لجنة عمال النقل النساء في الـITF
تحدد األولويات

●

تدعم لجنة عمال النقل النساء جميع النقابات
المنتسبة لها إلنجاح األجندة الخاصة بالنساء
العامالت بالنقل.

●

اللجنة المنتخبة بطريقة ديمقراطية تقوم
بتمثيل النقابات المنتسبة على مستوى
العالم ،وتتولى القيادة في المجاالت التالية:
●

وضع برنامج الـ ITFالعالمي للمرأة.

●

تشجيع النقابات المنتسبة على إيجاد،
وتطوير ،وتمكين قيادات نسائية أكثر على
كافة المستويات.
تدعيم حمالت النقابات المنتسبة
بخصوص القضايا ذات األولوية المحلية
للنساء.
التأكد من بقاء مجلس الـ ITFالتنفيذي
على علم تام بكافة القضايا المتعلقة
بعمال النقل النساء.

عمال النقل النساء في الـITF
يصنعن فرقا

للمزيد من المعلومات حول اللجنة يرجى زيارة
الموقع:
www.itfglobal.org/women/womenscommittee.cfm

انضم لنا !
للتعرف على المزيد من مبادرات الـ ITFالعالمية الخاصة بعمال النقل النساء ،قم بزيارة
الموقع  www.facebook.com/ITFglobalوللوصول إلى مصادرنا االلكترونية ،قم بزيارة
الموقع www.itfglobal.org/women
ولمعرفة عناوين االتصال بنساء الـ ITFالقريبة منك ،أو لالنخراط بنشاطات نساء الـ ،ITFأو
لمناقشة كيفية تلقي الدعم لنشاطات الحمالت ،عليك االتصال بدائرة المرأة عن طريق
البريد اإللكتروني

women@itf.org.uk

اإلتــــحــــاد الــــدولــــي لــعــمــال الــنــقــل

إن الـ ITFملتزم بتقديم الدعم للنساء العامالت في قطاع النقل وملتزم بتقوية نقاباتهن
من أجل:
●
●
●
●
●

زيادة مشاركة النساء في نقاباتهن.
تنظيم النساء في أماكن العمل الغير منظمة نقابياً.
استراتيجيات الحمالت النقابية بخصوص القضايا التي تهم المرأة.
تطوير
ّ
تح ّدي التمييز العنصري القائم على نوع الجنس (الجندر) في أماكن العمل.
مكافحة االستغالل والتمييز والعنف.

التنظيم معا ً
يقوم مؤتمر /لجنة /شبكة /قسم عمال النقل
النساء في الـ ITFبتمكين المرأة من:
●
●

●

التواصل مع الناشطات النساء في مجال
النقل في جميع انحاء العالم.
التشارك بنشرات الحملة واألفكار مع نساء
عامالت في مناخات سياسية وثقافية
مختلفة.
مناقشة التحديات السياسية والقطاعية
التي تواجهها النساء في أماكن العمل
وكذلك مناقشة االستراتيجيات للتغلب
على تلك التحديات.

تعمل المرأة في الـ ITFأيضا على تطوير برنامج
توجيهي للنساء الناشطات في النقل .ستوفر
هذه المبادرة الدعم للنساء الناشطات الراغبات
في تسريع أجندة المرأة في نقاباتهن .كما
ستوفر الفرصة للقادة من النساء لتقديم
الدعم للجيل القادم من القيادات.
يتم تشجيع كل نقابة من نقابات الـ ITFعلى
ترشيح شخص للعمل كنقطة اتصال لشبكة
المرأة .يمكنك معرفة تفاصيل عناوين اشخاص
االتصال في الشبكة عن طريق البريد اإللكتروني

رفع المكانة العالمية من خالل أيام العمل
الدولية
تقوم أيام النشاط الدولية بتسليط الضوء على
القضايا ذات األولوية والتي تؤثر على عمال النقل
النساء عالمياً:
●
●

يوم المرأة العالمي في  8آذار.
يوم األمم المتحدة للقضاء على العنف ض ّد
المرأة في  25تشرين الثاني.

●
●

االحتفال بالتقدم المحرز وبنشاط المرأة.
المطالبة باإلهتمام العالمي وتحقيق
التقدم في قضايا المساواة بين الجنسين
عن طريق القيام بنشاطات موحدة حول
العالم.

كيفية المشاركة ،قم
لمعرفة المزيد ومعرفة
ّ
بزيارة الموقع
www.itfglobal.org/women/campaignwork.cfm

القيادة

تقوم دائرة المرأة بانتاج وتوزيع المواد بعدد من
اللغات من أجل دعم النقابات المنتسبة للـITF
في نشاطاتها.

الـ ITFملتزم بتطوير قادة من النساء النقابيات
وعلى كافة المستويات .إن وجود نساء في
مناصب قيادية يساعد في التأكيد على التركيز
على الفوز بتحسينات للمرأة من خالل
المفاوضات الجماعية ،وعلى تسريع النضال
لتحقيق النجاح للمرأة في المجتمع ككل .يوفر
برنامج "قيادة التغيير" الفرصة للنساء
النقابيات لكسب مهارات جديدة ،وتبادل وجهات
النظر ،وتخطيط االستراتيجيات لتنظيم المزيد
من النساء العامالت لقيادة نقاباتهن.

تشارك مئات من النقابات المنتسبة للـITF
بشكل فعال بتلك الحمالت ،حيث أنها تشكل
فرصة لـ :

لمعرفة المزيد عن البرنامج ،قم باالتصال
بأليسون مكغاري ،منسقة النساء العامالت
بالنقل ،عن طريق البريد اإللكتروني

"تشكل عمال النقل النساء ،وبدعم من
نقاباتهن ،قوة كبيرة من أجل العدالة
والمساواة عبر جميع أنحاء العالم"
ديانا هولند ،رئيسة لجنة المرأة في
الـ ITF

●

women@itf.org.uk
●

إشراك العمال والناس واإلعالم بالقضايا
الرئيسية للمرأة.
ّ
جذب االنتباه لنشاطات الحملة القائمة.

mcgarry_alison@itf.org.uk

جعل النقابات أكثر قوة
عمال النقل النساء تجعل النقابات أكثر قوة،
سوف نكون األكثر فعالية في بناء نقابات قوية
وفعالة عندما نضمن قيام النساء العامالت
بالمشاركة وتحديد األولويات .وبطبيعة الحال ال
يوجد نقص في القضايا ذات األولوية ،حيث أن
هنالك العديد منها :تأثير األزمة االقتصادية على
وظائف النساء ،الرواتب وظروف العمل ،العنف،
التمييز على أساس الجنس ،والتمييز ضد المرأة.
دائرة المرأة في الـ ITFوبالتعاون مع لجنة عمال
النقل النساء في الـ ،ITFتعمل مع النقابات
المنتسبة على توفير:
●
●
●
●

إنتاج وتوزيع المواد المكتوبة والمطبوعة.
التدريب الهادف.
برامج تطوير النشطاء.
دعم التنفيذ االستراتيجي للحمالت التي
تهدف لزيادة مشاركة المرأة في النقابات
والفوز بالقضايا التي تهم المرأة.

"عمال النقل النساء في تونس يقمن بدور
نشط في إعادة بناء مجتمعنا .الثورة األخيرة
تركت نقابات النقل تواجه العديد من التحديات،
بما في ذلك زيادة كبيرة في العنف ضد المرأة.
نضالنا من أجل النساء منغرس بقوة خالل
الكفاح العام الذي يقوده العمال والجماهير
الشعبية للفوز بالكرامة والحرية ،والمساواة،
والديمقراطية االجتماعية والسياسية،
والرفاه" .كلثوم بركاهلل ،من النقابة الوطنية
للسكك الحديدية في تونس.

