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 الدولي لعمال النقل االتحاد
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  20 -14سنغافورة، 

 
 لجنة النقل الحضري

 

 التقریر 
 

 .2018 أكتوبر 17في  لجنة النقل الحضري اجتماعانعقد 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 
 

 .وكما تم تقدیمھ األعمال،اللجنة جدول  أقرت
 

 المقرر والممثلین والمراقبین انتخابمن جدول األعمال:  2البند 
 

 .كٌمقّرركینیا)  ،MWUتم انتخاب فنسنت أومباتي (
 .بربادوس) كٌمدقّقین، BWU) وویلما كلیمنت (تایلند ،SRUT( تم انتخاب سو أنغكانا تونغووراشیت

 كممثّلین.كینیا)  ،PUTONفرنسا) وجوزیف ندیریتو ( ،CGTتم انتخاب آالن سوتور (
 

 المستقبلیة واالستراتیجیةمن جدول األعمال: موضوع الكونغرس  3البند 
 

 من جدول األعمال، برنامج العمل. 4تم تداول النقاش بما یتعلق بوثیقة موضوع الكونغرس مع البند 
 

 كما تم تقدیمھا. الكونغرس،المؤتمر وثیقة موضوع  أقر
 

 برنامج العملمن جدول األعمال:  4البند 
 

في فترة الكونجرس األخیرة وقدم االستراتیجیة المستقبلیة وبرنامج عمل  "نقلُنا العام" یراً عن األنشطة في إطار برنامجتقریراً قص الرئیسقدم 
لمستقبل قضیتھم  مواوقدّ والمرحلة  جتماعزمام أمور االالعمال الشباب في الغرفة ، اتخذ الرئیس بعد العرض الذي قدمھ وبشكل مباشر، .اللجنة

وأن العمال الشباب من جانب  ذاتي الدافعد على أن العمل وأكّ ء رحب الرئیس باإلجرا !".، صوتناكونغرسنااتحادنا، "وأعلنوا  .الحركة النقابیة
 .ُمشجعاً على كل أعمالھم انأساسی انأمرالروح النضالیة 

 .التوظیفو ونوع الجنس، والتنظیم، والشركات متعددة الجنسیات، واألتمتةة عروضا عن التكنولوجیا قدم أعضاء اللجن

 :المواضیع الرئیسیة التي أثیرت خالل المناقشة شملت
 

جمیع أنحاء العالم، وفي مستقبل  في النقابة في التنظیمكان للعمال الشباب دور حیوي في عمل لجنة النقل الحضري، وفي عمل  •
 ؛الحركة النقابیة

 
وبناء القیادة النسائیة، وإنھاء الفصل القائم على أساس نوع  "نقلُنا العام"كانت المساواة بین الجنسین جزءاً ال یتجزأ من برنامج  •

 ؛المنتسبة في جمیع أنحاء العالم النقاباتالجنس والعنف ضد المرأة باعتبارھما اللبنات األساسیة ألنشطة 
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اء العالم العدید من االنتصارات في تنظیم النقل العام، وفي تنظیم العمال غیر الرسمیین، وفي في جمیع أنححققت النقابات المنتسبة  •
 ؛والشركات متعددة الجنسیات الُمدمجةشركات النقل العام 

 
تم استغالل العمال غیر الرسمیین  . لقدOurPublicTransport# الذي یجب القیام بھ إلنجاحكان ھناك الكثیر من العمل  •

ء منھم من دون أنظمة توظیف رسمیة، وكان من الضروري أن تكون وسائل النقل العام تحت الملكیة العامة والرقابة والضعفا
مھددة بالعزلة المفروضة من قبل كانت فالسالمة، وال سیما سالمة المرأة،  .الدیمقراطیة ألجل صّب االھتمام على العمال والركاب

 ؛التكنولوجیا الجدیدة
 

ً في الشركات متعددة الجنسیات قوی كان التنظیم •  ؛ والدولیة مقّراتھمعبر الحدود واستھداف  بسرعة، بالتنسیقعندما تم إنجازه   جداً ا
 

اقنا وأن ننظم وأن نتعلم من قصص رف العالم،أنحاء  حولتضامننا  نستخدموأن  الدولي،على المستوى  متحدین الحاجة إلى أن نكون •
من أجل قوة الحركة النقابیة  نقابتنا، وأن نضاعف قوة وموقف النساء، والمزید من النساء الشابات المزید من العمال، والمزید من

 .في المستقبل

في الوثیقة المتعلقة بموضوع  2023-2019بما في ذلك األولویات المتعلقة بالقسم للفترة  الحضري،اللجنة برنامج عمل لجنة النقل  اعتمدت
 .، كما تم تقدیمھاالكونغرس

 .، كما تم تقدیمھاللناساللجنة سیاسة النقل العام  اعتمدت

 

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

 : تنظیم عمال النقل غیر الرسمیین1المقترح المركب 
 

 .والمصادقة علیھعلى الُمقترح  باإلقرار للكونغرسلجلسة العامة اللجنة ا أوصت
 

 Transdevترانزدیف : 7مقترح طارئ 
 

 تم تقدیمھا.كما  التوصیة،اللجنة  اعتمدت
 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

وقسم  نقل الطرقاعتمده بالفعل قسم عمال  كان قد ، والذي)المؤتمر المقام اآلن(الدور والتكوین الجدید للجنة النقل الحضري  الرئیسعرض 
 .عمال السكك الحدیدیة

 :من قبل اللجنةوتم انتخاب األشخاص التالیة أسماؤھم ، 1الملحق اللجنة على إنشاء لجنة توجیھ النقل الحضري وتكوینھا، المرفقة في  صادقت

 )أوغندا، ATGWU(جون مارك موانیكا  الرئیس

 
 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند 

 

أمانة المنتسبة إلى تمریر معلومات االتصال الخاصة بالعاملین في الشركات متعددة الجنسیات إلى  النقاباتدعت اللجنة اإلجراء المتّخذ: 
 .التنظیم السریع للموظفین متعددي الجنسیات لتمكین السرّ 

 

 الجائزة الذھبیة

المقدمة في سبیل قضیة عمال وذلك للخدمات الجلیلة  ،من قبل األمین العام آسبیورن واھل  تم تقدیم جائزة ذھبیة في المؤتمر إلى
  النقل العالمیین، وألجل الدفاع عن مصالح ھؤالء العمال وتعزیزھا، ولحفظ حقوق وحریات االتحادات:
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 1الملحق 

 

 لجنة النقل الحضري
2018أكتوبر  17من  اً اعتبار  

 
 مسئولي القسم

 )أوغندا، AGTGWU(جون مارك موانیكا  الرئیس
 كوریا الجنوبیة)، KPTUلیم ( وول سان )، النقل الطرقيرئیس الركابنائب ( األولنائب الرئیس   

 یحّدد فیما بعد )، السكك الحدیدیّة(نائب رئیسالثاني نائب الرئیس 
 تقرر من قبل لجنة النساء ممثلة النساء العامالت بالنقل

 تقرر من قبل لجنة العمال الشباب ممثل عمال النقل الشباب 
 أفریقیا 

 یحّدد فیما بعد منسق
  العالم العربي

 یحّدد فیما بعد منسق
 یحّدد فیما بعد آسیا الھادئ

 یحّدد فیما بعد منسق
  أوروبا

 آالن سوتور (فرنسا) ) ETF الـرئیس لجنة النقل العام في (رئیس  
  أمریكا الالتینیة/الكاریبي

 یحّدد فیما بعد منسق 
  كا الشمالیةیأمر

 بعد یحّدد فیما منسق
 

 

 .، على أعضاء اللجنة ومنسقي الفرق العاملةوالمناطق النقابات المنتسبةیوافق األمین العام، بالتشاور مع 

 


