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أوال : األنشطة الرئيسية 
1 – يوم الحراك العالمي الثالث إلتحاد النقابات العالمي : الفكرة الرئيسية المقترحة لهذا اليوم هى البطالة الناتجة عن 

االزمة المالية العالمية للنظام الرأسمالى. تتزايد البطالة فى كل الدول الرأسمالية، فالبطالة تعتبر قضية من شأنها توحيد 
العمال فى كل انحاء العالم . من اجل التنظيم تحت شعارات والفتات ومبادئ اتحاد النقابات العالمي واألنشطة النضالية 

بهدف حشد العمال العاطلين عن العمل وإلشراك هؤالء العمال فى النقابات وتعزيز العمل الراسخ للنقابات للعمل مع 
العاطلين عن العمل. وسوف تطالب التعبئة واألنشطة بالوظائف الثابتة للجميع والتخلص من االسباب التى تخلق البطالة 

وكذلك بهدف ايجاد الطرق للكفاح من اجل البقاء على قيد الحياة للعاطلين عن العمل .

2 – الذكرى السبعون لتأسيس اتحاد النقابات العالمي فى 2015 : يجب بدء االحتفاالت من اكتوبر 2014 وتستمر 
حتى اكتوبر 2015 . وعلينا مواصلة جهودنا لطباعة الكتب والمنشورات األخرى المرتبطة باالتحاد وتاريخنا. وتنظيم 

احتفاالت فى كل القارات. وإعادة اصدار المنشورات الهامة واألفالم ذات الصلة. اضافة الى ذلك، علينا مواصلة جهودنا 
لجمع واالستخدام الجيد لمحفوظات اتحاد النقابات العالمي .

الهدف من هذه الجهود هى تثقيف العمال وجيل الشباب على وجه الخصوص حول االحتياج للعمل النقابى وقيمة النضال 
الطبقى. الجهود الثابتة من اجل نقابات دولية قوية ومناضلة ، النقابات التى ستكون بمثابة المدارس للنضال الطبقى 

ألجيال الشباب . الحفاظ على شهادات المناضلون على المستوى الدولى والقومى. 
وبمناسبة الذكرى السبعون إلتحاد النقابات العالمي نقترح من االتحاد ابتكار جائزة خاصة ألناس او منظمات ذات عمل 
ونضال ملموس . وإن اسم وعملية المكافأة سوف يتم اقرارها من ِقبل اجتماع المجلس الرئاسى الذى سوف ُيعقد فى 

روما – ايطاليا فى 14 – 15 فبراير 2014 . وعلينا االنتهاء من تجميع السير الذاتية » ألبطالنا« بموجب ما تم اقراره 
فى اجتماع المجلس الرئاسى الماضى فى 2013 فى بيرو .

3 – عيد العمال 2014 : احتفاالت نضالية وعلينا إبراز قضية البطالة وتعزيز القرار الرئيس للمؤتمر العام العالمي 
السادس عشر تحت عنوان » ميثاق أثينا » .

4 – استعراضات اتحاد النقابات العالمي اإلذاعية والفيديو والمتلفزة والشبكة العنكبوتية : نريد مشاركة فاعلة لكل 
أعضاء االتحاد فى انتاج وتوزيع استعراضات إذاعية وفيديو باللغات العاملة فى االتحاد واللغات المحلية االخرى. بهدف 

خلق تلفزيون وراديو على شبكة النت ) سيكون هناك وثيقة منفصلة ومقترح (.

5 – عمل مكتب اتحاد النقابات العالمي فى جينيف – سويسرا : من األهمية للتأكيد على العمل الدائم والمستقر لمكتب 
جنيف فسوف يساعد ذلك فى مداخالتنا الثابتة والبناءة فى منظمة العمل الدولية. اليوم، هناك أوجه قصور خطيرة . 

اليوم، يفترض تنسيق المكتب بواسطة اثنين من الرفاق نقابيين نضاليين يعيشان فى سويسرا  وهم/ استيبان مونوز و 
نيكوس جيوكاس .

6 – مؤتمر المرأة العاملة : المؤتمر العالمي للمرأة العاملة التحاد النقابات العالمي ومن المتوقع ان ُيعقد فى النصف 
الثانى من 2014 فى آسيا .

7 – موقع جديد التحاد النقابات العالمي على شبكة النت : يمر الموقع الحالى لالتحاد بتحويل جذرى من أجل خدمة 
التنسيق للحركة النقابية الدوليه الطبقية الموجهه والحتياجات الشعوب العاملة حول العالم وسوف يكون لهذا الموقع 

المقدرة لبث تلفزيون وراديو االتحاد ) هناك وثيقة منفصلة بهذا الشأن(.

8 – ترتيباتنا المتعلقة بانتخابات مجلس ادارة منظمة العمل الدولية فى 2014 فى جنيف . هذه مهمة األمانة العامة 
لتحليل ودراسة وتخطيط مداخالتنا .

9 -  مكتب اتحاد النقابات العالمي لمساعدة المهاجرين : علينا دراسة إمكانية إنشاء لجنة للعمال المهاجرين فى أوروبا 
الذى سوف يتعامل مع المشاكل التى تواجه العمال المهاجرين وسوف يتم تنظيمهم طبقا لمبادئ الحركة النقابية للطبقة 
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الموجهه.

10- منتدى اتحاد عام نقابات عموم الصين واالتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ومنظمة الوحدة النقابية االفريقية 
واتحاد النقابات العالمي فى بكين – الصين : نحن نعزز من عالقاتنا الثنائية والمتعددة مع هذه المنظمات النقابية الكبيرة 
. وككل عام فإن منتدى بكين يعد فرصة للتبادل الهام لآلراء فيما بين المنظمات حول الموضوعات التى تهم العمال على 

المستوى الدولى .

11- العالقة الوثيقة بين اتحاد النقابات العالمي واالتحادات النقابية الدولية« القطاعية« : تعزيز االتحادات الدولية 
ودعم المؤتمرات العمومية للنقابات الدولية القطاعية التى تنتمى الى عائلة اتحاد النقابات العالمي  فالمناقشات حول 

المقترحات والضرورة واإلمكانيات لتأسيس اتحادات دولية على سبيل المثال ،العاملين بالخدمات والثقافة واإلدارة 
المحلية .. الخ. 

12- بالتعاون مع االتحاد الدولى للتعليم : حملة دولية من اجل اطفال فلسطين ورواندا وزيمبابوى ودول افريقية اخرى 
لجمع الدفاتر واألقالم وأقالم الرصاص ... الخ.

13- عرض رسمى لنشيد اتحاد النقابات العالمي : نذكركم بأن اللجنة التى تم تسميتها من ِقبل المؤتمر العام العالمي 
السادس عشر قد اجتمعت وقررت القصيدة الغنائية . ويقوم حاليا الموزع النيبالى المشهور بعمل   االوركسترا. 

ويجب على نشيد اتحاد النقابات العالمي ان ُيعبر عن الشخصية العالمية لمنظمتنا  . يجب اشراك اآلالت الموسيقية 
والموسيقيين والمطربين الممثلين لكل المناطق ويجب غناءه باللغات المتعددة .

14- المجلس الرئاسى لعام 2015  

التدريب النقابى

تتطلب االحتياجات الحديثة للحركة النقابية الدولية للطبقة الموجهه كوادر نقابية مطلعة ومثقفة. وفقا لمطالب اعضائنا 
حول العالم ، علينا تنظيم تدريب نقابى فى كل منطقة وقطاع . وكذلك علينا االعداد ل :

15- دورات فى المقر الرئيس لالتحاد فى اثينا – اليونان ) سيكون هناك وثيقة منفصلة(.

16- ندوات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية :

* 9- 10 مارس 2014 فى اتحاد روسيا : حول حقوق العمل والعمالة المهاجرة .
* 26-27 مايو 2014 فى النيجر : شروط العمل للعمال صغار السن .

* 23-24  يونيو فى بوليفيا : الصحة والسالمة لعمال المناجم والمرتفعات .
* 6-7 اغسطس فى البرازيل : سياسات االجور والعمل غير الرسمى .

*15-16 اكتوبر فى البحرين : تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
*11-12 نوفمبر فى ماليزيا : الوقاية من الحوادث المهنية واألمراض .

17 – ندوات بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

18 – ندوات بالتعاون مع االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب .

19 – ندوات بالتعاون مع منظمة الوحدة النقابية االفريقية .
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المؤتمرات العامة لالتحادات النقابية الدولية » القطاعية«

20 – تأسيس المؤتمر العام للمتقاعدين وأرباب المعاشات الذى ُعقد فى 5-6 فبراير 2014 .

21 – المؤتمر العام للعاملين بالخدمات العامة : علينا تحديد الزمان والمكان لهذا المؤتمر والبدء فى اإلعداد. ونقترح 
ان يٌعقد فى نيبال فى سبتمبر 2014 .

22 – المؤتمر العام للنقل : المؤتمر متأخر بالفعل وعلينا اتخاذ قرار فورى وحاسم فيما يتعلق بالمكان والزمان لهذا 

المؤتمر
أفريقيا

23 – فى 27 فبراير بجنوب افريقيا : نشاط حول االسبستوس .

24 – فى 10-11 ابريل بجنوب افريقيا : ملتقى اتحاد النقابات العالمي والشباب العامل المقرر لعام 2014   لإلعداد 
للملتقى العالمي للشباب العامل والمقرر عقده فى 2015 بجنوب افريقيا .

25 – فى 12 اغسطس بجنوب افريقيا : مؤتمر اتحاد النقابات العالمي عن النوع .

26 – فى الكنغو الديمقراطية : حلقات دراسية تدريبية فى لوموباشى وكاتنجا .

27 – فى السنغال : ندوة اقليمية .

28 – حلقات دراسية نقابية تدريبية فى : موريتانيا وجامبيا وسيراليون وتوجو .
29 – وفد اتحاد النقابات العالمي للنقابيات االفريقيات لزيارة الصين .

30 _ االجتماع الدورى للمكتب االقليمى للدول االفريقية الناطقة باالنجليزية.

31 – االجتماع الدورى للمكتب االقليمى للدول االفريقية الناطقة بالفرنسية .

أسيا والمحيط الهادى 

32- فى فيتنام : مؤتمر اقليمى للمرأة العاملة .

33- حملة تضامنية مع عمال ماليزيا للحريات النقابية الديمقراطية ووقف جميع اشكال االضطهاد ضد النقابيين من« 
نوبى« . 

34 – فى كازاخستان : حملة تضامن ضد اضطهاد النقابيون من نقابة« زهانترو« للمطالبة بالحرية لعمال كازاخستان .

35 – فى الهند : ندوة نقابية دولية حول » الطبقة العاملة ودورها فى العالم الحديث » .

36 -  فى باكستان : اجتماع اعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمي حول قضية الحريات النقابية .

37 – فى بنجالدش : اجتماع اعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمي حول قضية الهجرة .
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38 – االجتماع االقليمى لمكتب ماليزيا شبه االقليمى لعام 2014 .     
39 – االجتماع االقليمى السنوى ل أبرو .

أوروبا

40 – فى بولندا : المؤتمر الدولى حول البطالة والحقوق النقابية فى اوروبا والقيود حول حق االضراب  .

41 -  فى فرنسا : المؤتمر العام للمرأة العاملة .

42 – فى مكتب اتحاد النقابات العالمي فى جنيف – سويسرا : ندوه حول المنظمات الدولية .

43 – فى لندن - بريطانيا : اجتماع مشترك مع اتحاد« آر ام تى« فى ابريل 2014 حول  التطورات الحالية فى اوروبا 
واالتحاد االوروبى .

44 – قبرص – سبتمبر 2014 : المعسكر الثانى للشباب التحاد النقابات العالمي ، للعام الثانى سوف يستقبل اتحاد 
عمال قبرص » بيو« النشاط الناجح الذى تم تنظيمه للمرة االولى فى عام 2013 . سيتقابل صغار النقابيين من الوطن 

العربى وإفريقيا للراحة والتواصل مع الحركة النقابية الدولية للطبقة الموجهه .

45 – فى ليشبون –البرتغال : المؤتمر النقابى الدولى حول البطالة وسُيعقد فى الثالث من اكتوبر 2014.

46 – االجتماع االقليمى ألوروبا .   

أمريكا الالتينية والكاريبى

47 – حملة تضامن مع الثورة الكوبية والشعب الكوبى : حمالت ضد الحصار االجرامى للواليات المتحدة األمريكية 
واالتحاد االوروبى ضد جزيرة الثورة . وتعزيز التضامن النقابى الدولى لحرية االبطال الكوريين الخمسة المحجوزون 

فى السجون األمريكية.

48 – حملة تضامن مع الحركة النقابية لعمال وشعب كولومبيا : ونقترح حملة لحرية النقابيون المسجونون فى 
السجون الكولومبية ، ويصاحبه نشاط تضامنى خاص التحاد النقابات العالمي فى جنيف اثناء الدورة 103 لمؤتمر 

العمل الدولى . 
 

49 - حملة ضد شيفرون
50 -  مؤتمر االتحاد للشباب العامل فى بيرو فى ابريل 2014 : بعد االقتراح المقدم من الرفيق/ مانويل راموس منسق 

امانة الشباب فى االتحاد فسوف يستضيف اتحاد عمال » سى جى تى بى » فى بيرو هذا المؤتمر فى العاصمة ليما .

51 – المؤتمر العمالى المناهض لالمبريالية فى بوليفيا فى يوليو 2014 : من خالل االجتماع  الذى تم بين الرفيق / 
جورج مافريكوس االمين العام التحاد النقابات العالمي والرئيس البوليفى / مورالس قررا االثنين تنظيم هذا المؤتمر .

52 – فى ليما – بيرو فى يوليو 2014 : مؤتمر العاملين فى المعادن فى امريكا الالتينية وسوف يتم استضافته من ِقبل 
اتحاد عمال المعادن فى بيرو التابع ل » سى جى تى بى ». 

 
53 – فى ليما – بيرو فى نوفمبر 2014 : اجتماع العاملين بالقطاع المالى فى امريكا الالتينية .
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54 – االجتماع شبه االقليمى الدورى للمكتب االقليمى ألمريكا الالتينية والكاريبى فى 30 مايو 2014.

أمريكا الوسطى

55 – فى نيكارجوا : وفقا للوثيقة المقترحة المرسلة لنا من طرف اتحاد عمال نيكارجوا » سى اس تى جى بى اى« 
العضو الهام فى اتحاد النقابات العالمي، فإننا نقترح االنشطة التالية :

1 – اجتماع للشباب والعمالة المهاجرة .        2 – النضال ضد الشركات عبر الوطنية .

56 – اجتماع المكتب شبة االقليمى ألمريكا الوسطى .

الشرق االوسط – العالم العربى

57 – فى البحرين : االجتماع التحضيرى للمؤتمر العالمي للمرأة العاملة .

58 – فى القاهرة – مصر : مؤتمر البحر المتوسط حول الصحة والسالمة .

59 – حملة تضامن مع الشعب السورى : بالتعاون مع اتحاد النقابات العالمي والمكتب االقليمى بالشرق االوسط .
60 – اجتماع نقابى عربى : ليتم انعقاده فى اثينا – اليونان بمقر اتحاد النقابات العالمي لدعوة كل النقابات  فى البلدان 

العربية . وعلى ان يكون العنوان الرئيس هو » التطورات الحالية واألولويات للعمال العرب ».

61 – يوم لسجناء فلسطين فى 17 ابريل 2014 : حدث تضامنى دولى مع نضال الشعب الفلسطينى واألنشطة الثقافية 
المشتركة .

62 – عيد العمال 2014 : حدث مشترك بين اتحاد النقابات العالمي واتحاد عمال فلسطين فى رام هللا –فلسطين. 

أمريكا الشمالية 

63 – جولة اتحاد النقابات العالمي فى كندا وأمريكا : من اجل إطالع عمال المنطقة حول االتحاد وتاريخه وعمله 
وحاضره ومستقبله .

64 – االجتماع الدورى لالتحاد فى الشمال .

65 - اجتماع النقابيين من أمريكا الشمالية وأوروبا 

ثالثا : المنظمات الدولية 

66 – من 3 -7 فبراير منظمة التغذية والزراعة » الفاو« روما – ايطاليا : الجلسة المستأنفة لالستشارة الفنية حول 
الخطوط االرشادية الدولية لتأمين المصايد الصغيرة المستدامة .

67 -  من 11 – 21 فبراير نيويورك – امريكا : الدورة 52 لألمم المتحدة للجنة التنمية االجتماعية  وممثل االتحاد هو 
الدكتور/ فرنك جولدسميث .
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68 -  من 10-21 مارس باألمم المتحدة – نيويورك – امريكا : الدورة 58 للجنة وضع المرأة وممثلى االتحاد هم 
الرفاق/ فينكاتا – هيمالتا – باربرا – فرانك .

69 – من 10- 14 مارس منظمة االغذية والزراعة – مانجو ليا : مؤتمر اقليمى آلسيا والمحيط الهادى .

70 – من 13 -27 مارس منظمة العمل الدولية –جنيف –سويسرا: الدورة 320 لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية .
 

71 -  من 2 -3 ابريل منظمة العمل الدولية- جنيف : منتدى الحوار العالمي بمنظمة العمل الدولية حول تحديات 
المفاوضة الجماعية فى قطاع الخدمات العامة .

72 – من 8 -28 مايو منظمة العمل الدولية- جنيف : الدورة الدراسية الدولية لمنظمة العمل الدولية .

73 – من 12 -16 مايو األمم المتحدة – جنيف- سويسرا : الدورة 15 لمجموعة العمل حول حق التنمية .

74 – من 14 -15 مايو منظمة العمل الدولية – جنيف : منتدى الحوار العالمي حول عالقات التوظيف فى قطاعى 
االعالم والثقافة .

75 – فى 28 مايو – 12 يونيو منظمة العمل الدولية – جنيف : مؤتمر العمل الدولى 103 .

* المجلس الرئاسى ومجلس األصدقاء عير الرسميين .
* أنشطة تضامنية .

رابعا : الموقف المالى التحاد النقابات العالمي 
76 – الموقف المالى التحاد النقابات العالمي فى غاية السوء وتصف لجنة المراقبة المالية فى تقريرها صورة مفصلة 
. ففى عام 2013 قام فقط 23 منظمة عضو بتسديد االشتراكات والمبالغ التى تم تسديدها من جانب هؤالء هى) ....( 

.  إننا فى حالة حرجة بينما أنشطتنا تتزايد ومبادراتنا فى المزيد وحضورنا فى كل القارات قوى . وفى ذات الوقت 
، مواردنا المالية تتناقص . ونحن نتفهم بأن اعضائنا فقراء . ولكن ، هناك اعضاء لديهم المقدرة للدعم وتسديد 

اشتراكاتهم كل عام .

إنه إلزام دستورى لكل األعضاء لتسديد اشتراكاتهم السنوية . فإن القيمة االجمالية لالشتراكات المستحقة لالتحاد من 
ِقبل االعضاء كبيرة للغاية .

األمانة العامة
يناير 2014  
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    ُخطة العمل لعام 2014 – 2015 
14 – 15 فبراير 2014 روما – ايطالي

Athens, GREECE 45 117 ,Zan Moreas str ,40
9214517 30210+ :Fax ,9236700 30210+ ,9214417 30210+ :Tel
E-mails: info@wftucentral.org, international@wftucentral.org

Website: www.wftucentral.org


