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 المنعقد في جنيف 2017برنامج عمل المؤتمر العالمّي للعام ل الرابعة مسوّدةال

DRAFT ORDER OF BUSINESS FOR GENEVA CONGRESS 2017 TH4 

 
  2017تشرين األّول/ أكتوبر  10نسخة 

 

 بين الساعة الثانية عشرة ظهًرا والسابعة مساء؛تشرين األّول/ أكتوبر  29يجري التسجيل في مركز المؤتمرات الدولّي في جنيف يوم األحد الواقع فيه 

 تشرين األّول/ أكتوبر بين الساعة الثامنة صباًحا والخامسة مساءً  30ويوم االثنين الواقع فيه 

 

 جلسة افتتاح المؤتمر –تشرين األّول/ أكتوبر مساًء  30االثنين  

 توزيع أجهزة التصويت اإللكترونّي؛ وصول المندوبين؛  18.00 – 17.40 

 توزيع المقاعد والجلوس إلطالق المؤتمر في السادسة مساءً 

 حفل االفتتاح 19.30 – 18.00 1

 Children’s Violin Ensembleفرقة  –ف كمان زعالترفيه: 

 كلمات االفتتاح

 دايفد برنتس، رئيس االتّحاد الدولّي للخدمات العامة

 المنتسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة  VPÖD/SSPيّة ممثّل النقابة السويسر

 بورو، أمين عام االتّحاد الدولّي للنقابات العّماليّة شارن

 )يؤّكد الحقًا( رئيس بلديّة جنيف

 إجرائيّة  قضايا 20.30 – 19.30 2

 شرح كيفيّة التصويت إلكترونيًّا

 والموافقة عليها  الدائمة تسمية لجنة األنظمة

 اعتماد األنظمة الخاصة بالمؤتمر •

 اعتماد التقرير الثالث للجنة األنظمة وبرنامج عمل المؤتمر المقترح •

 لمؤتمر والموافق عليهمارئيس تسمية نّواب 

 انتخاب لجنة فحص أوراق االعتماد

 انتخاب حاسبي األصوات والموافقة عليهم

 عرض التطبيق الخاص بالمؤتمر

 اختتام الجلسة بعرض ترفيهيّ 

 اجتماع لجنة فحص أوراق االعتماد 21.30 – 20.00 --

   

 اليوم األول – 2017تشرين األّول/ أكتوبر  31الثالثاء  

 ؛ جلسة مغلقة(دعت الحاجةالقرارات الطارئة )في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و 8.45 – 8.00 --

 العملوصول المندوبين وجلوسهم استعدادًا لبدء  8.50 – 8.30 

 تقرير لجنة فحص أوراق االعتماد 9.20 – 9.50 3

 الرئيس، لجنة فحص أوراق االعتماد بعرض نّوا

 اعتماد التقرير •

 عرض التصويت اإللكترونّي 

 احتفال تذكارّي للزمالء المغادرين 9.30 – 9.20 4

 تقرير األمين العام 10.10 – 9.30 5

 العامةعرض أمين عام االتّحاد الدولّي للخدمات 

، بما في ذلك التقارير اإلقليميّة والقطاعيّة والتقارير 2017 – 2012تقرير األنشطة لفترة  •

 الخاصة بالمشاريع والحمالت

 2016 – 2012التقرير المالّي لفترة  •

 تقرير مدقّقي األعضاء •

 مناقشة تقرير األمين العام 10.10 – 9.30 6

 األفراد قبل األرباحاختيار  –أمام التقاطع أولى:  نقاشيّةجلسة  12.00 – 10.30 7

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  13.00 – 12.00 8

 (2)التعديل رقم  من برنامج العمل: المقدّمة 1القسم  •

o  :4القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة 

 العالم الذي نرغب فيه من برنامج العمل: تحصيل السلطة الالزمة لبناء 2القسم  •

 (4و 3)التعديالن رقم 

o  :(33)التعديل رقم  6القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة 
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 استراحة الغداء 14.30 – 13.00 

 قرارات النقابات(و جلسة عامة )برنامج العمل 15.30 – 14.30 9

 من برنامج العمل: الهجرة والالجئين 3.4القسم  •

o 34)التعديالن رقم  10ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة:  القرارات 

 (35و

 (22و 21، 20، 19)التعديالت رقم  من برنامج العمل: التغيّر المناخيّ  4.8القسم  •

 35القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة: 

 من برنامج العمل: دعم القطاعات، المقدّمة 7.1القسم  •

o  :(38)التعديل رقم  37القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة 

  الخصخصة والحّق في الصّحة  –صّحتنا ليست للبيع  :ثانيةجلسة نقاشيّة  16.45 – 15.30 10

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  18.00 – 16.45 11

، 25)التعديالت رقم  الصحيّة واالجتماعيّة من برنامج العمل: قطاع الخدمات 7.2القسم  •

 (46و 45، 30، 27، 26

o  :41القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة 
 تقديم المرّشحين إلى منصبَي األمين العام/ الرئيس 18.30 – 18.00 12

 ؛ جلسة مغلقة(الحاجة دعتالقرارات الطارئة )في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و 19.30 – 18.30 --

النقل مؤّمن من مركز المؤتمرات الدولّي في  – حفل استقبال يقيمه االتّحاد الدولّي للخدمات العامة 18.30 --

( إلى كورنافي وفرني BFM، ومن مكان الحفل )18.30( في الساعة BFMجنيف إلى مكان الحفل )

 فولتير. 

   

 اليوم الثانيّ  –تشرين الثانّي/ نوفمبر  1األربعاء  

 مستقبل العمل في الخدمات العامة –هي أكثر من وظيفة  –لثة جلسة نقاشيّة ثا 9.30 – 8.30 13

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  11.15 – 9.30 14

 (24)التعديل رقم  من برنامج العمل: الحقوق النقابيّة والعّماليّة 5القسم  •

o  (36)التعديل رقم  13 ة:اقترحتها النقابات المنتسبالتي القرارات ذات الصلة ،
16 ،17 ،18 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 

  التمّدن المستدام والخدمات العامة –رابعة جلسة نقاشيّة  12.15 – 11.15 15

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  12.45 – 12.15 16

قطاع الحكومات المحليّة واإلقليميّة/ قطاع الحكومات من برنامج العمل:  7.3القسم  •

 البلديّة

o  42 :التي اقترحتها النقابات المنتسبةالقرارات ذات الصلة 

ع أوراق االقتراع إلى رؤساء الوفود عند اختتام الجلسة  توزَّ
 Place des Nationsمظاهرة المؤتمر العالمّي لالتّحاد الدولّي للخدمات العامة في  – استراحة الغداء 12.45 --

 الخدمات العامة في االقتصاد العالمّي العادل ة:خامس جلسة نقاشيّة 15.15 – 14.15 17

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  16.30 – 15.15 18

 : التغيّر المناخّي(4.8من برنامج العمل: اقتصاد عالمّي عادل )باستثناء القسم  4القسم  •

 (23و 18، 16، 15)التعديالت رقم 

o  :33، 32، 31، 30القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة ،
36 

 للبيععامة سياسة  –العامة  : اإلدارةسادسةجلسة نقاشيّة  17.30 – 16.30 19

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  18.00  - 17.30 20

 (37)التعديل رقم  من برنامج العمل: اإلدارة الوطنيّة 7.5القسم  •

 ؛ جلسة مغلقة(دعت الحاجةالقرارات الطارئة )في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و 19.00 – 18.00 --

قسم االّتحاد الدولّي للخدمات العامة المعنّي بالتواصل أعضاء زار  // One Day عرض أّول لـ 20.00 – 18.00 --
ونقابات منتسبة من حول العالم من أجل إعداد سلسلة من األفالم القصيرة تتناول التحدّيات 

 واالنتصارات والحياة اليوميّة للعاملين في الخدمة العامة. 
 )التسجيل ضرورّي(زيارة متحف الصليب األحمر  20.00 – 18.00 --
 لعّمال الشباب )ضرورة التسجيل(اجتماعي خاص ل حدث 23.00 – 20.00 --
   

 اليوم الثالث –تشرين الثانّي/ نوفمبر  2الخميس   

وضع صناديق االقتراع وفتح دورة التصويت النتخاب أمين عام/ رئيس في حال دعت الحاجة  10.00 – 9.00 --
 (ق من النهارالح وقتفي  )تُعَلن النتائج

 (نظام األساسيّ جلسة عامة )ال 10.15 – 900 21
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 (31و 31)التعديالن  2قرار المجلس التنفيذّي رقم  •

 54القرار ذات الصلة: 
 البنى األساسيّة في عهد التقّشف –السلطة بيد الشعب : سابعةجلسة نقاشيّة  12.15 – 11.00 22

 قرارات النقابات( –العمل جلسة عامة )برنامج  12.30 – 12.45 23

 من برنامج العمل: المرافق العامة 7.4القسم  •

o  :(40)التعديل رقم  43القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة ،
44 

o  (44من برنامج العمل: مكافحة الخصخصة )التعديل رقم  6القسم 

العامة على اإلنترنت لمكافحة  إطالق األشخاص قبل األرباح، منبر االتّحاد الدولّي للخدمات
 الخصخصة

 استراحة الغداء  14.00 – 12.30 

 جلسة نقاشيّة عامة رابعة: تنّوعنا يوّحدنا 15.15 – 14.00 24

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  17.30 – 15.00 25

: الهجرة 3.4من برنامج العمل: االحترام والكرامة للجميع )باستثناء القسم  3القسم  •

 (14و 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6)التعديالت رقم  والالجئين(

o  :11، 9القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة 

 ؛ جلسة مغلقة(دعت الحاجةالقرارات الطارئة )في حال  البّت فيجلسة لجنة األنظمة و 18.30 – 17.30 --

 2016، إخراج كين لوتش، I, Daniel Blakeمشاهدة فيلم  20.00 – 18.00 --

 ة األوروبيّة للبحوث النوويّة )التسجيل ضرورّي(مزيارة المنظّ  20.00 – 18.00 --

   

 اليوم األخير للمؤتمر العالميّ  –تشرين الثاني/ نوفمبر  3الجمعة   

توضع صناديق االقتراع في القاعة من جديد في حال عقد دورة ثانية النتخاب األمين العام/ الرئيس  10.00 – 8.30 
 (في وقت الحق من اليوم)تُعلن النتائج 

 غذاء للقلب والجسد –خبز وورود : تاسعةجلسة نقاشيّة  10.00 – 9.00 26

 قرارات النقابات(وجلسة عامة )برنامج العمل  10.30 – 10.00 27

 من برنامج العمل: التعليم والثقافة ووسائل اإلعالم 7.6القسم  •

 م القضاء على العنف ضّد المرأةسَ قَ  11.00 – 10.30 28

 جلسة عامة )قرارات متفّرقة( 12.30 – 11.00 29

 القضايا الوطنيّة واإلقليميّة •

o  :48، 47، 46، 45القرارات ذات الصلة التي اقترحتها النقابات المنتسبة، 
 (41)التعديل رقم  53، 52 (42)التعديل رقم  50

 مسائل عالقة •

 استراحة الغداء 14.00 – 12.30 

 التعيينات واالنتخابات 15.00 – 14.00 30

 

 تقرير المسؤول عن االنتخابات

 موافقة المؤتمر على المرّشح لمنصب الوصّي الثالث الذي سّماه المجلس التنفيذيّ  •

، وتسمية أعضاء لجنة )بما في ذلك ممثّلي الشباب( التنفيذيّ انتخاب أعضاء المجلس  •

 المرأة والمجلس التنفيذّي اإلقليميّ 

 انتخاب المدقّقين •

 أّي إجراءات أخرى تفرضها الترتيبات االنتقاليّة الخاصة بالنظام األساسيّ  •

 

 2022 – 2018رسوم االنتساب لفترة 

 والميزانيّةعرض األمين العام، مناقشة واعتماد الرسوم 

o  :55القرار ذات الصلة 

 السنوات الخمس المقبلة 15.30 – 15.00 31

 النتائج •

 المالحظات الختامية •

 اختتام المؤتمر 16.00 – 15.30 32

 

 ترفيه
 

 


