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 األحداث 

 االجتماعيّة والثقافيّة 
 الزمان والمكان

 
SOCIAL & 

CULTURAL EVENTS 

 
 تشرين األّول/ أكتوبر 2017

 مؤتمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة الثالثون

 2017تشرين الثانّي/ نوفمبر  3تشرين األّول/ أكتوبر و 30المنعقد بين 

 جنيف، سويسرا
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 جنيف!تعّرفوا على 

 تعّرفوا على بعضكم البعض!
 

 األحداث الخاصة المرافِقَة 

 لمؤتمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة العالميّ 
 

المؤتمر العالمّي الثالثين، ينّظم االتّحاد الدولّي للخدمات العامة سلسلة من األحداث االجتماعيّة خالل 

جنيف من جهة وهي المدينة التي تستضيفنا، على بصورة أفضل والثقافيّة تسمح للمشاركين بأن يتعّرفوا 

 . وعلى بعضهم البعض من جهة أخرى

شترك خالل ويشّكل المؤتمر العالمّي فرصةً فريدة كي نبني العالقات الشخصيّة التي ستدعم عملنا الم

 السنوات الخمس المقبلة.

 

 ث التالية. تردكم قريبًا دعوة لتنزيل تطبيق يسمح لكم بالتسجيل لألحدا

 

 تشرين األّول/ أكتوبر  29األحد الواقع فيه 

التّحاد الدولّي للتعليم، خاص محاضرة وحدث اجتماعّي من تنظيم االتّحاد الدولّي للخدمات العامة وا

التسجيل //  22.00 – 18.00//  ةالهوية الجنسانيّ  يالميل الجنسي ومغاير ين ومزدوجيالمثليات والمثليّ ب

 //ضروريّ 

ن يالمثليات والمثليّ الخاص بللمشاركين في منتدى االتّحاد الدولّي للخدمات العامة واالتّحاد الدولّي للتعليم 

 تشرين األّول/ أكتوبر. 30يوم االثنين الواقع فيه  ،ةة الجنسانيّ الهويّ  يالميل الجنسي ومغاير يومزدوج

 

 تشرين األّول/ أكتوبر  31الواقع فيه  ثاءثالال

الدعوة  // 0071 – .0032. //( BFMمبنى ) //االتّحاد الدولّي للخدمات العامة حفل استقبال يستضيفه 

  //مفتوحة للجميع // أطعمة عالميّة وبرنامج موسيقّي 

في قلب  BFMاستقبال كافة المشاركين في مؤتمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة في مركز إلى  عنتطلّ 

 ويتخلّل الحفل عزف وغناء. جنيف. 

http://www.bfm.ch/en/ 

http://new.thenosmokingorchestra.com/ 

 

 األّول من تشرين الثانّي/ نوفمبر الواقع فيه  ربعاءاأل

 // استراحة الغداء  Place des nationsمظاهرة مؤتمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة // 

http://www.bfm.ch/en/
http://new.thenosmokingorchestra.com/
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ال تنسوا الالفتات والرايات الخاصة بنقاباتكم للمشاركة في هذا التجّمع الذي يهدف إلى دعم العاملين في 

 األمم المتّحدة والحقوق النقابيّة لجميع العاملين في الخدمة العامة. 

 

  //التسجيل ضروريّ //  23.00 – 20.00حدث العّمال الشباب االجتماّعي // 

 للمشاركين في ورشة عمل العّمال الشباب. 

 

مفتوحة // الدعوة  20.30 – 18.30المركز الدولّي للمؤتمرات في جنيف //  // ONE DAY مشاهدة فيلم

   للجميع

من أجل  ،العامة األعضاء والنقابات المنتسبة حول العالمزارت دائرة التواصل في االتّحاد الدولّي للخدمات 

 إعداد أفالم قصيرة تتناول التحدّيات، واالنتصارات والحياة اليوميّة للعاملين في الخدمة المدنيّة. 

سنشاهد عن كثب حياة النقابيّين الذين يكافحون ضدّ الخصخصة ويواجهون التعذيب على أيدي الطغاة، 

 ويدعمون مجتمعاتهم. وكيف يواجهون الكوارث 

 

 //التسجيل ضروريّ //  20.30 – 18.00زيارة متحف الصليب األحمر // متحف الصليب األحمر // 

الدفاع عن مة، هي: بالنسبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العايعرض المتحف ثالث مشاكل معاصرة أساسيّة 

 الكرامة اإلنسانيّة، واستعادة الروابط األسريّة والتخفيف من المخاطر الطبيعيّة. 

http://www.redcrossmuseum.ch 

 

 من تشرين الثانّي/ نوفمبر  2الواقع فيه  خميسال

مفتوحة الدعوة  // I, Daniel Blake // 20.30 – 18.30فيلم // المركز الدولّي للمؤتمرات في جنيف // 

 للجميع 

هو فيلم من إخراج كين لوتش، يعرض قّصة عامل ُحِرم من العمل ومن التعويضات على الرغم من أن 

سياسات التقّشف وانعكاساتها على الخدمات العامة الفيلم الطبيب صّرح بأنّه غير قادر على العمل. وينتقد 

 وعلى الشعب. وقد حصد الفيلم العديد من الجوائز العالميّة. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4 

 

زيارة المنّظمة األوروبيّة للبحوث النوويّة // انطالق الباص من المركز الدولّي للمؤتمرات في جنيف في 

 //التسجيل ضروريّ //  20.30؛ تنتهي الزيارة في الساعة 18.00تمام الساعة 

معدّات وأجهزة متطّورة كي يكتشفوا كيف األساسيّة عبر استخدام يدرس العلماء هيكليّة الكون والجسيمات 

 مع بعضها البعض. الجسيمات تتفاعل 

https://home.cern/ 

 

 لّي للخدمات العامة اإللكترونّي. تجدون المزيد من المعلومات ذات الصلة بهذه األحداث على موقع االتّحاد الدو

http://www.redcrossmuseum.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=ahWgxw9E_h4
https://home.cern/

