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العمل بين الجنسين على المستوى الدولي
مؤتمر المرأة في كونجرس الـ ITFالثاني واألربعون ،المكسيك 1212
.1

التزم مؤتمر المرأة فى فبراٌر  ,0212ومؤتمر عمال النقل النساء فً كونغرس الـ ITFفى اغسطس  0212بتعببة وتنظٌم عمال
النقل النساء من أجل :
 معالجة اآلاثار المدمرة الزمات االقتصاد العالمً ،والغذاء وتغٌر المناخ على العمال.
 ادراج بعض القضاٌا على سلم اولوٌات النقابات ماثل تنظٌم الشباب ،وعمال القطاع غٌر الرسمً ،والنساء العامالت فً
المناصب االستراتٌجٌة "لجدٌدة" ماثل مراكز االتصال من أجل زٌادة النفوذ والقوة النقابٌة.

.0

كلف المؤتمر لجنة المرأة فً الـ ITFبالعمل مع النقابات المنتسبة للـ ITFلترجمة االولوٌات المتفق علٌها فً مؤتمر  0212إلى
أفعال فً برنامج عمل عمال النقل النساء فً الـ ITFلألعوام  0212-0212وهً:
 دعم تنمٌة قادة نقابات العمال النساء من أجل قٌادة حمالت مكان العمل وبناء التحالفات ما بٌن النقابة والمجتمع.
 تطوٌر ودعم تنفٌذ حملة التنظٌم عالمٌا مع نقابات النقل المنتسبة التً تستهدف النساء العامالت.
 القٌام بحمالت النقل المستدام لمجابهة التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة لتغٌر المناخ ،وفٌروس نقص المناعة ،وقلة
الوصول إلى وسابل النقل العامة.
 مواصلة "التنظٌم من أجل حقوقنا" فً مكان العمل من خالل تعزٌز المفاوضة الجماعٌة ،والتصدى للتمٌز المهنً بٌن
الجنسٌن; ومواجهة االستغالل والتمٌٌز (انظر المرفق).
لجن المرأة في الـITF

.3

فً الفترة  ,12-0212عملت لجنة المرأة فً الـ ITFوبدعم من المجلس التنفٌذي للـ ITFعلى تنفٌذ قرار كونجرس  0212لتعزٌز
المساواة بٌن الجنسٌن .وبتوجٌه من لجنة المرأة ،استمرت إدارة شؤون المرأة فً الـ ITFبتطوٌر استراتٌجٌات الـ ITFالتنظٌمٌة
لتنفٌذ برنامج العمل التالً:
 دعم النقابات المنتسبة لزٌادة مشاركة وعضوٌة عمال النقل النساء.
 دعم إجراءات المساواة والعمل على تعزٌز هٌاكل المرأة فً النقابات المنتسبة.
 إعطاء األولوٌة لتطوٌر القٌادٌات والناشطات النساء.
 وضع استراتٌجٌات وخطط وآلٌات للرصد من أجل دعم برنامج عمل التنظٌم عالمٌا لضمان تجنٌد وتنظٌم عمال النقل
النساء فً النقابات المنتسبة للـ.ITF
 القٌام بحمالت تنظٌم تستهدف تنظٌم عمال النقل النساء فً نقابات العمال المنتسبة للـ ،ITFماثل مشروع نقابة Satawu
لتنظٌم العمال فً مراكز االتصال .10-0212
 القٌام باألنشطة فً ٌوم المرأة العالمً وفً ٌوم  02نوفمبر وهو ٌوم االمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة.
 القٌام باألنشطة المخصصة لعمال النقل النساء ،بما فً ذلك الحمالت والتدرٌب مع مناطق وأقسام الـ.ITF
 ضمان أن هٌاكل المرأة فً الـ ITFتعمل مع األقسام والمناطق لوضع برامج العمل المناسبة بما فً ذلك بناء شبكات اقسام
عمال النقل النساء.
 إدماج المنظور الجنسانً فً جمٌع مناطق عمل الـ ITFاالستراتٌجٌة وحمالتها.
 تعزٌز مشاركة المرأة فً وفود الـ ITFإلى المحافل الدولٌة.
 تنفٌذ التزام الـ ITFالدستوري المتعلق بتعمٌم مراعاة الفوارق بٌن الجنسٌن ،وضمان التكامل بٌن الجنسٌن ورصد القضاٌا
المتعلقة بذلك.

.2

تقرٌر األنشطة هذا ٌسلط الضوء على التقدم المحرز الذي قام به الـ ITFفً تنفٌذ برنامج عمل "إحداث الفرق -عمال النقل النساء
فً القرن  "01واألولوٌات لألعوام .0212-0212
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التنظيم عالميا
.2

اتفق كونجرس الـ ITFعام  0212على أن الـ ITFسوف ٌستمر فً مواجهة التحدٌات التً نشأت عن تغٌر وجه صناعة النقل،
وال سٌما زٌادة العمالة فً اللوجستٌات غٌر المنظمة ،وسالسل النقل ،ومحاور النقل الربٌسٌة .هذه القطاعات النامٌة تزود عمال
النقل النساء بفرص العمل باإلضافة إلى المهن التنفٌذٌة التقلٌدٌة المماثلة بأقسام الـ .ITFغٌر أن العاملٌن فً هذه الوظابف
االستراتٌجٌة الجدٌدة غالبا ما ٌعملون دون عقود وبوظابف مؤقتة وغٌر رسمٌة فً القطاع الخاص .ولذلك فنحن ندعم النقابات
من أجل توظٌف استراتٌجٌة مبتكرة وأسالٌب قطاعٌة لتنظٌم النساء العامالت ،وإال ستواجه هذه النقابات انخفاضا مستمرا فً
القوة والنفوذ.

.6

كما جدد المجلس التنفٌذي للـ ITFتوصٌات اللجنة النسابٌة بأن تكون ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFفً صلب جمٌع مشارٌع
التنظٌم العالمً والبرامج ذات االولوٌةٌ .تم استهداف العمال النساء فً التخطٌط والتطوٌر والتنفٌذ لحمالت التنظٌم من مراحل
البحث ،واإلحصاء ،وتحدٌد القضاٌا إلى مراحل التخطٌط والتنفٌذ والرصد .على سبٌل الماثال ،اظهر االحصاء الذي قام به فرٌق
مشروع التنظٌم عبر سلسلة التورٌد واللوجستٌات  SCALOPوجود قوة عاملة مكونة من  %52من الذكور و %02من اإلناث
عبر القطاع ،واظهر أن نسبة  %06من الذٌن ٌعملون كأشخاص اتصال ربٌسٌٌن فً شبكة التنظٌم فً الـ ITFهم من النساء.
وسوف تعمل ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFعن كاثب مع فرٌق الـ SCALOPمن أجل تحدٌد قضاٌا المرأة فً مكان العمل بغٌة
تعزٌز تنظٌم العمال النساء فً حملة الشحن العالمى فى .0212

.5

اجرت ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFبحاثا لٌساهم فً احصاء العمال النساء فً الشركات والقطاعات العالمٌة الربٌسٌة المدرجة
على سلم األولوٌات من قبل منتسبً الـ" .ITFاحصاء النساء فً النقل" (الـ )0211 ITFقام بإحصاء العامالت فً الموانا
والخطوط الجوٌة االقلٌمٌة/منخفضة التكلفة ،وشركات الشحن الدولً ضمن دراسة تمت فً أربعة بلدان هً :الهند ،تركٌا،
وبٌرو ،واألردن .هذا االحصاء وفر معلومات استباقٌة للنقابات التً ترغب باستهداف تواجد العمال النساء فً الموقع الهامة
االستراتٌجٌة خالل حمالتها.

.8

منظمو النساء ومنسقو المشارٌع فً الـ ITFساهموا وقادوا النجاحات الصناعٌة فً مصابد االسماك ،والشحن الدولً ،وحمالت
موانا المواءمة وحمالت الطٌران المدنً .وأحد التطورات المهمة التً ساهمت بها ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFكان فً تعٌٌن
وتدرٌب القٌادات النسابٌة والناشطات والمنظمات النساء لقٌادة حمالت التنظٌم وحمالت االعتراف خالل النقابات المنتسبة.

.9

وتساهم ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFفً تخطٌط وتنفٌذ مبادرات التنظٌم مع جمٌع المناطق واألقسام وتحدٌث لجنة المرأة فً
الـ ITFبانتظام حول مساهمات الناشطٌن والمنظمٌن النساء .وقد تم تقدٌم حمالت مصابد األسماك ،وموانا المواءمة ،والطٌران
المدنً ،واللوجستٌات العالمٌة من أجل مشاركة أفضل الممارسات فً هذه الحمالت ومن أجل اجراء عملٌة تحلٌل الاثغرات.

 .12تواصل اللجنة النسابٌة فً الـ ITFتطوٌر األدوات والقدرات من أجل دعم الـ ITFإلدماج وتقٌٌم مبادرات التنظٌم العالمٌة من
منظور نوع الجنس .على سبٌل الماثال ،قابمة الـ ITFالمرجعٌة بشأن التماٌز بٌن الجنسٌن تستهدف رصد وحصر العامالت فً
الـ ITFوتطوٌر برامج ومشارٌع التنظٌم.
 .11تم تطوٌر المزٌد من مؤشرات األداء بٌن الجنسٌن من قبل فرٌق المرأة وامانة الـ ITFلتقٌٌم مشاركة عمال النقل النساء فً
حمالت التخطٌط واألولوٌات التً تقوم بها األمانة.
 .10حمالت تنظٌم نساء الـ ITFالخاصة شملت مشروع تنظٌم شركة جلوبال تٌلٌسٌل (الشركة الدولٌة للمبٌعات عن بعد) فً جنوب
أفرٌقٌا والذي أدى إلى تنظٌم الشباب والعمال المهاجرٌن فً نقابات خاصة بهم .لم ٌتم الفوز باتفاق جماعً نقابً ولكن هذا
المشروع زودهم بالخبرة العملٌة لتنظٌم الشباب على طول سلسلة التورٌد والنقل من اجل مشاركتها مع النقابات المنتسبة.
 .13اٌضا تقوم اللجنة النسابٌة بدعم مشارٌع التنظٌم بما فٌها مشروع تنظٌم طٌران فانواتو (بقٌادة امرأتان من المنظمات) وكذلك
مشروع ممر شرق أفرٌقٌا والذي ٌقوم على التدرٌب األولً من قبل النساء المنظمات التابعات إلدارة شؤون المرأة فً الـ.ITF
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 .12تم اطالق مشروع الـ ITFلعمالة النقل غٌر الرسمٌة فً  0213لدعم المنظمٌن والنشطاء والمماثلٌن المنتخبٌن فً أفرٌقٌا وآسٌا
وأمرٌكا الالتٌنٌة من أجل تنظٌم وبناء القدرة التفاوضٌة لالقتصاد غٌر الرسمً .تساهم ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFفً هذا
المشروع من أجل تعٌٌن الناشطات النساء ،وتسلٌط الضوء على النساء العامالت فً اقتصاد النقل غٌر النظامً وزٌادة
مشاركتهن فً نقابات النقل.
 .12حتى عام  0210كان منسق عمال النقل النساء عضوا فً فرٌق تنسٌق عملٌة التنظٌم وهو الفرٌق الذي ٌكفل اتباع نهج منسق
للتنظٌم عالمٌا عبر األمانة العامة .وقد أسهم الفرٌق فً إنتاج وحدات تدرٌبٌة ومواد خاصة بالتنظٌم عالمٌا فً الـ.ITF
 .16للمزٌد من المعلومات حول تعمٌم مراعاة المنظور الجنسانى ورصده عبر جمٌع أنشطة الـ ITFواجتماعاته ،انظر المرفق.
برنامج تةوير القيادات النسائي في الـITF
 .15برنامج تطوٌر القٌادة النسابٌة فً الـ" ITFقٌادة التغٌٌر"ٌ ،هدف إلى إشراك القٌادات النسابٌة الناشبة والمنتخبة والعمل على
تطوٌر مهاراتهن القٌادٌة واإلستراتٌجٌة من أجل تعزٌز المشاركة النقابٌة الوطنٌة والدولٌة لدٌهن.
 .18عقد مؤتمران دولٌان للتنظٌم والقٌادة االستراتٌجٌة لنساء الـ ITFبمشاركة ما مجموعه  81مشاركا ،وبمساعدة الدكتورة إلٌن
برنارد من برنامج جامعة هارفارد النقابً .غالبٌة أعضاء اللجنة النسابٌة شاركن فً هذا البرنامج .ركز البرنامج األول على
االقسام البحرٌة برعاٌة جامعة جنوب الٌنوي  SIUفً سبتمبر  .0211وتم عقد برنامج مفتشً البحرٌة النساء فى عام .0213
 .19المرحلة الاثانٌة من برنامج قٌادة التغٌٌر تم تنفٌذها إقلٌمٌا ،مع برامج تدرٌبٌة نفذت فً االعوام  13-0210فً الهند ،وأفرٌقٌا،
ومنطقة البحر الكارٌبً .واستهدفت هذه البرامج اقسام الطٌران المدنً والنقل البحري وركزت على القضاٌا التً تواجه
األخوات فً هذه القطاعات المحددة .أما برنامج العالم العربً فسوف ٌتم تنفٌذه فً عام .0212
 .02برنامج قٌادة التغٌٌر فً الـ ITFسوف ٌتم تنفٌذه بالشراكة مع برنامج جامعة هارفارد النقابً فً نوفمبر  .0212وٌجري حالٌا
تقٌٌم المرحلة األولى من هذا البرنامج لمعرفة مدى فعالٌتها.
 .01الوحدات التدرٌبٌة لبرنامج القٌادة النسابٌة سوف تكون متوفرة ابتداء من العام  0212حٌث سٌتم توفٌر منهاج التدرٌب االساسً
على مستوى االقسام واألقالٌم .هذه المواد المتوفرة عبر االنترنت تقدم مجموعة من الوحدات تتضمن القٌادة ،والتنظٌم،
والحمالت ،واالتصاالت ،والمفاوضة الجماعٌة للناشطات النساء وعلى جمٌع مستوٌات المشاركة.
ٌ .00وجد هناك نظام للتوجٌه واإلرشاد ٌربط القادة مع المشاركٌن فً برنامج قٌادة التغٌٌر وسوف ٌتم تجربته فً  12-0212مع
قسم عمال الرصٌف.
 .03فٌلم "القٌادة" لعمال النقل النساء فً الـ ITFمع مشاهد من برامج التنظٌم والقٌادة االستراتٌجٌة لنساء الـ ITFالتً عقدت فً
االعوام  10/0211متوفرة على الرابط التالًhttp://www.yotutube.com/watch?v=0348IvgGXeU :

الحمالت
 .02نقابات الـ ITFتلعب دورا هاما على الصعٌد الوطنً والدولً فً القٌام بالحمالت حول القضاٌا التً تمس العمال والمجتمعات
المحلٌة سواء فى أماكن العمل أو خارجها ،وحول األفكار والمفاهٌم الصعبة والتً تتطلب تغٌٌرات فً المواقف والممارسات
واللوابح والقوانٌن .الـ ITFملتزم بالعمل مع النقابات المنتسبة ،ونقابات العمال األخرى ،والمجتمعات المحلٌة لمواجهة التمٌٌز
بٌن الجنسٌن والعنف ضد النساء والفتٌات.
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 .02يوم المرأة العالمي في  8مارسٌ .ستغل الـٌ ITFوم المرأة العالمً من أجل حشد عمال النقل النساء ،والحصول على االعتراف
بدور المرأة فً النقابات العمالٌة والحركات العمالٌة .وٌقوم الـ ITFبتوزٌع ملصقات الـ ITFمع شعار الـ" ITFالنقابات القوٌة
تحتاج النساء" فً هذا الٌوم .أنشطة النقابات المرتبطة مع المجتمعات المحلٌة والحكومات ،تزداد عاما بعد عام وٌتم االحتفال بها
عبر موقع الـ ITFااللكترونً.
 .06فى يوم المرأة العالمى  1212سوف ٌكون هناك تركٌز على التنظٌم عبر حملة الخطوط الجوٌة القطرٌة .وهذا ٌربط بشكل
جماعً جمٌع األخوات من مختلف النقابات المنتسبة للــ ITFفً حملة عالمٌة واحدة تسلط الضوء على نشاطات النساء فً الـITF
فً هذا الٌوم باإلضافة إلى تركٌز النقابات العالمٌة على شركة واحدة كأداة ضغط تكتٌكٌة.
 11 .05نوفمبر ،يوم األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأةٌ .قوم الرجال والنساء فً الـ ITFبدور فاعل فً حملة وقف
العنف ضد المرأة فً أماكن العمل والمجتمعات المحلٌة ،وٌطالبون باتخاذ إجراءات حكومٌة بهذا الصدد .فً األعوام 13-0212
تم انتاج ملصقات وتقاوٌم وأشرطة باللغة العربٌة واالنجلٌزٌة والفرنسٌة والروسٌة واالسبانٌة والتركٌة ،وقامت النقابات المنتسبة
للـ ITFفً كل منطقة بنشاطات وإجراءات مختلفة فً هذا الٌوم .وفً ٌوم المرأة العالمى  0213قدمت مواد مختلفة ألكاثر من
 82نقابة للمساهمة فً دعم أنشطتها; وتجدون قصص وأخبار هذه النقابات منشورة على الرابط التالً:
http://www.itfglobal.org/campaigns/IWD2013-Activites.cfm
 .08الزٌادة فً عدد الحوادث والهجمات العنٌفة على النساء العامالت دفع اللجنة النسابٌة فً الـ ITFوالنقابات المنتسبة إلى تمدٌد
الحملة مع المجتمع ومع النقابات األخرى .التقارٌر األسبوعٌة عن أنشطة النقابات المنتسبة حول هذه المسألة أشارت إلى أن هذه
القضٌة تعتبر ضمن األولوٌات لعمال النقل النساء عبر العالم.
 .09تم اتخاذ قرار بتمدٌد حملة الـ ITFبموافقة اللجنة النسابٌة فً الـ ITFفً ماٌو  0213وفاز القرار بتأٌٌد جماعً من المجلس
التنفٌذي للـ ITFالذي دعا النقابات المنتسبة للقٌام بالحمالت وبشكل عملً ضد جمٌع أشكال العنف ضد المرأة.
 .32قامت ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFبإنتاج دلٌل حول العنف ضد المرأة وتضمن معلومات ،واتصاالت ،ودراسات حالة حول
الكٌفٌة التً ٌمكن بها للنقابات أن تعمل على حماٌة المرأة فً العمل أو فً المنزل ،أو فً المجتمعات المحلٌة
 . www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/41208تم اطالق الدلٌل فً جلسة المجلس التنفٌذي فً ابرٌل
 0213وقد حظً باستقبال إٌجابً من نقابات الـ ITFالمنتسبة .
 .31أول برنامج تدرٌبً لتطوٌر برنامج عمل مع النقابات العمالٌة سوف ٌجري فً ٌناٌر  0212بتموٌل من المانحٌن.
 .30نابب ربٌس عمال النقل النساء فً الـ ،ITFوربٌس اللجنة النسابٌة كانتا من ضمن وفد ضم  92مشاركا من النساء النقابٌات إلى
الدورة الـ 25لمفوضٌة األمم المتحدة حول وضع المرأة من  12-2مارس  .0213وقد اصدر الوفد بٌانا مشتركا :نقابات العمال
تقول :ال ٌوجد تسوٌة بشأن حقوق المرأة ،وال ٌوجد تسامح بشأن العنف ضد النساء والفتٌات http://unioncsw.world-
psi.org/news/no-compromise-women%E2%80%99s-rights-zero-tolerance-violence-againstwomen-and-girls
 .33وعلى الرغم من المعارضة من قبل الوفود المحافظة ،إال أن وفد نقابات الـ ITUCووفد منظمة العمل الدولٌة مع وفد المنظمات
غٌر الحكومٌة التقدمٌة ،ساعدت فً تحقٌق نتٌجة اٌجابٌة بدعم من بعض الحكومات" .االستنتاجات المتفق علٌها" حاثت جمٌع
الحكومات على أن تدٌن العنف ضد النساء والفتٌات ،وأكدت على االلتزامات السابقة ،وأصرت على التزامات الدول على منع
العنف ،ودعت جمٌع الدول إلى اتخاذ اجراءات بهذا الصدد بما فٌها نقابات العمال األخرى.
 .32شارك فرٌق المرأة فً الـ ITFمباشرة فً فعالٌات الحملة االنتخابٌة الوطنٌة واإلقلٌمٌة ،وٌود توسٌع هذه النهج فً العمل مع
النقابات المنتسبة.
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العالقات التنظيمي الدولي
 .32اللجنة النسابٌة فً الـ ITFتعمل حالٌا فً شراكة مع المنظمات التالٌة:
 .36منسقة عمال النقل النساء فً الـ ITFهً عضو فً اللجنة النسابٌة للـ ITUCوساهمت فً مؤتمر المرأة العالمً الاثانً فً نوفمبر
 0213والذي دعى بشكل قوي إلى سن مٌاثاق لمنظمة العمل الدولٌة لوقف العنف القابم على أساس نوع الجنس فً العمل.
 .35تعمل نساء الـ ITFمع الـ ITUCوالـ GUFsوالنقابات المنتسبة لتنسٌق العمل بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة وٌوم االمم المتحدة
للقضاء على العنف ضد المرأة .وقد عملت النساء فً الـ ITFباالشتراك مع النساء فً النقابات األخرى ،ومنظمة العمل الدولٌة
والمنظمات غٌر الحكومٌة من أجل تحقٌق نتابج إٌجابٌة مع مفوضٌة األمم المتحدة حول وضع المرأة (انظر الحمالت أعاله).
 .38وقد شرعت منظم العمل الدولي بدراسة بالتعاون مع اللجنة النسابٌة فً الـ ITFوفروعها فً عام  0213من أجل تقدٌم الدعم
لتحدٌد العقبات وخٌارات السٌاسة العامة لعمالة النساء في قةاع النقل .
 .39برنامج العمال والحياة العملي في كلي الحقوق بجامع هارفارد من أجل توفٌر التدرٌب المتعلق بالقٌادة االستراتٌجٌة والتدرٌب
على التنظٌم ودعم برامج التغٌٌر للنقابات.
 .22الجامع البحري العالمي – قام الـ ITFبالمساهمة والدعم لمؤتمرات الجامعة الدولٌة والتً تهدف إلى تمكٌن وتوجٌه النساء
العامالت فً البحرٌة فى  0213و 0212باالشتراك مع المنظمة البحرٌة الدولٌة  ،IMOوالتً تعمل على تعزٌز الجهود
المبذولة على نطاق عالمً لتشجٌع التغٌٌر من أجل النساء فً مجال الشحن البحري.

مناةق الـITF
 .21مؤتمرات الـ ITFاالقلٌمٌة لعمال النقل النساء فً  0213مكنت األخوات فً مناطق الـ ITFمن تقدٌم التغذٌة المرتدة لبرنامج عمل
الفترة  12-0212والقٌام بالتوصٌات للفترة  .18-0212المؤتمرات ركزت على التنظٌم ،وأماكن العمل وقضاٌا المفاوضة
الجماعٌة ،والعمالة الهشة (غٌر المستقرة) ،وتماثٌل المرأة فً نقابات النقل ،وتطوٌر القٌادة ،وحملة الـ ITFمع نقاباته المنتسبة
لوقف العنف ضد المرأة.
 .20القرارات والتوصٌات المتفق علٌها فً المؤتمرات اإلقلٌمٌة للـ ITFلعام  0213ساهمت فً واثٌقة اإلعداد لمؤتمر الـ ITFلعمال
النقل النساء  :0212من األزمة العالمٌة إلى العدالة العالمٌة – عمال النقل النساء ٌعاودن النضال.
 .23التعزٌز المستمر للجان االقلٌمٌة فً الـ ITFللعمل بٌن الجنسٌن ،وبدعم من مكاتب الـ ITFاالقلٌمٌة ،قد أدى إلى زٌادة الدعم
المقدم من كل من عضوٌة وقٌادة النقابات والتً قامت بزٌادة كبٌرة بأعداد النساء المشاركات فً كل مؤتمر اقلٌمً للنساء.
وهذا بدوره أدى إلى زٌادة معدالت المشاركة النشطة من عمال النقل النساء فً مؤتمرات الـ ITFاالقلٌمٌة فً عام .0213
 .22من أجل إعادة إنشاء ودعم شبكات المرأة اإلقلٌمٌة الحالٌة ،فإن احصاء عضوٌة هذه الشبكات االقلٌمٌة ٌجري حالٌا وٌقوم
الموظفون االقلٌمٌون بصورة منتظمة بكتابة تقارٌر تقدم إلى المجلس التنفٌذي واللجنة النسابٌة فً الـ.ITF
 .22وعلى الرغم من انخفاض الموارد المالٌة من المانحٌن لألنشطة اإلقلٌمٌة النسابٌة فً الـ ،ITFإال أن ادارة شؤون المرأة فً
الـ ITFسوف تواصل إعطاء األولوٌة لبرامج العمل اإلقلٌمٌة التً تدعم زٌادة مستوى القٌادة والمشاركة للمرأة فً المناطق.
ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFتعمل عن كاثب مع موظفً التدرٌب وغٌرهم لتحدٌد وسابل التموٌل البدٌلة.
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أفريقيا
 .26بالرغم من التحدٌات فً المنطقة ،إال أن المشاركة الفعالة لنساء الـ ITFقد ارتفعت ،حٌث تماثلت بنسبة  %30خالل حضور 15
فعالٌة إقلٌمٌة فً  ,13-0210وتماثلت اٌضا بتطوٌر قوي للجنة النسابٌة اإلقلٌمٌة ،وتنسٌق مشترك عبر القطاع .وقد دعمت نساء
الـ ITFاالنشطة خالل القسم من أجل تعزٌز نقابات العمال الضعٌفة.
 .25المرأة فً الـ ITFتقود الضغط من أجل النقل المستدام ،والتحرش الجنسً وسٌاسات فٌروس نقص المناعة  /اإلٌدز فً أماكن
العمل وفً النقابات المنتسبة ،وتعمل على ضمان أن المرأة جزء من فرق التفاوض فً مختلف النقابات العمالٌة المنتسبة.
 .28نساء الـ ITFفً المنطقة ناضلن بشدة من أجل مراجعة دساتٌر النقابات العمالٌة بهدف إشراك المرأة والعمال الشباب فً هٌاكلها،
مما أدى إلى زٌادة فً أنشطة الشباب اٌضا.
 .29تزداد أنشطة ٌوم االمم المتحدة للمرأة والٌوم العالمً للمرأة سنوٌا عبر المنطقة من خالل الدور القٌادي الذي ٌقدمه أعضاء
البلدان األفرٌقٌة فً لجنة المرأة االقلٌمٌة.
 .22شاركت النقابات االفرٌقٌة فً كل برامج الـ ITFللقٌادة االستراتٌجٌة النسابٌة على الصعٌدٌن الدولً واإلقلٌمً واستلمت مناصب
قٌادٌة فً الـ ITFعلى المستوٌات الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة.
 .21حمالت التنظٌم فً ممر شرق وغرب أفرٌقٌا قادتها األخوات من الـ ITFاللواتً بدأن العمل فً التنظٌم بتدرٌب نساء الـ ITFفً
كٌنٌا.
 .20فً العام  0213قادت النساء الجهود الرامٌة إلى بناء التنظٌم النقابً فً كٌنٌا وتنزانٌا وبوروندى ورواندا وأوغندا.

العالم العربي
 .23كانت النساء والنقابات العمالٌة فً صمٌم النضاالت والتغٌرات التً جرت فً المنطقة .اثورات الربٌع العربٌة تراجعت فً
بعض المناطق مما أاثر سلبا على المرأة .بعض المنظمات النقابٌة الجدٌدة أو التً تم احٌاؤها قد حققت بعض التقدم ،ولكن بعض
النقابات العمالٌة ال تزال ال تعترف بحقوق المرأة ،والتحرش الجنسً ما زال تهدٌدا ٌأخذ فً التزاٌد.
 .22من أجل دعم أولوٌة الـ ITFلتطوٌر العمل النقابً فً العالم العربً تم تموٌل الدكتورة سمر ٌوسف سعفان كمنظمة نسابٌة من
قبل اللجنة النسابٌة منذ العام  0211لقٌادة أنشطة تنمٌة النساء فً المنطقة .وبدعم من بٌكر خندقجً وفرٌق مكتب العالم العربً
فقد تم تنظٌم الفعالٌات النسابٌة عبر المنطقة ،كما تم انشاء شبكة قوٌة للمرأة تضم أكاثر من  022عضو فً مصر .زٌادة عدد
عمال النقل النساء اللواتً ٌتحولن إلى النشاط القٌادي النقابً عبر المنطقة لهو شاهد على مدى االستفادة من توظٌف النساء
المنظمات الماهرات وٌقدم نموذجا للجنة النسابٌة لتحتذي به مع المناطق األخرى.
 120222 .22امرأة ٌشكلن ما نسبته  %10من العضوٌة فً المنطقة وبمعدل مشاركة نسابٌة فً فعالٌات الـٌ ITFساوي  %32فً
عام .0213
 .26أنشطة نساء الـ ITFفً دول المنطقة تضمنت تقدما كبٌرا على مستوى التنظٌم النقابً .وتالٌا جمٌع األنشطة التً جرى تنظٌمها
فً ٌوم المرأة العالمً.
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 .25شبكة المرأة النقابٌة التونسي قدمت الدعم عبر القطاعات ،ونظمت العمال من أجل مقاومة الخصخصة والعمالة الهشة (غٌر
المستقرة) ،والتهدٌدات السٌاسٌة على حق المرأة فً العمل .أما فً الجزائر فقد فازت مبادرة خالل الٌوم العالمً للمرأة عام
 0213بانضمام العدٌد من النساء إلى نقابة سابقً األجرة  SNTTالمنتسبة لالتحاد العام للشغل ،وفً المغرب فقد كانت مشاركة
المرأة فً نقابة الموانا كبٌرة على الرغم من عدم وجود أي تماثٌل منتخب للمرأة.
 .28البحرين :فً نقابة عمال شركة  LHDقامت النساء بالدفاع عن وظابف النساء الكبٌرات بالسن ،وساعدن العمال فً شركات
أخرى على تحقٌق الحد االدنى لألجور .أما اللجنة النسابٌة فً نقابة عمال الموانا فً العراق فقد فازت باستقالل النقابة وقامت
بإنشاء شبكة للمرأة.
 .29فً األردن قامت نقابات العاملٌن فً النقل الجوي والسٌاحة باستخدام الفٌسبوك وغٌره من قنوات الدعاٌة من أجل تشجٌع
عضوٌة المرأة ومشاركتها .النساء النقابٌات العامالت فً الخطوط الجوٌة اليمني قمن بالتنظٌم من أجل تحسٌن األجور وتحسٌن
ظروف العمل للنساء الحوامل والمرضعات ،وفازت النساء بعقود دابمة للعمالة الٌومٌة والعمالة غٌر المستقرة .أما اللجنة
النسابٌة فً نقابة العاملٌن فً طرك الخةوة الجوي الكويتي والشركات التابعة لها فقد قامت بحملة للكشف المبكر عن سرطان
الاثدي.
 .62مصر :شبكة المرأة المصرٌة والتً تأسست فى دٌسمبر  ،0210من  022عضوا قامت بدور ربٌسً فً تطوٌر دور المرأة فً
قطاع النقل 122 .امرأة فً مصر اشتركن فً دورات الـ ITFالتدرٌبٌة منذ  .0210النقابات المهنٌة الجدٌدة فً مصر وضعت
هدف الـ 32فً المابة لمشاركة النساء فً مجالس النقابات .ليبيا :المرأة فً النقابة العامة للبحارة وعمال الرصٌف قامت بدعم
المشاركة السٌاسٌة النشطة للمرأة قبل وبعد الاثورة وحصلت على حقوق العامالت فً القطاعات االخرى .اللجنة النسابٌة
فً النقابة العامة لعمال النقل فً فلسةين قادت حملة لزٌادة الحد االدنى لألجور ،ولزٌادة مشاركة المرأة فً ورش العمل
المتعلقة بحقوق العمالة والعنف ضد المرأة فً مكان العمل.

آسيا ومنةق الهادئ
 .61العولمة هً تحوٌل التركٌز فً العدٌد من وظابف النقل من األدوار التنفٌذٌة التقلٌدٌة إلى مجال اللوجستٌات وسالسل النقل.
مشاركة المرأة فً قوة العمل قد ازدادت ،ولكن معظمها فً الوظابف الجزبٌة والوظابف المؤقتة :ما ٌصل إلى  82فً المابة من
النساء العامالت فً جنوب آسٌا ٌعملن فً بٌبة غٌر مستقرة وفً االعمال المتدنٌة فً االقتصاد غٌر الرسمً.
 .60فً األعوام  12-0212كانت القضاٌا الربٌسٌة فً المنطقة:
 عدم كفاٌة مشاركة المرأة فً األنشطة النقابٌة
 التمٌٌز وعدم الوعً فٌما ٌتعلق بنوع الجنس;
 مضاٌقة النساء من قبل كبار الموظفٌن ،والعاملٌن ،والركاب
 استخدام العبارات النابٌة والعنف ضد المرأة
 انعدام المرافق الصحٌة ودورات المٌاه (المراحٌض)
 مهام نوبات العمل – عدم توفر وسابل نقل فً اللٌل
 وجود عدد قلٌل جدا من النساء فً مستوٌات اتخاذ القرار
 .63ولكن الكاثٌر من النساء القٌادٌات قمن بحمالت حول قضاٌا عمال النقل النساء .على سبٌل الماثال قادة عمال الرصٌف النساء من
منطقة آسٌا ومنطقة الهادئ اللواتً حضرن أول ندوتٌن للقٌادة فً الـ  ITFقمن بعمل خطة مشتركة إلعداد وتنفٌذ جوانب من ندوة
عمال الرصٌف النساء لمنطقة آسٌا ومنطقة الهادئ والتً عقدت فً ٌناٌر .0213
 .62شاركت اثمانٌة نساء من المنطقة فً مؤتمر تنظٌم البحرٌة فً مٌرٌالند الوالٌات المتحدة فً سبتمبر  ،0211وتم عقد أول
برنامج قٌادة اقلٌمً لنساء الـ ITFفً دلهً فً .0210
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 .62تم احٌاء اللجنة النسابٌة لنقابات بنغالدٌش فى  ,0210وقامت بعقد ستة أنشطة فً دكا وشٌتاغونغ تضمنت احداها جلسة للتوعٌة
بشأن فٌروس نقص المناعة /اإلٌدز.
 .66أعداد متزاٌدة من النساء والرجال انضموا اآلن إلى فعالٌات العنف ضد المرأة للوقوف فً مواجهة ارتفاع مستوٌات العنف ضد
النساء والفتٌات .وفً ردة فعل تجاه حادث االغتصاب الوحشً فى دلهى  ,0210قامت نقابات عمال النقل بتنظٌم االحتجاجات
والمظاهرات .وحشدت نقابات العمال فً السكك الحدٌدٌة والموانا والنقل على الطرق بنشاط من اجل التعبٌر عن الغضب
وللمطالبة بالتغٌٌر من أجل حماٌة المرأة.
 .65تمت الموافقة على قرار للـ ITFفً مؤتمر المرأة االقلٌمى آلسٌا ومنطقة الهادئ فً عام  0213والذي ٌدعو لدعم الشبكة النسابٌة
آلسٌا ومنطقة الهادئ مع قبول الترشٌحات من جمٌع النقابات المنتسبة ،وٌدعو القرار اٌضا لاللتزام بزٌادة مشاركة المرأة بما
فٌها زٌادة الـ %32فً مشاركة المرأة فً جمٌع االجتماعات والندوات .دعمت مناطق الـ ITFاالخرى هذه المبادرة وسوف
تمضى بها قدما إلى مؤتمر الـ ITFللمرأة.
 .68استفادت المنطقة بشكل كبٌر من تعٌٌن نٌشى كاباهً لقٌادة كل من التدرٌب فً الـ ITFوعمل المرأة عبر المنطقة .كما حصلت
باإلضافة إلى ذلك على تموٌل من الجهات المانحة لدعم أنشطة المرأة.
االتحاد األوروبي لعمال النقل ()ETF
 .69ضربت األزمة االقتصادٌة المنطقة بشكل متفاوت وأاثرت على المرأة التً تماثل نسبة متزاٌدة من العاملٌن فً النقل ولكن اٌضا
بالمقابل ال تحصل على عقود مضمونة أو أفق عمل مستقبلٌة.
 .52دعمت اللجنة النسابٌة فً الـ ETFاجتماع شبكة عمال السكك الحدٌدٌة النساء الناطقات باللغة األلمانٌة فً مارس ,0210
ووضعت حزمة برامج لتدرٌب أعضاء النقابات ،وقامت بتشجٌع النقابات على توظٌف المرأة وتعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن.
 .51تم اطالق حزمة تدرٌب الـ ETFبٌن الجنسٌن بالتعاون مع نقابات FTTUBو.FES
 .50منسق عمال النقل النساء فً الـ ITFهو عضو فً اللجنة النسابٌة للـ ETFوقد ساهمت فً نشاطات الـ ETFبما فً ذلك التحدث
فً ندوة حول آاثار التخفٌضات التقشفٌة ،والزٌارات الدولٌة لتركٌا عام  0211ومقدونٌا عام  ،0210حٌث أدت زٌارات اماكن
العمل هذه إلى ربط المنطقة مع لجان التنسٌق الوطنٌة للنساء.
أمريكا الالتيني ومنةق الكاريبي
 .53شهدت المنطقة تفاوتا فً النمو االقتصادي ولكن مع أعداد كبٌرة من النساء العامالت بما نسبته  %11وبما مجموعه 2290330
عضو منتسب فى المنطقة .شهدت المنطقة ارتفاعا ملحوظا فً عضوٌة ومشاركة المرأة حٌث جاء هذا مع التنظٌم النقابً الجدٌد
فً الطٌران المدنً وبعض القطاعات االخرى ،ومع ظهور قادة نقابات نسابٌة جدٌدة .هذا وقد انشبت شبكات نسابٌة جدٌدة
مزدهرة بدعم من مكتب الـ ITFاإلقلٌمً .
 .52فً كاثٌر من البلدان حٌث تسٌطر الحكومات التقدمٌة ،حققت النقابات تقدما فً االتفاقات القانونٌة واتفاقات أماكن العمل والحقوق
لتحسٌن ظروف المرأة .لكن التقدم المحرز لم ٌكن ٌتجلى عبر جمٌع النقابات المنتسبة ،ولم ٌؤد إلى تحسٌنات كبٌرة فً ظروف
المعٌشة والعمل بالنسبة لمعظم النساء.
 .52المشاركة فً أٌام النشاط بما فٌها ٌوم المرأة فً  8مارس ،وٌوم االمم المتحدة للقضاء على العنف فً  02نوفمبر قد ازدادت
بشكل ملحوظ وبنسبة زٌادة  %02فً األنشطة النقابٌة باستخدام ٌوم المرأة فً  8مارس كحملة لجذب عمال النقل النساء غٌر
المنتسبات للنقابة.
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 .56القضاٌا المتعلقة بنوع الجنس ،وأهمٌة زٌادة مشاركة النساء فً النقابات العمالٌة هً اآلن جزء من جمٌع االنشطة فً المنطقة
وال سٌما فً أقسام عمال الرصٌف والطٌران المدنً.
 .55عقد برنامج تدرٌب القٌادة لمنطقة البحر الكارٌبً فً بربادوس فً .0213
 .58اشتركت  13دولة فً مؤتمر المرأة االقلٌمً فً نوفمبر  0213ودعت نقابات العمال األعضاء إلى التخطٌط والمشاركة فً
برامج فعالة لمعالجة العنف ضد النساء ،وتنظٌم المزٌد من النساء فً نقابات النقل.
 .59الحظ المؤتمر بشكل إٌجابً زٌادة عدد النساء المنتخبات كرؤساء للدول فً منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً ،والحظ قلة
القٌادات النسابٌة المنتخبة فً نقابات عمال النقل .وبناء على ذلك طالب الـ ITFبالمزٌد من برامج التدرٌب والتنمٌة للقٌادات من
أجل ربطها مع البرامج االقلٌمٌة.

أقسام الـ ITF
الةيران المدني
 .82لقد نمت هذه الصناعة فً بعض المناطق ،ولكن الخصخصة وأعالم المواءمة أدت إلى انخفاض المعاٌٌر وظروف العمل فٌها.
وتشكل المرأة نسبة كبٌرة من القوة العاملة فً هذه الصناعة باإلضافة إلى نسبة  32فً المابة من عضوٌة النقابات المنتسبة،
ولكن استمرار الفصل بٌن الجنسٌن ٌؤدي إلى وجود عدد قلٌل من النساء فً بعض المهن.
 .81استراتٌجٌة التنظٌم فً شبكة  DALأدت إلى حمالت تنظٌم ناجحة وربٌسٌة فً منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة والبحر الكارٌبً نتج عنها
والدة نقابات جدٌدة وأمناء عامٌن لهذه النقابات من النساء .فً عام  0213ونتٌجة لمشروع التنظٌم تم إنشاء نقابتان جدٌدتان فً
باراغواي ،وتم انتسابهما للـ ITFعلما بأن احداهما قد انشأتها وقادتها امرأة.
 .80شارك قسم الطٌران المدنً فً دورات الـ ITFالتدرٌبٌة للتنظٌم والقٌادة االستراتٌجٌة فً عام  0211وفً ٌولٌو  .0213وقد
ولدت من البرنامج األخٌر شبكة نسابٌة أولٌة للقسم والتً سٌتم تطوٌرها فً عام .0212
 .83مستقبل العمل التعاونً تم تخطٌطه بالتعاون مع ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFلٌشمل اعالم المواءمة فً آسٌا ،وتنظٌم الخطوط
الجوٌة فً قطر والتً لها بعد كبٌر متعلق بنوع الجنس.
عمال الرصيف
 .82األتمتة والتكنولوجٌات الجدٌدة تخلق المزٌد من فرص العمل الجدٌدة للمرأة ،ولكن بالمقابل تتسبب أٌضا بفقدان الوظابف.
 .82الدراسة االستقصابٌة "المرأة فً الموانا" والتً جرت فً بداٌة  0213وشملت جمٌع نقابات عمال الرصٌف المنتسبة ،وجدت
أن المرأة ال تزال تتركز فً الوظابف الكتابٌة والخدمات المساعدة .ولتعزٌز وتروٌج عمل النساء كعمال رصٌف تم عمل منشور
ٌصور الرجال والنساء ٌعملون معا فً األرصفة (الـ ITFنوفمبر  )0213وقد تم توزٌع هذا المنشور على نطاق واسع .
 .86شاركت  02من قادة نقابات عمال الرصٌف المنتسبة للـ ITFفً أول برنامج للتنظٌم والقٌادة االستراتٌجٌة النسابٌة فً سبتمبر
 .0211وضم البرنامج نساء ناشطات من موانا المواءمة قمن بعمل شبكة القٌادات النسابٌة فً األرصفة والتً تضم حالٌا 22
عضوا من خمسة مناطق.
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 .85فً عام  0213عقدت ورشة عمل لعمال الرصٌف فً آسٌا ومنطقة الهادئ وأمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً ،وفى ابرٌل
 0213وافقت لجنة قسم عمال الرصٌف على إعطاء األولوٌة لتنمٌة الشبكة النسابٌة لعمال الرصٌف بهدف إشراك المزٌد من
النساء.
النقل الداخلي
 .88العولمة وزٌادة االعتماد على التموٌل الخاص واالقتصاد غٌر الرسمً فً النقل الحضري ما زالت اهم العوامل التً تهدد حقوق
العمال وظروف عملهم على الرغم من أن بعض المناطق وفرت فرص عمل جدٌدة نتٌجة توسٌع نطاق وفعالٌة النقل العام ذو
التكلفة المعقولة ،حٌث تعمل فٌه العدٌد من النساء.
 .89الـ ITFمع االتحادات النقابٌة العالمٌة االخرى  GUFملتزم بتعزٌز حملة جودة الخدمات العامة فً مواجهة تقلٌص الخدمات
العامة ،وملتزم بتعزٌز استدامة المواصالت العامة ابتداء من  .0211كل من اقسام النقل الداخلً وإدارة شؤون المرأة فً الـITF
ملتزمون بالمساهمة فً هذه الحملة .وباإلضافة إلى ذلك قام الـ ITFبتموٌل منسقة المرأة من أجل تطوٌر هذه الحملة فً تاٌلند.
 .92انشبت شبكة المرأة فً السكك الحدٌدٌة فً عام  0228وتضم اآلن فً عضوٌتها  116عضوا من  60نقابة فً  21بلدا.
 .91تم عمل تقرٌر عن المرأة فً النقل البري والسكك الحدٌدٌة ٌلخص تجارب العامالت حول التحرش الجنسً والعنف فً أماكن
العمل ( )0211متضمنا أماثلة عملٌة وأفكار حول كٌفٌة معالجة هذه المسألة من قبل النقابات.
نقل الةرق
 .90البحث واإلحصاء فً قطاع الحافالت الحضرٌة خالل االعوام  10-0212سلط الضوء على قضاٌا المرأة فً مكان العمل
وكذلك مستوٌات عضوٌة النقابة واستراتٌجٌات التنظٌم.
 .93العامالت بقٌادة الحافالت – ٌتجهن نحو المساواة .هو دلٌل ألفضل الممارسات الدولٌة قام بإنتاجه أعضاء لجنة المرأة فً قسم
عمال النقل البري فً الـ ،ITFوهو ٌضم استراتٌجٌات للنهوض بالنساء اللواتً ٌعملن كسابقات للحافالت ،وحمالت تنظٌم
لمعالجة المسابل المتعلقة بمكان العمل بالنسبة للمرأة فً صناعة الحافالت; ومبادرات نقابٌة لتنظٌم وتعببة النساء العامالت
بالحافالت http://www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/41445
السكك الحديدي
 .92تم عمل استبٌان قصٌر عن االستعانة بالعمالة من مصادر خارجٌة وعن عمال السكك الحدٌدٌة النساء وجرى تعمٌمه على جمٌع
نقابات عمال السكك الحدٌدٌة وعلى األعضاء فً شبكة السكك الحدٌدٌة فً الـ ITFفً سبتمبر .0212
 .92مع تزاٌد أعداد النساء العامالت فً مجال السكك الحدٌدٌة ،قام مشروع "المرأة فً السكك الحدٌدٌة" عام  10-0211بإنتاج دلٌل
للممارسات الجٌدة وتطبٌقها وقد غطى المشروع  02شركة للسكك الحدٌدٌة فً  15دولة أوروبٌة:
http://www.iftglobal.org/etf/etf-3556.cfm
 .96استمرت "شبكة النساء فً السكك الحدٌدٌة " فً قسم عمال السكك الحدٌدٌة فً الـ ITFبالنمو لتصل إلى  116عضوا من 60
نقابة عمالٌة فً  21بلدا (سبتمبر  .)0213وٌسعى القسم إلى تطوٌر الشبكة :من حٌث األعداد ،والتماثٌل ،والمشاركة النسابٌة
النشطة فً أنشطة القسم وأنشطة الـ.ITF
البحارة ومصائد األسماك والمالح الداخلي
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 .95تحرٌر التجارة أدى إلى تشجٌع الممارسات المعادٌة للنقابات وأحٌانا ممارسات العمل غٌر القانونٌة فً هذا القطاع .غٌر أن
اهمٌة التنظٌم النقابً الفعال تتزاٌد بالنسبة للنساء العامالت فً قطاعات ماثل السٌاحة البحرٌة و سلسلة التورٌد فً مصابد
األسماك.
 .98البحارة النساء فً قطاع السفن السٌاحٌة عملن على تطوٌر شبكة قوٌة ،مع زٌادة فً المشاركة فً الندوات التدرٌبٌة وال سٌما
فً الفلبٌن واندونٌسٌا والهند.
 .99المرأة فً مصابد االسماك هً فً صمٌم برنامج التنظٌم "من الصٌاد إلى البابع" الذي ٌقوم به الـ ITFوالـ IUFمعا ،وهو ٌهدف
إلى بناء التنظٌم النقابً فً قطاع تجهٌز السمك "ما بعد الصٌد" وغٌر ذلك من القطاعات ،حٌث ٌقدر عدد النساء العامالت فً
هذا القطاع بـ  .%32فً مشروع ناجح لمصابد األسماك باالشتراك مع منظمات من النساء فً بابوا غٌنٌا الجدٌدة ,13-0210
فاز حوالً  20222عامل بمصنع للتعلٌب معظمهم من النساء باالعتراف بهم كنقابة مستقلة ،وحاثوا بهذا العمل زمالبهم العاملٌن
فً شركات الصٌد على التنظٌم من أجل االعتراف النقابً.
 .122دلٌل المرأة البحرٌة ألفضل الممارسات  -الفوز باتفاقٌة أفضل للمرأة (اطلق فً مؤتمر القسم البحري  )0213تم إنتاجه بناء على
دراسة استقصابٌة عبر النقابات البحرٌة .وقد تم استالمه وجرى تروٌجه عبر النقابات الدولٌة المنتسبة للـ ITFوذلك من أجل دعم
المنظمات النسابٌة .وهو ٌوفر افضل الحلول للتحدٌات المتزاٌدة التً تواجه النساء فً التنظٌم والقٌادة والتماثٌل.
 .121أنشأت األقسام البحرٌة فى عام  0212فرٌق عبر االقسام من مماثلً اللجنة النسابٌة وموظفً القسم من أجل دعم ادارة شؤون
المرأة فً الـ ITFلتخطٌط وتنفٌذ االنشطة البحرٌة عبر االقسام .هذا النموذج الناجح ٌوفر طرٌقة للمضً قدما فً عمل ادارة
شؤون المرأة فً الـ ITFمع بقٌة اقسام الـ.ITF
 .120مماثالت اللجنة النسابٌة فً القسم البحري (مع موظفً أمانة المرأة البحرٌة) ٌجتمعن مع ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFلتخطٌط
برنامج العمل المشترك وتنفٌذه .وٌقوم قسم الطٌران المدنً بالتخطٌط على نفس النهج.

االتصاالت والبحوث والتدريب
 .123بدأت ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFبإحصاء الشبكات النسابٌة فً النقابات المنتسبة للـ ITFفً  .0213ورغم أن هذا المشروع
ٌستنفذ الوقت إال أنه ضروري لمعرفة تواجد كل من هٌاكل النساء الفعالة والشبكات النشطة فً النقابات المنتسبة والتً بدورها
سوف تمكن الـ ITFمن تحدٌد قضاٌا عمال النقل النساء وتبادل أفضل الممارسات .وباإلضافة إلى ذلك فقد تم انتاج مواد لتطوٌر
الشبكة لمنسقً الشبكة الوطنٌٌن واإلقلٌمٌٌن.
 .122تم تطوٌر وإنتاج أدوات من قبل ادارة شؤون المرأة فً الـ ITFلدعم تنظٌم وحمالت عمال النقل النساء فً الـ ITFوهً تشمل:


تحدٌث حزمة "جعل النقابات أقوى" [ ]0212



دلٌل الـITFالعملً حول العنف ضد النساء
www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/41208



دلٌل أفضل الممارسات للنساء العامالت فً القطاع البحري
http://www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/39317



النساء العامالت فً الحافالت ٌتجهن نحو المساواة
http://www.itfglobal.org/infocentre/pubs.cfm/detail/41445
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ملصقات ومواد بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة ،وملصقات ومواد بمناسبة  02نوفمبر وهو ٌوم االمم المتحدة للقضاء على
العنف ضد النساء -انظر مواد عام http://www.itfglobal.org/campaigns/no-to-violence- :0213
2013.cfm



ورقة موجزة عن تغٌر المناخ وأاثره على الجنسٌن ,الـhttp://www.itfglobal.org/files/extranet/- :0212 ITF
1/34164/itf%20briefing%20paper%20-%20gender%20and%20climate%20change.pdf

 .122تم تحدٌث الموقع االلكترونً لعمال النقل النساء فً الـ ITFوتم تطوٌر صفحتهم على الفٌسبوك فً .0210

البحوث
 .126عمال النقل النساء واألزمة االقتصادٌة ،تقرٌر عن البحوث التً أجرتها جامعة لٌدز حول آاثار االزمة االقتصادٌة العالمٌة على
عمال النقل النساء (.)0210
" .125احصاء النساء فً مجال النقل" ( )0211احصاء للنساء العامالت فً الموانا ،وفً الخطوط الجوٌة اإلقلٌمٌة  /منخفضة التكلفة
وفً الشحن الدولً ،كما ٌضم بٌانات احصابٌة عن البلدان والشركات المستهدفة.
التدريب
 .128قام قسم التدرٌب فً الـ ITFبتنظٌم  29فعالٌة فً االعوام  ,13-0212وبمشاركة نسابٌة نسبتها  .%31وجمٌع فعالٌات العمال
الشباب حصلت على مشاركة نسابٌة بنسبة أكبر من .%32
 .129الفعالٌات المفتوحة للرجال والنساء والتً شاركت بها النساء بنسبة أكبر من  %22ضمت ورش عمل فً منطقة البحر الكارٌبً
حول المفاوضة الجماعٌة ،وورشة عمل فً أمرٌكا الوسطى لفٌروس نقص المناعة  /اإلٌدز ،وندوات تدرٌبٌة لبناء القدرات فً
موزامبٌق/أنغوال ،وندوة تدرٌبٌة إقلٌمٌة لطٌران  ،LANودورة تدرٌب المدربٌن فً منطقة آسٌا/الهادئ.
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الملحق
قرار عمال النقل النساء في الـ ITFالمتفق عليه في مؤتمر عمال النساء في كونجرس الـ ITFالثاني واألربعون ،المكسيك،
1212
هذا المؤتمر ٌهنا لجنة المرأة فً الـ ITFعلى تنفٌذ توصٌات مؤتمر عمال النقل النساء  0222ومؤتمر المرأة فً كونجرس
الـ ITFعام .0226
ٌلتزم هذا المؤتمر لعمال النقل النساء فً الـ ITFبمعالجة اآلاثار الكاراثٌة لألزمات الناتجة عن العولمة والتغٌرات المناخٌة
واالقتصادٌة التً تواجه النساء العامالت النقل ،وٌلتزم اٌضا بتعزٌز النقابات العمالٌة لمواجهة هذه التحدٌات .ولذلك فإن هذا
المؤتمر ٌؤكد دعمه لتنفٌذ برنامج المرأة فً الـ " ITFاحداث الفرق – عمال النقل النساء فً القرن الحادي والعشرون" الذي
اعتمده مؤتمر عمال النقل النساء فً فبراٌر  0212والذي ٌركز على :اإلجراءات الالزمة لمكافحة آاثار هذه األزمات على عمال
النقل النساء فً العالم وعلى ضرورة أن تضع النقابات على سلم أولوٌاتها كل من تنظٌم الشباب ،العمالة غٌر الرسمٌة
والمناصب النسابٌة االستراتٌجٌة فً أماكن العمل الجدٌدة ماثل مراكز االتصال وذلك من أجل زٌادة قوة وسلطة النقابة.
باإلضافة إلى ذلك فإن المؤتمر ٌكلف لجنة الـ ITFالنسابٌة بالعمل مع النقابات المنتسبة على ترجمة األولوٌات المتفق علٌها فً
مؤتمر الـ 0212 ITFإلى اجراءات عملٌة فً برنامج العمل لألعوام  0212-0212كالتالً:





دعم وتطوٌر القٌادات النقابٌة النسابٌة لقٌادة حمالت أماكن العمل ولبناء تحالفات النقابة مع المجتمع.
تطوٌر ودعم وتنفٌذ حملة التنظٌم عالمٌا مع نقابات النقل التً تستهدف عمال النقل النساء.
القٌام بحمالت النقل المستدام لمواجهة التحدٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة لتغٌر المناخ ،وفٌروس نقص المناعة ،وقلة توفر
وسابل النقل العام.
مواصلة التنظٌم من أجل حقوقنا :فً مكان العمل من خالل تعزٌز المفاوضة الجماعٌة; والتصدى للتمٌٌز المهنً بٌن
الجنسٌن; والنضال ضد االستغالل والتمٌٌز.
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