات،
العالم الطبقة العاملة والحركة النقابية المناضلة يف جميع أنحاء العالم لتقوية التنظيم
النقابات
ري
ي
وتكثيف النضاالت النضالية للطبقة العاملة ،ومقاومة هجمة الطبقة الرأسمالية ،وفضح وهزيمة مكائد القوى
اإلمتيالية.
ر
اط المفتوح ،يقرر المهام ذات األولوية التالية.
مؤتمر اتحاد النقابات
العالم ،بعد المناقشة والحوار الديمقر ي
ي
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مهام اتحاد النقابات العالم
والعشين ،وبينما نحن عل وشك االحتفال ب ً 80
ر
عاما من عمر وعمل
خالل العقد الثالث من القرن الحادي
اتحاد النقابات العالم ،يؤكد المؤتمر الثامن ر
عش عل قيم النقابات الطبقية والديمقراطية واألممية
ي
والجماهتية مع مهامنا التالية:
 .1الحفاظ عل وحدة خطوط اتحاد النقابات العالم وتعزيزها بشكل مستمر ،وهو أمر أساس ر
حت
ي
ي
ً
ً
ر
تتمكن منظمتنا من االستمرار يف لعب دورها بصفتها المدافع األكت صمودا وثباتا عن حقوق العمال.
االجتماع من
 .2حماية وحدة الطبقة العاملة كطبقة اجتماعية واحدة أممية يف النضال من أجل التحرر
ي
أسمال .يف هذا النضال من أجل اإلطاحة بالعبودية الرأسمالية ،تطور الطبقة العاملة
االستغالل الر
ي
تحالفاتها االجتماعية الواسعة مع الفالحي والمثقفي التقدميي والعاملي لحسابهم الخاص.
ُ
ر
العالم ،كمنظمة نقابية تقبل وتتقدم عل
الت تأسس عليها اتحاد النقابات
ي
 .3تعزيز وتعميق المبادئ ي
ر
الطبق والحريات الديمقراطية والنقابية ،للدفاع عن الحق يف التنظيم والحق
أساس مبادئ النضال
ي
ر
المباش مع العمال ،مع
م ويطبق قيم الديمقراطية والتواصل
يف اإلرصاب .يتبع اتحاد النقابات العال ي
ر
احتام مبادئ العمل لنقابات العمال األساسية.
 .4الحق ف اإلرصاب :ر
أساس من حقوق اإلنسان
العالم بالحق يف اإلرصاب كحق
يعتف اتحاد النقابات
ي
ي
ي
أساس من حرية تكوين النقابات .لقد اتبعت الطبقة الرأسمالية عل المستويات الوطنية
وجزء
ي
واإلقليمية والدولية ً
ً
األساس ،ولكنها تحاول جاهدة نزع
عدوانيا ليس فقط النتهاك هذا الحق
نهجا
ي
العالم بقوة ضد هذه
سالح العمال والنقابات العمالية عن هذا الحق .سيقف اتحاد النقابات
ي
الهجمات وسيدافع عن الحق يف اإلرصاب بأي ثمن.
 .5األممية والتضامن بي جميع العمال بغض النظر عن اللون والدين والجنس واللغة والتفضيالت
السياسية .يف ذلك ،ال يمكن ترك أي عامل أو قطاع بمفرده يف نضاالته ومطالبه.
 .6منذ تأسيسه ،كان اتحاد النقابات العالم ً
لإلمتيالية ،تدافع عن حق كل
دائما حركة نقابية مناهضة
ر
ي
العالم يدين
شعب يف أن يقرر بنفسه ،بحرية وديمقراطية ،حارصه ومستقبله .اتحاد النقابات
ي
اإلمتيالية .ويقف ضد العنضية والفاشية وكره األجانب.
اإلمتيالية والتدخالت ر
الحروب ر
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 .7نحن نشجع يف الممارسة العملية عل المشاركة المتساوية للنساء والشباب يف أنشطة وعمل النقابات
العمالية .نتأكد من توليهم مناصب مهمة من المسؤولية ونثق بدورهم .نقوم بتثقيف أعضائنا
ا
ا
وكوادرنا القيادية للنضال ً
االجتماع واالقتصادي.
ونساء ،ضد االستغالل
معا ،رجاًل
ي
 .8نريد نقابات جماهتية ديمقراطية ذات توجه ر
االجتماع من أجل تحرير
طبق تعمل كمدارس للنضال
ي
ي
ر
الطبقة العاملة .نريدهم أن يعملوا بشكل جماع ،وأن يتجهوا ً
المشتك.
دائما نحو القاعدة والعامل
ي
نريدهم أن يكون لديهم جبهة طويلة األمد وثابتة ضد البتوقراطية والنخبوية الوظيفية والفساد.
ر
الت يشارك فيها ،ويعزز مواقف الحركة النقابية
 .9يداخل اتحاد النقابات
العالم يف المنظمات الدولية ي
ي
ر
ر
الت تنتهك مبادئها الخاصة
ذات التوجه
الطبق ويكشف عن الطابع المناهض للعمال للمنظمات ي
ي
ر
الت تأسست عليها
واألسباب ي
يوم لعمل مستمر لتحسي مستويات
 .10تنظيم اتحاد النقابات
العالم بأكمله مكرس عل أساس ي
ي
اجتماع ،وثقافة وفكر.
المعيشة للجماهت الكادحة لضمان أجور أفضل ،وتوظيف مضمون ،وتأمي
ي
إن إرضاء احتياجات العمال المعارصة هو هدف مستمر لكل بلد وقطاع ومنطقة ونقابة عمالية.

والتوة ر
التكنولوج ر
المتاكمة ،يجب ً
دائما رفع مستوى االحتياجات المعارصة.
 .11اليوم ،مع كل التقدم
ر ي
يجب استخدام التقنيات الجديدة والرقمنة لتحسي حياة العمال وليس لزيادة األرباح .هذه
ً
ر
ر
الطبق ،تشمل بال
الت تتفهمها بها الحركة النقابية ذات التوجه
ي
االحتياجات المعارصة ،وفقا للطريقة ي
شك الحق يف الصحة المجانية ،والسكن الالئق ،والحصول عل المياه النظيفة ،والحق يف وسائل
المجات لجميع األطفال.
النقل العام اآلمنة والموثوقة والرخيصة ،والتعليم العام
ي

ً
أسمال لإلنتاج ،بينما هو غارق يف أزمة من تناقضاته ،يسىع دوما للحفاظ عل هيمنته.
 .12الشكل الر
ي
وباألخذ بعي االعتبار ان بقائه عل قيد الحياة مرهون باستيالئه عل ر
التوة المنتجة من قبل الطبقة
ً
العاملة ،ر ئ
وعت هذه األزمة دائما ما يقع عل عاتق الطبقة العاملة عندما يدخل النظام يف أزمات.
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 .13لذلك ،وبغض النظر عن االنخفاض المتكرر يف معدل الرب ح ،وخاصة منذ السبعينيات وما تالها من
أزمات ،وباألخص أزمة  ،2009/2008فقد استعجل النظام بمجموعة من التغيتات يف طريقة
وكيفية اإلنتاج وموقعه ،االستعانة بمصادر خارجية ،زيادة تكنولوجية وتجارية مكثفة ،مصحوبة
بتقسيمات جديدة للعمل ويتمت بتشتيت الوحدات اإلنتاجية ،ما يمت العض الجديد يف عالم العمل.
ً
 .14باإلضافة إل ذلك ،سعيا منهم إلضعاف المقاومة السياسية لهذا الهجوم المناهض للعمال ،فإنهم
تشيعات العمل ر
يجعلون ر
النقات .بشكل عام ،عل الرغم من التعبئة
أكت مرونة وتحرير دور التمثيل
ري
الوع لجزء كبت من طبقتنا.
ه عدم استقرار العمل وزيادة
ي
الكبتة ،فإن نتيجة هذه المرحلة الحالية ي
العالم والنقابات المنتسبة أن يقللوا من شأن هذا الوضع الجديد ،عل
ينبىع التحاد النقابات
ي
 .15وال ي
ً
ر
باالستاتيجيات والوسائل المناسبة ،عل وجه الخصوص
العكس تماما ،يجب أن يدرسوا ويواجهوا
النقات يف القاعدة.
السياس والعمل
بتعزيز التدريب
ري
ي

ف هذا السياق ،وافق المؤتمر الثامن ر
العالم عل األهداف التالية ذات األولوية
عش التحاد النقابات
ي
ي
ر
للفتة القادمة:

الدخل  -األجور – التعويضات
 -1نحن ندعم ونطالب بالمساومة الجماعية غت المقيدة وتوقيع اتفاقيات جماعية عادلة وعادلة للعمل
تلت
بدوام كامل ومستقر وبأجور كريمة .يجب أن تحكم االتفاقات الجماعية كل بلد وكل قطاع ،وأن ر ي
مطالب العمال .عل سبيل المثال وكحد أدت من المتطلبات ،يجب أن يكون دخل العمال يف كل بلد
عل األقل ضعف حد الفقر.
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 35ساعة عمل ف األسبوع مع عدم وجود قطع ف األجور.
ً
 -2نحن دائما نقاتل من أجل تخفيض ساعات العمل وبنفس الوقت رفع األجور .موقف اتحاد النقابات
وواقىع .الخطوة المقبلة
حتم
يعتت
العالم لصالح  35ساعة عمل ،وخمس أيام باألسبوع الذي ر
ي
ي
ي
ستكون نحو  7ساعات من العمل 4 ،أيام باألسبوع كوظيفة بدوام كامل ،من دون أي خفض لألجور.
ً
طبقا للوضع يف كل دولة ،كل نقابة يجب عليها ان تناضل من أجل تحسينات يف ساعات العمل
ر
الت ستمكن الطبقة العاملة والعمال يف المجمل من
ه الطريقة الوحيدة ي
وضمان أجور كريمة .وهذه ي
ر
ر
ر
الت تنتج عن االنفجار يف التطوير
الت يتم انتاجها بعملهم واألرباح ي
التمتع بحصة من التوة ي
والعلم يف عملية اإلنتاج.
التكنولوج
ر ي
ي
اتحاد النقابات العالم يعارض بشدة العمل بدوام ئ
جزت أو غت مضح به ،واستعباد العمال
ي
ي
أكت ،ويتم زيادة ساعات
والتشي ح .مع تنفيذ العمل عن بعد ،يتم تعزيز أشكال التوظيف المرنة بشكل ر
العمل ويتم تحدي العمل الدائم ذي الحقوق .ر
نقتح تطوير حملة واسعة لمدة  35ساعة عمل ً
يوميا بدون
تخفيض يف الراتب وإطالقها يف  03أكتوبر .2022
الضمان االجتماع
 -3نطالب بضمان اجتماع عام ومعاشات تقاعدية للجميع ،ر
حت يتمتع جميع العاملي يف جميع
ي
القطاعات بكامل الحقوق والتغطية التأمينية .يشكل العمل غت المعلن عنه وغت المؤمن عليه
ر
الطبق.
"سبب الحرب" بالنسبة للحركة النقابية ذات التوجه
ي
ارتفاع األسعار – البطالة – الخصخصة
ه أيضا نتائج الهمجية الرأسمالية ل "أعداء" الحركة النقابية والعمال .تؤثر األسعار المرتفعة
 -4هذه ي
ه "الطابور الخامس" داخل النقابات العمالية ،والخصخصة تمنح االحتكارات
عل الفقراء ،والبطالة ي
ر
والشكات متعددة الجنسيات فرصة لتشي ح العمال ومهاجمة حقوقهم المكتسبة.
تؤدي الخصخصة إل بيع ر
التوة العامة وإتاحة فرصة كبتة لالحتكارات ر
والشكات متعددة الجنسيات
المجات والشامل إل
لتشي ح العمال ومهاجمة حقوقهم ومكاسبهم وحرمان العمال من الوصول
ي
السلع االجتماعية .يجب أن تكون مكافحة األسعار المرتفعة والبطالة والخصخصة عل رأس جدول
ر
العالم.
الت يقوم بها اتحاد النقابات
ي
األعمال ذي األولوية للنضاالت اليومية ي
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المهاجرين – الالجئي

اإلمتيالية تخلق الجئي ومهاجرين .إن استغالل ثروات العالم الثالث يولد الفقر والهجرة.
 -5الحروب ر
ه شطب الديون الخارجية
لطالما كانت إحدى األولويات الرئيسية للحركة النقابية الدولية المناضلة ي
لدول العالم الثالث .يف الوقت نفسه ،ندافع عن أرواح وحقوق المهاجرين والالجئي .نحن نعارض
العالم ،فإن الطبقة
بشدة الظواهر العنضية والفاشية الجديدة ونكافحها .بالنسبة التحاد النقابات
ي
العاملة متحدة كطبقة.
عمالة األطفال – العمل خالل ر
فتة الحمل

ً
عمليا  -وليس
 -6يجب أن يكون األطفال يف المدارس ويلعبون مع أقرانهم .يجب حظر عمالة األطفال
ر
الت تحكم إجازة األمومة
بالكلمات فقط .بالنسبة للنساء الحوامل ،يجب تنفيذ القواني الدولية ي
وتخفيف العمل وحظر التشي ح.
العالم ،حيث يجب أن
ه أمور ذات أهمية كبتة التحاد النقابات
ي
 -7الصحة والسالمة يف مكان العمل ي
يعود العمال إل منازلهم وعائالتهم سالمي .نحن نركز عل إنشاء وتشغيل لجان الصحة والسالمة يف
العالم ،ألننا نعتقد أن
ه أيضا ذات أهمية كبتة التحاد النقابات
ي
مكان العمل .معالجة األزمة البيئية ي
سببها هو تضفات المضاربة الشديدة لالحتكارات والتكتالت االحتكارية متعددة الجنسيات .فقراء
ر
ويحتقون ويقتلون بسبب تداعيات هذه األزمة :فيضانات ،وطقس بارد ،وحرائق ،وزالزل.
يغرقون
حل فوري لحلف شمال األطلس
العالم يعارض هدر الموارد واألموال ألغراض عسكرية .كما يعارض استخدام الطاقة
 -8اتحاد النقابات
ي
االطلس عل الفور.
النووية لألغراض العسكرية ويدعو لحل حلف شمال
ي
ر
الت يتم وضعها من قبل الواليات
 -9نحن ال نتفق مع االستقصاء ،والتميت ،والحظر والعقوبات ي
سلت عل الوضع
األطلس ،واالتحاد
المتحدة ،وحلف شمال
ري
األوروت ضد دول عدة ،يأثرون بشكل ر ي
ي
ر
المعيس للعائالت ذات الدخل المنخفض ،عل العمال والفقراء ،صغار المزارعي.
ي
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يوم العمل الدول للنقابات من أجل السالم
الدول" لجميع
سبتمت سيكون "يوم العمل
العالم أن األول من
 -10أعلن مؤتمر اتحاد النقابات
ر
ي
ي
سبتمت عام  ،1939بدأت ألمانيا النازية
النقابات العمالية من أجل السالم .يذكر أنه يف األول من
ر
الحرب العالمية الثانية.
ر
الت تشكل
 -11نشهد اليوم مرة أخرى بقلق شديد عودة ظهور القوى الفاشية الجديدة والنازية الجديدة ي
ً
ً
محت السالم ضد لعبة الحرب
حقيقيا للطبقة العاملة .إنه ألمر
تهديدا
حتم وحاجة للساعة لتعبئة ر ي
ي
العالم وأعضاؤه وأصدقائه
اإلمتيالية لتعزيز السالم وحمايته .يف هذا اإلطار ،يحتفل اتحاد النقابات
ر
ي
ويكرموا  9مايو من كل عام باعتباره اليوم العظيم الذي يصادف انتصار الشعوب ،هزيمة هتلر ونهاية
الحرب العالمية الثانية.
نظام قيادة ديمقراط وجماع
العالم وجميع هيئاته القيادية بطريقة ديمقراطية وجماعية .يقوم المجلس
يعمل اتحاد النقابات
ي
العالم ،والمكاتب اإلقليمية ،ولجان المرأة ،والشباب ،واللجنة القانونية ،إلخ،
الرئاس ،واتحاد النقابات
ي
ي
بتنسيق أعمالهم ومبادراتهم من أجل تعزيز نضاالت العمال واتباع التوجيهات المركزية التحاد النقابات
العالم .يمكن للمكاتب اإلقليمية و TUIالتعاون وتنسيق عملهم كلما رأوا ذلك رصورًيا.
ي
العالم وجميع هيئاته القيادية بطريقة ديمقراطية وجماعية .يقوم المجلس
 -12يعمل اتحاد النقابات
ي
الرئاس ،والمكاتب اإلقليمية ،ولجان المرأة ،والشباب ،واللجنة القانونية ،الخ ،...بتنسيق أعمالهم
ي
العالم.
ومبادراتهم من اجل تعزيز نضاالت العمال واتباع التوجيهات المركزية التحاد النقابات
ي
ً
يمكن للمكاتب اإلقليمية وال  ،TUIالتعاون وتنسيق أعمالهم كلما رأوا ذلك رصوريا.
كوادر سياسية ر
ملتمة بالنضال
 -13اتحاد النقابات العالم ً
دائما يف حالة تأهب وحيوية حيث يتم الحكم علينا من قبل الناس لعملنا
ي
ر
وفعاليتنا .جميع الهيئات القيادية لدينا ،كوادرنا ،كل واحد منا يراقب من قبل صفنا .نحن ملتمون
بالنضال من أجل قضية العمال دون أي تنازالت .يتم الحكم عل كل كادر واختباره يف المقام األول
ه ما إذا كان يشت أو يروج ويدعم االتجاهات
داخل بلده  /بلدها وقطاعه .هناك سيتم اختباره أو ي
العالم.
والمواقف والشعارات المجيدة التحاد النقابات
ي
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إنشاء لجنة دولية لتعزيز وحماية الحقوق والحريات النقابية
 -14غت قادرة عل إنقاذ نفسها من الكماشة الحديدية ألزمة الرأسمالية النظامية المتفاقمة ،لجأت الطبقة
الرأسمالية إل هجوم بربري عل الطبقة العاملة والحركة النقابية .إنهم يشجعون العمالة غت
الوظيق ،ويزيدون من سوء ظروف العمل ،ويقوضون حقوق العمال ،وال
المستقرة ،ويحرمون األمن
ي
سيما حق التنظيم ،والحق يف المفاوضة الجماعية ،والحق يف اإلرصاب.
 -15تستخدم االحتكارات ر
أسمال تقنيات جديدة
والشكات متعددة الجنسيات والحكومات يف العالم الر
ي
لتقييد تشكيل النقابات العمالية وعملها الحر وكذلك الحريات الديمقراطية والفردية للعمال يف
وف أماكن العمل.
المجتمع ي
الرقات المعادي للعمال والقيود المفروضة
 -16يف الوقت الحارص ،تضاف التكنولوجيا المدفوعة بالهجوم
ري
ر
والوحس المناهض للنقابات
االجتماع إل القمع العنيف
عل النقابات العمالية الحرة والعمل
ي
ي
العمالية والمناهض للديمقراطية من قبل أرباب العمل الذي يكمله استبداد الدولة الذي يصل ر
حت
إل حد قتل النقابيي.
 -17ستقوم اللجنة الدولية لحماية النقابات العمالية والحريات الديمقراطية بجمع األدلة وتقديم
المذكرات إل المنظمات الدولية وستدعم المبادرات ذات الصلة للهيئات الرائدة يف اتحاد النقابات
العالم.
العالم .كما ستتعاون مع اللجنة القانونية التحاد النقابات
ي
ي
 -18من ناحية أخرى ،ال يطبق معظم أصحاب العمل جميع تدابت الصحة والسالمة الالزمة يف أماكن
يعتتون صحة العمال وسالمتهم تكلفة وهذا يؤدي إل "حوادث" مهنية .تقدر منظمة
العمل ألنهم ر
حوال  2.3مليون امرأة ورجل يف جميع أنحاء العالم يتعرضون لحوادث أو أمراض
العمل الدولية أن
ي
مرتبطة بالعمل كل عام هذا يتوافق مع ر
أكت من  6000حالة وفاة كل يوم.
حوال  340مليون حادث عمل و 160مليون ضحية ألمراض مرتبطة
 -19يف جميع أنحاء العالم ،هناك
ي
ً
سنويا .كما ستكون حماية العمال داخل أماكن العمل من بي مهام اللجنة الدولية.
بالعمل
تمويل اتحاد النقابات العالم
العامل عل رسوم النقابات التابعة لها ودعم أصدقائها .ليس لديها موارد
 -20يعتمد اتحاد النقابات
ي
المال يعزز
أخرى .لهذا السبب ،يدعو الكونجرس جميع المنظمات التابعة إل دفع رسومها .الدعم
ي
العالم.
التنظيم التحاد النقابات
االعتماد عل الذات المالية والتطوير
ي
ي
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نظام اتصاالت التحاد النقابات العالم متكامل
 -21الغالبية العظم من وسائل اإلعالم تسيطر عليها مصالح احتكارية متعددة الجنسيات .إنها أدوات
ئ
الدعات
وآليات دعاية ضد مصالح العمال والشعوب .يجب أن تكشف النقابات المتشددة عن الدور
ي
ً
لهذه الوسائط وأن تجد يف الوقت نفسه طرقا إليصال الحقيقة والحقائق الحقيقية للعمال،
واالستفادة من كل إمكانيات التكنولوجيا لكش احتكار ر
الشكات متعددة الجنسيات للمعلومات.
اإلقليم
العالم يجب أن يظل يف أثينا وأن موقع المكتب
الرئيس التحاد النقابات
قررنا أن المكتب
ي
ي
ي
األوروت التحاد النقابات العالم ) (EUROFيجب أن يتم نقله من رقتص ،حيث كان ر
حت اآلن ،إل
ري
ي
إيطاليا.

المؤتمر الثامن ر
عش التحاد النقابات العالم
 07من أيار  ،2022ف روما ،إيطاليا.
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