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 اإلتحاد الدولي لعمال النقل
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  16سنغافورة، 

 ماكمؤتمر قسم صید األس
 

 التقریر
 

  2018 أكتوبر 16 فيماك األس صید قسم مؤتمر انعقد
 

 إقرار جدول األعمالمن جدول األعمال:  1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. اعتمد
 

 المقرر والممثلین والمراقبین انتخابمن جدول األعمال:  2البند 
 

 تم انتخاب خورخي ألیخاندرو فارغاس ُمقّرراً.
 انتخب ھیدیو كون (الیابان) وكاتیشي ماسموال (جنوب أفریقیا) مراقبین.

 ) كممثّلین.الترون (فرنسا) وجیرونیمو دیفید مولینا (األرجنتین تم انتخاب كل من فالیري
 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
 

شھد المؤتمر متحدثین من المشاركین  عرضاً حول وثیقة موضوع الكونغرس، والتي ركزت على أولویات القسم. مساعد األمین العامقدم 
 األساسیة كالتالي: استجابةً للعرض، وكانت المشاكل

 
٪ من أساطیلھم قدیمةٌ جداً، 50التفصیل، حیث أّن  لألرجنتین، كانت األتمتة موضوعاً یحتاج إلى النظر فیھ بقدر كبیر من بالنسبة •

 من تصور األتمتة؛ لذلك لم تتمكن األرجنتین
 ارد لتجدید األسطول وعدم وجود عمال؛إذا لم تكن ھناك سیاسة مستدامة لصید األسماك، فقد تؤدي األتمتة إلى عدم وجود مو •
مناطق أخرى، وال سیما  التكنولوجیة بشكل رئیسي في آسیا، ولكن تم االعتراف أیضاً بضرورة التركیز في تم تركیز التطورات •

 في أمریكا الالتینیة؛
 آثار األتمتة لم تكن نفسھا في كّلٍ من البلدان؛ •
ھناك حاجة إلى المزید  ، وكانت التطورات واضحة ولكن لم یزل2014عام زیادة طفیفة منذ قسم صید السمك  شھدت عضویة  •

 و من العمل الذي یجب القیام بھ؛
 .188تصدیقاً على اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم  12كان ھناك  •

 
 

 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا. اعتمد
 
 

 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 
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یتعلق باستغالل العمال المھاجرین  وذلك فیما ساو بو ھتومعلومات جدیدة عن مشروع تایلند إلى جانب  جون ھارتو قدم
 التي تتم مواجھتھا وعمل شبكة حقوق المصائد. اآلسیویین في جمیع أنحاء آسیا، والقضایا

 
ى استدعاء قضیّة محكمة في وزارة العدل حول آخر المستجدات بشأن العمال المھاجرین في إیرلندا، إضافة إل كین فلیمینغ قدم

 .2018عقدھا في أواخر نوفمبر  صناعة صید األسماك والتي من المقرر
 

 خالل المناقشة، تم إبداء التعلیقات اآلتیة:
 كانت التطورات التكنولوجیة في القطاع إیجابیة بشكل رئیسي ألنھا ساعدت في القضاء على العمل القسري؛ •
 ود عمال منظمین وحمالت ھادفة تركز على تجار التجزئة؛كان من المھم وج •
 مع بدء تایلند في االنصیاع للقوانین، كان من المتصور أن دوالً أخرى في آسیا سوف تتبع ذلك وتقوم بالمثل؛ •
 و ؛في النضال في تایلندساعدت وسائل اإلعالم  •
وكینغ أوسكار، إضافةً إلى ماركات األسماك األخرى بالعمل مع النقابة التایلندیّة ومالك جون ویست  ITFسیقوم الـ  •

  لمراقبة قواعد السلوك الخاّصة بھم وعملیّة تطویر طاقم التفتیش الخاص بھم لضمان تنفیذھا بفعّالّیة.
 
 
 

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

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

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

 : صید السمك26المقترح 
 

 ألن النقابة العامة البحریة لمدغشقر 1تعدیل االقتراح كما ورد في التعدیل  تعذر المقترح على النحو المقدم.المؤتمر  اعتمد
(SYGMMA) المؤتمر على مناقشتھا في  وافقوبالتالي  للنقابات،تتمكن من حضور الكونجرس بسبب القضایا الداخلیة  لم

 .صید السمكاالجتماع القادم للجنة قسم 
 
 

 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 
 

 تم انتخاب التالیة من قبل المؤتمر:
 

 ، النرویجNSUجوني ھانسن,  الرئیس
 ، الیابانJSUكینجي تاكاھاشي،  للرئیسالنائب األول 

 ، األرجنتینSOMUإینجل خوان نافارو،  النائب الثاني للرئیس
 ، فرنساCFDTسیلفي روكس،  ممثلة النساء العامالت بالنقل

 ، األرجنتین SOMU، خورخي ألیخاندرو فارغاس ممثل عمال النقل الشباب
 

، وبعد ذلك وافق على تكوین ، بما یعكس التوزیع اإلقلیميللجنة القسم ةعشر لألعضاء العادیین الستالترشیحات المؤتمر األمانة بتأكید  كلف
 .1الملحق في  ةالمرفق ،لصیدالجنة قسم 
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 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند 
 

 لم یكن ھناك أیّة بنود أخرى للمناقشة.
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 1الملحق 
 

 لجنة قسم صید السمك
 2018أكتوبر  16إعتباراً من 

 
 مسئولي القسم

 ، النرویجNSUجوني ھانسن,  الرئیس
 ، الیابانJSUكینجي تاكاھاشي،  النائب األول للرئیس
 ، األرجنتینSOMUإینجل خوان نافارو،  النائب الثاني للرئیس

 ، فرنساCFDTسیلفي روكس،  ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، األرجنتین SOMU، ألیخاندرو فارغاسخورخي  ممثل عمال النقل الشباب

 أفریقیا
 ، مدغشقرSYGMMAھارنوني لوسین رازا فیدایبي,  الرئیس

 ، توغوFESYTRATعبده درمان آدم محمدو,  نائب الرئیس
 شاغر نائب الرئیس
  العالم العربي

 شاغر الرئیس
  آسیا الھادئ

 ، الیابانJSUكینجي تاكاھاشي،  الرئیس 
 ، كوریاFKSUتاي كیل تشونج,  نائب الرئیس
 ، إندونیسیا KPIجینتا سومارالن،  نائب الرئیس
 شاغر  نائب الرئیس

  )ETF( أوروبا
 ، إسبانیاCC.OOجوان مانویل تروجیلو,  الرئیس

 ، الدینمارك3Fفلیمینج سمدیت,  النائب األول للرئیس
 ، فرنساCFDTسیلفي روكس،  ممثلة النساء العامالت بالنقل

 ، أیسلنداFFSÍآرني بجارنسون,  عضو
 ، بلجیكاACV-Transcomمیشال كالیس,  عضو
 ، روسیاSURبیتر أوسیشانسكي,  عضو
 شاغر عضو

  أمریكا الالتینیة/ الكاریبي
 ، األرجنتینSOMUإینجل خوان نافارو،  الرئیس 

 ، تشیليSIOMOTاریك البرتو ریفو باز,  نائب الرئیس
 ، البرازیلFNTTAAلویس بینتیدادو,  نائب الرئیس

 ، األرجنتینCJOMNھرنان فالیرا,  نائب الرئیس (الشباب)
  أمركا الشمالیة

 شاغر الرئیس
 


