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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل

 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  18سنغافورة، 

 

 عمال النقل النساءمؤتمر 

 

 التقرير

 
 .2018أكتوبر  18في  عمال النقل النساءمؤتمر  انعقد

 

ماري ليو نيابة عن النقابات المضيفة في  منوتلقّت ترحيباً حاّراً المؤتمر  ،ITFـالفي  عمال النقل النساءديانا هوالند، رئيسة لجنة  افتتحت

 .سنغافورة

 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 

 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقديمه. أقر

 

 : انتخاب الُمقّررمن جدول األعمال 2البند 

 

 مقّرراً. ، الفلبين(AMOSUPتم انتخاب جاسمين البرادا )

 كمراقبين. ، إندونيسيا(SPKA، السويد( وتينا أغوستاين )Kommunal)آستريد كونيغ تم انتخاب 

 كممثلين. البيرو( ،STCLP( وماريا أوريّّلنا موراليس )بوتسوانا، BTGWUغايبيبي موالودي )تم انتخاب 

 

 من جدول األعمال: وثيقة موضوع الكونغرس 3البند 

 

عمال النقل الشديد ب ITFـالالقسم، وأّكد على التزام  عرضاً حول وثيقة موضوع الكونغرس، والتي ركزت على أولويات األمين العامقدم 

 من جدول األعمال، برنامج العمل. 4، تم تداول النقاش بما يتعلق بوثيقة موضوع الكونغرس مع البند النساء

 

 المؤتمر وثيقة موضوع الكونغرس وكما تم تقديمها. أقر 

 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 

 

 :التالية ةانتباه المندوبين إلى الوثائق الثّلث تم توجيه

 

  ـال"هذا عالمنا أيضاً"، نتائج وتوصيات مؤتمر نساء  –للقّوة  عمال النقل النساءبناءITF  العامّلت بالنقل والذي ُعقد في مراكش في

 .قبولها ودعمهاوالتي تم  2017نوفمبر 

 ـفي وثيقة موضوع كونغرس ال عمال النقل النساء – أولويّاتناITF  ودعمها الترحيب بهاالتي تم "بناء عمال النقل للقّوة" وبعنوان 

 " موضع ترحيبكان  ه والذيوتوصيات 2018لملّخص التنفيذي لتقرير للنساء العامّلت في النقل العام"اتأثير مستقبل العمل بالنسبة 

 .ITFـنساء الوتنفيذ برنامج عمل  ITFـال إستراتيجيةتعزيز  كبحٍث رائد من شأنه
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 :األولويات المستقبلية على النحو التاليوالعامّلت بالنقل  ITFـالبعرض أنشطة نساء  بعد ذلك قام المتحّدثون

 بريجيتا باس–مقدمة، FNV، هولندا 

  تيري ماست،  -الوفياتILWUالواليات المتحدة األمريكية ، 

  فاليري الترون، -اللوجستية والتخزين الخدمات FGTE-CFDT، فرنسا 

 لورا كوردوبا، -ئم على نوع الجنس التمييز المهني القاFNTCOTAC، األرجنتين 

  ّل، ليزلي دياس -التنظيم في الطيران المدنيUniforكندا ، 

 ويلما كليمنت، - نقلنا العام BWU،باربادوس 

 شيّل  -في عالم العمل  والتحّرشوالتوصية بشأن العنف  العمل واتفاقية منظمة العمل الدوليةلمرأة والعنف المنزلي في الدفاع عن ا

 الهند،MSTKS نايكواد،

 UNCSW   دوروثي نانديرا، -وأيام العمل الدوليةATGWU أوغندا ، 

  يوردانوفا،إيكاترينا  -قيادة المرأة FTTUB، بلغاريا 

 

، ITFـالوالبحارة في ليبيا( والدعم الدولي الساحق لها الذي نظمه  الرصيفعمال  لنقابةاحتفل المؤتمر بحضور نرمين الشريف )األمين العام 

اضطهاد النقابيين في جميع  كل أشكالوقف المؤتمر بقوة ضد على جميع المستويات. النساء العامّلت في النقلدعوتها المتحمسة لقيادة  ودعم

 .أنحاء العالم

 

 :الشاملتينوقد عرض الرئيس أولويات برنامج العمل في إطار األولويتين 

 

 

  هذا -في صناعة النقل العالمية  نوع الجنسالفصل المهني القائم على  إنهاء: بالنقل العامّلتبناء القوة االقتصادية للنساء" 

 في تطوير الصناعة يؤثرون حيثما: استهداف أصحاب العمل والمؤسسات المالية الدولية عالمنا أيضاً!"

 عالمياً وإقليمياً ووطنياً  العنف ضد النساء العامالت في النقل: بناء قوة عمل االتحادات العمالية إلنهاء ً ،بما في ذلك وقطاعيّا

في عالم العمل  والتحرشنظمة العمل الدولية والتوصية بشأن العنف م اتفاقية الجديدة وأرباب العمل المستهدفين، وتحقيق المناطق

 عليها والتصديق

 

 :في ذلكبما 

 

 برنامج نقلنا العام بحيث يكون نوع الجنس ُمدمجاً فيه بقّوة بناء 

 ئية وتنظيم دعم المستودعات والمحاور وبرامج العمال غير الرسميين من خّلل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم القيادة النسا

 النساء العامّلت

  اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ،يوم األمم المتحدة ماٍرس( 8مثل اليوم العالمي للمرأة )من أيام العمل العالمية االستفادة

 .ITFـونساء ال ITFـالنوفمبر( على نحو استراتيجي لدعم أولويات  19)اليوم العالمي للمرحاضنوفمبر(،  25)

 

 :أثار المندوبون القضايا التالية المناقشة،في 

 

 من خّلل التدريب على العمل بالتقنيات الرقميّة  عمال النقل النساءكين تم 

  عمال النقل النساءزيادة عضوية النقابات من 

 األجر المتساوي وظروف العمل 

  إلدخال السياساتاالعتراف بأثر انقطاع الطمث على النساء العامّلت والضغط على أرباب العمل 

  األجر ةالعنف العائلي المدفوعوإجازات العالمي للنساء  الدعمالعنف ضد المرأة، بما في ذلك برنامج 

  ،إلى الهياكل النسائيّة إضافةً إدماج المرأة في هياكل القيادة وصنع القرار 

 إنهاء الفصل المهني القائم على نوع الجنس 

 ه لعمال النقلول اآلمن إلى دورات الميامعالجة الوص 

 

ً  أمريكاأثارت أخوات من  في  اإلقليميةحول اللهجة العدائية وعدم االحترام التي هيمنت على المجموعة االنتخابية  الّلتينية والكاريبي مخاوفا

 .ITFالتأكيد أنه ال مكان لوجود مثل ذلك السلوك في أي من نشاطات الـ إعادةوقت سابق من هذا األسبوع. وأيد المؤتمر وبشدة دعوتهن على 
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 فصاعداً، كما تم تقديمها. 2019المؤتمر األولويات ذات الصلة بالقسم لعام  اعتمد

 

 الجائزة الذهبية
 

العامّلت بالنقل  ITFـونائبة رئيس لجنة نساء ال ITFـن أندرسون، عضوة المجلس التنفيذي للة آالمؤتمر باإلسهام الرائع الذي قدمته المنتخب أشاد

 .َغيانا، CCWUـلواألمينة العامة 

وذلك للخدمات الجليلة المقدمة في سبيل قضية عمال النقل العالميين، وألجل الدفاع بعد وفاتها ن أندرسونجائزةً ذهبيّة آلITFـقدم األمين العام لل

 وحريات االتحادات. عن مصالح هؤالء العمال وتعزيزها، ولحفظ حقوق

 

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 

 

التي كان من المقرر مناقشتها في الجلسة  إلى المؤتمر من قبل لجنة القرارات، إال أن أحد المقترحاتلم تكن هناك أي ُمقترحات تمت إحالتها 

 :نقلفي ال النساء العامّلتبسبب إشارته إلى  أحيلت إلى المؤتمر للكونغرسالعامة 

 

 : تنظيم عمال النقل غير الرسميين1المقترح المركب 

 

 مع توصية للجلسة العامة باعتماده. بشّدةالمؤتمر  دعمه، نيبال( بتقديم المقترح، والذي NETWONقامت جيثا شريسثابهاتاري )

 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 

 
 للنساء العامالت بالنقل ITFـلجنة ال

 

 التالية من قبل المؤتمر:تم انتخاب 

 

 أفريقيا

 ، توغو(SYNTRAPALآنيكا مانافي ) الممثّل اإلقليمي 

 ، نيجيريا(NURTWماريام جوماي بيلو ياسين ) الممثّل اإلقليمي

 (ماالوي، RWUMويندي مواونانجي كافولو ) الممثّل اإلقليمي

 العالم العربي

 تونس(، FNCTكلثوم برك هللا ) الممثّل اإلقليمي 

 آسيا الهادئ 

 ، أستراليا(MUAايل مايرز ) -ميش  الممثّل اإلقليمي 

الكونغرس  – 2020( ثم تينا أوغوستاين 2019هييتي أرياتي )حتى التقاعد في نهاية  الممثّل اإلقليمي

 ، إندونيسيا(SPKA)كلتاهما من 

 ، منغوليا( FMRWUإرديني )-إنكتوغس بات الممثّل اإلقليمي

 ، الهند(MSTKSشيّل نايكواد ) اإلقليمي الممثّل

 أوروبا

 ، إسبانيا(UGTنوريا بلينجور ) الممثّل اإلقليمي

 ، السويد(Kommunalسوزان جاثين ) الممثّل اإلقليمي

 ، المملكة المتحدة(Unite the Unionديانا هوالند ) الممثّل اإلقليمي

 ألمانيا(، VER.DIغوث )-مايا شفيغرسهاوزن الممثّل اإلقليمي

 ، روسيا(ROSPROFZHELأولغا فاكولينكو ) الممثّل اإلقليمي

 ، بلغاريا(FTTUBمادلين يوردانوفا ) الممثّل اإلقليمي

 أمريكا الالتينية/ الكاريبي

 ، المكسيك(ATMألما تيريزا غونزاليز ) الممثّل اإلقليمي 

 ، البرازيل(FNTFجاناينا ناسكيمينتو فريير فيرنانديز ) الممثّل اإلقليمي
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 ، باربادوس(BWUدوني هاورد،)  الممثّل اإلقليمي

 كا الشماليةيأمر

 ، الواليات المتحدة األمريكية(IAMسارة غونزاليس ) الممثّل اإلقليمي

 ، كندا(CMSGجوي تومسون ) الممثّل اإلقليمي

 ، كندا( Uniforليزلي دياس )  الممثّل اإلقليمي

 ممثّلو األقسام

 ، تونس(FNTدورسال سايحي ) الطيران المدني

 ، بلجيكا(BTBمونيك فيربيك ) عمال الرصيف

 ، فرنسا(FGTE-CFDTسيلفي روكس ) صيد السمك

 ، فرنسا(FGTE-CFDTفاليري الترون)   المّلحة البحرية الداخلية

 ، الهند(NFIRسين اللسينغ ) عاملة السكك الحديدية

 ، بربادوس(BWUويلما كليمنت ) عّمال النقل في قطاع الطرق

 ، النرويج(NSUلينا دايرنج ) البحارة

 ، الهند(AIRFبرافينا سينج ) خدمات الّسياحة

 الممثّلون اإلقليميّون للنساء في المجلس التنفيذي

 ، تنزانيا(COTWU (T)جوليانا مباندوجي ) أفريقيا

 ، المغرب(UMTمريم حلواني ) العالم العربي

 ، سنغافورة(SMOUماري ليو ) آسيا الهادئ

 ، فرنسا(FGTE-CFDTفاليري الترون)  أوروبا

 ، البرازيل(FNTFجاناينا فيرنانديز ) أمريكا الّلتينية/ الكاريبي

 ، الواليات المتحدة األمريكية(ILWUتيري ماست ) أمركا الشمالية

 ممثّلة النّساء الّشابّات العامالت بالنّقل

 ، الفلبين(AMOSUPياسمين الباردا )  

 

 يلي ذكره: ارئيس ونواب الرئيس. تم انتخاب م المنتخبة حديثاً خّلل المؤتمر النتخاب عمال النقل النساءُعقدت لجنة 

 

 من جدول األعمال: أية أعمال أخرى 7البند 

 

 لم يكن هناك أيّة بنود أخرى للمناقشة.

 بريطانيا العظمى( Unite the Unionديانا هوالند ) الرئيس

 

 ، تونس(FNCTكلثوم برك هللا ) نائب الرئيس

 ، أستراليا(MUAايل مايرز ) -ميش  نائب الرئيس

 ، بربادوس(BWUويلما كليمنت ) نائب الرئيس


