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تحاد ال التابعالمؤتمر التأسيسي االتحاد النقابي الدولي للمتقاعدين و أصحاب المعاشات 

 النقابات العالمي

 3112شباط/فبراير  6-5برشلونة، إسبانيا، 

 دعوة للمشاركة

 

 الرفاق األعزاء،

 

-والمتقاعدينلنقابات العمالية ألصحاب المعاشات لاللجنة المركزية ( وWFTUتحاد النقابات العالمي )إيسر 

CSU (RP&)-  و صحاب المعاشات والمتقاعدين أنقابات  تحاد إل األول   لدوليلمؤتمر اا دعوتكم لحضور

 2يوم الثالثاء،  برشلونة مطار الوصول الى) 3112شباط/فبراير  6-5في في برشلونة، إسبانيا  سيقام الذي

 شباط/فبراير(.  7يوم الجمعة   مغادرةشباط/فبراير، وال

فيما بعد  إليهلمعاشات والمتقاعدين )يشار صحاب اتحاد الدولي ألإنشاء اإل هو والهدف من هذا المؤتمر

P&Rالنقابات العالمي تحاد ( إل(WFTU) .  الدوليالنقابي تحاد إنشاء اإلإن(TUI)  تحاد النقابات إل

 سيكونو من جميع أنحاء العالم   (P&R)المتقاعدين النقابية و طبقة  تحاداتالجمع اسي(WFTU) العالمي 

 .(WFTU)النقابات العالمي  لالتحاد 16المؤتمر  رسمهتجاه الصحيح الذي في اإل ولىاأل خطوةال

والحكومات الرأسمالية تحاول أن تحمل الموظفين أحقيقية. فالرأسمالية رأسمالية زمة أ يش اليومنع اننا 

 سيعانون منيؤثر بشكل رهيب على جميع العاملين والمتقاعدين، الذين والشعوب عبء األزمة. وهذا 

دين في أنحاء حياتنا وحياة أبنائنا  في تدهور. جميع المتقاع و حقوقنا مسلوبة،فالمعاشات ،  شديد في  خفاضنا

، (WFTU)البروليتارية التي يتسم بها اتحاد النقابات العالمي  لضوابطن يعملوا وفقاً أالعالم يجب  عليهم 

 . ي يوفر حياة كريمةحقوق العمال األساسية والحصول على معاش تقاعد الحصول على  والكفاح من أجل



العامة  المجانية جتماعيةوالرعاية اإل اً  مجانال جالعاللحصول على ا من أجليجب علينا أن نكافح و 

 .التي تليق بمسيرة العمال اشات التقاعدية والمع

جدول األعمال مع جميع التفاصيل على على  مشاركتها،  كدتوكل منظمة من المنظمات التي  تلقىتسوف و 

، سيتكفل المشاركين بمصاريف دوليةال افلحلمفي جميع ا االمتعلقة بالمشاركة  في هذا المؤتمر. وكما هو الحا

لمدة  ثالثة أيام. و سيتم قبول  ( 1بتكاليف السكن و الغذاء  لممثل واحد ) منظمينلا و سيتكفل رحالتهم الجوية؛

و بسبب الصعوبات المالية التي نمر بها ،  نفقات مشاركته.بن يتكفل كل شخص أخريين بشرط اآلالمشاركين 

ر عن تضامنهم وتحمل إقامتهم في برشلونة، التعبيتحمل تكاليف ستطاعتهم بإنطالب  المشاركين الذين 

المؤتمر مساهمة إضافية لدعم بجميع المشاركين  ن تطلب من أوافقت "اللجنة التحضيرية" على و قد . نفقاتهم

 . طبقا  لسلم يحترم القدرات المالية  ماليا  

تحادات  الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول إسبانيا  تأكيد مشاركتهم في موعد أقصاه  ممثلي اإلو ينبغي على 

من إرسال    (P&R)في نقابتهم و ذلك ليتمكن م أسمائهم ومسماهم الوظيفي،  و ذلك بتقدي3112أيلول/سبتمبر 

 دعوة رسمية بأسماء المشاركين من اسبانيا.

الرفاق األعزاء، ندعوكم إلى المساهمة في إنجاح هذا المؤتمر التأسيسي التحاد النقابات الدولي ألصحاب  

 وذلك عن طريق مشاركتكم وتقديم مقترحاتكم. تحاد النقابات العالمي التابع إل  (P&R)المعاشات و المتقادين 

 :على  البريد اإللكتروني التالي رسالةالرجاء تأكيد مشاركتكم عبر ارسال  

  :المكتب المركزي التحاد النقابات العالميcontact@wftucentral.org 

 كويم بوش  :quimboix@quimboix.es  

 

 

 

 تحياتنا،مع 

 

  

 

 

 كيم بوش       جورج مافريكوس 

الدولي تحاد النقابي األمين العام لإل                       االمين العام إلتحاد النقابات العالمي 

 لمتقاعدينا و صحاب المعاشاتأل
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