
 
 

 

 2018فبراير  23، في الرباط

 °FNE N/00148/2018عدد: 

 الواليات المتحدة سلطاترفض إحتجاج ضد 

 نقاباتلي للماد العاحتاللعام الألمين منح التأشيرة ل
تحاد التابعة ال FISE ياتحاد المعلمين العالمفي العضو  (الديمقراطي التوجهالمغرب ) FNEم ية للتعليالجامعة الوطن

تأشيرة دخول للواليات المتحدة إلى األمين العام منح األمريكية الواليات المتحدة  سلطاتدين رفض ت FSMالنقابات العالمي 

 جورج مافريكوس.الرفيق التحاد النقابات العالمي 

 2018في مارس / آذار األمريكية زيارة إلى الواليات المتحدة تنظيم األمين العام التحاد النقابات العالمي  قرروقد 

نقابات لالمتحدة في نيويورك، بصفته ممثال دائما لالتحاد العالمي ل لألمم لقاءفي حضور لل

FSMاالتحاد  وأصدقاءفي االجتماع السنوي ألعضاء  ،كمتحدث رئيسي ،لمشاركةلكذلك ، و

 ة.الواليات المتحدة األمريكيب عقد في الشهر نفسه في لوس أنجلوس، الذي سي  نقاباتلالعالمي ل

غير  ،األمريكيةالواليات المتحدة خارجية وزارة المتخد من طرف  ،القرارهذا إن 

ة ناضلتعزيز الحركة العمالية الم الحد منإلى ديمقراطي ويهدف إلى منع العمل النقابي الحر و

نقابات لاد العاملي لحاإلتمتعمد ضد تمييز ، في الوقت نفسه ،يعتبرو ،في الواليات المتحدة

 .1945منذ عام  يلعبه االتحادن تحدة، وهو دور كالممم ااألحقه في أداء دوره في ضرب لو

الواليات المتحدة يدل على  إلىلنقابات لالعالمي تحاد الحظر دخول األمين العام لإن منع و

فضح يلالمبريالية  المناهضو ممياأل عملهخالل العالمي الذي من  تحادباالاهتمام االمبرياليين 

 .FMI وصندوق النقد الدولي OTAN دورها ودور حلف شمال االطلسي

لنقابات لالعالمي تحاد الاخط عارض ت  األمريكية الواليات المتحدة  حكومةكما أن 

تساند  التيوعة الخاض  النقابات  شجع بالطبعوت   ،المناهض لالحتكارو المناهض لإلمبريالية

لنقابات لالعالمي تحاد الاتعمل على تقويض و. يةواالحتكار ةسياسات اإلمبرياليلل جو   روت

 أن يعملوا على في جميع أنحاء العالم احيينيين الكفوعلى كل النفاببقية. الط نقابيةحركة الالو

، لتطوير النضال من أجل حقوق المنظمات النقابية العضوة بهولنقابات لالعالمي تحاد الاتعزيز 

 العمال.

تحاد الل العمل األممي تعرقلال يمكن أن  ،والمنعالقيود ك ،غير الديمقراطيةالقرارات إن 

 احاضرهو تقرير مصيرهاوالمكافحة من أجل لصالح الشعوب المناضلة  لنقاباتلالعالمي 

منظمة نقابية دولية هو  لنقاباتلالعالمي تحاد ال. إن احرية وديمقراطيةكل ، بانفسهب اومستقبله

منذ تأسيسها، في أكتوبر وبلدا حول العالم.  126 منمليون عضو  92م ضتجماهيرية وطبقية 

 عملها هو معروف جيدا.وحتى اليوم،  1945

العالمي تحاد الاتمييز ضد كوادر بجعل خد لكل وقانونية تأشيرة  لنقاباتلالعالمي تحاد اللعام الن ألميبمنح الب انط

 .لنقاباتل

 هما أسلحة العمال والشعوب التي ال تقهر.الدولي والتضامن  األمميةإن و
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 من النقابات األكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بالمغرب FNE لتعليمالجامعة الوطنية ل
 wftucentral.org دولة. 126مليون عامل بـ  92الممثل لـ  FSM عضو اتحاد النقابات العالمي  FNEالجامعة الوطنية للتعليم

FNE, Syndicat des plus représentatifs dans les secteurs de l’Education Nationale & de l’Enseignement Supérieur, Maroc 
FNE membre de la FSM Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs dans 126 pays. wftucentral.org 


