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أنشطه هامة ليتم تنظيمها

ُخطة عمل ثرية 
وطموحة وهادفة 

مؤتمر المرأة العاملة

النقابات  التحاد  العاملة  للمرأة  العالمى  المؤتمر  عقد  المتوقع  من 
2014. وسيكون حدثاً  الثانى لعام  الفترة من النصف  العالمى فى 
واألصدقاء  المنتسبين  كل  من  العامالت  النقابيات  حيث  عالميا 
حول  واالستنتاج  للمناقشة  دعوتهن  سيتم  العالمى  النقابات  التحاد 

خطة حركة المرأة العاملة .

دورات تدريبية نقابية

الموجهه  للطبقة  الدولية  النقابية  للحركة  المعاصرة  االحتياجات  إن 
تتطلب كوادر نقابية لديهم معلومات وثقافة جيدة. ووفقا لمتطلبات 
تنظيم  يتم  فسوف  العالم  حول  العالمى  النقابات  إلتحاد  المنتسبين 
الرئيسى  والمقر  قطاع  وكل  منطقة  كل  فى  نقابية  تدريبية  دورات 

لالتحاد .

النقابات  التحاد  السبعون  الذكرى  بمرور  االحتفال 
العالمى

اتحاد  تأسيس  منذ  السبعون  الذكرى  اجل  من  االحتفالية  األنشطة 
حتى  وتدوم   2014 اكتوبر  فى  تبدأ  ان  ينبغى  العالمى  النقابات 

اكتوبر 2015 .
السن  صغيرة  واألجيال  العمل  تثقيف  هو  الجهد  هذا  من  الهدف 
على وجه الخصوص حول االحتياج للعمل النقابى, وقيمة النضال 
وأممية.  ونضالية  قوية  نقابات  اجل  من  الثابت  والجهد  الطبقى, 
اجل  من  الطبقى  للنضال  المدارس  بمثابة  ستكون  حيث  نقابات 

االجيال الشابة.
االخرى  واألنشطة  االحتفالية  والمناسبات  المتنوعة  المنشورات 
العالمى  .والحدث   2015  –  2014 من  للفترة  إعدادها  سيتم 
سيُعقد  العالمى  النقابات  السبعون التحاد  الذكرى  المركزى إلحياء 

. CTB فى البرازيل تحت ضيافة اتحاد عمال البرازيل

يوم الِحراك الدولى لعام 2014 .
العالمى كل  النقابات  اتحاد  يناشد   .  2014 اكتوبر  الثالث من  فى 
النقابات فى البلدان لتنظيم أنشطة وإضرابات ومظاهرات ومسيرات 
للتصدى الى المشكلة الحاسمة للبطالة والمطالبة بحقوق العاطلين.

ان البطالة قضية من شأنها توحيد العمال فى كل انحاء العالم, ومن 
اجل التنظيم تحت شعارات ونداءات ومبادئ اتحاد النقابات العالمى 
واألنشطة النضالية المتنوعة بهدف حشد العمال العاطلين وإلدماج 
هؤالء العمال فى النقابات العمالية وتعزيز التركيز الثابت للنقابات 
للعمل مع العاطلين. وسوف تطالب التعبئة واألنشطة بوظائف ثابتة 
ومستقرة للجميع , وإزالة االسباب المولدة للبطالة. وسيهدفون كذلك 

الى ايجاد االساليب للكفاح من اجل النجاة من عدم العمل .

إن اتحاد النقابات العالمى مخلص لواجبه فى التضامن مع 
القضايا  , وُيركز على  العالم  انحاء  العامل فى كل  الشعب 
بناء  إعادة  من  وُيعزز  دوليا  العمال  تهم  التى  الرئيسة 
الحركة النقابية الدولية.  وقد اختتم جلسة اجتماع مجلسه 
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االنترنت  شبكة  على  جديد  اليكترونى  موقع 
التحاد النقابات العالمى

بتحول  العالمى  النقابات  اتحاد  موقع  يمر  سوف 
للحركة  للتنسيق  االحتياج  خدمة  أجل  من  جذرى 
النقابية الدولية للطبقة الموجهه حول العالم للحصول 
تقديم  من  الجديد  الموقع  سيتمكن  المعلومات.  على 
شبكة  على  العالمى  النقابات  اتحاد  وتلفزيون  إذاعة 

االنترنت.

ملتقى نقابى عربى

قررت جلسة المجلس الرئاسى لتنظيم ملتقى نقابى 
عربى واستضافته فى منطقة أوروبا من اجل كل 
اعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمى من العالم 

العربى .

حملة من أجل االطفال
سوف  للتعليم  الدولى  النقابى  االتحاد  مع  بالتعاون 
يتم تنظيم حملة دولية من اجل االطفال فى فلسطين 
لجمع  اخرى  افريقية  وبلدان  وزيمبابوى  ورواندا 

دفاتر وأقالم بنوعيها.

الدورية النشرة 
جلسة المجلس الرئاسى . روما – ايطاليا 14 – 15 فبراير 2014



2 اجتماع المجلس الرئاسى , روما – ايطاليا 2014 .

ناقش المجلس الرئاسى وأوصى واختتم بالنتائج بالتضامن مع كل من الشعب :
سوريا

جمهورية افريقيا الوسطى
فنزويال

جمهورية كوريا الديمقراطية
كولومبيا

الغربية الصحراء 
دعم نضال ال NUBE فى ماليزيا
ضد سياسة شيفرون فى االكوادور 

إطالق سراح السجناء الخمس الكوبيين 
بطريقة  المسجونون  ايطاليا  فى   USB عمال  اتحاد  من  العشر  الكوادر  سراح  إطالق 

غير شرعية

نتائج نضالية

2013 فى أرقام
بعض النقاط الرئيسية فى تقرير اتحاد النقابات العالمى ألنشطة عام 2013 

ويمكن ان تعكس االرقام التالية :

األنشطة  كانت   , العالمى  النقابات  التحاد  العالمى  الِحراك  يوم  اكتوبر  من  الثالث 
النضالية فى 43 دولة.

فى عام 2013 . 47 منظمة نقابية ووطنية وقطاعية ارسلوا طلبات انتسابهم الى 
اتحاد النقابات العالمى راغبين عضويتهم باالتحاد .

5 ملتقيات اقليمية تم عقدها فى المكاتب االقليمية .

تم تأسيس مكتبين شبه اقليميين, االول فى الجابون والثانى فى ماليزيا .

استضفنا ورحبنا باستقبال 42 وفد نقابى فى المقر الرئيسى فى أثينا – اليونان .

تم تمثيل اتحاد النقابات العالمى فى المؤتمرات العامة والمؤتمرات والملتقيات فى 
اكثر من 90 دولة .

كان لدينا تواجد نشط امام المنظمات الدولية .

قمنا بتنظيم 31 مؤتمر دولى ذات فكرة رئيسية .

قمنا بتنظيم حمالت تضامن وأممية من اجل كوبا وفلسطين وسوريا ومالى وفنزويال 
وكولومبيا والعشرات من الشعوب والحركات األخرى.

قمنا بتنظيم الندوات وبرامج التدريب فى اكثر من 28 دولة .

كان لدينا مشاركة فاعلة فى الملتقيات الدولية مع اتحاد عموم عمال الصين واالتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب ومنظمة الوحدة النقابية االفريقية.

نِظم وكافح 
" نخطو جماعياً الى األمام من اجل مصالح العمال "

اعتمد المجلس الرئاسى الوثائق الرئيسة المقدمة من األمانة العامة , وباألخص تقرير خطة عمل 
2013 , وخطة عمل 2014, و 56 طلب انتساب جديد الذى تم تسجيلهم حتى انعقاد جلسة المجلس 

الرئاسى .

اتحاد النقابات العالمى يخطو نحو األمام فى أوروبا

! َتشاركوا هذه المعلومات ! انشروا مواقف اتحاد النقابات العالمى

فى  التطورات  عن  العامة  األمانة  عن  نيابة  لإلبالغ 
الموقف العمالى , قال الرفيق/ جورج مافريكوس األمين 
العام التحاد النقابات العالمى " فى كل البلدان الرأسمالية 
وفى كل القارات انتهز الرأسماليين واالمبرياليين فرصة 
المناهضة  التدابير  فى  االسراع  اجل  من  المالية  األزمة 
للعمال وأتقنوا ذلك بفترة طويلة قبل األزمة بهدف ابتزاز 
فائض قيمة اكبر. وانتهزوا فرصة البطالة الضخمة, ولذا 
يمكنهم فرض ارهاب وقمع والمزيد من معدل االستغالل 
خاصة  ,وبصفة  العمل  وصاحب  الدولة  برعاية  للشباب  

االطفال للطبقة العاملة والطبقة الشعبية ".

مرحلتها  فى  الرأسمالية  تصبح   " قائاًل  كذلك  وأض��اف 
فى  العمال  من  الماليين  مستنكرة  خطورة  أكثر  الحالية 
فى  المطلق.  والبؤس  الدائم  والتصميم  والفقر  البطالة 
االقتصاديات  فى  الشيء  ونفس  المسلحة  الصراعات 
المتقدمة والنامية. هذا النظام غير قادر على االيفاء حتى 
باالحتياجات االساسية للشعب . المنافسة بين " التقليدى" 
التطورات  لتشكل  االمبريالية  القوى   " تهيمن و " ظهور 

على المستوى االقتصادى والسياسى والعسكرى ".
ان   " فقال  العالمى  النقابات  اتحاد  أنشطة  حول  وتحدث 
 2013 العالمى وديناميكيته فى عام  النقابات  اتحاد  عمل 
وكانت صحيحة  السابقة  السنوات  فى  النهوض  تابعت  قد 
يخص  فيما  الحالية  القضايا  نحو  وموجهه  عامة  بصفة 
التحاد  الثرى  العمل   " بأن  وأضاف   " وأُسرهم  العمال 

واإلقليمى  المركزى  المستوى  على  العالمى  النقابات 
فى  العاملة  الطبقة  قوى  توحيد  الى  هدف  قد  والقطاعى 
عن  النظر  بغض  العمال  وتوحيد   , العمالية  النضاالت 
االيدلوجية او الدين او اللغة او النوع . ولتوحيد البسطاء 
وضد  الرأسمالى  االستغالل  ضد  النضال  فى  الناس  من 

االمبريالية .
العالمى  النقابات  التحاد  فالوحدة  الجهد  هذا  خالل  ومن 
اتحاد  داخل  اساسى  واجب  فإنها   , كذلك  تعزيزها  تم  قد 
الطبقى سوف نمضى  والتوجه  بالوحدة  العالمى.  النقابات 

ُقدماً ".

المبادرات  كل   , األنشطة  كل   " بأن  اختتم  الختام  وفى 
بنفس  تكون  ان  يجب  اإلقليمية  المكاتب  ِقبل  من  المنظمة 
فى  النضالية  والروح  الطبقى  المنظور  وتعزيز  االهداف 
وتقوية  دعم  اجل  من  الطريق  لفتح   , قطاع  وكل  بلد  كل 
والتحسين من  ُجدد  لالنتساب كأعضاء  النقابية  المنظمات 
التحالف  وتوطيد  النقابية  الحركة  بناء  وإعادة   , أدائهم 
والقرويين  الفقراء  والمزارعين  العاملة  الطبقة  بين  فيما 
عادل  بمجتمع  فقط  للمطالبة  الخاص,  لحسابهم  والعاملين 

بدون استغالل االنسان لإلنسان ".

لقد كان انعقاد جلسة المجلس الرئاسى فى 
المنطقة االوروبية ُخطوة فى غاية االهمية 
ذاتها.  حد  فى  العالمى  النقابات  التحاد 
األمين  قال  النقطة,  هذه  حول  وبالتعليق 
اتحاد  يحتاج   " االفتتاح  خطاب  فى  العام 
تواجده  لتعزيز  لحضوره  العالمى  النقابات 
على المستوى األوروبى ولكسب انتسابات 
المشترك  وعمله  عالقاته  وتقوية  جديدة 
إعادة  ووضع  الصديقة,  المنظمات  مع 

اوروبا  فى  النضالية  النقابية  الحركة  بناء 
هذا  نعقد  نحن  األمر  حقيقة  ففى  كهدف. 
االجتماع للمجلس الرئاسى فى بلد اوروبى 
بضيافة اتحاد عمال ايطاليا ال يو اس بى 
, اتحاد جديد ولكن ديناميكى وطبقى موجه 
ونشيط للغاية من الطبقة العاملة االيطالية 
ومنتسب الى اتحاد النقابات العالمى, وذلك 

يعطينا التفاؤل ".


