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مؤتمر الـ ITFلعمال النقل النساء
نيودلهي  72 -72يناير 7102

قرارات عمال النقل النساء في الـ ITFحسب القطاع والمنطقة
 .1المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ :هونع كونغ 11 – 11 ،مايو 1112

دعا  23مشاركا فً مؤتمر الـ ITFاإلقلٌمً آلسٌا ووالمحٌط الهادئ المؤتمر إلدراك ان هناك العدٌد من القضاٌا التً تواجه
أعضاء نقاباتهم من النساء.
لمساعدة الجهود التً نبذلها للقٌام بحملة من أجل التغٌٌر وتقوٌة نقاباتنا من خالل تنظٌم أفضل واشراك المرأة بشكل أكبر،
نحن نطالب بتفعٌل القدرة على التواصل ونطلب تأٌٌد المؤتمر إلنشاء شبكة للمرأة فً آسٌا والمحٌط الهادئ .ان المشاركة
النشطة من جانب النقابات فً المنطقة مهمة لتكون هذه الشبكة فعالة .لذا فإننا ندعو تلك النقابات التً لم تكن قادرة على
المشاركة فً هذا المؤتمر لترشٌح ودعم ممثل عنها لمساعدتنا على التقدم بهذا العمل.
ونحن ندرك أن العنف ضد العامالت النساء فً تزاٌد وندعو اإلخوة واألخوات فً منطقة آسٌا والمحٌط الهادئ أن ٌدعموا
بنشاط حمالت الـ ITFواألمم المتحدة لمكافحة العنف.
وتمت المطالبة أٌضا باالستمرار فً توسٌع تنظٌم برامج التدرٌب للمنطقة والسماح لمزٌد من النساء بالمشاركة.
ٌجب على التواصل بٌن الـ ITFوالنقابات المنتسبة ضمان تواجد النساء فً أي وثابق ،والنشرات اإلخبارٌة ،أو المواد
التروٌجٌة للتأكد من أن النساء العامالت فً صناعتنا ٌنظر إلٌهم على أنهم القاعدة ولٌس االستثناء.
باإلضافة إلى ذلك نحن نطلب أن تطلب األمانة العامة للـ ITFوالنقابات المنتسبة للـ ، ITFللوصول الى نسبة  %23لمشاركة
النساء فً جمٌع اجتماعات الـ( ITFاو أكثر من ذلك).
الحظ مؤتمر الـ ITFاإلقلٌمً للمرأة عدم تواجد عمال النقل النساء فً مواضع صنع القرار فً النقابات المنتسبة للـ ITFفً
آسٌا والمحٌط الهادئ .لذا فإننا نحث النقابات المنتسبة للـ ITFفً آسٌا والمحٌط الهادئ التخاذ التدابٌر الالزمة بما فً ذلك تنفٌذ
نظام الحصص(الكوتا) بٌن الجنسٌن لزٌادة مشاركة المرأة فً هٌاكل صنع القرار فً النقابات.
فً الختام نحن نقدر الدعم المقدم من النقابات فً المنطقة لألحداث المعنٌة بالمرأة مثل مؤتمر آسٌا والمحٌط الهادئ للمرأة،
وندعو زمالبنا الذكور إلى االنضمام إلٌنا فً االجتماعات النسابٌة فً المستقبل .من خالل مشاركتهم فً هذه االجتماعات
سوف نتمكن من مشاركة قضاٌانا مباشرة معهم والعمل معا بطرٌقة تعاونٌة للمضً قدما فً التغٌٌر الحقٌقً للنقابات المنتسبة
للـ ITFفً آسٌا والمحٌط الهادئ.
 .1العالم العربي :األردن 9 – 8،سبتمبر 1112


تقدٌم الدعم لعمال النقل الفلسطٌنٌٌن بما فٌهم النساء



رفع مستوى مشاركة المرأة إلى ٪03




تنظٌم النساء "القٌام بإحصاءات لتنظٌم النساء العامالت فً الوظابف المؤقتة"
إطالق حمالت ضد "العنف والحرب ضد المرأة"



توفٌر الدعم وبناء شبكات اقلٌمٌة فعالة للمرأة.
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تقدٌم الدعم للنساء الناشطات والتركٌز على البلدان التً تشهد تغٌرات سٌاسٌة.



مشاركة المرأة فً مؤتمر صوفٌا.

 .2أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي :ريد داس اوستراس 3 – 2 ،نوفمبر 1112
اجتمعت هذه المجموعة من عامالت النقل من  32بلدا مختلفة للتضامن واالحتفاء بالنجاحات والتطرق الى التحدٌات بٌن
الجنسٌن فً هذه المنطقة ،والحظوا ما ٌلً:






مشاركة المرأة النشطة فً نقابات النقل هً السبٌل إلبقابها قوٌة ،كما ان قٌادة المرأة أمر حٌوي فً الحٌاة
السٌاسٌة والمجتمعات.
ان الـ ITFلدٌه العدٌد من القٌادات النسابٌة القوٌة فً المنطقة -ولكن هذه المكاسب هً نتٌجة لنضال النقابات،
ولدعم القادة المحتملٌن هناك حاجة إلى تدرٌب خاص.
لقد اثبتت برامج دعم الجهود التنظٌمٌة فعالٌتها ،وتكون أكثر فعالٌة عندما ترتبط بقضاٌا أماكن العمل؛ وحملة
مكافحة العنف هً القضٌة التنظٌمٌة الربٌسٌة التً نحتاج إلى إبرازها.
ٌحتاج عمال النقل النساء إلى مساحة للمشاركة فً النقابات والنشاط السٌاسً؛ هناك حاجة إلى التضامن من
الزمالء الذكور للنضال من أجل ظروف المفاوضة الجماعٌة،
ان الجهود المبذولة لبناء عضوٌة الشابات هً أكثر أهمٌة من أي وقت مضى – حٌث ان النقابات بحاجة لجلب
النساء األصغر سنا فً نقابات النقل والبناء من أجل المستقبل.

توصل المؤتمر الى ان النقاط التالٌة هً األساس للنقابات المنتسبة للـ ITFفً األمرٌكٌتٌن .ودعا النقابات المنتسبة للـITF
للتصمٌم والمشاركة فً برامج نشطة لتحدٌد األولوٌات:
• ادماج المرأة فً وسابل النقل غٌر التقلٌدٌة.
• زٌادة مشاركة المرأة فً نقابات النقل واالنخراط فً المفاوضة الجماعٌة.
• تعزٌز الدور القٌادي للمرأة وإشراك المرأة فً مواقع صنع القرار.
• توعٌة الزمالء النقابٌٌن من الذكور حول قضاٌا المرأة وتكافؤ الفرص.
• تقدٌم الفرص للشابات عن طرٌق استراتٌجٌات التدرٌب والمعلومات.
• تعزٌز الشبكة النسابٌة ألمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً ،بما فً ذلك تبادل الخبرات والتوجٌه،
• تعزٌز برنامج عمل الـ ITFلمكافحة العنف ضد المرأة.

 .3عمال الرصيف :مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ لعمال الرصيف ،مانيال 11 ،يناير 1112
دعا المشاركون فً ندوة آسٌا والمحٌط الهادئ لعمال الرصٌف النساء قسم عمال الرصٌف فً الـ ITFآلسٌا والمحٌط الهادئ
إلدراك ان هناك العدٌد من القضاٌا التً تواجه النساء األعضاء فً نقاباتهم.
وللمساعدة فً الجهود التً نبذلها للقٌام بالحمالت من أجل التغٌٌر وتعزٌز نقاباتنا من خالل تحسٌن تنظٌم ومشاركة عمال
الرصٌف النساء ،نحن نطالب بتمكٌننا من التواصل ونطلب تأٌٌد المؤتمر إلنشاء شبكة لعمال الرصٌف النساء لمنطقة آسٌا
والمحٌط الهادئ .حٌث ان المشاركة النشطة من جانب النقابات فً المنطقة مهمة لهذه الشبكة للمشاركة فً الندوة لتعٌٌن ممثل
عن كل نقابة لمساعدتنا على المضً قدما بهذا العمل.
ان واحدة من أهم  2تحدٌات التً تواجه النساء فً صناعتنا هً انخفاض أعداد العاملٌن فً اعمال الشحن والتفرٌغ التقلٌدٌة
المرتبطة بعمل الموانا بسبب الحواجز المباشرة وغٌر المباشرة ،بما فً ذلك تقلٌل المجتمع من قٌمة هذه االعمال للمرأة
وموقفه تجاهها .ولمخاطبة المجتمع ،وصاحب العمل والنقابة حول وجهات نظر المرأة فً هذه الصناعة ،نقترح أن ندٌر حملة
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توعٌة تسلط الضوء على حقٌقة أن النساء ال ٌمكنهم فقط ان ٌكونوا عمال رصٌف ،بل ان عدد كبٌر منهم ٌعملون بالفعل فً
هذه المهنة .ان موقف المجتمع حول نوعٌة الناس الذٌن ٌعملون كعمال رصٌف هو فً حد ذاته عابق أمام النساء الذٌن ٌؤمنون
بقدرتهم على هذا العمل وبأنهم مرحب بهم فً هذه الصناعة.
وٌنبغً أن تبدأ الحملة بنشرة او ملصق ٌظهر النساء العامالت فً عمل الرصٌف إلى جانب الرجال ،وٌسلط الضوء على
األدوار المختلفة التً تلعبها المرأة فً الموانا ،بما فً ذلك االعمال المكتبٌة ،والطبٌة ،والخدمات اللوجستٌة وأدوار الدعم.
باإلضافة إلى ذلك نحن نطلب أن ٌتم بذل كل الجهود من األمانة العامة للـ ITFوالنقابات المنتسبة للـ ، ITFللوصول الى نسبة
 %23لمشاركة النساء فً جمٌع اجتماعات عمال الرصٌف للـ( ITFاو أكثر من ذلك).
فً الختام نحن نقدر دعم النقابات فً المنطقة لألحداث المعنٌة بالمرأة مثل ندوة اعمال الرصٌف النساء آلسٌا والمحٌط
الهادئ ،وندعو زمالبنا الذكور إلى االنضمام إلٌنا فً اجتماعات المرأة االخرى .حٌث انه من خالل مشاركتهم فً هذه
االجتماعات سوف نتمكن من المشاركة فً القضاٌا مباشرة معهم والعمل معا بطرٌقة تعاونٌة لتفعٌل التغٌٌر الحقٌقً لنقابات
عمال الرصٌف المنتسبة للـ. ITF
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