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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018 أكتوبر 17 سنغافورة،

 
 البحارة وعمال الرصیف المشتركمؤتمر 

 
 التقریر

 
 .2018أكتوبر  17البحارة وعمال الرصیف المشترك في  مؤتمر انعقد

 
 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. أقر
 

 انتخاب الُمقّررمن جدول األعمال:  2البند 
 

 تم انتخاب دوروتیا زیك (كرواتیا) كمقّرر.
 ) كمراقبین.النرویجتم انتخاب آدم تیلسكي (بولندا) ولینا دیرینج (

 ) كممثّلین.غوث (ألمانیا) وروب أشتون (كندا-تم انتخاب مایا شویغیرزھاوزن
 
 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 3البند 
كان یحّدد المعاییر  ITF وأكد أن الـ 2023-2019 فترة عرضاً تقدیمیّاً حول أولویات القسم وبرنامج عمل البحري المنسققّدم 

 ألسابیع العمل المقبلة.
 

اتباع عملیة التوظیف  ثم یلي ذلك البحري.یجب أن تقدم كتابة، موجھة إلى المنسق  ITF أن أي طلبات لمفتشي الـ المؤتمرأشار 
 .والتعیین

 
 ، طُرحت التعلیقات التالیة:خالل نقاش برنامج العمل

  ؛(GNT)ینبغي زیادة التركیز على محطات الشبكة العالمیة  •
 بالتحدید فیما یخص عمال الرصیف؛ اتصاالت طاقم التفتیش اإلقلیميكان ھناك إمكانیة لتحدید  •
 مزرعة الریاح في لجنة الممارسات العادلة وتسلیمھ لمجموعة المھام الخارجیّة؛یجب مناقشة مشروع  •
 التفاعل مع أسر أعضاء النقابات یمكن أن یجعل النقابات أقوى؛ •
 و كانت أتمتة الموانئ مسألة تقنیة، ولذلك ینبغي مناقشتھا في قسم عمال الرصیف؛ •
 .أھمیة جعل النساء والشباب أولویة في برنامج العمل •

 
قرار إعالن   ودعم ،2018أكتوبر  16تصویت العضویة الذي جرى في مؤتمر قسم عمال الرصیف في اجتماعھ في  أشار المؤتمر إلى

 كمیناء مواءمة. في میناء ملبورن (VICT) محطة حاویات فیكتوریا الدولیة
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 .كما تم تقدیمھ ،المشترك عمل البحارة وعمال الرصیفالمؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وبرنامج  اعتمد

 

 من جدول األعمال: المقترحات 4البند 
 

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

 بحر المواءمة –: البحر األبیض المتوسط 16المقترح 
 

 اعتمد المؤتمر المقترح كما تم تقدیمھ.
 

 : حمایة حقوق البحارة الشباب وعمال الرصیف18المقترح 
 

 اعتمد المؤتمر المقترح كما تم تقدیمھ.
 

 ضمان التنفیذ الفعال لسیاسة مكسیكو سیتي -تعزیز التضامن العالمي  -: حمایة حقوق البحارة 9المقترح 
: تعزیز العالقات الثنائیة من خالل تفاعل نقابات العمال الوطنیة بھدف تمثیل مصالح أعضاء 17المقترح 

 النقابات العمالیة
 

 : حول المالحة الساحلیة21المقترح 
 

 :المذكورة أعاله في مؤتمر قسم البحارة مع النظر في المقترح أدناه من قبل ھذا المؤتمرتم سحب المقترحات 
 

 مراجعة سیاسة مكسیكو سیتي
لمراجعة سیاسة مكسیكو سیتي، بما  مؤتمر قسم البحارة في الكونغرس الرابع واألربعین بتشكیل مجموعة عمل یوصي

 في الرصیف المشترك، إلقرارھا من قبل مؤتمر البحارة وعمال المالحة الساحلیّة لك سیاسة العلم الوطني وسیاسةفي ذ
 .الرابع واألربعین الكونغرس

 
في االعتبار  آخذةً  الُمتشاركینلفریق العمل بالتشاور مع الرئیسین  الشروط المرجعیّة الكاملةبتطویر  ITF الـ أمانةستقوم 

للتصدیق علیھا المقبلة  مجموعة توجیھ لجنة الممارسات العادلةوضعھا أمام النقابات المنتسبة، ومن ثم وجھات نظر 
 الكونغرس الخامس واألربعین.سیتم تقدیم السیاسة العتمادھا في  سیاسة مكسیكو سیتي. مقترحة في وأي تغییرات

 
 .المذكور أعاله المقترحالمؤتمر  اعتمد

 
 

 ITFلـكونجرس  CGT: مقترح 14المقترح 
 

 تم رفضھ. فقد لم یكن ھناك أّي داعمین لھذا الُمقترح، وبالتالي
 



44c/JsdConf/Report 

 9من  3صفحة 

 من جدول األعمال: االنتخابات 5البند 
 

 المؤتمر إلى نتائج مؤتمري البحارة وعمال الرصیف بخصوص المسؤولین ذوي الحق بحكم المنصب، كما یلي: أشار
 

 ، أسترالیاMUAبادي كروملین،  رئیس قسم الرصیف
 ، ألمانیاVER.DIتوربین سیبولد،  النائب األول لرئیس قسم عمال الرصیف
 ، الوالیات المتحدة األمیركیةILWUویلي آدمز،  النائب الثاني لرئیس قسم عمال الرصیف

 ، بلجیكا BTBمونیكا فیربیك،  ممثلة النساء في قسم عمال الرصیف
 ، بلجیكاBTBنیك لوریدان،  مشاركةبال ممثّل عمال النقل الشباب في قسم عمال الرصیف
 ، كنداILWUفیري غومیز،  بالمشاركة ممثّل عمال النقل الشباب في قسم عمال الرصیف

 ، الوالیات المتحدةSIUدیفید ھیندیل،  رئیس قسم البحارة
 ، الفلبینAMOSUPكونراد أوكا,  النائب األول لرئیس قسم البحارة
 بریطانیا العظمى ،NI UKمارك دیكنسون،  النائب الثاني لرئیس قسم البحارة

 ، النرویجNSUلینا دایرنیغ،  ممثل النساء العامالت بالنقل في قسم البحارة
 ، كرواتیاSUCدوروتیا زیك،  ممثل عمال النقل الشباب في قسم البحارة

 
 .1الملحق ، المرفقة في  (FPC)المؤتمر على تكوین لجنة الممارسات العادلة وافق

 
 .2الملحق ، المرفقة في مجموعة توجیھ لجنة الممارسات العادلةالمؤتمر أیضاً على تكوین  وافق

 

 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 6البند 
 

یوماً، مما یظھر جبھة موحدة ضد المنظمات  482بعث المؤتمر برسالة تضامن للعمال في میناء ملبورن الذین تم حبسھم لمدة 
 .متعددة الجنسیات

 
، والذي فقد حیاتھ في الیوم السابق SIUالمؤتمر تعازیھ لوفاة ألفرید "فریدي" آشن، أحد أعضاء نقابة البحارة العالمیّة الكندیة  ّدموق

  . Spruceglenسوبر غلین متن سفینة  بینما كان یعمل على
 

 :أعرب المؤتمر عن دعمھ لما یلي
 األزمة السیاسیة؛الصعوبات التي تواجھھا النقابات اإلیرانیة بسبب  •
 و رفض سوء أعمال الصحة والسالمة في نقابة عمال النقل السویدیین؛ •
 .بشأن مسألة العمال المھاجرین في میاه البحر األبیض المتوسط CGT في مقر 2018نوفمبر  15تنظیم اجتماع في   •

 

 الجوائز الذھبیة

وذلك للخدمات الجلیلة المقدمة في سبیل قضیة عمال النقل العام  واألمین ITF تقدیم الجوائز الذھبیة التالیة في المؤتمر من قبل رئیس الـ تم
 العالمیین، وألجل الدفاع عن مصالح ھؤالء العمال وتعزیزھا، ولحفظ حقوق وحریات االتحادات.

 من قبل ماثیاس تامبینغ) روستانديحنفي  بعد وفاة(تم استالمھا إندونیسیا  ،KPI ،حنفي روستاندي •
 بریطانیا العظمى ،RMT ستیفن تود، •
 ، السویدSEKOتوماس أبراھامسون،  •
 ، سنغافورةSMOUتوماس تاي،  •
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 1الملحق 

 )FPCلجنة الممارسات العادلة (
 2018أكتوبر  17بدءاً من 

 

 الرؤساء بحكم المنصب الدولة 
 

 عمال الرصیف البحارة

 أفریقیا
 دانییل أوسو كوراتینغ   غانا

MDU 

 سوكستیفن أواكي  كینیا
 غالدیس تشیبكوریر  )Sرئیس إقلیمي (

 DUK 

 جاكي دو لیبیریا
   )Dرئیس إقلیمي (

 لوسیان رازافیندرایبي  مدغشقر
SYGMMA  

 دوغالس إیروموبور  نیجریا
MWUN 

 أدیویل أدییاجو
MWUN 

  شاغر  جنوب أفریقیا

 جوسایاه مواكیبوجا  تنزانیا
TASU  

    العالم العربي

 بیراماصّدیق   الجزائر
FNTT/UGTA  

 سلمان السعد   البحرین
GFBTU 

 محمود منصور إدبیس األردن
   )Dرئیس إقلیمي (

 نیرمین الشریف لیبیا
   )Sرئیس إقلیمي (

 مصطفى أورداني   المغرب
UMT 

 آسیا الھادئ
 بادي كروملین أسترالیا

 )Dرئیس قسم (
 مارتین بایرن

AIMPE 
 وارین سمیث

MUA 

 شفیقور رحمان إس إم  بنغالدش
BSA  

 تونغ تونغ تشونغ  ھونغ كونغ
MNOG 

 خو ھونغ تشونغ
HKSTLSA 

 عبد الغني سیرنغ  الھند
NUSI 

 بي إم حنیف
CPSA 

 ماثیوز تامبینغ  أندونیسیا
KPI 

 ساتیو أتومو
JICT 

 یاسومي موریتا الیابان
 )Sرئیس إقلیمي (

 ھیروكي واتانابي
AJSU 

 ماسایا تامادا
Zenkoku-Kowan 

 سانغ سیك كیم كوریا
 )Dرئیس إقلیمي (

 تاي كیل تشونج
FKSU 

 سانغ سیك كیم
KFPTWU 

 أالغو باالسوبرامانیام   مالیزیا
UNEPASS 

 لین كیاو أیونغ  میانمار
IFOMS  
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 جو فلیتوود   نیوزیالندا
MUNZ 

 آدم بانجري  باكستان
PSU 

 عبدول رزاقي
KPT DWU 

 ماثیودانییل    بابوا غینیا الجدیدة
PNGMWIU 

 كونراد أوكا الفلبین
 (S)نائب رئیس أول 

 جوني أوكا
AMOSUP 

 روبرت أوكا
PWUP 

 توماس تاي  سنغافورة
SMOU 

 بنیامین تانغ تشون واي
POU 

 جنوب المحیط الھادئ
  (توفالو/كیریباتي)

 لواتا تیم*
KIOSU 

 *توساغا لوسیفا
TOSU 

 

 بالیثا أتوكورالي   سیریالنكا
NUSS 

 تشین جین لونغ  تایوان
NCSU 

 یانغ یاو تشانغ
TDWF 

 أوروبا

 بلجیكیا

 مونیك فیربیك
 )Dممثل النساء (
 نیك لوریدان

 (D) بالمشاركةممثل الشباب 

 فرانك موریلیز
BTB 

 مارك لوریدان
BTB 

 دوریتا زیك كرواتیا
 )Sممثل الشباب (

 فالدیمیر سفالینا
SUC  

 بانتیلیس ستافرو   قبرص
FTPAW 

 إي أولي فیلیبسین  الدنمارك
Co-Sofart 

 جان فیالدسن 
3F 

 جیري لیمبر  استونیا
ESIU شاغر 

 سیمو زیتینغ  فنلندا
FSU 

 ماركو بیراینین
AKT 

  فرنسا

 تیري لو غویفیل* 
CFDT 

 جان فیلیب شتیل *
CGT 

 لیلیان توریس
FO 

 توربین سیبولد ألمانیا
 (D) نائب الرئیس األول 

 غوث-شفیغرسھاوزنمایا 
Ver.di 

 توماس میندرزیك
Ver.di 

 بریطانیا العظمى
 مارك دیكنسون

NIUK 
 (S) نائب الرئیس الثاني

 *داني ماكغوان
NIUK 

 دارین بروكتیر
RMT 

 ستیف بیغز
Unite the Union 

 إغیس تسیلینتیس الیونان
 )Sرئیس إقلیمي (

 جون تشاالس
PNO  

 غریغ إننیس  أیرلندا
SIPTU 

 برینانجیري 
SIPTU 

 آفي لیفي  إسرائیل
ISOU 

 آفي إیدري
HISTADRUT 

 فرانشیسكو دي فیوري  إیطالیا
FIT-CISL 

 بیراردینا توماسي
FIT-CGIL 

 آیغورس بافلوفز  التفیا
LSUMF 

 ألیكسیس ھولودونكس
UTAF 
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 ریمیغیجوس كالنیوس  لیتوانیا
LSU 

 روماس لیاودانسكاس
IDU 

 جیسون دیغوارا   مالطا
GWU 

 میتار میسیلجیك  الجبل األسود
IUWMST 

 سافو نیكوتیك
IUWMST 

 مارسیل فان دن بروك  ھولندا
NINL 

 نك ستام
FNV 

 النروج

 سامویلسن-تیرجي فین
 )Dرئیس إقلیمي (
 لینا دیرینغ
 )Sممثل النساء (

 جوني ھانسن
 رئیس قسم صید السمك

 ھانز ساناد
NSF 

 الرس مورتن جونسن
NTF 

 كیغیلسكيجاكیك   بولندا
NSZZ 

 آدم تیلسكي
NSZZ 

 أنطونیو إي بي دیلغادو  البرتغال
SITEMAQ  

 أوریل ستویكا  رومانیا
RSFU 

 بیتري كوستیل
FNSP 

 یوري سوخوروف روسیا
 رئیس قسم المالحة الداخلیة

 یوري سوخوروف
SUR 

 فاسیلیج كوزارینكو
DUR 

 خوسیھ مانویل بیریز فیغا  إسبانیا
UGT 

 دومینغیزخوسیھ بیریز 
CC.OO 

 كیني رینھولد  السوید
SEKO 

 بیتر لوفكفیست
STF 

 ھولغیر سكاتز  سویسرا
NICH  

  تركیا

 یوریل كاغیریسي*
DAD-DER 

 حسن بیكدیمیر*
TDS 

 

 میخایل كیرییف  أوكرانیا
MTWTU 

 أولیغ غریغوریوك
MTWTU 

 أمریكا الالتینیة/ الكاریبي

  األرجنتین

 *ماركوس كاسترو
CCUOMM 

 *جیرونیمو مونیال 
SOMU 

 روبیرتو كوریا
GMGM 

 البرازیل

 سیفیرینو ألمیدا
 )Sرئیس إقلیمي ( 

 مایو أوراغوایو
 )Dرئیس إقلیمي (

 سیفیرینو ألمیدا
CONTTMAF 

 مایو أوراغوایو
SINDCONF 

 

 ھیكتور أزوا  تشیلي
SOMM  

 لیروي بیریز   كوستا ریكا
SINTRAJAP 

 باریالسماینور سیاجیس    غواتیماال
STEPQ 

 شیروود كالرك   غیانا
CCWU 

 ویسلي نیلسون   جامایكا
BITU 
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 یسمایل جارسیا مونوز  المكسیك
ORDENCAP  

 فالدیمیر سمول  بنما
UIM  

 یسیتّي مایكل أن   ترینیداد
SWWTU 

 أمركا الشمالیة

 كندا

 جیم غیفین
 )Sرئیس إقلیمي (
 فیري غزمیز

 )D(بالمشاركة ممثل الشباب 

 باتریس كارون
SIU-CAN 

 روب آشتون
ILWU 

 الوالیات المتحدة األمریكیة

 دیف ھیندیل
 )Sرئیس قسم (

 ویلي آدامس
 )Dنائب الرئیس الثاني (

 جون بیكر
 )Dرئیس إقلیمي (

 مایكل مورفي. جي
AMO 

 روبرت ماك إیلراث
ILWU 

 الكل
 127المجموع الكلي =  

25 
 

51 51 

 * مقعد متناوب علیھ
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 2الملحق 
 )FPCSGمجموعة توجیھ لجنة الممارسات العادلة (

 2018أكتوبر  17بدءاً من 
 

 

 الرؤساء بحكم المنصب الدولة 
 

 عمال الرصیف البحارة

 أفریقیا
 ستیفین أواكي سوك كینیا

 - - )Sرئیس إقلیمي (

 جاكي دو لیبیریا
 - - )Dرئیس إقلیمي (

 لوسیان رازافیندرایبي  مدغشقر
SYGMMA - 

 تأكیده بعد الكونغرسسیتم 
 سیتم تأكیده بعد الكونغرس -  

 
    العالم العربي

 صّدیق بیراما  الجزائر
FNTT/UGTA - 

 محمود منصور إدبیس األردن
 - - )Dرئیس إقلیمي (

 نیرمین الشریف لیبیا
 - - )Sرئیس إقلیمي (

 مصطفى أورداني -  المغرب
UMT 

 آسیا الھادئ
 بادي كروملین أسترالیا

 - - )Dرئیس قسم (

 تونغ تونغ تشونغ  ھونغ كونغ
MNOG - 

 عبد الغني ي. سیرانج  الھند
NUSI 

 بي إم حنیف
CPSA 

 یاسومي موریتا الیابان
 ماسایا تامادا - )Sرئیس إقلیمي (

Zenkoku-Kowan 

 سانغ سیك كیم كوریا
 - - )Dرئیس إقلیمي (

 جو فلیتوود -  نیوزیالندا
MUNZ 

 أوكا كونراد الفلبین
  - (S) نائب الرئیس األول

 توماس تاي  سنغافورة
SMOU - 

 أوروبا

 بلجیكیا

 مونیك فیربیك
 )Dممثل النساء (
 نیك لوریدان

 (D)بالمشاركة ممثل الشباب 

 مارك لوریدان 
BTB 

 دوریتا زیك كرواتیا
   )Sممثل الشباب (

 بانتیلیس ستافرو   قبرص
FTPAW 
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 سیمو زیتینغ  فنلندا
FSU  

 توربین سیبولد ألمانیا
   (D) نائب الرئیس األول 

 بریطانیا العظمى
 مارك دیكنسون

NIUK 
 (S)  نائب الرئیس الثاني

  

 إغیس تسیلینتیس الیونان
   )Sرئیس إقلیمي (

 فرانشیسكو دي فیوري  إیطالیا
FIT-CISL  

 ألیكسیس ھولودونكس   التفیا
UTAF 

 نك ستام   ھولندا
FNV 

 النروج

 سامویلسن-تیرجي فین
 )Dرئیس إقلیمي (
 لینا دیرینغ
 )Sممثل النساء (

 جوني ھانسن
 رئیس قسم صید السمك

  

 یوري سوخوروف روسیا
 رئیس قسم المالحة الداخلیة

 یوري سوخوروف
SUR  

 كیني رینھولد  السوید
SEKO  

 أمریكا الالتینیة/ الكاریبي
 *ماركوس كاسترو  األرجنتین

CCUOMM  

 البرازیل

 سیفیرینو ألمیدا
 )Sرئیس إقلیمي ( 

 مایو أوراغوایو
 )Dرئیس إقلیمي (

  

 مایكل أنیسیتّي    ترینیداد
SWWTU 

 أمركا الشمالیة

 كندا

 جیم غیفین
 )Sرئیس إقلیمي (
 فیري غزمیز

 )D(بالمشاركة ممثل الشباب 

 روب آشتون 
ILWU 

 الوالیات المتحدة األمریكیة

 دیف ھیندیل
 )Sقسم (رئیس 

 ویلي آدامس
 )Dنائب الرئیس الثاني (

 جون بیكر
 )Dرئیس إقلیمي (

 دون ماركوس 
IOMMP  
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