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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018 أكتوبر 17 سنغافورة،

 
 مؤتمر قسم عمال النقل الشباب

 
 التقریر

 
 

 .2018أكتوبر  17عمال النقل الشباب في  قسم مؤتمر انعقد
 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. أقر
 

 انتخاب الُمقّررمن جدول األعمال:  2البند 
 

 .ینكمقّرر )وجولیان سوسا (األرجنتین تم انتخاب دوروتیا زیك (كرواتیا)
 كمراقبین. فاطمة عجوز (لبنان) ودان كاسك (كندا)تم انتخاب 
 كممثّلین. (سویسرا) بیراردینا توماسي (إیطالیا) وستیكس نكامبوليتم انتخاب 

 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
 

قّدم األمین العام عرضاً تقدیمیّاً أھمیّة صوت عّمال النقل الشباب عرضاً حول وثیقة موضوع الكونغرس، والتي ركزت على  األمین العامقدم 
سیخلق مساحة أكبر لعمال النقل الشباب  ITF الشباب وأن الـ النقل، والتي ركزت على أھمیة صوت عمال الكونغرسوثیقة موضوع حول 

٪ من 70٪ من العمال البالغین، وأن 58 بـوظائف غیر رسمیة مقارنة  یعملون فيكانوا ٪ من العمال الشباب 77وأبرز أن  ألخذ أدوار قیادیة.
 ت.% بین الشابا37و ٪ بین الشباب54بلغ المھاجرین الدولیین تقل أعمارھم عن الثالثین، وأن نسبة البطالة ت تدفقات

 
وشجع العمال الشباب على استخدام صوتھم لبناء  یكونوا في صمیم حمالتنا العالمیة. شدد على أن عمال النقل الشباب یجب أن یقودوا وأنو

 .شبكاتھم وتطویر السیاسات واالستراتیجیات
 

ً أی أكدكما  مقابالت وظیفیّة  وسیتم إجراء شبابعلى تعیین مسؤول  اب، وافق المجلس التنفیذيبالعمال الشب ITF أنھ كجزء من التزام الـ ضا
 .2019ذا الدور في أوائل عام لھ
 

 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا. اعتمد
 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 
 

 :على النحو التالي ، تم تلخیصھعمال النقل الشبابوتأثیر األتمتة والرقمنة على كان ھناك نقاش حول مستقبل العمل 
 

 إلى جمھور أوسع بسرعة؛للتنظیم وإیصال رسائلھم جلبت التكنولوجیا الفرص والتحدیات، وسمحت باالتصال المباشر بین العمال  •



44c/YtwConf/Report 

 4من  2صفحة 

تقدیم ؤھا من خالل بالفعل إلى فقدان الوظائف، ولكن ینبغي أن نتأكد من المطالبة بأي وظائف جدیدة تم إنشاذلك أیضاً أدى  •
 ؛وإدخالھا التكنولوجیا

 ان ھناك تأثیر على الخصوصیة مع استخدام التكنولوجیا بشكل متزاید في المراقبة؛ك •
النقابات أن یكون لھا رأي وأن تكون موجودة على  التكنولوجیا وملكیتھا، ویجب علىب فیما یتعلقھناك حاجة إلى مزید من التنظیم  •

 نولوجیا؛التك الطاولة عند تقدیم
 و على الوظائف؛ واألتمتةوالتدریب أمرین حیویین لمكافحة تأثیر التحول الرقمي  كان كل من إعادة تعلیم المھارات  •
 تم تلقیھا منالتي و إلى اتفاقیات التفاوض الجماعي،جدیدة  تقنیّاتاقتراح بإدراج مشاورة لمدة ثالثة أشھر بشأن إدخال أي  تم تقدیم  •

 .إیجابيبشكل المؤتمر 
 

، جاك بطرس ودعاتوصیل الطعام  عمال، والذي تضمن تنظیم لعمال النقل الشبابتلقى المؤتمر عرضاً حول برنامج العمل الخمسي  وقد
UNSW ،جمعت وقدوعّمال المنّصات.  رالیا للتحدث عن حقوق اقتصاد "العمل المستقل"أست UNSW  عامل  200بیانات من أكثر من

عمر متوسط  مع 30-18٪ منھم كانوا بین 90أقل من الحد األدنى لألجور وأن  عمال التوصیل یتقاضون٪ من 75أن  توصیل والتي أظھرت
َ  24یبلغ  كانوا یطورون میثاق كما  ؛إلى المحاكم الفصل التعسفي حاالت وأخذللضغط على الحكومة تقوم بالتنظیم  NSWU كانت. وقد عاما

 .التنظیم الرقمیةالحقوق على نطاق الصناعة وأدوات 
 

التكلفة  ، وتركیز شركات النقل منخفضةالعمال الشباب الغیر رسمیینإلى تنظیم  إلى الخطة الحاجة ITFلشباب الـ  ةالعالمی ةالمنّسق تأضاف
صناع السیاسة، وأنھ یجب  وسلطت الضوء على أھمیة التأثیر على القطاع البحري. على ُمرّكزینالعمال وإعادة تعلیم وتدریب  رایان إیرعلى 

یجب أن تنطبق معاییر العمل على جمیع عمال النقل،  التي تجعل التغییر عادالً ومستداماً.والتنظیم  السیاساتعلى النقابات الكفاح من أجل 
القادة الشباب وأكدت على أھمیة االستمرار في بناء حركة الشباب وتطویر . ، أو كیف تم توظیفھمعن ماھیّة أصحاب عملھمبغض النظر 

 .وتعزیز التضامن بینھم
 

ً التنظیم والقیادة  أسترالیا، كلمة أمام المؤتمر حول، AWU، دانیال والتون ألقى ت شبكا عّمال النقل الشباب على االستمرار في بناء ُمشجعا
 .یةوشدد على أھمیة القادة الشباب لتحدیث الحركة النقاب .وأال تُثبّط عزائمھم نتیجة التجاھل، قویة

 
 وكما تم تقدیمھا. 2023-2019المؤتمر أولویات القسم لألعوام من  اعتمد

 

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

 نظر المؤتمر في المقترحات التي أحالتھا لجنة القرارات، كما یلي:
 

 حمایة حقوق البحارة الشباب وعمال الرصیف :18المقترح 
 

المؤتمر المقترح وشّدد على أنھ یجب أن ینطبق على جمیع العمال الشباب في كل القطاعات وأّال یتّم حّده بالعمال الشباب في القطاع  اعتمد
 البحري.

 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

 لعمال النقل الشباب. ITFعد الناظمة للجنة الـ المؤتمر التعدیالت التي تم اقتراحھا فیما یخص االنتخاب والتكوین وأدوار األعضاء والقوا دعم
 

 اجتمعت اللجنة المكّونة حدیثاً النتخاب رئیسین بالتشارك.تم انتخاب التالیة من قبل المؤتمر. 
 

 ، كرواتیا)SPH-SUCدوروثیا زیك ( الرئیس بالمشاركة
 ، كندا)Uniforألیكساندروس توخي (

 موزمبیق)، SINTACإیفانیلدا مادادي ( عضو عادي
 ، ساحل العاج)SYNACCIموسى سانغاري (
 ، نیجیریا)NURTWأوسمان شریف (

 ، كینیا)MWUفینسینت أومباتي (
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 ، المغرب)UMTمحمد الیونوسي (
 ، تونس)FNTأروى میجري (

 ، أسترالیا)MUAداني كاین (
 ، الھند)AIRFبریتي سینغ (

 ، سنغافورة)SMOUدومینیك یونغ (
 ، ھونغ كونغ)MNOGكوان شینكي وونغ (شون 

 ، ألمانیا)Ver.diلیزا جنیسي (
 ، بلجیكا)BTBنیك لوریدان ( 

 ، كرواتیا)SPHفانا بوستو (
 ، تركیا)LİMAN-İŞإینیس كایا (
 ، بولندا)PSUكمیل بتلر (

 ، فرنسا)FGTW– CFDTغابي بولو ( 
 إیغناسیو أورس (نقابة التضامن، األرجنتین)

 ، األرجنتین)AAAھوراسیو كلكولي (
 ، ساینت لوسیا)NWUفیلیا ویلسون (
 ، كولومبیا)SNTTكلودیا بینیّال (

 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)IAMAWبریانا غریغوري (
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)AFA– CWAھیذر مورس (
 ، الوالیات األمریكیة)MEBAماثیو دوییر (

 ، كندا)Uniforألیكساندروس توخي (
 

 .1المؤتمر على تكوین لجنة عمال النقل الشباب، المرفقة في الملحق  وافق
 

 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند 
 

 تلقّى المؤتمر مداخالت من الحضور یتم تلخیصھا بما یلي:
 

 "اعملوا ضجة" الذین یناضلون ألجل شروط أفضل كجزء من حملة، ألمانیا تضامناً دولیّاً ألعضائھم في ألمانیا EVGطلبت  •
"make noise" 

ً ، النمسا Vidaطلبت  •  في توقیع اتفاقیّة ضد خطط الحكومة إلزالة مجالس عمل الشباب في النمسا تضامنا
كاریبي مذكرة توقیف، نائب رئیس منطقة أمریكا الالتینیة والبحر ال بحق في وقت انعقاد ھذا المؤتمر، كان من المقرر أن یصدر •

وبعد تلقي الدعم من أعضائھ والتضامن من الحركة النقابیة  من األرجنتین.عند ھبوطھ في األرجنتین، من جانب مدعٍ وطني 
 .الدولیة، تم حجب مذكرة التوقیف

 تتعلق بمن یمتلك وسائل اإلنتاج واألتمتةكانت النقطة المھمة المتعلقة بالتحول الرقمي   •
 تحویل الرقمي ھو بیانات األشخاص المخصصة التي یتم جمعھاكان جوھر ال  •
تعزیز سیاسات االتحادات النقابیة بخصوص المثلیین والمثلیات وثنائیي المیول الجنسیة والمتحولین جنسیا  :8دعوة لدعم المقترح   •

 )LGBTQIوأحرار الجنس وثنائیي الجنس (
 ) والنساء في نقابات المندوبین نفسھاITF  )#ThisIsOurWorldTooدعوة لدعم مشروع نساء الـ  •
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 1الملحق 
 

 لجنة عمال النقل الشباب
 2018أكتوبر  17بدءاً من 

 
 ، كندا)Uniforألیكساندروس توخي ( رئیس بالتشارك
 ، كرواتیا)SPH-SUCدوروثیا زیك ( رئیس بالتشارك

 ، الفلبین)AMOSUPیاسمین الباردا ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
  ، األرجنتین)UPSA( فرانكو نیرفیغنا بالمشاركةأعضاء 

 ، سنغافورة)SOSجون یوجین غوو (-ھي
 ، روسیا)ROSPROFZHELألیكسساندرا شوبینا (

 ممثلي األقالیم
 ، موزمبیق)SINTACإیفانیلدا مادادي ( أفریقیا

 ، ساحل العاج)SYNACCIموسى سانغاري (
 ، نیجیریا)NURTWأوسمان شریف (

 ، كینیا)MWUفینسینت أومباتي (
 ، المغرب)UMTمحمد الیونوسي ( العالم العربي

 ، تونس)FNTأروى میجري (
 ، أسترالیا)MUAداني كاین ( آسیا الھادئ

 ، الھند)AIRFبریتي سینغ (
 ، سنغافورة)SMOUدومینیك یونغ (

 ، ھونغ كونغ)MNOGشون كوان شینكي وونغ (
 ، ألمانیا)Ver.diلیزا جنیسي ( أوروبا

 ، بلجیكا)BTBنیك لوریدان ( 
 ، كرواتیا)SPHفانا بوستو (
 ، تركیا)LİMAN-İŞإینیس كایا (
 ، بولندا)PSUكمیل بتلر (

 ، فرنسا)FGTW– CFDTغابي بولو ( 
 إیغناسیو أورس (نقابة التضامن، األرجنتین) أمریكا الالتینیة/ الكاریبي

 ، األرجنتین)AAAھوراسیو كلكولي (
 ، ساینت لوسیا)NWUفیلیا ویلسون (
 ، كولومبیا)SNTTكلودیا بینیّال (

 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)IAMAWبریانا غریغوري ( أمركا الشمالیة
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)AFA– CWAھیذر مورس (
 األمریكیة)، الوالیات MEBAماثیو دوییر (

 ، كندا)Uniforألیكساندروس توخي (
 ممثلي القسم

 ، أیرلندا)Fórsaشاونا ماكورماك ( قسم الطیران المدني
 ، بلجیكا)BTBنیك لوریدان (  ممثلو قسم عمال الرصیف بالتشارك

 ، كندا)ILWUفیري غومیز،( 
 ، األرجنتین)SOMUخورخي ألیخاندرو فارغاس،(  قسم صید السمك

 ، األرجنتین)CPOFPCMسینثیا ماغالي دیاز ( المالحة الداخلیةقسم 
 ، األرجنتین)ASFAلوشیانو سالومون ( قسم عمال سكك الحدید
 ، بریطانیا العظمى)UNITEجاستینا ماتوسزیوسكا ( قسم عمال نقل الطرق

 ، كرواتیا)SPH-SUCدوروتیا زیك ( قسم البحارة
 ، بلغاریا)FTTUB( نیدیزھدا ستانیفا قسم خدمات السیاحة

 


