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من  1صفحة 
 

 

 

النقل لعمالاإلتحاد الدو�ي   
 

 ال�ونغرس الرابع واألر�عون
2018أ�ت��ر  16سنغافورة،   

 
 مؤتمر قسم السكك الحد�دّ�ة

 
 التق��ر

 
ي 

 . 2018أ�ت��ر  16انعقد مؤتمر قسم السكك الحد�د�ة �ن
 

 األعمال: إقرار جدول األعمالمن جدول  1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقد�مه.  أقر 
 

ن  2البند  ن والمراقبني  من جدول األعمال: إنتخاب المقرر والممثلني
 

 . ) ُمقّررا� ن  تم انتخاب لوس�انو سالومون (األرجنتني
�ك هوروب (الدنمارك)  كّ�ة) وه�ن ي (الوال�ات المتحدة األم�ي وكات��نا ميندوم (كروات�ا) وو�ن بو�سون (نيوز�لندا) تم انتخاب ت�م بيي�

 . ن ن وُممّثلني  كمراقبني
 

 من جدول األعمال: وث�قة موض�ع ال�ونغرس 3البند 
 

ق قائًال إن قسم السكك الحد�دّ�ة التابع 
�
ي ركزت ع� أول��ات القسم. وعل  حول وث�قة موض�ع ال�ونغرس، والي�

�
ن العام عرضا قدم األمني

ي  ITFللـ
ي استمر �ن

ق�ادة النضال ضد الخصخصة، وتط��ــــع أدواته وأهدافه لمستقبل السكك الحد�د�ة. كما أشار إ� أن النقابات المنتسبة �ن
ي تع�� آس�ا وأورو�ا.   بلدان رابطة الدول المستقلة كانت تقوم ببناء العض��ة الجماع�ة ع� طول سالسل التور�د الجد�دة الي�

 
 نغرس كما تم تقد�مها. المؤتمر ع� وث�قة موض�ع ال�و  وافق

 
 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 

 
ي هذا القطاع. مع وجود  الرئ�سأعلن 

ها بما يتما�� مع التطورات �ن أن برنامج العمل الذي �متد لخمس سنوات هو وث�قة ح�ة �لزم تغي�ي
تحد�ات أخرى جد�دة أمام نقابات السكك الحد�د�ة حول التنظ�م واالستعانة بمصادر خارج�ة والعمل غ�ي المستقر واألتمتة والتقن�ات 

ي تغ�ي وظائف ال عمال، فإن مستقبل السكك الحد�د�ة �عتمد ع� قدرة العمال ع� �شك�ل التغي�ي والتأث�ي ف�ه. إذ كانت أنظمة الجد�دة الي�
كات مختلفة. واختلفت  ي مراحل مختلفة جدا� من التطور. وكانت نماذج المل��ة وه�ا�ل ال��

ي جميع أنحاء العالم �ن
السكك الحد�د�ة �ن

ا ت األتمتة؛ لم �كن هناك حجم واحد يناسب الجميع عندما يتعلق األمر بمعالجة القضا�ا ع� نماذج النقل من بلد آلخر، وكذلك تأث�ي
كات الخاصة  ي كل من ال��

ن ع� التنظ�م �ن ك�ي السكك الحد�د�ة لدينا ولذلك كان علينا أن نكون قادر�ن ع� التكّ�ف. كانت هناك حاجة لل��
ي النضال من أجل السكك ال

ي �ستف�د منها الجميع. والعامة لضمان استمرارنا �ن  حد�د�ة الي�
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ي قسم السكك الحد�د التابع للـ أشار 

ي تضمنت: ITFالمؤتمر إ� األ�شطة الجار�ة والمخططة �ن  ، والي�
 

ي  •
ي السكك الحد�د�ة �ن

ن من الشباب �ن الهند و�ناء س�اسة لمكافحة العنف والتحّرش،  مواصلة الدعم لتدر�ب العاملني
 إ� حقوق المرأة؛

ً
 إضافة

، بح�ث تتمكن النقابات المنتسبة من االتصال وط�ح أسئلة محددة والحصول ع�  • ن اء الفنّيني إ�شاء شبكة من الخ��
ات�جّ�ة وتعبئة التضامن،  ن المشورة االس�� فضًال عن تقد�م الدعم استجابة ��عة. ستكون هذە المجموعة قادرة ع� تأمني

كات خروقات؛ ي ع� المستوى الدو�ي و�ذا دعت الحاجة، رفع القضا�ا إ� منظمة العمل الدولّ�ة عندما ترتكب ال��
 القانوىن

 معلومات مشاركة قواعد الب�انات وأفضل الممارسات �شأن ك�ف�ة تعامل النقابات مع الخصخصة؛ •
ي كانت تحتوي تحديثات منتظمة عن تط��ر السكك الحد�د�ة  ITFصفحة الـ • للسكك الحد�د�ة ع� موقع ف�سبوك والي�

؛ و  واستجابات النقابات لقضا�ا الخصخصة والسالمة والعمل الصنا�ي
ن الـ • ي جميع أنح ITFأهم�ة التفاهم المتبادل بني

 اء المنطقة. و�لدان رابطة الدول المستقلة وقدرته ع� تنم�ة العض��ة الجماع�ة �ن
 

ت النقاط اآلت�ة:  ث�ي
�
 خالل المناقشة، أ

 
ي المستقبل؛  •

ي الهند تأث�ي ع� العمال الشباب والعامالت من النساء �ن
 س�كون لنظام الرواتب التقاعدّ�ة الجد�د �ن

ي تهدد ح�اة  • العامل كانت الصحة والسالمة من الشواغل الرئ�س�ة ح�ث تم إجبار تنف�ذ المعاي�ي ع�� الصناعات الي�
 �سبب الخصخصة؛

ي تعل�م وتنظ�م العمال الشباب؛ •
 هناك حاجة إ� المشاركة �ن

 الحاجة إ� تحل�ل أعمق لنقابات السكك الحد�د�ة العالم�ة وقدراتها وكثافتها الداخل�ة؛ و •
 تأثر عدد كب�ي من النقابات المنتسبة بتجزؤ صناعة السكك الحد�د�ة مع ز�ادة الو�ي باالستعانة بمصادر خارج�ة وأثر ذلك.   •

 
 وكما تم تقد�مها.  2023-2019المؤتمر أول��ات القسم لألعوام من  أقر 

 
حات 5البند   من جدول األعمال: المق��

 
ي أحالتها لجن حات الي� ي المق��

: نظر المؤتمر �ن  ة القرارات، كما ��ي
 

ح   : الوصول اآلمن10المق��
 

ح كما تم تقد�مه.  اعتمد   المؤتمر المق��
 

 حول توافق بناء المطالبات؛ وافق CGTوقد قّدمت 
�
حا جنة التوجيه�ة المقبلة للسكك الحد�د�ة  المؤتمر ، فر�سا ُمق��

�
ح لل ع� إحالة المق��

 . ITFالتابعة للـ
 

 
 االنتخاباتمن جدول األعمال:  6البند 

 
ي التك��ن قبل االنتخابات، وقد تم توضيح ذلك  أشار كذلك 

ي األسماء المقّدمة تحت الئحة أورو�ا �ن
المؤتمر إ� وجود خطأ �ن

 من جانب المؤتمر. ودعمه واالتفاق عل�ه 
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 تم انتخاب التال�ة من قبل المؤتمر: 
 

ي ( الرئ�س  ، فر�سا)CGT Cheminotsد�ف�د غوى�
)LA FRATERNIDADخوليو سوسا ( النائب األول للرئ�س ن  ، األرجنتني
ي للرئ�س

ي راجا��دهار ( النائب الثاىن  ، الهند)AIRF�ي ��
 ، موزمبيق)SINPOCAFراوول سينجو ( النائب الثالث للرئ�س

ن اللسينغ ( ممثلة النساء العامالت بالنقل  ، الهند)NFIRسني
)ASFAسالومون (لوش�انو  ممثل عمال النقل الشباب ن  ، األرجنتني

 
ي 

 . 1الملحق وافق المؤتمر ع� �شك�ل لجنة السكك الحد�د�ة، المرفقة �ن
 

 من جدول األعمال: أ�ة أعمال أخرى 7البند 
 

 الجائزة الذهب�ة

ن العام للـ "، من قبل األمني ن ي المؤتمر لـ"أو�ستاين أسال�سني
ي سب�ل  ITFتم تقد�م جائزة ذهب�ة �ن

وذلك للخدمات الجل�لة المقدمة �ن
، وألجل الدفاع عن مصالح هؤالء العمال وتع��زها، ولحفظ حقوق وح��ات االتحادات:  ن  قض�ة عمال النقل العالميني



44c/RwConf/Report 

من  4صفحة 
 

 

 

 1الملحق 
 

 لجنة قسم السكك الحد�دّ�ة
 2018أ�ت��ر  16إعتبارا� من 

 
 مسئو�ي القسم

ي ( الرئ�س  ، فر�سا)CGT Cheminotsد�ف�د غوى�
)LA FRATERNIDADخوليو سوسا ( النائب األول للرئ�س ن  ، األرجنتني
ي للرئ�س

ي راجا��دهار ( النائب الثاىن  ، الهند)AIRF�ي ��
 ، موزمبيق)SINPOCAFراوول سينجو ( النائب الثالث للرئ�س

ن اللسينغ ( ممثلة النساء العامالت بالنقل  ، الهند)NFIRسني
)ASFAلوش�انو سالومون ( النقل الشباب ممثل عمال ن  ، األرجنتني

 أف��ق�ا
ن ب�د�ل ندوندوال ( نائب الرئ�س  ، جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة) CSCجني

 ، جنوب إف��ق�ا)SATAWUآي��ن نثوالين ( نائب الرئ�س
ن أوكورو ( نائب الرئ�س �ا)NURرافاي�ل بنجامني  ، ن�ج�ي
ي   العالم العرى�

ي (أحمد  الرئ�س
 ، المغرب)UMTرش�د سيّنوىن

ي ( نائب الرئ�س ي �عقوى�  ، تو�س)SNCFTالرى�
  الهادي\ آس�ا

 ، نيوز�لندا)RMTUواين بو�سون ( الرئ�س
 ، تا�لند)SRUTبينيو رو�انبيتش ( نائب الرئ�س
 ،الهند)AIRF�ي أراجا��دهار ( نائب الرئ�س
 شاغر نائب الرئ�س

 ، الهند)AIRFجا�ا آغروال ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، تا�لند)SRUTبانبوت سونغكاسوك ( ممثل عمال النقل الشباب

  أورو�ا
ي ( الرئ�س

 ، س���ا)SEVجورجيو توى�
 ، إ�طال�ا)FILT-CGILمار�ا ك��ستينا مارزوال ( نائب الرئ�س
ي ( عضو عادي  ، فر�سا)CGT Cheminotsد�ف�د غوى�
ن ( عضو عادي  ، ألمان�ا)EVGمار�ون كارستي�ن

 ، بلغار�ا)FTTUBداني�ال زالتكوفا ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، إ�طال�ا)FIT-CISLك��ست�ان �شيغ ( ممثل عمال النقل الشباب

ي    أم��كا الالتين�ة/ال�ار�ي�
)La Fraternidadخوليو أدولفو سوسا ( الرئ�س ن  ، األرجنتني

و�ال) ،FENTRAFEVEاد�سون الفارادو ( نائب الرئ�س ن  ف�ن
از�ل)FNTFه�ليو دي سوّزا ر�غاتو دي أندرادي ( نائب الرئ�س  ، ال��
 شاغر نائب الرئ�س

  أمركا الشمال�ة
 ، كندا)UNIFORبوب أور ( الرئ�س بالمشاركة
 ، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة)TCUجوز�ف كوندو ( الرئ�س بالمشاركة
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