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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  18سنغافورة، 

 
 مؤتمر النساء العامالت بالنقل

 
 التقریر

 
 .2018أكتوبر  18في  النساء العامالت بالنقلمؤتمر  انعقد

 
ماري لیو نیابة عن النقابات المضیفة في  ترحیباً حاّراً منوتلقّت المؤتمر  ،ITFـالفي  النساء العامالت بالنقلدیانا ھوالند، رئیسة لجنة  افتتحت

 .سنغافورة
 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. أقر
 

 : انتخاب الُمقّررمن جدول األعمال 2البند 
 

 مقّرراً. ، الفلبین)AMOSUPتم انتخاب جاسمین البرادا (
 كمراقبین. ، إندونیسیا)SPKA، السوید) وتینا أغوستاین (Kommunalآسترید كونیغ (تم انتخاب 
 كممثلین. البیرو) ،STCLP) وماریا أوریّالنا مورالیس (بوتسوانا، BTGWUغایبیبي موالودي (تم انتخاب 

 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
 

الشدید بالنساء العامالت  ITFـالالقسم، وأّكد على التزام  عرضاً حول وثیقة موضوع الكونغرس، والتي ركزت على أولویات األمین العامقدم 
 من جدول األعمال، برنامج العمل. 4، تم تداول النقاش بما یتعلق بوثیقة موضوع الكونغرس مع البند بالنقل

 
 مھا.المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدی أقر 
 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 
 

 :التالیة ةانتباه المندوبین إلى الوثائق الثالث تم توجیھ
 

العامالت بالنقل والذي ُعقد في مراكش  ITFـال"ھذا عالمنا أیضاً"، نتائج وتوصیات مؤتمر نساء  –للقّوة بناء النساء العامالت بالنقل  •
 .ودعمھا قبولھاوالتي تم  2017في نوفمبر 

 الترحیب بھاالتي تم "بناء عمال النقل للقّوة" وبعنوان ITF  ـفي وثیقة موضوع كونغرس الالعامالت بالنقل  النساء - أولویّاتنا •
  ودعمھا

 موضع ترحیبكان  ھ والذيوتوصیات 2018لملّخص التنفیذي لتقریر ا للنساء العامالت في النقل العام"تأثیر مستقبل العمل بالنسبة " •
 .ITFـنساء الوتنفیذ برنامج عمل  ITFـالتعزیز استراتیجیة  بحٍث رائد من شأنھك
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 :األولویات المستقبلیة على النحو التاليوالعامالت بالنقل  ITFـالبعرض أنشطة نساء  بعد ذلك قام المتحّدثون

 ھولندا ،FNV ،بریجیتا باس – مقدمة •
 األمریكیة، الوالیات المتحدة ILWUتیري ماست،  -الوفیات  •
 فرنسا ،FGTE-CFDT فالیري الترون، -الخدمات اللوجستیة والتخزین  •
 األرجنتین ،FNTCOTAC لورا كوردوبا، -ئم على نوع الجنس التمییز المھني القا •
 ، كنداUniforال، لیزلي دیاس -التنظیم في الطیران المدني  •
 باربادوس ،BWU ویلما كلیمنت، - نقلنا العام  •
شیال  -في عالم العمل  والتحّرشوالتوصیة بشأن العنف  لمرأة والعنف المنزلي في العمل واتفاقیة منظمة العمل الدولیةالدفاع عن ا •

 الھند ،MSTKS نایكواد،
•  UNCSW  دوروثي ناندیرا، -وأیام العمل الدولیةATGWU أوغندا ، 
 بلغاریا ،FTTUB یوردانوفا،إیكاترینا  -قیادة المرأة   •

 
، ITFـالوالبحارة في لیبیا) والدعم الدولي الساحق لھا الذي نظمھ  الرصیفعمال  لنقابةاحتفل المؤتمر بحضور نرمین الشریف (األمین العام 

اضطھاد النقابیین في جمیع  كل أشكالوقف المؤتمر بقوة ضد  على جمیع المستویات. النساء العامالت في النقلدعوتھا المتحمسة لقیادة  ودعم
 .أنحاء العالم

 
 :الشاملتینوقد عرض الرئیس أولویات برنامج العمل في إطار األولویتین 

 
 

 "ھذا -في صناعة النقل العالمیة  نوع الجنسالفصل المھني القائم على  إنھاء: بالنقل العامالتبناء القوة االقتصادیة للنساء  •
 في تطویر الصناعة یؤثرون حیثما: استھداف أصحاب العمل والمؤسسات المالیة الدولیة عالمنا أیضاً!"

ً عالمیاً وإقلیمیاً ووطنیاً  العنف ضد النساء العامالت في النقل: بناء قوة عمل االتحادات العمالیة إلنھاء  • بما في ذلك  ،وقطاعیّا
في عالم العمل  والتحرشمنظمة العمل الدولیة والتوصیة بشأن العنف  اتفاقیة الجدیدة وأرباب العمل المستھدفین، وتحقیق المناطق

 علیھا والتصدیق
 

 :في ذلكبما 
 

 برنامج نقلنا العام بحیث یكون نوع الجنس ُمدمجاً فیھ بقّوة بناء •
سائیة وتنظیم دعم المستودعات والمحاور وبرامج العمال غیر الرسمیین من خالل تعزیز المساواة بین الجنسین ودعم القیادة الن •

 النساء العامالت
الیوم العالمي للقضاء على العنف ضد یوم األمم المتحدة  ،ماٍرس) 8مثل الیوم العالمي للمرأة (من أیام العمل العالمیة االستفادة   •

 .ITFـونساء ال ITFـالنوفمبر) على نحو استراتیجي لدعم أولویات  19( الیوم العالمي للمرحاضنوفمبر)،  25(المرأة 
 

 :أثار المندوبون القضایا التالیة المناقشة،في 
 

 كین النساء العامالت بالنّقل من خالل التدریب على العمل بالتقنیات الرقمیّة تم •
 زیادة عضویة النقابات من النساء العامالت بالنقل  •
 األجر المتساوي وظروف العمل  •
 إلدخال السیاساتاالعتراف بأثر انقطاع الطمث على النساء العامالت والضغط على أرباب العمل   •
 األجر ةالعنف العائلي المدفوعوإجازات العالمي للنساء  الدعمالعنف ضد المرأة، بما في ذلك برنامج   •
 إلى الھیاكل النسائیّة إضافةً إدماج المرأة في ھیاكل القیادة وصنع القرار،   •
 ھاء الفصل المھني القائم على نوع الجنسإن  •
 ول اآلمن إلى دورات المیاه لعمال النقلمعالجة الوص  •

 
 فصاعداً، كما تم تقدیمھا. 2019المؤتمر األولویات ذات الصلة بالقسم لعام  اعتمد
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 الجائزة الذھبیة
 

العامالت  ITFـونائبة رئیس لجنة نساء ال ITFـالتنفیذي للآن أندرسون، عضوة المجلس  المؤتمر باإلسھام الرائع الذي قدمتھ المنتخب أشاد
 .َغیانا، CCWUـلبالنقل واألمینة العامة 

وذلك للخدمات الجلیلة المقدمة في سبیل قضیة عمال النقل العالمیین، وألجل  بعد وفاتھا ن أندرسونجائزةً ذھبیّة آل ITFـقدم األمین العام لل 
 عزیزھا، ولحفظ حقوق وحریات االتحادات.الدفاع عن مصالح ھؤالء العمال وت

 

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

التي كان من المقرر مناقشتھا في الجلسة  إلى المؤتمر من قبل لجنة القرارات، إال أن أحد المقترحاتلم تكن ھناك أي ُمقترحات تمت إحالتھا 
 :في النقل النساء العامالتبسبب إشارتھ إلى  أحیلت إلى المؤتمر للكونغرسالعامة 

 

 : تنظیم عمال النقل غیر الرسمیین1المقترح المركب  
 

 مع توصیة للجلسة العامة باعتماده. بشّدةالمؤتمر  دعمھ، نیبال) بتقدیم المقترح، والذي NETWONقامت جیثا شریسثابھاتاري (
 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

  للنساء العامالت بالنقل ITFـلجنة ال
 

 تم انتخاب التالیة من قبل المؤتمر:
 

 أفریقیا
 ، توغو)SYNTRAPALآنیكا مانافي ( الممثّل اإلقلیمي 

 ، نیجیریا)NURTWماریام جوماي بیلو یاسین ( الممثّل اإلقلیمي
 )ماالوي، RWUMویندي مواونانجي كافولو ( الممثّل اإلقلیمي

 العالم العربي
 ، تونس)FNCTكلثوم برك هللا ( الممثّل اإلقلیمي 
 آسیا الھادئ 
 ، أسترالیا)MUAایل مایرز ( -میش  الممثّل اإلقلیمي 

الكونغرس  – 2020) ثم تینا أوغوستاین 2019ھییتي أریاتي (حتى التقاعد في نھایة   الممثّل اإلقلیمي
 ، إندونیسیا)SPKA(كلتاھما من 

 ، منغولیا) FMRWUإردیني (-إنكتوغس بات الممثّل اإلقلیمي 
 ، الھند)MSTKSشیال نایكواد ( الممثّل اإلقلیمي

 أوروبا
 ، إسبانیا)UGTنوریا بلینجور ( الممثّل اإلقلیمي
 ، السوید)Kommunalسوزان جاثین ( الممثّل اإلقلیمي
 ، المملكة المتحدة)Unite the Unionدیانا ھوالند ( الممثّل اإلقلیمي
 ، ألمانیا)VER.DIغوث (-مایا شفیغرسھاوزن الممثّل اإلقلیمي
 ، روسیا)ROSPROFZHELأولغا فاكولینكو ( الممثّل اإلقلیمي
 ، بلغاریا)FTTUBمادلین یوردانوفا ( الممثّل اإلقلیمي

 أمریكا الالتینیة/ الكاریبي
 ، المكسیك)ATMألما تیریزا غونزالیز ( الممثّل اإلقلیمي 

 ، البرازیل)FNTFجاناینا ناسكیمینتو فرییر فیرناندیز ( اإلقلیميالممثّل 
 ، باربادوس)BWUدوني ھاورد،(  الممثّل اإلقلیمي
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 كا الشمالیةیأمر
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)IAMسارة غونزالیس ( الممثّل اإلقلیمي
 ، كندا)CMSGجوي تومسون ( الممثّل اإلقلیمي
 ، كندا) Uniforلیزلي دیاس (  الممثّل اإلقلیمي
 ممثّلو األقسام

 ، تونس)FNTدورسال سایحي ( الطیران المدني
 ، بلجیكا)BTBمونیك فیربیك ( عمال الرصیف

 ، فرنسا)FGTE-CFDTسیلفي روكس ( صید السمك
 ، فرنسا)FGTE-CFDTفالیري الترون(   المالحة البحریة الداخلیة

 ، الھند)NFIRاللسینغ (سین  عاملة السكك الحدیدیة
 ، بربادوس)BWUویلما كلیمنت ( عّمال النقل في قطاع الطرق

 ، النرویج)NSUلینا دایرنج ( البحارة
 ، الھند)AIRFبرافینا سینج ( خدمات الّسیاحة

 الممثّلون اإلقلیمیّون للنساء في المجلس التنفیذي
 ، تنزانیا)COTWU (T)جولیانا مباندوجي ( أفریقیا

 ، المغرب)UMTمریم حلواني ( العالم العربي
 ، سنغافورة)SMOUماري لیو ( آسیا الھادئ

 ، فرنسا)FGTE-CFDTفالیري الترون(  أوروبا
 ، البرازیل)FNTFجاناینا فیرناندیز ( أمریكا الالتینیة/ الكاریبي

 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)ILWUتیري ماست ( أمركا الشمالیة
 النّساء الّشابّات العامالت بالنّقلممثّلة 

 ، الفلبین)AMOSUPیاسمین الباردا (  
 

 یلي ذكره: ارئیس ونواب الرئیس. تم انتخاب م ُعقدت لجنة النساء العامالت بالنقل المنتخبة حدیثاً خالل المؤتمر النتخاب

 

 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند 
 

 لم یكن ھناك أیّة بنود أخرى للمناقشة.

 بریطانیا العظمى) Unite the Unionدیانا ھوالند ( الرئیس
 

 ، تونس)FNCTكلثوم برك هللا ( نائب الرئیس

 ، أسترالیا)MUAایل مایرز ( -میش  نائب الرئیس

 ، بربادوس)BWUویلما كلیمنت ( نائب الرئیس


