
  

  2015لعام   للمرأة العالمي المؤتمر
  تعزیز حقوقنا والسالمة والمشاركة فى إتخاذ القرار

  

  المؤتمر قرار
مؤتمر الفي االتفاق السیاسي الذي تم التوصل إلیھ  إلى  لصناعاتلاإلتحاد الدولي الذي نظمھ مؤتمر المرأة العالمي أشار 

حالیا و. داخل اللجان تحسین تمثیل المرأةب الدولي لنقابات عمال الصناعات إلي تعھد اإلتحاد،  2012لعام  التأسیسي لالتحاد
  .عضوا 60عضوا من أصل  20ویصل عددھن إلي  النساءمن  التابعة لالتحادثلث اللجنة التنفیذیة  یتكون

في المؤتمرات في المائة  40إلى  قیادات االتحادمشاركة وتمثیل المرأة في الحصص  تمت الموافقة على اقتراح لزیادةو
  .2014وآسیا والمحیط الھادئ وأفریقیا جنوب الصحراء الكبرى التي وقعت في عام  الالتینیةاإلقلیمیة في أمریكا 

  
 إلتحادل النظام التأسیسي جزء ال یتجزأ منوھو  في المائة 40إلى  قیادات االتحادتمثیل المرأة في  یدعم المؤتمر زیادةو

ؤتمر م والتي منھا على سبیل المثال  اتصنع القرارت الكیانات التياوي للمرأة في جمیع التمثیل المتس ھ ھووالھدف من
لى سبیل عمنھا  المنتخبة  األعضاء ) واللجنة التنفیذیة واللجنة المالیة ومراجعي الحسابات الداخلیة و الكونجرس( االتحاد

ھنا لیست مجرد أرقام ولكن والمسألة . األخرى الریادیةالمناصب المثال (الرئیس ونائب الرئیس واآلمین العام ونوابھ) و
اخل دثم تحتاج المرأة إلى التشجیع على االنخراط فمن  النقابیة،الحركة  ھناك تغییر في بنیة إذا كانو. البنیة تغییر في
 شعورإلي الج المرأة تحتاو. ھا إلیھااألعضاء التي یجب أن تجذب إذا جسدت البنیة عدد، وھذا سیكون أكثر احتماال النقابات

  .تغییراأن تحدث أنھ من خالل مشاركتھا اإلیجابیة یمكن 
  

 2016ي عام ف(الكونجرس)  االتحادمؤتمر  حتى انعقادتنفیذھا كي یتم مؤتمر لجنة المرأة لتحدید استراتیجیات لال ویفوض
لى ع من القیام بالدور القیادي المناط لھا المرأة مكنتت حتى االتحاد اتتمثیل المرأة في قیاد زیادةفي البرازیل، وذلك بھدف 
ل تحقیق مبدأ التمثی أول المستویات القیادیة وذلك عن طریق من  إدارة االتحاد في جمیع مجاالتمستوي عالي من الجودة 

العملیة  المرأة في دور بحاجة إلى تطویر ثقافة المساواة بین الرجل والمرأة في النقابات من خالل دمج واالتحاد. المتكافئ لھا
  الدیمقراطیة وخاصة في عملیة صنع القرار.

 تحقیق زیادةغیة ب كل اإلمكانیات لسبر غور بالنظام التأسیسيالخاص دعو مؤتمر المرأة اللجنة التنفیذیة والفریق العامل یلذا 
وغیرھا  حمالتال تنظیم لصناعاتلولي اإلتحاد الد واصلیس وعالوة على ذلك.في المائة 40إلى  قیادات االتحادتمثیل المرأة في 

  األمومة.في  حقھاضمان و ھاضدومكافحة العنف  حقوق المرأة للدفاع عن من اإلجراءات
 یاسیةالقدرات الس لبناء تنفیذ برنامج بغیة بالموارد الالزمة مدعومة خطة عمل بناء سیدعم االتحاد المشاركة حصص باإلضافة إلىو

  التفاوض. تمجاالفي  و عملیات التمثیل جمیع فيبشكل فعال سیاسیا  تؤدي دورا للمرأة أن یتسنى بحیث جمیع القارات في للمرأة

 المھم للمرأةن ملیس و النقابات العمالیة.وأن تتبناھا  في االعتبار ولیس كشكل ثانوي المساواة بین الجنسین سیاسات ان تؤخذ یجبو
 قةحقیھذا األمر  یجب أن یكونوفي نھایة المطاف . المنظمة الریادیة داخلفي المناصب  تكون أیضافحسب بل  عضوا أن تكون

  .تطلعاتمجرد  ولیس
  

ویؤید ھذا المؤتمر إنشاء فرقة عمل على وجھ السرعة تعكس مختلف القطاعات والمناطق. وستقوم فرقة العمل ھذه على 
 ي لالتحادفي النظام التأسیسالفریق العامل  لكل منكي یتسنى وضع مقترحات محددة لتنفیذ التدابیر الواردة في ھذا القرار 

على  ومناقشتھ، وتطویره 2015كانون االول عام  /سیتم النظر في االقتراح األولي في دیسمبرو. من بحثھا التنفیذیة اللجنةو
 .الخاص بالنظام التأسیسي مدى فترة فریق العمل


