
44c/SConf/Report 

 5من  1صفحة 

 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  15سنغافورة، 

 
 مؤتمر قسم البحارة

 
 التقریر

 
 .2018أكتوبر  15البحارة في یوم االثنین  قسم مؤتمر انعقد

 

 من جدول األعمال: إقرار جدول األعمال 1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. أقر
 

 المقرر والممثلین والمراقبین انتخابمن جدول األعمال:  2البند 
 

 مقّرراً. تم انتخاب توماس أبراھامسون (السوید)
 كمراقبین. كارلوس أوغوستو مولر (البرازیل) وراوول سینغو (موزمبیق)تم انتخاب 
 كممثلین.لینا دیرینغ (النروج) وآمار سینغ ثاكور (الھند) تم انتخاب 

 
 جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس من 3البند 

 
ً األمین العام  األمین العامقّدم  من الحضور، خالل مناقشة . ، التي ركزت على أولویات القسمالكونغرسعن وثیقة موضوع  تحدیثاً شفھیّا

 أثیرت النقاط التالیة:
 

 وتعلیم البحارة على األتمتة كان مھما؛ اتفاقیات تفاوض جماعي إعداد نموذج  •
 كان الھدف ھو إدراك المخاطر وإیجاد الحلول المحتملة؛  •
تأثیر على أعداد  لذلكالمحتمل أن یكون  البحارة، ومع ذلك، فإنھ من غیر توظیفعلى  تؤثر فیھا األتمتةیمكن أن  الكیفیة التي  •

 و كبیرة من البحارة في المستقبل القریب؛
 متة على القوانین ومدى نطاقھ.كانت المنظمة البحریة الدولیة تقوم بتقییم أثر األت •

 
ً  (WMU) ھینریكس، الجامعة البحریة العالمیة-اوي شرودر-ھنري وجینز-قدمت كلیوباترا دومبیا . حول األتمتة في مجال النقل عرضاً تقدیمیّا

 :، أثیرت النقاط التالیةقبل الحضورخالل المناقشة من 
 

ً  كحركة، كان العمل الجماعي  •  ؛ُمھّما
 ھناك طلب على البحارة؛ سیظلة، مع األتمت حتى •
 ؛ األتمتة كانت نتاج شركات التكنولوجیا •
 المحلیة؛ التجاراتالسالمة، كان من غیر المرجح أن توجد سفن مؤتمتة بالكامل إال في بعض  وقوانینبسبب التھدیدات األمنیة  •
 من سیدفع؛للمستقبل، وھناك حاجة إلى الوضوح بشأن والتعلیم أمرین أساسیین كان التدریب   •
 لالبتكار والتكنولوجیا؛ المتعّرضینكان الشحن من أكثر   •
 .كان التعامل المبكر مع الحكومات أمراً بالغ األھمیة  •
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التي لیس لدیھا ولكن كان ھناك أیضاً حاجة لدعم ھذه النقابات ذات النفوذ القلیل أو  ھناك أیّة أھمیة ألتمتة من دون تفاوض، لم یكن  •
 أي نفوذ

 جیا یمكن أن تسھل المزید من الفرص للبحارة من النساء؛التكنولو  •
 مستوى أعلى من مھارات الكمبیوتر؛ تتطلّب األتمتة  •
بإعداد مدّربین للتدریس في األكادیمیات الوطنیة إلدراج التعلیم في مناھجھم الدراسیة لضمان مجموعة المھارات  WMU قامت  •

 و الصحیحة؛
 .السیاسات حول األتمتةكانت ھناك حاجة للوضوح عند تطویر  •

 
 :مسألتین حیتین في استطالع للرأي، بعد تقدیمھما، كانت نتائجھما على النحو التالي  WMUطرحت 

 
 ھل تعتقد أن أعضاءك سیتأثرون باألتمتة والتقنیات في أعمالھم في السنوات القادمة؟ .1

 %1 ال )أ
 %33 نعم، لكن في المستقبل البعید )ب
 %34 جداً نعم، ذلك سیحدث قریباً  )ج
 %31 نعم، لقد تغیّرت أعمال أعضائنا بالفعل. )د

 
 كیف تود رؤیة النقابات المشاركة في العملیة؟ .2

 %2 ال تستطیع ھذه النقابات كسب أي شيء من مشاركتھا  )أ
 %31 مع صانعي القرار السیاسي وتقوم بالمناقشات أن تكون فاعلة بشكل مبّكر )ب
 %53 لتطویر المھارات بالنسبة للوظائف الجدیدةالتركیز على إعادة التدریب والتعلیم  )ج
 %7 التركیز على مساعدة الدول والدعم الحكومي لتقلیل األثر على العاملین )د
 %9 إجراء دراسات إضافیة لتقدیم حجج جیّدة  )ه

 
 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا. أقر

 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 
 

جرى المؤتمر نقاشاً . أ2023 – 2019لفترة عن أولویات برنامج العمل تقدیمیاً عرضاً  قسم البحارةمساعد أمین و البحري المنسققّدم 
المؤتمر أن  أشارو ي المیاه الوطنیة والرفوف القاریة. والوظائف الوطنیة للبحارة الوطنیین ف المالحة الساحلیة، ال سیما بشأن أعمال طوالً م

المشترك،  الرصیفمناقشتھ أكثر في مؤتمر البحارة وعمال  وسیتم أعالم المواءمة من برنامج عمل حملة كان جاریاً وشكل جزءاً  ھذا العمل
 .أكتوبر 17في 

 
 وكما تم تقدیمھا. 2023-2019المؤتمر أولویات القسم لألعوام من  أقر

 

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

 :التالیة التي أحالتھا لجنة القرارات نظر المؤتمر في الُمقترحات
  

 : تسھیل سیاسات التأشیرات العالمیة للبحارة7المقترح 
 اعتمد المؤتمر المقترح كما تم تقدیمھ.

 

 : حقوق البحارة11المقترح 
 

 اعتمد المؤتمر المقترح كما تم تقدیمھ.
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 بحر المواءمة –: البحر األبیض المتوسط 16المقترح 
 

 المقترح كما تم تقدیمھ.اعتمد المؤتمر 
 

 ضمان التنفیذ الفعال لسیاسة مكسیكو سیتي -تعزیز التضامن العالمي  -: حمایة حقوق البحارة 9المقترح 
 

 من خاللاالجتماع التالي ذي الصلة بعد الكونغرس،  إلى المؤتمر أو 9 الُمقترحإلى أنھ في أعقاب توصیة لجنة القرارات بتقدیم المؤتمر  أشار
في  التي شاركت والنقابات المنتسبة قسم البحارة رئیس األطراف المعنیة في سنغافورة، جرت مناقشات بین عقد عملیة بعد المؤتمر بین

 ، مع النتیجة التالیة:9 الُمقترحاقتراح وتعدیل 
 

یكو سیتي، بما في ذلك لمراجعة سیاسة مكس الرابع واألربعین بتشكیل مجموعة عمل الكونغرسفي  مؤتمر قسم البحارة یوصي
الرابع  الكونغرس في الرصیف المشترك، إلقرارھا من قبل مؤتمر البحارة وعمال المالحة البحریّة سیاسة العلم الوطني وسیاسة

 واألربعین.
 

، مع األخذ بعین االعتبار وجھات نظر الُمتشاركینالرئیسین  مع لمجموعة العمل الشروط المرجعیّةبتطویر  ITFأمانة الـ  ستقوم
فیما  للتصدیق علیھا وأي تغییرات مقترحة الممارسات العادلة للجنةووضعھا أمام المجموعة التوجیھیة المقبلة  ،النقابات المنتسبة

 .45الـ  الكونغرسسیاسة مكسیكو سیتي العتمادھا في یتعلّق ب
 

 وسیتم إدراجھ في مراجعة سیاسة مكسیكو سیتي. الُمقترح سحبتم  وبناًء على االقتراح المقدم،
 

: تعزیز العالقات الثنائیة من خالل تفاعل نقابات العمال الوطنیة بھدف تمثیل مصالح أعضاء 17المقترح 
 النقابات العمالیة

 .كو سیتيالُمقترح وسیتم إدراجھ في مراجعة سیاسة مكسی سحب، تم 9إلى االقتراح المقدم والمتعلق بالُمقترح استناداً 
 

 : حول المالحة الساحلیة21المقترح 
 .الُمقترح وسیتم إدراجھ في مراجعة سیاسة مكسیكو سیتي سحب، تم 9إلى االقتراح المقدم والمتعلق بالُمقترح استناداً 

 

 : اإلجراءات الداعمة للنقل البحري الوطني32المقترح 
ما  البحارةبقسم  على توصیة لجنة القرارات بإحالة االقتراح إلى المؤتمر التالي الخاصووافق المؤتمر إلى الشعور السائد تجاه الُمقترح  أشار

 .بعد الكونغرس
 

 ITFلـكونجرس  CGT: مقترح 14المقترح 
 یومالمؤتمر على إحالة ھذا الُمقترح إلى مؤتمر البحارة وعمال الرصیف المشترك  وافقعلى اعتبار ھذا المقترح یتعلّق بحملة أعالم المواءمة 

 .2018أكتوبر  17األربعاء 
 

 : الھجمة على وظائف البحارة النرویجیین5مقترح طارئ 
 المؤتمر المقترح كما تم تقدیمھ. اعتمد

 
 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 

 
 بالتزكیة:تم استالم الترشیحات وانتخبت 

 
 ، أمریكا الشمالیّة)SIUدیف ھاییندیل ( الرئیس

 ، الفلبین)AMOSUPكونراد أوكا ( النائب األول للرئیس
 ، المملكة المتحدة)NIمارك دیكنسون ( النائب الثاني للرئیس
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 ، النرویج)NSUلینا دایرنج ( ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، كرواتیا)SUC(دوروثیا زیك  ممثل عمال النقل الشباب

 
اإلقلیمیین الخاّصین بھم، كما ھو موضح في  األمانة بالتحقق مع النقابات المنتسبة إلى األقسام اإلقلیمیة من مسؤولي القسمالمؤتمر  كلّف

 .1الملحق البحارة، المرفقة في  الوثائق، وبعد ذلك وافقوا على تكوین لجنة قسم
 

 أخرىمن جدول األعمال: أیة أعمال  7البند 
 

 الجوائز الذھبیة
 2018أكتوبر  17وافق المؤتمر على تغطیة ھذا البند في المؤتمر المشترك لقسم البحارة وعمال الرصیف في بسبب ضیق الوقت، 
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 1الملحق 
 

 لجنة قسم البحارة
 2018أكتوبر  15إعتباراً من 

 
 مسئولي القسم

 ، الوالیات المتحدةSIUدیفید ھیندیل،  الرئیس
 ، الفلبینAMOSUPالدكتور كونراد أوكا،  األول للرئیسالنائب 

 ، بریطانیا العظمى NIUKمارك دیكنسون،  النائب الثاني للرئیس
 ، النرویجNSUلینا دایرنیغ،  ممثلة النساء العامالت بالنقل

 ، كرواتیاSUCدوروثیا زیك,  ممثل عمال النقل الشباب
 أفریقیا

 نیجیریا ،MWUNأدیوالي أدیانجو،  الرئیس 
 الكامیرون، SYNIMACإنوسینت غوانفو،  نائب الرئیس
 ، كینیاSUKستیفن أواكي،  نائب الرئیس
 العالم العربي

 ، لیبیا  GFLTUنیرمین، الرئیس
 ، الجزائر FNTT/UGTAصدیق براما،  نائب الرئیس
 آسیا الھادئ

 ، الیابانJSUیاسومي موریتا،  الرئیس 
 ، سنغافورةSMOUتوماس تاي،  آسیا) نائب الرئیس (جنوب شرق
 ، الھند NUSIعبد الغني سیرانج،  نائب الرئیس (جنوب آسیا)

 شاغر نائب الرئیس (الھادئ)
 )ETFأوروبا (قسم النقل البحري 

 ، الیونانPNOأغیس تسلنتیس،  الرئیس
 ، بولنداNSZZجاسیك سیجیلسكي،  نائب الرئیس
 ، روسیا SURیوري سوخوروكوف،  نائب الرئیس

 ، بریطانیا العظمى NIمارك دیكنسون،  مستشار
 ، السویدSEKOكیني رینھولد،  مستشار
 ، إیطالیاFIT-CISLفرانشیسكو دي فیوري،  مستشار
 ، ألمانیاVerdiغوث، -مایا سكویجرشوسن مستشار

 أمریكا الالتینیة/ الكاریبي
 ، البرازیلCONTTMAFسیفیرینو ألمیدا،  الرئیس 

 ، األرجنتینCJOMNھوریشیو دومینغیز،  الرئیسنائب 
 ، األرجنتینCCUOMMجولیا لیلیانا بیكیرا،  نائب الرئیس

 ، ترینیداد وتوباجوSWWTUمایكل أنیسیت،  نائب الرئیس (الكاریبي)
 الشمالیةأمریكا 
 ، كنداSIUجیمس جیفن،  الرئیس

 ، الوالیات المتحدةAMOمایك میرفي،  نائب الرئیس
 ، الوالیات المتحدة األمریكیةMEBAالمارشال أینلي,  الرئیسنائب 

 


