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 الدولي لعمال النقل االتحاد
 

 الكونغرس الرابع واألربعون
 2018أكتوبر  16سنغافورة، 

 مؤتمر قسم عمال الرصیف
 

 التقریر
 

 2018أكتوبر  16في  الرصیف عمال قسم مؤتمر انعقد
 

 إقرار جدول األعمالمن جدول األعمال:  1البند 
 

 المؤتمر جدول األعمال وكما تم تقدیمھ. اعتمد
 

 المقرر والممثلین والمراقبین انتخابمن جدول األعمال:  2البند 
 

 .ُمقّرراً تم انتخاب دان كاسك (كندا) 
 .كمراقبینتم انتخاب آدم تیلسكي (بولندا) وفكتوریا ھلیبس (أسترالیا) 

 .ممثلیننغ (غانا) ومایو أوروغایو فیرناندیس (البرازیل) كورانتی-تم انتخاب دانیال أوسو
 

 من جدول األعمال: وثیقة موضوع الكونغرس 3البند 
 

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

 
 المؤتمر وثیقة موضوع الكونغرس وكما تم تقدیمھا. أقر

 
 من جدول األعمال: برنامج العمل 4البند 

 
تقریراً حول  المنسق البحريالكونغرس. قدم  في وثیقة موضوع تم طرحھاعرضاً یتعلق بخواص القسم كما  توروالنوقدم 

 ، یتخلص باآلتي:ICTSI ت الحاویات الدولیّة)(خدمات محّطا عمل حملةمستجدات العمل الجاري في 
 أسوأ سجل خروقات لحقوق العاملین؛ العالمیة كان لھا ICTSIإن شبكة  •
 ، إندونیسیا وأسترالیا؛بابوا غینیا الجدیدةباكستان، األساسیة قد ركزت على مدغشقر،  إن خطة الحملة •
 ؛النقابة ضمنقد توقف العمل في مدغشقر مؤقتاً ویرجع ذلك إلى مشاكل قانونیة داخلیة  •
لمشاورات اتفاقیة التفاوض باكستان عن طریق الدعم المستمر و بابوا غینیا الجدیدةسیستمر التركیز على  •

 ؛CBA’s) ـال( الجماعي
الدعم من طاقم التفتیش  مستندین إلىالعراق، البلدان المستھدفة مستقبالً ستكون من بلدان أمیركا الالتینیة، و •

 ؛ITFلـ الخاص با
 المتنازع علیھ في إندونیسیا. االنتساب بالحدیث عنسیقوم المجلس التنفیذي المقبل  •
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 عقب، كراتشيفي  ICTSIباكستان، والتي تقوم بتنظیم العمال في مرافئ منتسبة مؤخراً من رحب المؤتمر بثالث نقابات 
 الجھود التنظیمیة التي بذلتھا الحملة.

 
یناء م) في VICT) (فكتوریا حاویات العالمیةالسترالیا إلعالن (محطة ألبحریة النقابة المن  المقدمالطلب  المؤتمر إلىأشار 

 أشاركذلك ). AMOU( المسؤولین البحریین األسترالیینبالنسبة للرؤى المختلفة الخاصة بنقابة  مواءمة كمیناء ملبورن
الطلب األصلي  عقب، ITFالـ بما یتعلق بالتحقیق الجاري من قبل  ITFللـ تقریر مدقق الحسابات الداخلي إلى المؤتمر 

 .2018 مایوالمستلم في 
 

. نتائج مواءمةال من موانئ محطة الحاویات ، دعا المؤتمر إلى تصویت األعضاء على إمكانیة إعالنبعد نقاش ھذه القضیّة
 السري كانت على الشكل التالي:االقتراع 

 %)97.87( نقابة 75لـ صوتاً  213067 نعم:
 %)0.94( نقابات 3لـ صوتاً  2040 ال:

 %)1.19صوتاً ( 2594 بـنقابات  3  :عن التصویت امتناع
 بطاقات اقتراع مرفوضة 3
 

میناء  ملبورن میناء في) VICT(محطة الحاویات العالمیة فكتوریا) (المؤتمر  أعلنبناًء على نتائج تصویت األعضاء، 
 في السابع عشر من أكتوبر للدراسة والتدقیق. الرصیف. ترجع نتائج التصویت إلى مؤتمر البحارة وعمال مواءمة

 
على عمال  مثّلتھ واألثر السلبي الذي تباحث المؤتمر مطوالً حول وثیقة موضوع الكونغرس، في موضوع األتمتة تحدیداً 

انت القضیتان األساس المطروحتان من قبل العدید من المتحدثین أن األتمتة ال یمكن أن تقود إلى حول العالم. ك الرصیف
ذلك ضمن نتائج وثیقة موضوع الكونغرس  إدراجالمؤتمر على أن یتم  حث" بعد اآلن. إلغاء التنظیم" و "الزعزعة النقابیة"

 للمضي قدماً. ITFالـ وأن تشكل جزءاً من استراتیجیات 
 

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

 من جدول األعمال: المقترحات 5البند 
 

 بحر المواءمة –المتوسط : البحر األبیض 16المقترح 
 

ً  نظراً لضیق الوقت  وافق أكتوبر، 17الرصیف المشترك في إلى مؤتمر البحارة وعمال  ولكون المقترح تم تسلیمھ أیضا
 المؤتمر على تأجیل المباحثات إلى حینھ.

 
 من جدول األعمال: االنتخابات 6البند 

 
 وانتخبت بالتزكیة: الترشیحاتتم استالم 

 
 ، أسترالیاMUAبادي كروملین،  الرئیس

 ، ألمانیاVER.DIتوربین سیبولد،  النائب األول للرئیس
 المتحدة األمیركیة، الوالیات ILWUویلي آدمز،  النائب الثاني للرئیس

 ، بلجیكاBTBمونیكا فیربیك،  ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، بلجیكاBTBنیك لوریدان،   ممثل عمال النقل الشباب
 ، كنداILWUفیري غومیز،  ممثل عمال النقل الشباب
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ذلك التوزیع  القسم، عاكسةً من خاللالمؤتمر السكرتاریة بأن تؤكد الترشیحات لألعضاء الستین العادیین في لجنة  كلّف
 .1ملحق رقم ال المرفق في، الموانئعمال  قسمللجنة  وبالتالي وافق على التكویناإلقلیمي 

 
 من جدول األعمال: أیة أعمال أخرى 7البند 

 
عن في الدفاع وفي المؤتمر للخدمة الممیزة في سبیل قضیة عمال النقل العالمیة،  تم منحھاإن الجوائز الذھبیة التالیة قد 

 االتحادات العمالیة.، ولحفظ حقوق وحریات وحمایتھا مصالح ھؤالء العمال
 (تم استالمھا من قبل شیروود كالرك بعد وفاة آن) غیاناآن آندرسون، نقابة الكتبة والعمال التجاریین،  •
 األمیركیة،، الوالیات المتحدة ILWUمكیلالرث، روبرت  •
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 1الملحق 
 

 لجنة قسم عمال الرصیف
 2018أكتوبر  16من  اعتبارا

 
 مسئولي القسم

 ، أسترالیاMUAبادي كروملین،  الرئیس
 ، ألمانیاVER.DIتوربین سیبولد،  النائب األول للرئیس
 األمیركیة، الوالیات المتحدة ILWUویلي آدمز،  النائب الثاني للرئیس

 ، بلجیكا BTBمونیكا فیربیك،  ممثلة النساء العامالت بالنقل
 ، كنداILWUفیري غومیز،  ممثل عمال النقل الشباب
 ، بلجیكاBTBنیك لوریدان،  ممثل عمال النقل الشباب

 أفریقیا
 بیریا، لیDOWULجاكي دو،  الرئیس

 ، كینیا DWUسایمون سانغ،  عضو عادي
 ، غابونUSYTZPOGفیلیب دجوال،  عضو عادي
  العالم العربي

 ، األردنGUPWمحمد منصور الدبیس،  الرئیس
 ، البحرینGFBTUسلمان السعد,  عضو عادي
  آسیا الھادئ

 ، كوریاKFPTWUسانغ سیك كیم،  الرئیس 
 ، سینغافوره SPWUأراسو دورایا سامي،  عضو عادي
 ، نیوزیلندا MUNZجو فلیت وود،  عضو عادي
 ، الیابان Zenkoku-Kowanكیني تشیرو إیتویا،  عضو عادي
 ، الھند CPSAبي إم محمد حنیف،  عضو عادي

  )ETFأوروبا ( 
 ، النرویج NTFسامیولسن، -تیرجي فن الرئیس

 ، بلجیكاBTBمارك لوریدان،  عضو عادي
 ، المملكة المتحدة UNITEستیف بیغز،  عضو عادي
 ، التفیا UTAFألیكسجز ھولودنوكس،  عضو عادي

 ، ھولنداFNVنیك ستام، عضو عادي 
 ، أسبانیا SMC UGTجوزیھ مانویل بیریز فیغا،  عضو عادي

  أمریكا الالتینیة/ الكاریبي 
 ، البرازیل CONTTMAمایو أوروغوایو فرناندز،  الرئیس 

 ، باربادوسBMUدوني ھاورد،  عضو عادي
 ، األرجنتین SGGMروبرتو كوریا،  عضو عادي

 ، غواتیماالSTEPWماینورسیجاجیس باریالس،  عضو عادي 
  أمركا الشمالیة

 ، الوالیات المتحدةILAجون بیكر،  الرئیس
 ، كندا ILWUروب آشتون،  عضو عادي

 
 
 


