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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018تشرین األول/أكتوبر  20 -14سنغافورة، 

 مؤتمر قسم الطیران المدني
 

 التقریر
 

 .2018أكتوبر  15إنعقد مؤتمر قسم الطیران المدني في 
 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند  
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. أقر
 

 من جدول األعمال: إنتخاب المقرر والممثلین والمراقبین 2البند 
 

 تم إنتخاب محمد داوودا سفیانو (نیجیرا) كمقرر.
 كمراقبین.تم إنتخاب كارول إن جي (ھونغ كونغ) وجاس غیل (بریطانیا العظمى)، 

 تم إنتخاب روبرت ھنغسة (المانیا،) وإنریك كارمونا (إسبانیا) كمحصي أصوات.
 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
 

عرضاً حول وثیقة موضوع الكونغرس، والتي ركزت على أولویات القسم. كما تم التقدیم وبالتفصیل لألبحاث التي تمت من  األمین العامقدم 
 حول أسس برنامج عمل القسم. قبل

 
 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا. أقر 

 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 
 

.  وقد تحدث العدید من المشاركین في المؤتمر 2023-2019عرضاً أوجز فیھ أولویات القسم لألعوام من  سكرتیر قسم الطیران المدني قدم
 في العرض. وكانت أھم القضایا التي أثیرت:إستجابة لم ورد 

 
على حد سواء لالستثمار في التنظیم وبناء القدرات في منطقة آسیا والھادئ إستجابة  ITFالحاجة من كل النقابات المنتسبة ومن الـ •

 للتحول الجغرافي والنمو الھائل في مجال الطیران ھناك.
كانت التحدیات الخاصة في المنطقة تتمثل في تزاید العدد الكبیر من شركات الطیران منخفضة التكلفة، والمناطق التي ال توجد بھا   •

 أو توجد بھا تغطیة نقابیة قلیلة أو طیران غیر منخفض التكلفة ولكنھا مناھضة للعمل النقابي.
 وقضایا أخرى، و  ATMیقیا بشأن الحاجة للضغط على الھیئات اإلقلیمیة الفرعیة في أفر •
بھ من ضغط بما یتعلق بجودة الھواء في المقصورات، تم في اإلسبوع الماضي تمریر مشروع قانون في  ITFنتیجة لما قام الـ •

 الكونغرس األمریكي لتمكین عمل دراسة حول التلوث في الھواء النازف.
 

 تم تقدیمھا. وكما 2023-2019المؤتمر أولویات القسم لألعوام من  أقر
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 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

 نظر المؤتمر في االقتراح الذي أحالتھ لجنة القرارات على النحو التالي:
 

 Deltaالكامل لجھوده المنظمة في شركة خطوط طیران دلتا  ITF: إعادة التأكید على دعم الـ13المقترح 
Airlines 

 .1في ذلك التعدیل رقم  أقر المؤتمر وباألغلبیة االقتراح بما
 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

 تم انتخاب التالیة من قبل المؤتمر:
 

، الوالیات المتحدة IAMAWجوزیف تیبري ( الرئیس
 األمریكیة)

 ، بریطانیا العظمى)UNITEأولیفر ریتشاردسون ( النائب األول للرئیس
 األرجنتین) -APAادغاردو لیانو ( النائب األول للرئیس

 ، تونس)FNTدرساف سایھي ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، أیرلندا)Fórsaشاونا ماكورماك ( ممثل عمال النقل الشباب

 ، ألمانیا)VER.DIكاتارینا فیسنیك ( أعضاء عادیین
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)AFAسارة نیلسون (

 ، النیجر)SAMACمصطفى اباني (
 ، البرازیل)SINAفرانسیسكو لویز كزافییھ دي لیموس (

 ، النرویج)Paratآنیلي نایبرغ (
 ، إیطالیا) FIT-CISLلویجى مانسي (

 ، أسترالیا)ALAEAستیف برافیناس (
 

 النقابات اإلقلیمیة المنتسبة للقسم أسماء مسؤولي القسم اإلقلیمیین وكما ھو مذكور أسفلھ: أكدت
 

 أفریقیا
 )NUATEمحمد دوافا سفیانو (نیجیریا،  -الرئیس 

 
 العالم العربي

 )FNTTشھیرة مصطفي (، الجزائر،  -الرئیس 
 
 آسیا الھادئ 

 )IKAGIجاكلین توواناكوتا ( إندونیسیا،  -الرئیس 
 
 )ETFأوروبا (قسم الطیران المدني في الـ 

 )UNITEاولیفر ریدشارسون (بریطانیا العظمى،  –الرئیس 
 
 

 أمریكا الالتینیة/ الكاریبي
 )FENTACلویز سیرجیو المیدیا دیاس (البرازیل،  –الرئیس 

 
 أمركا الشمالیة

 )IAMAWاون ھیرن ستاد ( الوالیات المتحدة األمریكیة،  –الرئیس 
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 .1الملحق المؤتمر تكوین لجنة قسم الطیران المدني والمرفقة في  أقر

 

 أخرى من جدول األعمال: أیة أعمال 7البند 
 

 بیان طارئ للقسم: طاقم طائرات ھونغ كونغ.
شخص، تم االتفاق وباإلجماع على التبرع بجزء  85في ضوء إغالق قاعدة الخطوط الجویة البریطانیة في ھونغ كونغ وإقالة طاقم مكون من 

المدني استخدام تلك األموال مستقبالً لدعم طواقم . وینبغي على قسم الطیران ITFمن األموال التي تم جمعھا تضامناً مع ذلك الطاقم إلى الـ
 طائرات منطقة آسیا/الھادئ الذین تواجھھم صعوبات مماثلة.

 ، ھونغ كونغ) لتسھیل التبرعات.BAHKCCAاإلجراء المتّخذ: على القسم التنسیق مع كارول إن جي ( 

 بیان: نزاع اإلمارات في الیابان
من موظفین الحجز بشكل غیر قانوني. وبعد  3م لعمال طیران االمارات في الیابان، حیث تم فصل تمت الموافقة بالجماع بخصوص نزاع قائ

 أمر صادر من المحكمة،أعید العمال إلى عملھم وبرابتھم، ولكنھم رفضوا من العمل بسبب أنشطتھم النقابیة.

 الوضع.اإلجراء المتّخذ: أن یقوم القسم بالكتابة إلى طیران االمارات لالحتجاج على  

 بیان: النزاع في بنما
 تمت الموافقة باإلجماع على البیان الخاص بمحاولة أصحاب العمل والحكومة في مطار بنما لتقیید الحق في اإلضراب.

 اإلجراء المتّخذ: أن یقوم القسم بتعمیم رسالة تضامن.

 بیان: إضراب عمال مجموعة ماریوت، الوالیات المتحدة األمریكیة
 تمت الموافقة باإلجماع على بیان یتعلق باإلضراب القائم لعمال في مجموعة فنادق ماریوت في الوالیات المتحدة األمریكیة. وتمكین طواقم

 من نقل أعمالھم إلى فنادق أخرى أثناء اإلضراب. CWA-AFAطائرات 
 
األمریكیة) بالتنسیق مع لجنة طاقم الطائرات لتنسیق مزید من جھود اإلجراء المتّخذ: أن یقوم بروكس بترمان (یونایت ھیر، الوالیات المتحدة  

 التضامن وإن أمكن تمكین الطواقم من تجنب استخدام مجموعة فنادق ماریوت في الوالیات المتحدة األمریكیة أثناء فترة اإلضراب.
 

 خالل فترة رئاستھ. تم توجیھ الشكر إلى رئیس القسم السابق، أولیفر ریتشاردسون، على قیادتھ الممیزة 
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 1الملحق  
 

 لجنة قسم الطیران المدني
 2018أكتوبر  15إعتباراً من 

 
 مسئولي القسم

 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)IAMAWجوزیف تیبري ( الرئیس
 ، بریطانیا العظمى)UNITEأولیفر ریتشاردسون ( النائب األول للرئیس
 ، األرجنتین)APAلیانو (إدغاردو أنییبال  النائب الثاني للرئیس

 ، تونس)FNTدرساف سایھي ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، أیرلندا)Fórsaشاونا ماكورماك ( ممثل عمال النقل الشباب

 أفریقیا
 ، نیجیریا،)NUATEمحمد دوافا سفیانو ( الرئیس

  العالم العربي
 ، الجزائر)FNTTشھیرة مصطفي ( الرئیس

  آسیا الھادئ
 ، اندونیسیا)IKAGIجاكلین توواناكوتا ( الرئیس 

  أوروبا
 ، بریطانیا العظمى)UNITEأولیفر ریتشاردسون ( الرئیس 

  أمریكا الالتینیة/ الكاریبي
 ، البرازیل)FENTACلویس سیرجیو دي ألمیدا دیاس ( الرئیس 

  أمركا الشمالیة
 األمریكیة)، الوالیات المتحدة IAMAWأوین ھیرنشتات ( الرئیس

  أعضاء عادیین
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)AFA- CWAسارة نیلسون ,( عضو عادي
 ، ألمانیا)Ver.diكاتارینا فیسنیك ( عضو عادي
 ، النیجر)SAMACمصطفى اباني ( عضو عادي
 ، البرازیل)SINAفرانسیسكو لویز كزافییھ دي لیموس ( عضو عادي
 ، النرویج)Paratآنیلي نایبرغ ( عضو عادي
 ، إیطالیا) FIT-CISLلویجى مانسي ( عضو عادي
 ، أسترالیا)ALAEAستیف برافیناس ( عضو عادي

 
وباإلضافة إلى ذلك، سوف یشارك رؤساء االقسام الفرعیة في الطیران المدني (الموظفین األرضیین، طواقم الطائرات، خدمات المرور 

 الجوي) في إجتماعات اللجنة .


