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 الدولي لعمال النقل االتحاد
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  18سنغافورة، 

 مؤتمر قسم المالحة الداخلیة
 

 التقریر
 

 .2018أكتوبر  18مؤتمر قسم المالحة الداخلیة في  انعقد
 

 األعمال: إقرار جدول األعمالمن جدول  1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. أقر
 

 المقرر والممثلین والمراقبین انتخابمن جدول األعمال:  2البند 
 

 مقّرراً.تم انتخاب سینثیا ماغالي دیاز (األرجنتین) 
 .كمراقبین ) وإیفان دي ال غاردیا (بنما)بریطانیا العظمىتم انتخاب ریتشارد كریس (

 .كممثلینغاث (ألمانیا) -تم انتخاب فادیم إیفانوف (روسیا) ومایا شویغرشاوسن
 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
 

بما یتعلق  تم تداول النقاشالقسم،  عرضاً حول وثیقة موضوع الكونغرس، والتي ركزت على أولویات األمین العامقدم 
 ، برنامج العمل.من جدول األعمال 4البند س مع بوثیقة موضوع الكونغر

 
 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا. اعتمد

 
 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 

 ، یتخلص باآلتي:القسمتقریراً حول مستجدات برنامج  المنسق البحريقدم 
 تنمیة وتفعیل العضویة; •
 الحمالت االبتكاریة; و •
 السیاسة العالمیة واإلقلیمیة.  •

 
 ، كالتالي:القسمتقریراً حول مستجدات مناطق تركیز  أمین مساعد القسمقدم 

 شبكة زوارق القَطر؛ •
 و الرحالت النھریة؛حمالت  •
 الضمان االجتماعي واألمن والسالمة. •

 
 وكما تم تقدیمھا. 2023-2019المؤتمر أولویات القسم لألعوام من  اعتمد
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 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 

 
 لجنة القرارات على النحو التالي: اأحالتھ تينظر المؤتمر في المقترحات ال

 
 2.0: حملة السیاحة النھریة 1المقترح 

 
 كما تم تقدیمھ. المقترحالمؤتمر  اعتمد

 
 : معاییر العمل والرعایة والسالمة المحّسنین على الصعیدین الدولي واإلقلیمي12المقترح 

 لألطقم العاملة في المالحة الداخلیة في البلدان النامیة
 

 مع التعدیل األول كما تم تقدیمھ. المقترحالمؤتمر  اعتمد
 

 : تحسین فاعلیة عمل قسم المالحة الداخلیة20المقترح 
 

 كما تم تقدیمھ. المقترحالمؤتمر  اعتمد
 

 : قوارب السحب وقوارب القطر24المقترح 
 

 مع التعدیل األول كما تم تقدیمھ. المقترحالمؤتمر  اعتمد
 
 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

 تم انتخاب التالیة من قبل المؤتمر:
 

 ، روسیا SURیوري سوخوروكوف،  الرئیس
 ، بنغالدشBNSFآشیكوالم كودھري,  نائب الرئیس (آسیا /الھادئ) 

 ، بلجیكاACVTranscomجوریس كیركوفز,  نائب الرئیس (أوروبا)
 ، األرجنتینCPOFPCMخولیو غونزالیس,  نائب الرئیس (أمریكا الالتینیة/الكاریبي)

 ، الوالیات المتحدة األمریكیةILWUتیري ماست,  نائب الرئیس (امریكا الشمالیة)
 ، فرنساCFDTفالیري الترون,  ممثلة النساء العامالت بالنقل

 ، األرجنتینCPOFPCMسینثیا دیاز,  ممثل عمال النقل الشباب 
 

 .1الملحق  في نة قسم المالحة الداخلیة والمرفقتكوین لجعلى المؤتمر  اتفق
 

 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند 
 

 الجائزة الذھبیة

 وذلك ITFاألمین العام للـ نِك براملي، من قبل  على االنتھاء، رئاستھالتي قاربت مّدة  للرئیستم تقدیم جائزة ذھبیة 
، ولحفظ وتعزیزھا الدفاع عن مصالح ھؤالء العمال وألجل، العالمیینللخدمات الجلیلة المقدمة في سبیل قضیة عمال النقل 

  .اتحقوق وحریات االتحاد
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 1الملحق 
 

 الداخلیّةالمالحة  قسملجنة 
 2018أكتوبر  18من  اعتبارا

 
 مسئولي القسم

 ، روسیا SURیوري سوخوروكوف،  الرئیس
 ، بنغالدشBNSFآشیكوالم كودھري,  نائب الرئیس (آسیا /الھادئ) 

 ، بلجیكاACVTranscomجوریس كیركوفز,  نائب الرئیس (أوروبا)
 ، األرجنتینCPOFPCMخولیو غونزالیس,  نائب الرئیس (أمریكا الالتینیة/الكاریبي)

 ، الوالیات المتحدة األمریكیةILWUتیري ماست,  نائب الرئیس (امریكا الشمالیة)
 ، فرنساCFDTفالیري الترون,  ممثلة النساء العامالت بالنقل

 ، األرجنتینCPOFPCMسینثیا دیاز,  ممثل عمال النقل الشباب 
 أفریقیا
 شاغر الرئیس

  العالم العربي
 شاغر الرئیس

  آسیا الھادئ
 بنغالدش، BNSFآشیكوالم كودھري,  الرئیس 

  )ETFأوروبا (قسم الممرات المائیة الداخلیة في الـ
 ، بلجیكاACVTranscomجوریس كیركوفز,  الرئیس

 ، فرنساFGTE-CFDTفالیري الترون,  ممثلة النساء العامالت بالنقلو نائب الرئیس
 ، كرواتیاSPHا میسیك، كلو ممثل عمال النقل الشبابو نائب الرئیس
 ، بلجیكاBTBجاك كیرخوف،  الحوار االجتماعيرئیس و نائب الرئیس

  أمریكا الالتینیة/الكاریبي
 ، األرجنتینCPOFPCMخولیو غونزالیس إنفرسون,  الرئیس 
 ، البرازیلCONTTMAFریكاردو بونزي,   نائب الرئیس 

 ، فنزویالFBTTTدانییل ھیفیا,   نائب الرئیس
 
 


