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 14الرسالة الدوريّة رقم  – 2017مؤتمر جنيف للعام 

Congress CIR 14 (2017) 

 سبة إلى االتّحاد الدولّي للخدمات العامةتإلى كافة النقابات المن
  المسّجلين في المؤتمرإلى كافة المشاركين 

 كافة أعضاء المجلس التنفيذّي ولجنة المرأة العالميّة ولجنة األنظمة إلى
 

 تُرَسل نسخة إلعالم موظفي االتّحاد الدولّي للخدمات العامة 
 واالتّحاد األوروبّي لنقابات الخدمات العامة 

 
 RP/DB-pc/Geneva Congress 2017 مرجع الملف:

 psi.org-congress@world لالتّصال:

 
 2017كانون األّول/ ديسمبر  21في 

 
 األشخاص قبل األرباح 

 
 مؤتمر االتّحاد الدولّي للخدمات العامة العالمّي الثالثون

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

 سويسرافي جنيف في 
 

 العمل والنظام األساسّي والقرارات المعتََمدة  أعمال المؤتمر: برنامج
 

 أيّها الزمالء الكرام، 
 

كترونّي لمر التي تّم اعتمادها في جنيف قد أصبحت متوفّرة باللغة اإلنكليزيّة ويمكن تنزيلها من موقع المؤتمر اإليسّرنا أن نعلمكم بأّن وثائق المؤت
 documents/-psi.org/pop-http://congress.worldالتالّي: 

 
 وتُعرض الوثائق المذكورة في ثالثة مجلّدات هي: 

 2022 – 2018ن برنامج عمل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة لفترة بشأ 1: القرار رقم 1المجلّد رقم  •

 الدولّي للخدمات العامة التّحاداألساسّي لنظام البشأن  2: القرار رقم 2المجلّد رقم  •

 : القرارات التي اعتمدها المؤتمر3المجلّد رقم  •
 

المترَجمة إلى كافة لغات االتّحاد الدولّي للخدمات العامة الرسميّة  كما تّم إعداد مقّدمة مقتضبة لبرنامج العمل يمكن استخدامها مباشرة. وتصبح النسخ
 متوفّرة خالل األسابيع القليلة المقبلة. 

 
نعّد ملّخًصا تنفيذيَّا لبرنامج العمل يشرح ويرّوج للنقابات المنتسبة عمل االتّحاد الدولّي للخدمات العامة وأولويّاته. سفي مطلع السنة المقبلة و

 لما العمل النقابّي الدولّي مهّم لحياة العّمال اليوميّة. ّظفي النقابات وأعضاءها ويشرح لهمويستهدف مو
 

 أوّد أن أغتنم هذه الفرصة ألرسل أطيب تمنياتي إلى كافة أعضاء النقابات المنتسبة إلى االتّحاد الدولي للخدمات العامة.
 مع تضامني،

 
 روزا بافانيللي

 للخدمات العامةأمين عام االتحاد الدولّي 
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