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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018 أكتوبر 17 سنغافورة،

 
 مؤتمر قسم الخدمات السیاحیة

 
 التقریر

 
 .2018أكتوبر  17 األربعاء في المؤتمر انعقد

 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. اعتمد
 

 المقرر والممثلین والمراقبین انتخابمن جدول األعمال:  2البند 
 

 ُمقّرراً. )أنتیغوا وباربودا ،AWUدیفید ماسایاه (تم انتخاب دان 
 .كمراقب) باربادوس، NUPW( جوردان-ماكاال بیكلیستم انتخاب 

 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
 

ً  أمین القسمقّدم   . رّكز ذلك على:على التحدیات التي تواجھ القسم ُمرّكزاً حول مستقبل العمل والسیاحة،  عرضاً تقدیمیّا
 

، مثل تغیر المناخ وأیضاً على العالم بنطاق أوسعصناعة الخدمات السیاحیة،  كّل من التوجھات الكبیرة التي تؤثر بشدة على •
 والعولمة والتغیر التكنولوجي؛

 وتأثیر ھذا التغییر على سوق العمل؛التغیر السریع  •
 الحاجة إلى تشریع لحمایة العمال، والجوانب السلبیة للعاملین في ھذه الصناعة •
 التغییرات في األشكال التقلیدیة للعمالة في ھذه الصناعة؛ •
 و التنقل كخدمة؛ •
 .لعالمیة واإلقلیمیةوالحاجة للتأثیر على السیاسة ا مبتكرة بأسالیب حمالتتنظیم ال ؛زیادة حجم العضویّة •

 
ً  مساعد األمین العامقّدم  ، أثیرت الحاضرینخالل مناقشة من  الكونغرس، التي ركزت على أولویات القسم.عن وثیقة موضوع  تحدیثاً شفھیا

 :النقاط التالیة
 

 لتحدید األعضاء العاملین في قطاع السیاحة؛ ITF لجمیع أقسام الـ خرائطالحاجة إلى رسم  •
للكوارث والطوارئ العالمیة تأثیر كبیر على المجتمعات المحلیة التي تعتمد على السیاحة، وكذلك على المستوى  یمكن أن یكون •

الضرر غیر الضروري  ُمتجنّبینكان من الضروري التأكد من توزیع المعلومات حول التأثیر بشكل مسؤول ودقیق،  الدولي؛
 لالقتصاد السیاحي؛

ً  وجودھا بحد ذاتھعلى البیئة حیث وجدت بعض الوجھات السیاحیة  الحاجة إلى التركیز على الحفاظ •  التھدید؛ ُمعّرضا
 على التغییر؛ والحثّ األخرى لوضع استراتیجیة  النقابیّةتحادات االألقسام وا إشراك ممثلي •
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ذ العمال في قطاع الحاجة إلى العمل مع الصناعات األخرى، مثل شركات الطیران الكبرى، وشركات الرحالت البحریة لزیادة نفو •
 و السیاحة؛

 .على القطاع النقل كخدمة وتكنولوجیا المنصاتتأثیر   •
 

خالل . حول مستقبل العمل في مجال السیاحةعرضاً تقدیمیّاً  (ETF) ت في االتحاد األوروبي لعّمال النقل، مدیر العملیاجوزیف ماوررقدم 
 :تم التطّرق إلى ما یلي، الحضورالمناقشة من 

 
 ؛والعمالة غیر الرسمیّة والتحّرشیادة البرامج حول العمل غیر المستقر ز •
 االستدامة االجتماعیة؛  •
 و ؛بالتفاوض الجماعيالحاجة إلى توضیح قوانین االتحاد األوروبي في ضوء التغیرات التي تطرأ على الصناعة، دون المساس   •
 .مبادرة الفنادق العادلة، والحاجة إلى التوسع ھذا  •

 
 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا. أقر

 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 
 

 2023 - 2019لـ عرضاً تقدیمیّاً عن أولویات برنامج العمل مساعد أمین قسم الخدمات السیاحیّة قّدم 
 
 
 وكما تم تقدیمھا. 2023-2019المؤتمر أولویات القسم لألعوام من  أقر 
 

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

 لم تكن ھناك أیّة مقترحات تم إحالتھا إلى المؤتمر من قبل لجنة القرارات
 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

 التالیة من قبل المؤتمر: انتخابتم 
 

 )أنتیغوا وباربودا ،AWUدان دیفید ماسایاه ( الرئیس
 ، ھولندا)FNVبریجیتا بایس ( النائب األول للرئیس
 ، الیابان)Service Rengoماسایوكي ناغاناوا ( النائب األول للرئیس

 ، الھند)AIRFبرافیینا سینغ ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، بلغاریا) FTTUBنیدیزھدا ستانیفا ( ممثل عمال النقل الشباب

 ، بریطانیا العظمى)TSSAمانویل كورتیز ( عضو عادي
النصف األول من مّدة  –الغابون)  ،USYTZPOGنینا ریتشي (  

 الوالیة
النصف   -، موزمبیق) SINTIHOTS( ماكواكوا لویس ماتشوانغو 

 الثاني من مّدة الوالیة 
 ، تایوان)TTLUلي یین یاو (

 
دور  سیتشاركانموزامبیق) ، SINTIHOTS(ماكواكوا  الغابون) ولویس ماتشوانغو ،USYTZPOG( المؤتمر على أن نینا ریتشي وافقوقد 

 ماتشوانغوسیتصّرف ریتشي كعضو عادي في النصف األول من مدة الوالیة و ستتصّرفمنطقة أفریقیا، حیث  العضو العادي الذي یمثل
 . مدة الوالیةللنصف الثاني من كذلك ماكواكوا 

 .1الملحق المرفقة في  السیاحة،المؤتمر على تكوین لجنة قسم  وافق
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 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند 
 

من  بدوره على جھوده وتلقّى الشكراألربع الماضیة،  لجنة القسم على دعمھم خالل السنوات أولئك الموجودین في الُمغادررئیس القسم  شكر
 قبل رئیس القسم المعین حدیثاً.

 .لرئاسة قسم السیاحة لثقتھم وإیمانھم بھفي قسم السیاحة وكل الموجودین زمالئھ الكاریبیین  رئیس القسم الجدیدشكر 
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 1الملحق  
 

 لجنة قسم خدمات السیاحة
 2018أكتوبر  17من 

 
 

 مسئولي القسم
 )أنتیغوا وباربودا ،AWUدان دیفید ماسایاه ( الرئیس

 ، ھولندا)FNVبریجیتا بایس ( النائب األول للرئیس
 ، الیابان)Service Rengoناغاناوا (ماسایوكي  النائب األول للرئیس

 ، الھند)AIRFبرافیینا سینغ ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، بلغاریا) FTTUBنیدیزھدا ستانیفا ( ممثل عمال النقل الشباب

 أعضاء عادیین
 ، بریطانیا العظمى)TSSAمانویل كورتیز ( 

النصف األول من مّدة  –الغابون)  ،USYTZPOGنینا ریتشي (  
 الوالیة

 –، موزمبیق) SINTIHOTS( ماكواكوا لویس ماتشوانغو 
 النصف الثاني من مّدة الوالیة

 ، تایوان)TTLUلي یین یاو (
 


