
 

 
 

 :مؤتمر االتحاد الدولي للصناعات العالمي للمرأة

 نقابتنا نا ومستقبلمستقبل

 

 2019 /تشرين الثانينوفمبر 19و 18 يومي سويسرابجنيف في 

 

 خطة التحولبرنامج 

 

 :/ تشرين الثانينوفمبر 18االثنين 

 

 :كلمات افتتاحية   09:45 – 09:00

 UNIA "يونيا"نقابة  ةأليفا رئيسفانيا  السيدةكلمة •   

  SYNAالنقابات المشتركة بين المهن  السيد صبري شوماخير كلمة •    

 باالتحاد الدولي للصناعات مونيكا فيلوسو الرئيسة المشاركة للجنة المرأة كلمة السيدة  •              

 صناعاتلباالتحاد الدولي لللجنة المرأة المشاركة  أركوس الرئيسةإيفا كلمة السيدة •

 االتحاد الدولي للصناعات رئيس فيندلي نائبةآنا  السيدة كلمة •

 لالتحاد الدولي للصناعاتالعام  األمين سانشيزكلمة فالتر •

 

 :أهداف المؤتمر

 اتلالتحاد الدولي للصناعمساعدة األمين العام  هولكروفت،جيني كلمة السيدة •

 فيديو تمهيدي

 

 الرجل والمرأةبين  ةالمساواالعمل بشأن  إجراءات: 2019جنيف  – 2015فيينا   10:15 – 09:45

 باالتحاد الدولي للصناعاتالشؤون الجنسانية  منسقة سيبيأرميل  السيدة تقدمهعرض 

 مناقشة عامة

 

 ؟ماذا نريد  11:00 – 10:15

 رؤيتنا للنقابات الشاملة
 

 آلراءلوتبادل  عامة حلقة نقاش

 

 الواليات المتحدة األمريكيةب من نقابات عمال االتصاالت لورا هاغانالسيدة : النقاش ةميّسر



 

 

 

 

 

 

 

 

 :أعضاء حلقة النقاش

 السيدة هيدانورا بيريز كامبزانا من نقابات عمال التعدين بكولمبيا

 االتحاد الدولي للصناعات رئيس فيندلي نائبةآنا السيدة 

 الهندب عمالالمن نقابات سوجاتا مودي السيدة 

  أوكرانيابعمال المناجم ل المستقلة نقابةال ليفيتسكا منناتاليا السيدة 

 

 قهوةشاي واستراحة    11:30 – 11:00

 

 االجتماعات اإلقليمية   12:30 – 11:30

 

 استراحة غداء    14:00 – 12:30

 

 أين نحن اليوم؟
 

 في نقاباتنا وصناعاتنا الرجل والمرأةالوضع الحالي للمساواة بين     15:30 – 14:00

 

 الرجل والمرأةمن أجل تحقيق المساواة بين  وعملها االعضاء النقاباتفيديو: عرض ل

 

 حلقة نقاش تليها مناقشة عامة

 

 باالتحاد الدولي للصناعاتمونيكا فيلوسو الرئيسة المشاركة للجنة المرأة الجلسة:  ةميّسر

 :أعضاء حلقة النقاش

 بالعراق الكهرباءالعامة للعاملين في قطاع  من النقابةهاشمية السعداوي السيدة 

 البرازيلب ناسيمنتو من االتحاد العام لعمال التعدينمارلي ميلو دو السيدة 

 ميانمارباتحاد العمال الصناعيين  منينغ زار أونغ السيدة ك

 موريشيوسمن اتحاد عمال القطاع الخاص بجين راجو السيدة 

 السويدعمال التعدين ب اتحاد نقابات منماري نيلسون السيدة 

 

 قهوةشاي واستراحة    16:00 – 15:30
 

 190 رقم العنف ضد المرأة: كيفية ضمان تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية   17:30 – 16:00

 

 العمال المساواة في االتحاد الدولي لنقاباتاإلدارة المعنية بمن  تسيرانتوراكي،ماريا السيدة مع  حديث

 السيدة أرميلتقدمه  ،190رقم  منظمة العمل الدوليةقانون بشأن  لالتحادات النقابية العماليةعرض للحملة المشتركة الجديدة 

 باالتحاد الدولي للصناعاتالشؤون الجنسانية  ةمنسق سيبي،

 

  جنوب إفريقياباالتحاد الوطني لعمال المعادن من  نتلوكوتس روثالسيدة الجلسة:  ةميّسر

 

 واتخاذ القرار مناقشة عامة

 

 جنيف  كورال النساء ناناإير من بمشاركة نقابة يونيا تنظمهفل استقبال ح         20:30 – 18:30



 

 

 

 

 

 

 

 :/ تشرين الثانينوفمبر 19الثالثاء 

 

 تجه؟ن إلي أين

  ومشاركتهن في النقابات النساء مستقبل عمل   10:00– 09:00
 

 :العروض

ابات كيف يمكن للنقوعملهن داخل المصانع  فيالنساء  دور على أثر الثورة الصناعية الرابعة: الرابعةة يالصناعالثورة  •

 تقدمه السيدة فانيا راسولومانانا مسئولة شئون البرامج باالتحاد الدولي للصناعات التصدي وإيجاد الطرق للتعامل معها

 دور النقابات في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية : والرياضياتفي العلوم والتكنولوجيا والهندسة  مشاركة المرأة •

 تقدمه السيدة لينا اندرسون من النقابات العمالية السويدية

 

  الياباني لنقابات عمال التعدين باليابانمجلس المن أكيكو جونو السيدة الجلسة:  ةميّسر

 

 مناقشة عامة

 

 االتحاد الدولي للصناعاتالشابات في النساء     10:45 – 10:00

 

 قهوةشاي واستراحة    11:15 – 10:45

 

 ؟هذا الغرضكيف نصل إلى 

 بين الرجل والمرأة المساواة وتمكينها لتحقيقنقاباتنا  لتغييريتعين علينا القيام به  ما     30:12- 11:15 

 

 حلقة نقاش تليها مناقشة عامة

 لنمسابا اتحاد النقابات العمالية فريبن منكلوديا السيدة الجلسة:  ةميّسر

 أعضاء حلقة النقاش:

 جمهورية الكونغو الديمقراطيةاالتحاد الديمقراطي للعمل ب نزيبا منأولغا كابالو السيدة 

 السيدة بينار اوزكان من نقابات العمال بتركيا

 باالتحاد الدولي للصناعاتالمشاركة للجنة المرأة  أركوس الرئيسةإيفا السيدة 

 اليابانب من نقابات عمال التعديننوبوكو كيسامارو السيدة 

 

 استراحة غداء   14:00 –12:30

 

 لالتحاد الدولي للصناعات السبيل للمضي قدما         03:15 – 14:00

 

 2020 للمؤتمر في عاممناقشة حول النظام األساسي 

مونيكا أركوس و لالتحاد الدولي للصناعات والسيدتان إيفامساعدة األمين العام  هولكروفت،جيني النقاش: السيدة  اتميّسر

 باالتحاد الدولي للصناعاتللجنة المرأة تان المشارك الرئيستان فيلوسو

 
 كل االجتماعات اإلقليمية تليها مناقشةمن تقارير 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قهوةشاي واستراحة    16:00 – 15:30

 

 الدولي للصناعاتلالتحاد  السبيل للمضي قدما   17:00 – 16:00

 

 2020 لعامللصناعات االتحاد الدولي  وخطة عمل يةليخطة التحوالقرار بشأن 

 

مونيكا أركوس و لالتحاد الدولي للصناعات والسيدتان إيفامساعدة األمين العام  هولكروفت،جيني النقاش: السيدة  اتميّسر

 للصناعاتباالتحاد الدولي للجنة المرأة تان المشارك الرئيستان فيلوسو

 

 القراراتخاذ المناقشة و

 

 

 اختتام المؤتمر     17:00


