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مؤمتر امـ ITFمؼٌلل اميلل امًساء
"من ا ألزمة امؼاملية اىل امؼداةل امؼاملية"
غٌلل اميلل امًساء يياضلون جمددا
هيودمِي  72 – 72 ،يياير 7102
املواضيع و أأُداف املؤمتر
جس متر جلية امـ ITFنلمر أأة واجمللس امخيفيذي يف ثيفيذ ثوصية امكوهغرس بأأن ثلوم اميلاابت امليدس بة نلـ ITFبخؼزيز امؼمل بني اجلًسني،
وضٌلن أأهَ يليب امخحدايت املس مترة الاكذصادية والاحامتغية وامبيئية وامس ياس ية اميت ثواخَ غٌلل اميلل يف مجيع أأحناء امؼامل .ميكن
نليلاابت امليدس بة نلـ ITFبياء حركة هلابية موحدة ودميلراظية حمنو الآن ويف املس خلبل فلط من خالل هضال غٌلل اميلل مؼا.
املواضيع اميت س يدٌاومِا املؤمتر
سريكز املؤمتر ػىل أأربؼة حماور رئيس ية يه:
 .0ثيظمي غٌلل اميلل امًساء مبياء هلاابت كوية :
يخجَ أأغضاء اميلاابت وامؼٌلل غري اميلابيون اؤىل اميلاابت ذلاية وظائفِم وظروف معلِم يف الاىكٌلش الاكذصادي امؼامل احلايل .
وثرتكز امؼديد من امؼامالت امًساء يف اموظائف املخؼاكد ػلهيا خارحيا مثل امخيظيف وثلدمي امعؼام ،وػامالت االثصاالت  ،اماليت
يؼملن بوظائف مؤكذة وغري أآمٌة .وميثل ثيظمي غٌلل اميلل امًساء اخذبارا صؼبا ملدرة اميلاابت امليدس بة نلـ ITFػىل كيادة وثًش يط
امؼٌلل يف خضم الاىكٌلش الاكذصادي.
اترخييا  ،اكن كعاع اميلل دامئا كعاع يفصل فيَ بني اجلًسني ،بيامن يؼمل الآن املزيد من امًساء مكشغًل رافؼات  ،وػامالت
رصيف  ،وسائل امشاحٌات واحلافالت واملعارات  ،ومسؤومون ػىل منت امسفن ،وظيارون .وابخنفاض امياجت احملًل االؤحٌليل
امؼامل  ،حرثفع وس بة امبعاةل مؼٌلل اميلل امًساء  .وثؼمل أأػداد كبرية من امًساء يف اموظائف اجلديدة اميت ثوفرُا سلسةل امخوريد،
وال س امي يف املراكز واملمرات امخكٌوموحية واالؤدارية واخلدمات انلوحسدية .
وس يلوم ُذا املؤمتر مبا يًل :
 ثبادل أأفضل املٌلرسات يف ثيظمي غٌلل اميلل امًساء من اميلاابت امليدس بة نلـ ITFيف الاكسام امصياغية ومٌاظق امؼامل.
 س يبني املؤمتر كيف ميكن نلـ ITFأأن يس متر يف امؼمل مع اميلاابت امليدس بة هل مخوحيد غٌلل اميلل امًساء و خلق كوة اسرتاثيجية
ذلاية الاحور وظروف امؼمل ألغضاء اميلاابت احلامييني الاحور وثؼزيز املفاوضة ادلاغية.
 .7بياء حتامفات مع امليظٌلت اميت حاكحف امؼيف ضد املر أأة مخؼزيز محالت اميلاابت امليدس بة نلـ ITFػىل املس خوى امؼامل وا ؤالكلمي :
متخكل وساء امـ ITFاترخي مرشف يف اميضال من أأخل وكف امؼيف املرحكب ضد املر أأة .جس خحق مجيع غٌلل اميلل امًساء أأماكن
معل ومٌازل وجممتؼات خامية من امؼيف .كٌل ثؤمن اميلاابت امليدس بة نلـ ITFان امؼيف ضد املر أأة ُو كضية هلابية وثؼمل بًشاط
ػىل دمع حلوق املر أأة مبا يف ذكل املشاركة يف اميوم امؼامل ميبذ امؼيف ضد املر أأة يف  72هومفرب .س يدمع املؤمتر اميلاش و معل
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اسرتاثيجية مع املخخصصني امؼامليني مبياء امخحامفات اميت حزيد من الامازام امفؼال ؤالاهناء امؼيف ضد املر أأة .سًبحر س بل دمع
هلاابثيا وثؼزيز محالت اميلاابت امليدس بة نلـ ITFػىل املس خوى امؼامل وا ؤالكلمي مبياء حتامفات مع امليظٌلت اميت ثلف يف امعليؼة
ألخل ُذٍ اذلةل.
 .3امليام ابذلالت من أأخل خدماثيا امؼامة :
جشلك امًساء أأغلبية مس خخديم وسائل اميلل امؼام نلوصول اؤىل وظائفِم ورػاية ا ألظفال واموصول اىل اخلدمات امصحية  .ومع
ذكل ،كعؼت س ياسات امخلشف اخلدمات امؼامة ذلكل ثياضل هلاابت اميلل يف جممتؼاثيا ندلفاع غن وسائل اميلل امؼام وحماربة
امخحرير .سوف وسمع من ا ألخوات اذلين مه يف ظور بياء امخحامفات الوشاء محالت هلابية كوية حتلق اس خدامة حودة اخلدمات
امؼامة.
 .2امًساء يف امليادة" ،كيادة امخغيري" مخمنية اميلاابت :
سيٌظر املؤمتر كيف ميكن مربامج مثل محةل " "COUNT US INنلـ ITUCوبرانمج كيادة امًساء امياحج نلـ" : ITFكيادة
امخغيري" – ان يدمع اميلاابت امليدس بة نلـ ITFمبياء أأحيال خديدة من املادة ػىل مجيع املس خوايت اذلين يضؼون
الاسرتاثيجيات ،وحيفزون ويدمعون ا ألخوات مبياء هلاابت كوية نلجيل املادم.
أأُداف املؤمتر
س يلوم مؤمتر امـ ITFمؼٌلل اميلل امًساء مبا يًل :








حتليل امخحدايت وامفرص املخاحة مؼٌلل اميلل امًساء وجممتؼاهتن يف الاكذصاد املؼومل.
ثبادل أأفضل املٌلرسات واخلعط مخيظمي غٌلل اميلل امًساء يف امـ ITFيف ا ألكسام امصياغية ومٌاظق امؼامل.
ثبادل اخلربات من اميلاابت امؼاملية واميلاابت امليدس بة نلـ ITFيف جمال بياء حودة اذلالت الاسرتثيجية يف جمال اخلدمات
امؼامة.
بياء حتامفات مع امليظٌلت امرائدة يف ماكحفة امؼيف ضد املر أأة مخؼزيز محالت اميلاابت امليدس بة نلـ ITFػىل املس خوى امؼامل
وا ؤالكلمي .
حزويد املشاركني اب ألدوات امؼملية ،ػىل سبيل املثال ،مواد امـ ، ITFدميل معل امـ ITFحول امؼيف ضد املر أأة ،ودميل
أأفضل املٌلرسات ،وثعوير وحدات امخدريب ػىل امليادة ػرب الاهرتهت.
ثليمي ثأأزري معل امـ ITFيف جمال امؼمل بني اجلًسني مالغوام  7102 – 7101وامخخعيط مربانمج امؼمل مؼٌلل اميلل امًساء
يف امـ ITFمالغوام . 7102 – 7102
االثفاق ػىل املرارات وا ألوموايت نلكوهغرس امثامر والاربؼون نلـ ITFيف بلغاراي يف اغسعس . 7102
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