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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  15سنغافورة، 

 
 نقل الطرقمؤتمر قسم عمال 

 
 التقریر

 
 .2018أكتوبر  15في یوم االثنین  عمال نقل الطرق قسم مؤتمر انعقد

 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 
 

 تم تقدیمھ.المؤتمر جدول األعمال وكما اعتمد 
 

 المقرر والممثلین والمراقبین انتخابمن جدول األعمال:  2البند 
 

 تم انتخاب جاستینا ماتوسزیوسكا (بریطانیا العظمي) ُمقّرراً.
 .ممثّلین/كمراقبین وماغنوس فالك (السوید)) مات دریبر (بریطانیا العظميتم انتخاب 

 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
تم تداول النقاش بما یتعلق بوثیقة قدم مساعد األمین العام تقریراً شفھیّاً حول وثیقة موضوع الكونغرس، والتي ركزت على أولویات القسم، 

 من جدول األعمال، برنامج العمل. 4موضوع الكونغرس مع البند 
 
 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا.اعتمد  
 

 األعمال: برنامج العملمن جدول  4البند 
 

 :أُثیرتالتعلیقات الرئیسیة التي  وكانتالمؤتمر العدید من المتحدثین من الحضور، استضاف 
 

 ایكیا؛ ،(DHL) دي إتش إل ،(XPO) أوإكس بي  مثل وموّردي التجزئة أھمیة الحمالت التي تستھدف الموردین االقتصادیین  •
 في الھند؛ DHL دي إتش إل أخالقیة من قبل شركة ما زالت ھناك انتھاكات وممارسات عمل غیر  •
 المؤتمر استمرار ھذه الحملة؛ دعم، توقف حوار ایكیا بسبب عدم إحراز تقدم حقیقي وحوار  •
 في إفریقیا؛ الطرقيعلى عمال النقل  وتسلّطھمدعا الرئیس إلى استمرار الدعم ضد فساد الشرطة   •
أشار الرئیس إلى النضال واقترح الدعم من  .جیبنيسیارات ب المتعلّقالوضع المستمر  أثارت قضیّةالفلبینیة  النقابات المنتسبة  •

 األمانة؛
مما سمح لھا بمواصلة  الحكومي،وبعض الدعم  نیجیریا،تقدم كبیر في  عنNURTWالطرقي النقابة النیجیریّة لعمال النقل  أبلغت  •

 و القادمة؛تطویر عضویتھا على مدى الخمس سنوات 
الخاصة باألعضاء، لكنھن ما زلن یواجھن  بالھند على زیادة الشروط واألحكام ماھاراشتراالنساء العامالت في النقل في  عملت •

 .النقابي في النشاط لمشاركتھن الفصلخطر 
  

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

تفاصیل المیثاق لجمیع  مشاركة المؤتمر على أن یتم وافق ، كذلكمؤخراً  تم توقیعھالعالمي الذي  TOLL حول میثاق تقریراً  الرئیسقّدم 
 .لعمال نقل الطؤق النقابات الُمنتسبة

 

 "حلقة نقاش: "رفع المعاییر
 

المشاركون في النقاش  .الطرقينقل یّسرھا فرانك مورلز، نائب رئیس عمال ال ،الصناعة ضمنكان ھناك حلقة نقاش حول "رفع المعاییر" 
 كانوا:

 
 (IRU) امبرتو دي بریتو  •
 (TOLL) ریك ویلموت  •
 )العمل في منظمة العمل الدولیة لنقاش ITF روان سوباسینغ (مسؤول الشؤون القانونیة في الـ  •
 ممثلة النساء)ویلما كلیمنت (  •
 الشباب)سام ماكنتوش (ممثل   •

  
 :ما یلي إلى المؤتمر أشار
 أن تنجح؛ منھا نقابیةال، وحیث یسمح للشركات األكثر أخالقیةھناك حاجة إلى الشروط   •
 یجب محاسبة أصحاب األعمال االقتصادیة عن دورھم في سالسل التورید؛  •
 .إن اإلنفاذ والمعدالت اآلمنة مھمان لمستقبل قوة بناء عمال النقل  •

 

 ھیكل لجنة النقل الحضري
 

 ).UTCنائب رئیسھا (منصب لجنة النقل الحضري ول بالتكوین الجدیدعلق المؤتمر االقتراح المت دعم
 

 DHLتحدیث 
 

ً  TUMTIS نقابة قدمت على دعمھم المستمر وشرحوا أن الصراع  ITFلـ النقابات المنتسبة لوشكروا ، في تركیا DHLوضع شركة  حول تحدیثًا
 لم ینتھ بعد.

 
 التالیة:، أثیرت النقاط من قبل الحضورخالل المناقشة 

 
، ولكن ال تزال تقدماً بشكل عام كان یحقق DHLبأن البروتوكول مع شركة  DHLشركة أقرت النقابات المنتسبة التي تتعامل مع  •

 ؛DHLوالتعاقد من الباطن لشركة  سلسلة التورید نموذجھناك مشكالت في 
 و الحاجة إلى تعزیز شبكة أمریكا الالتینیة وأمریكا الشمالیة؛ •
دي اتش ال للنقل السریع في  المفصولین من 7الـ في نضالھم من أجل العمال  TUMTISدعا الرئیس إلى استمرار دعم التضامن لـ  •

 .DHL Express Turkey تركیا
 

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

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

  آمنة رواتب تقویة النضال العالمي لمعّدالت: 31المقترح 
 

 المؤتمر المقترح كما تم تقدیمھ. اعتمد
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 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

 األشخاص التالیة أسماؤھم بالتزكیة من قبل المؤتمر: انتخابتم 
 

  2019یونیو  1، أسترالیا) حتّى (TWUتوني شیلدون  الرئیس
 1الوالیات المتحدة األمریكیة) من ، Teamstersجیمس ھوفا (

 2019یونیو 
 ، الدنمارك)3Fفلیمینغ أوفیرغارد ( نائب الرئیس األول (رّكاب)

 ، األرجنتین)FNTCOTACفیكتور لویس فیالزكویز ( الشحن)نائب الرئیس الثاني (
 ، كوریا)KPTU UTCسان لیم (-وول )UTCنائب الرئیس الثالث (

 ، بربادوس)BWUویلما كلیمنت ( بالنقلممثلة النساء العامالت 
 ، بریطانیا العظمى)UNITEجاستینا ماتوسزیوسكا ( ممثل عمال النقل الشباب

 
قسم تشكیل لجنة التوجیھ  دعمووالمحیط الھادي،  األمانة بتأكید الترشیحات ألعضاء لجنة أفریقیا والعالم العربي ومنطقة آسیاالمؤتمر  كلّف

 .1الملحق  المرفقة في ،نقل الطرق
 
 .وشكر المندوبین على دعمھم المستمر نقل الطرقللجنة  سیتنازل عن دوره كرئیس 2019یونیو  1أعلن الرئیس للمؤتمر أنھ اعتبارا من   
 
 .2019یونیو  1الوالیات المتحدة األمریكیة) من قبل المؤتمر كرئیس جدید، وسیتولى ھذا المنصب في  ،Teamsters( جیمس ھوفا تم تأكید 
 

 .شكر المؤتمر ورئیس النقل الداخلي الرئیس على عملھ خالل السنوات الماضیة ودعمھ
 

 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند  
 

 سالسل التورید بالتجزئة
 

على أن تتكون من للفترة ما بین الكونغرس والذي یلیھ القادمة،  بسلسلة التورید للتجارة بالتجزئة خاّصةالمؤتمر إنشاء مجموعة عمل  دعم
 .نقل الطرق الحالیة المشاركة في حمالت النقابات المنتسبة

 
على المشاركة في اختیار أیضاً  االتفاق. وتم 2019القادم في عام  نقل الطرقاجتماع لجنة توجیھ قسم  سیتم تقدیم تقریر عن األنشطة في 

 طوال مّدة المشروع. نقل الطرقة في اللجنة التوجیھیة لقسم التورید بالتجزئ القادة الرئیسیین للمعنیین ببرنامج عمل سلسلة
 

 المستودعات
 

 نقل الطرقالتالیین إلى اللجنة التوجیھیة لقسم  األشخاص باختیار، فقد أوصي وعمال المحّطات المستودعاتمجموعة عمل  ألھمیة عملنظراً 
  :طوال فترة المشروع

 ، السوید) Svenska Transportarbetareförbundet(لوفكفیست  بیتر -رئیس   •
 ، بریطانیا العظمى)UNITEمات درابر ( -نائب رئیس المخازن  •

 
 .المؤتمر ھذه التوصیة دعم
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 1الملحق  

 اللجنة التوجیھیة لقسم نقل الطرق
 2018أكتوبر  15إعتباراً من 

 
 مسئولي القسم

  2019یونیو  1، أسترالیا) حتّى (TWUتوني شیلدون  الرئیس
 1، الوالیات المتحدة األمریكیة) من Teamstersجیمس ھوفا (

 2019یونیو 
 ، الدنمارك)3Fفلیمینغ أوفیرغارد ( نائب الرئیس األول (رّكاب)

 ، األرجنتین)FNTCOTACفیكتور لویس فیالزكویز ( الشحن)نائب الرئیس الثاني (
 ، كوریا)KPTU UTCسان لیم (-وول )UTCنائب الرئیس الثالث (

 ، بربادوس)BWUویلما كلیمنت ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، بریطانیا العظمى)UNITEجاستینا ماتوسزیوسكا ( ممثل عمال النقل الشباب

 أفریقیا
 ، غانا)GTPCWUفوسیني إدریسو ( الرئیس

 ، السنغال)URSغورا خوما ( نائب الرئیس
 ، أوغندا)AGTWUشانیتاه بیرونجي ( نائب الرئیس
  العالم العربي

 ، الجزائر)FNCGPأمین عفّان ( الرئیس
 ، تونس)FNTقیس موال ( نائب الرئیس
  آسیا الھادئ

 ، أسترالیا)TWUمایكل كاین ( الرئیس 
 إیجاي كومار راي (نیتوون، نیبال) نائب الرئیس
 ، الھند)GTCEPUFكي.ناتاراجان ( نائب الرئیس
 ، الیابان)Unyu-Rorenتویوتاكا سوغیاما ( نائب الرئیس

 ، الھند)MSTKSشیال نایكواد ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 شاغر ممثل عمال النقل الشباب

  )ETFأوروبا (قسم سكك الحدید في الـ
 ، بلجیكا)ACV-Transcomروبرتو باریلو ( الرئیس

 ، الدنمارك)F3فلیمنغ أفرجارد ( نائب الرئیس
 ، بریطانیا العظمى)UNITEأدریان جونز ( الرئیسنائب 

 ، فرنسا)FO Transportمیریام كولیت ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 شاغر ممثل عمال النقل الشباب

  الالتینیة/ الكاریبيأمریكا 
 ، المكسیك)ATMبینیتو باھینا ولومي ( الرئیس 

 األرجنتین)، FNTCOTACبابلو ھوغو مویانو ( نائب الرئیس
 ، البرازیل)CNTTTلوریفال فییرا ( نائب الرئیس
 ، بربادوس)BWUویلما كلیمنت ( نائب الرئیس

  الشمالیة أمریكا
 ، كندا)UNIFORلین بویریر ( الرئیس بالمشاركة
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة)Teamstersجیمس ھوفا ( الرئیس بالمشاركة

  بالمشاركةاألعضاء 
 سیتم تأكیده مجموعة عمل سلسلة تجارة التجزئةرئیس 

 ، السوید)STFبیتر لوفكفیست ( رئیس مجموعة عمل عمال المحطات والمستودعات 
 ، بریطانیا العظمى)UNITEمات درابیر ( مجموعة عمل عمال المحطات والمستودعاتنائب رئیس 

 
 
 


