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نشرة بحارة الـITF رقم 2016/30
صدر هذا العدد في عام 2016 من قبل االتحاد الدولي لعمال النقل )ITF(،                                                                   ، المملكة المتحدة
وتتوفر نسخ من نشرة البحارة باللغات )اإلنجليزية والعربية والصينية واأللمانية واإلندونيسية واليابانية والبولندية والمينمارية والروسية
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النسخة العربية: ترجمة: عبداهلل عصام، تصميم: خلف بعالوي، مراجعة: بالل ملكاوي

اإلتحاد الدولي لعمال النقل )ITF( هو إتحاد نقابات دولي لنقابات النقل، ويمثل ما يقارب من 4,5 مليون عامل نقل من 700 نقابة في ما يقارب 150 
دولة، ويضم بما في ذلك ما يقارب من 260,000 بحار. وهو مقسم إلى ثماني أقسام قطاعية هي: البحارة، صيادو السمك، المالحة الداخلية، 
الرصيف، السكك، نقل الطرق، الطيران المدني وخدمات السياحة. ويمثل عمال النقل حول العالم والتضامن. ولدى الـITF 144 مفتش ونقطة اتصال 

يعملون في الموانئ حول العالم.

60/49, Borough Road, London SE1 1DR 

دليل قابل 
للسحب والنسخ

ثماني صفحات من عناوين
 اإلتصال والنصائح



 ITFفــي ميانمــار. بــدأ الـ IFOMS يســعدنا أن نقــدم لكــم واحــدة مــن أحــدث نقاباتنــا - نقابــة
ــوا يعملــون علــى  ــن كان ــم الدعــم لمجموعــة محليــة مــن البحــارة الذي عــام 2014 بتقدي
تطويــر إتحــاد عمالــي ديمقراطــي ومســتقل. لــم نكــن نتوقــع كــم ســيكون ذلــك ملهمــاً 
فــي دولــة ذات تاريــخ صعــب وحاضــر ملــيء بالتحديــات. وبالفعــل، تمكنــت IFOMS من جذب 
ــد مــن  أعــداد كبيــرة مــن األعضــاء كمــا ســترون فــي العــدد، وتمكنــت مــن تحقيــق العدي

اإلنتصارات نيابة عنهم.

ومــن المحــزن، أنــه كان للنزاعــات العالميــة هــذا العــام تأثيــرات كبيــرة ملحوظــة علــى قطــاع 
المالحــة البحريــة. لقــد شــاهدنا بقلــق شــديد أزمــة الهجــرة المأســاوية، حيــث أجبــر أفــراد 
ــرة  ــة كبي ــلك رحل ــرى وس ــن أخ ــي أماك ــوريا وف ــي س ــم ف ــن منازله ــرار م ــى الف ــالت عل وعائ
وخطيــرة عبــر البحــر األبيــض المتوســط. نســلط الضــوء هنــا - وعــادةً ال يذكــر ذلــك - علــى 

الدور الذي لعبه البحارة في جهود اإلنقاذ.

إن تركيزنــا علــى الصحــة والرفاهيــة يأخــذ بالحســبان نتائــج المســح علــى البحــارة المتعلــق بفيــروس نقــص المناعة/اإليــدز 
واألبحــاث المتعلقــة فــي أكثــر األمــور الصحيــة التــي تقلــق النســاء البحــارة. ســوف نســتخدم تلــك النتائــج عندمــا نعمــل مع 
النقابــات لتلبيــة إحتياجاتكــم. ننصحكــم بآخــر دليــل حــول القضــاء علــى البلطجــة والتحــرش فــي أماكــن العمــل، والــذي 

قمنا بإصداره بالتعاون مع غرفة الشحن الدولية.

علــى الرغــم مــن أننــا نثنــي علــى التأثيــر اإليجابــي إلتفاقيــة العمــل البحــري )MLC( 2006 وكمــا يظهــر ذلــك فــي قصــص مــن 
الخطــوط األماميــة وفــي أماكــن أخــرى، إال أن لمفتشــينا ونقاباتنــا دور مســتمر يلعبونــه فــي تحقيــق العدالــة للبحــارة حــول 
العالــم. وبالعمــل عــن قــرب مــع ســلطات الموانــئ، ومنظمــات الرعايــة اإلجتماعيــة وآخريــن، فقــد تمكنــوا مــن إســتعادة رواتــب 

بأثر رجعي، ومعالجة ظروف سيئة على متن السفن، ومساعدة بحارة مهجورين في العودة إلى أوطانهم.

ــي  ــم ف ــم لك ــم الدع ــم بتقدي ــهم وإلتزامه ــا بحماس ــام 2015 إعجابن ــا ع ــوا لن ــن إنضم ــدد الذي ــون الُج ــار المفتش ــد أث لق
ــطاء  ــفن، والنش ــاء الس ــركات بن ــاط، وش ــة، الضب ــى، القباطن ــب األول ــن الرت ــدة م ــة الجدي ــى المجموع ــرف عل ــم. تع كفاحك
النقابييــن، والذيــن هــم اآلن جــزءاً مــن شــبكتنا العالميــة التــي تشــمل 144 مفتــش ونقطــة اتصــال ويعملــون ســوية معكــم 

- وما يقارب من 260,000 بحار يمثلهم الـITF - لتحقيق ظروف عمل أفضل.

يوجــد أيضــاً هنــاك دليــل قابــل للســحب ملــيء بالنصائــح والمعلومــات حــول كيفيــة الحصــول علــى مســاعدة عنــد الحاجــة 
لها.

لذلــك إن لــم تكــن مقتنعــاً حتــى اآلن، فإننــا نتوقــع بــأن تذكــرك هــذه القصــص بالقــوة الجماعيــة النشــطة التــي تعرضهــا 
ً النقابات. تأكد من أن ال تقف وحيدا

ستيفن كوتون
ITFاألمين العام للـ

ترحيب
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4FOC

حملة الـITF ألعالم المواءمة )FOC( باألرقام

السفن والبحارة المغطيين 
ITF بإتفاقيات

)وحتى صدور هذه النشرة(

258,457
وظيفة مغطاة 

بإتفاقيات

 ITFمفتشو الـ
)2015(

عدد السفن التي تم تفتيشها مقسمة إلى عدد دون وجود مشاكل وإلى عدد وجد 
عليه مشاكل

 عدد التفتيشات 9,717

    بوجود مشاكل 6,684

       دون وجود مشاكل 3,033

أكثر خمس مشاكل وحسب
ITFالنوع وجدت خالل تفتيشات الـ

)2014(

مجموع الرواتب 
المستعادة بأثر 

رجعي
)2015(

 رواتب متأخرة 1,713

 خرق للعقد 1,397

 عدم اإللتزام بالمعايير الدولية 831

 إنتهاكات ألسس مناولة البضائع 320

 طبية 260

11,108
المجموع الكلي لعدد 

ITFإتفاقيات الـ

دوالر أمريكي
35,807,057
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5 الحياة في 
البحر

قصص 
من الخطوط 

األمــامـــيـــة
عمال الرصيف يفوزون بإتفاقية ITF على سفن أعالم المواءمة

ناضل عمال الرصيف بميناء إيسبيرغ الدنماركي بنجاح للتوصل إلى إتفاقية ITF على سفن أعالم المواءمة، 
التقرير لمورتن باش، مفتش الـITF في الدنمارك.

عنـد وصـول سـفينة ريـد سـيدار 
لتحميـل  إيسـبيرغ  مينـاء  إلـى 
الريـاح،  علـى  تعمـل  محـركات 
طالـب عمـال الرصيف السـفينة 
بتوقيـع  أللمانيـا  المملوكـة 

.ITF إتفاقية

علـم  ترفـع  سـيدار  ريـد  سـفينة 
جزيـرة مارشـال ومملوكة لشـركة 
MACS GmbH& Co، وهـي شـركة 
برفضهـا  ومعروفـة  بحـري  نقـل 
أن  وحيـث   .ITF إتفاقيـة  توقيـع 
للشـركة أربعـة سـفن أخـرى مـن 
 )FOC( المواءمـة  أعـالم  سـفن 
يُفتـرض أن تقـوم خـالل عـام 2015 
بتحميـل قطـع تتعلـق بطواحيـن 
الهـواء مـن مينـاء إيسـبيرغ، فقـد 
الضغـط  الرصيـف  عمـال  كثـف 

على المالك.

أدى ذلـك إلـى عقـد إجتمـاع عاجل 
علـى متن السـفينة - حيث ال زالت 
السـفينة تقـوم بالتحميل -، حيث 
إلـي  باالضافـة  حضـرت االجتمـاع 

ثالثـة أشـخاص : فريـدي نيلسـين 
عن مالـك الشـركة من هامبـورغ،، 
وممثـال عـن نقابـة الرصيـف فـي 
شـركة  عـن  وممثـالً  إيسـبيرغ، 

الشحن والتفريغ بلو ووتر. 

كانـت المفاوضـات صعبـة، ولكـن 
إلـى  التوصـل  النهايـة  فـي  تـم 
ووتـر.  بلـو  شـركة  مـع  إتفاقيـة 
وتضمنـت اإلتفاقيـة عـدم تحميل 
سـفن  مـن  سـفينة  أي  تفريـغ  أو 
مينـاء  تـؤم  المواءمـة  أعـالم 
علـى  توقيعهـا  دون  إيسـبيرغ 

.ITF إتفاقية

لعمـال  كبيـراً  ذلـك نصـراً  يعتبـر 
رصيف إيسـبيرغ، الذيـن كانوا على 
قوتهـم  إلسـتخدام  إسـتعداد 
مـع  الدولـي  التضامـن  إلظهـار 
البحـارة العاملين على متن سـفن 
مـن  وللتأكـد  المواءمـة  أعـالم 
وظـروف  رواتـب  علـى  حصولهـم 
عمـل الئقـة. نوجـُه لهـم ولفريدي 

نيلسن الشكر الخاص. 

"لن يتم تحميل أو تفريغ أي سفينة من سفن أعالم المواءمة في ميناء 
"ITF إيسبيرغ ما لم توقع على إتفاقية
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الحياة في 6
البحر

إضـــراب علـــى متـــن 
السفينة!

يشرح كيم هاي كيونغ منسق الـITF في كوريا 
قضية بيليفي الناجحة

لقـد طفـح الكيـل مـع أعضـاء الطاقـم األربعـة عشـر علـى متـن 
سـفينة بيليفـي. فهـم يسـعون للحصول علـى رواتبهـم المتأخرة 
منـذ آب وبلـغ مجموعهـا 84,000 دوالر، ولكن دون فائـدة. لذلك قاموا 
وفـي منتصـف تشـرين الثانـي 2015 باللجـوء إلى إضـراب برفضهم 

فتح غطاء الحجرة.

عندمـا قـام الضابـط الثانـي باإلتصـال بالــITF، قمنـا بدورنـا بإبـالغ 
ضابط سـيطرة دولـة المينـاء )PSC(. قمنا سـويًة بتفتيش السـفينة 
التـي كانـت بمينـاء أولسـان فـي كوريـا. أكد لنـا ذلك بـأن الرجـال لم 
يتسـلموا رواتبهم عن أشـهر آب، أيلول، وتشـرين األول، وأن المالك كان 
قـد هددهـم باإلعتقال من الشـرطة. وشـعر الطاقم بالغبطـة عندما 

أخبرناهم بأن ذلك ال يمكن أن يحصل.

قـال لنـا مالك السـفينة وهـي مجموعـة نيـو مارليـن تكنولوجيز في 
فالديفوسـتوك بـأن رواتـب شـهر آب قد تـم دفعهـا وألقى اللـوم على 
الطاقـم لقيامهـم باإلضـراب. قمنا بشـرح الوضـع القانونـي وأبلغناه 
بأننـا قمنـا باإلتصـال مـع نقابـة الرصيـف المحليـة. وقمنـا أيضـاً 
بالتحذيـر بـأن سـيطرة دولـة المينـاء )PSC( سـوف تقـوم بالتفتيـش 
على السـفينة يـوم اإلثنين القـادم وسـوف تعتقل السـفينة لخرقها 
إتفاقيـة العمـل البحـري MLC 2006 إن لـم يتـم دفـع جميـع الرواتـب 

المتأخرة.

شـكل ذلك قلقاً للمالـك ووعد بالدفـع للطاقم عندما تصل سـفينة 
بيليفـي إلـى فالديفوسـتوك. سـاور الطاقم خوفـا من أن يتـم طردهم 
 ITFمـن العمل بعد ذلـك، لذلك شـجعناهم على اإلتصـال بمفتش الـ

أو بنقابة البحارة الروسية )SUR( عند مواجهة أي مشكلة.

لحسن الحظ، فقد تسلموا رواتبهم المتأخرة وأغلقت القضية. 

التفتيش يوقف البحارة 
عن تربيط الحاويات 

ــاء  ــي مين ــي، ف ــورز ديلك ــش الـــITF، غريزغ ــف مفت اكتش
ــام  ــتخدمون للقي ــارة يس ــدا، أن البح ــي بولن ــك ف غدانس

بأعمال مخصصة لعمال الرصيف.

من  العديد  إكتشاف  تم 
للصحة  الجدية  اإلنتهاكات 
تفتيشية  جولة  خالل  والسالمة 
من  شيبرز  كاثرينا  سفينة  على 
نقابة  قادة  من  وإثنان   ITFالـ قبل 

.NSZZ الرصيف البولندية

ترفع  التي  الحاويات  كانت سفينة 
قبل  من  وتشغل  القبرصي  العلم 
في  رست  قد  فيدر  يوني  شركة 
عندما  للحاويات  غدانسك  ميناء 

صعدنا إلى متن السفينة.

إكتشفناها  التي  القضايا  بين  من 
كان  والتفريغ  للتحميل  الممر  أن 
غير آمن - حيث يشكل ذلك تهديدا 
على حياة البحارة وعمال الرصيف 
واآلخرين سواء على متن السفينة 

 NSZZ نقابة  قامت  الممر.  في  أو 
الشحن  عملية  بوقف  الفور  على 

حتى يتم إصالح اإلعطال.

البحارة  أن  ذلك  بعد  إكتشفنا 
الحاويات.  تربيط  بعمل  يقومون 
عمال  لشرط  خرقا  ذلك  وشكل 
الرصيف المنصوص عليه بإتفاقية 
السفينة مع الـITF والتي كانت قد 

وقعت مع ناوتليس الدولية.

نقابة  وطالبت  الكيل!  طفح  لقد 
عمليات  كل  تتوقف  بأن   NSZZ
البحارة  قبل  من  الحاويات  تربيط 
على  العملية  تتم  وأن  الفور  وعلى 
محترفين  رصيف  عمال  أيدي 
القيام بذلك بشكل  ومدربين على 
زيادة  تمت  التالي  اليوم  وفي  آمن. 
عدد عمال الرصيف بثالثة أشخاص 

مؤهلين.

على  التأكيد  على  تفتيشنا  وأكد 
عمليات  أثناء  الظروف  سالمة 
التربيط والمرور في الميناء، وأبحرت 
وجهتها  إلى  ذلك  بعد  السفينة 

الالحقة. 

اإلعادة إلى الوطن 
لطاقم روماني 

مهجور

كتب أدريان ميهالكيويو 
مفتش الـITF في رومانيا 

عن تحقيق فوز سريع 
لبحارة تم هجرهم في 

تونس. 

تلقينـا نـداء إسـتغاثة مـن بحـار 
علـى متـن سـفينة إسـيرات فـي 

تونس وكان ذلك في أيلول 2015.

وقال أنـه تم التخلي عن السـفينة 
في بداية شـهر آب، بعـد أن كان تم 
إعتقالهـا فـي مينـاء قابـس. ولـم 
يتسـلم الطاقم الروماني وعددهم 
وكانـت  تمـوز.  منـذ  رواتبهـم   20
األحوال على متن السـفينة سـيئة 
تبريـد  مكيفـات  توجـد  ال   - جـدا 
)بينمـا كانـت درجـات الحـرارة فـي 
الخارج تزيـد على 40 درجـة مئوية( 

وال ميـاه للشـرب، ونقـص حـاد في 
ألفـراد  أدويـة  توجـد  وال  الطعـام، 
الطاقـم المرضـى وال يوجـد ديـزل. 
وتأكـد لي ذلـك أثناء زيارتـي التالية 

للسفينة.

قـام بعـض األقـارب باإلتصـال مـع 
الرومانيـة  البحريـة  السـلطات 
 )SLN( لذلـك بـدأت نقابـة ،)RNA(
ضـد  قانونيـة  إجـراءات   ITFوالــ
وكالـة توظيـف الطاقـم. ويحكـم 
 - الـذي صـدر عـام 1997  القانـون 
والشـكر عائـد بسـن ذلـك القانون 
لنقابـة SLN - فإنـه يتوجـب علـى 
الطواقـم  توظيـف  وكاالت  كل 
فـي  الطواقـم  لتعويـض  التأميـن 
حـاالت هجـر البحـارة والتأكـد من 
إيجـاد عمـل بديل لهـم أو إعادتهم 

إلى األوطان.

بإقنـاع   SLN ونقابـة   ITFالــ قـام 
مشـغل السـفينة القيام بالطلب 
من سـلطة دولـة العلـم مولدافيا 
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7  الحياة في
البحر

جديـدة  شـهادة  تصـدر  لكـي 
للتطقيـم اآلمـن بعـدد أقـل مـن 
أعضـاء الطاقم الحالـي أثناء فترة 
إحتجاز السـفينة، وتزويـد الطاقم 
وقـام  والوقـود.  والطعـام  بالميـاه 
القنصـل الروماني بزيارة السـفينة 
المينـاء  سـلطة  مـع  والتوسـط 
أفـراد  بقيـة  بإعـادة  للسـماح 

الطاقم بالعودة إلى أوطانهم.

ومــع نهايــة شــهر أيلــول، تســلم 
جميــع أعضــاء الطاقــم رواتبهــم 
لهــم  وتوفــرت  المتأخــرة، 
العالجــات الطبيــة المناســبة، 

وأعيد البحارة إلى أوطانهم. 

فرصــة لقــاء عرضــي تــؤدي إلى 
العالج الطبي المناسب 

يشرح هنا مات بورسيل، مساعد التنسيق للـITF في 
أستراليا، كيف أدى لقاء عرضي إلى تلقي بحار فلبيني 

العالج الطبي المناسب والهام. 

إنـه حقاً عالـم صغير، كمـا تبين 
برنـاردو  الثانـي  للمهنـدس  ذلـك 
ولمصلحته عندمـا نُقل كمريض 
بينمـا كان يعمـل علـى سـفينة 

صني سمايل المملوكة لليابان.

كان لـه موعـد مع دكتـور إخصائي 
قلـب فـي مستشـفى هنتـر فـي 
مدينـة نيوكاسـتل فـي أسـتراليا، 
إجـراء  إلـى  بحاجـة  كان  حيـث 

عملية جراحية.

قـال برناردو للمستشـار الطبي بأن 
مـدراء سـفينته يحاولـون إعادتـه 
وألن  العمليـة.  إلجـراء  بلـده  إلـى 
الطبيـب إعتقـد أن ذلـك قـد يؤدي 
قـرر  فقـد  لمريضـه،  كارثـة  إلـى 

إتخاذ اإلجراء المناسب.

بـروس  المستشـار  أن  وتبيـن 
بمعالجـة  أيضـاً  يقـوم  باسـتيون 
بيتـر موريـس - وهـو وزيـر عمالـي 
فـي الثمانينات من القـرن الماضي 
 ITFوشـارك أيضاً بتأليف كتـاب الـ
الفـور  علـى  وقـام  العـار.  سـفن 
بـدوره  والـذي  باإلتصـال بموريـس، 
بـي.  باإلتصـال  الفـور  علـى  قـام 
بالطريقـة  تسـير  األمـور  وبـدأت 

المناسبة.

أوهيـرو،  فاسـو  مـن  وبمسـاعدة 
منسـق الــITF فـي اليابـان، وافـق 
علـى  أخيـرا  السـفينة  مـدراء 
السـماح لبرنـاردو بتلقـي العـالج 
حاولـوا  وعندمـا  أسـتراليا.  فـي 
تسـفيره إلى مانيـال مباشـرةً بعد 
العمليـة، قمنـا ثانية برفـض ذلك. 
تلقـى برنـاردو العنايـة الالزمة وفي 
النهايـة تمكـن مـن الطيـران إلـى 
بلـده مع زوجتـه وعلى درجـة رجال 

األعمال.

التعـاون  أن  القضيـة  هـذه  بينـت 
 ITFبيـن المفتشـين ومنسـقي الـ
- وبعـض المسـاعدة مـن اإلعالم - 
وجـه  فـي  جـداً  فعالـة  تكـون 

المعارضة التي نواجهها. 

إســتعادة مبالــغ كبيــرة بأثر 
رجعي لطاقم لتواني 

تشرح هنا مفتشة الـITF الجديدة، باربارا شيبلي، إعتقالها ألول 
سفينة وكيف أن الجهود المشتركة أدت إلى تمكين طاقم 

سفينة فينتا من إستعادة ما يقارب من 250,000 دوالر كرواتب 
بأثر رجعي. 

لم تكـن لنتمكن من الفـوز بهذه 
القضيـة الصعبـة والطويلـة لوال 
السـواحل،  خفـر  مسـاعدة 
المحليـة،  البحريـة  والمالحـة 
ونقابـة البحارة اللتوانيـة وآخرين 

كثر.

وكانت سـفينة فينتـا فقط واحدة 
من سـفن شركة الشـحن البحري 
المحجـوزة   )LISCO( اللتوانيـة 
بسـبب الدين، وكانـت قضيتها في 
شـهر  فـي  تكسـاس  محاكـم 

نيسان 2015.

قمنـا بالتدخـل فـي 9 تمـوز بعـد 
االتصـال بنا مـن مركـز البحارة في 
فيالدلفيـا نيابة عن طاقم سـفينة 
لتوانيـا  مـن  العشـرون  فينتـا 
وروسـيا. وصـل الـى مسـامعنا أن 
القبطـان يقـوم بتقنيـن الطعـام، 
ويهـدد بالعنـف، ويجهـد الطاقـم 
بالعمـل، ولـم تدفع رواتـب الطاقم 
ألكثـر مـن ثالثـة أشـهر، وتضغط 
عائـالت  بعـض  علـى  الشـركة 
إلسـقاط  لتوانيـا  فـي  البحـارة 

.ITFالدعوى بعد تدخل الـ

قمنـا أنـا ومرشـدي ريكي إيسـوبا 
ومنسـق الــITF من نقابـة البحارة 
أمريـكا  شـمال  فـي  الدوليـة 
عـن  للدفـاع  محامـي  بتأمييـن 

الطاقـم. وفـي الوقت نفسـه، قام 
مركز البحارة باالتصال بالكنيسـة 
لطلـب  وبالسـفير  اللتوانيـه 
وعملنـا  الغذائيـة،  المسـاعدات 
تلـك  لتوصيـل  التنسـيق  علـى 
 ITFالمسـاعدات. وقـام مفتـش الـ
انـدرو تشـيرنوف مـن نقابـة بحارة 
لتوانيا بالتحـدث للطاقم، وترجمة 
الرسـائل والقيام باألعمال الورقية. 
الطاقـم  معنويـات  وارتفعـت 
مـن  وبـدالً  الدعـم.  ذلـك  بسـبب 
فـي  بسـهولة  البضائـع  تفريـغ 
فيالدلفيـا وتـرك الطاقـم لنضـال 
الرواتـب  علـى  للحصـول   LISCO
والعـودة إلـى الوطـن، فقـد عملت 
البضائـع  مالكـة  الشـركة 
معنـا،  مانسـمان  سـالزغيتر 
وأنفقـوا أكثر مـن 1,5 مليـون دوالر 
لجعل السـفينة صالحـة لإليجار، 
وحتـى أنهم دفعـوا تكاليف الوقود 

حتى تصل السفينة إلى كندا.

فيالدلفيـا  فـي  الطاقـم  تلقـى 
معظـم المبلـغ المتأخـر والبالـغ 
إبحـار  وقبـل  دوالر   241,000
ريفيـرز،  ترويـز  إلـى  السـفينة 
 SIU وشـهدت فـي 9 أيلـول نقابـة
فـي كنـدا ومفتـش الــITF فينس 
غيانوبولـوس حصـول الطاقم على 
الدفعـة األخيـرة. وسـافر الطاقـم 

بعد يومان إلى بلدانهم. 
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البحر

 2012 عـام  السـويد  قامـت 
ألنهـا  تريـدر  أوشـيان  بمقاطعـة 
 ITF إتفاقيـة  البـالد بـدون  دخلـت 

موثقة.

عنـد الصعود إلـى متن السـفينة، 
وجـد مفتـش الــITF هـاكان أندري 
وفريدريـك بـراد بـأن بعـض الطاقم 
الفلبيني يتسـلمون رواتـب أقل من 
الحـد األدنـى المنصـوص عليه في 
عليـه  المنصـوص  الرواتـب  سـلم 
من قبـل منظمـة العمـل الدولية. 
مـع  الناجـح  بالتفـاوض  وقـام 

القبطـان  منـح  ليتـم  الشـركة 
جديـدة  عمـل  عقـود  والطاقـم 
إتفاقيـة  معاييـر  مـع  تتناسـب 

.ITF الـ

شـباط  فـي  الطاقـم  قـام  ولكـن 
2013 ببعث رسـائل نصية أخبروني 
بها بـأن الشـركة تحـاول إجبارهم 
علـى توقيـع عقـود جديـدة برواتب 

.ITFأقل، وطلبوا مساعدة الـ

قمـت بزيارة سـفينة أوشـيان تريدر 
روتـردام،  فـي  رسـت  عندمـا 

كل  إلغـاء  تـم  أنـه  وإكتشـفت 
العقـود التـي وقعـت في السـويد، 
ولـدى الطاقـم اآلن عقـود جديـدة 
قمـت  أن  وبعـد  أقـل.  وبرواتـب 
بالشـرح لهـم عـن حقوقهـم، قام 
11 مـن الطاقم الفلبينـي بالتوقيع 
علـى نمـوذج تخويـل كـي نتمكـن 
مـن إعتقـال السـفينة. ومـع ذلك، 
بسـحب  منهـم  سـبعة  قـام 

تخويلهم في اليوم الثاني.

قمنـا  لذلـك  جـداً،  قلقيـن  كنـا 
باإلتصال بشـركة محامـاة محلية، 

وبدأنـا القضيـة، وأدى ذلـك وعلـى 
إعتقـال  إلـى  السـرعة  وجـه 
الطاقـم.  عـن  نيابـًة  السـفينة 
وادعـت الشـركة مالكة السـفينة 
بـأن إجـراء الــITF في السـويد كان 
المحكمـة  ولكـن  قانونـي،  غيـر 

الهولندية كان لها رأيا آخر.

وبعـد  األول  تشـرين  شـهر  فـي 
سـنتان ونصـف، فـاز األربـع بحـارة 
لرواتبهـم  بتسـوية  الفلبينيـة 

المتأخرة مع الشركة. 

طاقم شجاع يفوز بمعركة 
يشرح هنا مفتش الـITF أسوين نوردرمير عن ذلك: لقد كانت معركة لثالثين شهر، ولكن شجاعة طاقم سفينة 

أوشيان تريدر آتت أكلها.

تطلـب إدارة البحريـة فـي منطقة 
مـن  أزوف  بحـر   - األسـود  البحـر 
مشـاكل  يعانـون  الذيـن  البحـارة 
مـن  مباشـرةً  المسـاعدة  طلـب 
مديـر المينـاء. وال يكون ذلـك دائما 
سـهالً علـى الطاقـم ليقومـوا به 
العـادة  وفـي  لذلـك  بأنفسـهم، 
لهـم  الرسـائل  بتجهيـز  نقـوم 
وأخذهـا لهـم على متن السـفينة 
إذا كانت السـفينة فـي مينائنا، أو 
إذا  اإللكترونـي  بالبريـد  إرسـالها 

كانت السفينة في البحر.

بحجـز  المينـاء  مديـر  قيـام  بعـد 
مـع  بالتفـاوض  نقـوم  السـفينة، 
الرواتـب  علـى  السـفينة  مالـك 
المتأخـرة. نُرسـل المعلومـات ذات 
العالقـة إلى مديـر المينـاء، وعلينا 
أيضـاً التأكد وتوفيـر معلومات بأن 
بمطالبـة  تقـم  لـم  النقابـة 
السـفينة.  مالـك  إلـى  منفصلـة 
وبعد دفـع الرواتب المتأخـرة، تقوم 
برفـع  المينـاء  دولـة  سـلطات 

.MLCالحجز بناء على إتفاقية الـ

تمكنـا ومنـذ عـام 2013 مـن حجز 
10 سـفن في البحر األسـود والفوز 
بلـغ  متأخـرة  رواتـب  بدفـع 
فـي  دوالر   335,000 مجموعهـا 

قضايـا تمـت تسـويتها حتـى اآلن. 
وبلغـت أكبـر دفعـة مـن الرواتـب 
المتأخـرة 210,000 دوالر مـن قبـل 
ليبيريـا  علـم  ترفـع  سـفينة 
ومملوكـة لهيرمان شـونينغ وكان 

ذلك في كانون األول 2013.

مـع  ناجـح  تعـاون  هنـاك  بينمـا 
سـلطات دولـة المينـاء )PSC( في 
موانئ تمرايـوك، وتامان، والقفقاس 
أننـا  إال  أزوف،  بحـر  فـي  وإيسـيك 
نواجـه مشـاكل في حجز السـفن 
إتفاقيـة  إنتهـاكات  علـى  بنـاء 
العمـل البحـري MLC فـي موانـئ 
فـي  تقـع  والتـي  روسـتوف،  مثـل 
باريـس.  تفاهـم  مذكـرة  منطقـة 
عواقـب  إلـى  ذلـك  سـبب  ويعـود 
ثالثـة  أن  حيـث  السـفن،  حجـز 
حجـوزات قد تؤدي إلى منـع اإلبحار 
أن  وحيـث  المنطقـة.  كل  فـي 
معظـم السـفن منخرطـة بتجارة 
الخـردة القيمة مع تركيـا، فإن إدارة 
البحرية تخشـى من إلحـاق الضرر 
بالموانـئ. فـي مثـل تلـك الحالـة، 
عـادة ما يتم حجز السـفن بسـبب 
إلـى  باإلضافـة  الفنيـة،  العيـوب 

عدم دفع الرواتب. 

استخدام ناجح إلتفاقية العمل البحري MLC وتعاون سيطرة دولة 
الميناء PSC في احتجاز سفن 

تعرف مناطق البحر األسود وبحر أزوف بالميل إلى عدم إلتزامهما بمعايير الشحن البحري المطلوبة وأكثر من 
اشتهارها بعدم اإللتزام بالمعايير الدولية، وتشرح مفتشة الـITF أولغا أنانيا بعض النجاحات التي تحققت أخيراً 

.2006 MLC وبإستخدام إتفاقية العمل البحري )PSC( بالتعاون مع سلطات دولة الميناء
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9 النقابات العمالية
في العمل

 نقابة جديدة 
   أخبار رائعة 

    لبحارة     
ميانمار         

بـدأ الــITF فـي عـام 2014 العمل 
مـن  محليـة  مجموعـة  مـع 
البحـارة لمعرفـة كيـف يمكننـا 
نقابـة  تطويـر  فـي  المسـاعدة 
مسـتقلة  بحريـة  مالحـة 

وديمقراطية في ميانمار.

وكنا أصـالً نعرف األشـخاص الذين 
توفـرت لديهـم نية تشـكيل إتحاد 
ميانمـار  فـي  للبحـارة  مسـتقل 
قـد  بعضهـم  وكان   .)IFOMS(
بعـض  لتسـوية   ITFالــ سـاعد 
بحـارة  عـن  نيابـًة  المطالـب 
محلييـن، بينمـا كان البعض اآلخر 
 ITF الــ لمفتشـي  معـروف 
لتدخلهـم فـي إجـراءات جماعيـة 

على متن السفن دعماً لزمالئهم.

وحيـث أن ميانمـار خرجـت ببطـئ 
مـن عقـود مـن الدكتاتوريـة، فقد 
لوجـود  هائلـة  المعارضـة  كانـت 
ديمقراطيـة  للبحـارة  نقابـة 
أحـد  مـن  وتقـاد  ومسـتقلة 

األعضـاء  واجـه  أعضائهـا. 
 IFOMS لنقابـة  المؤسسـين 
تحديـات خطيـرة ومتواصلـة منـذ 
ووسـطاء  وكالء  حـاول  البدايـة. 
جـدوى  دون  فاسـدين  محلييـن 
هـددوا  ثـم  المجموعـة،  إختـراق 
البحـارة المحلييـن بوضعهم على 
حـال  فـي  السـوداء  القوائـم 
مـا  حاولـت  للنقابـة.  إنتسـابهم 
تسـمى بنقابات والمسيطر عليها 
مـا  كل  التوظيـف  وكاالت  مـن 
لمنـع  قـوة  مـن  بإسـتطاعتها 

.IFOMS تسجيل نقابة

الوليـدة  النقابـة  قـادة  رفـض   
الـذي  المثـال  وألهـم  التهديـد. 
البحـارة  مـن  العديـد  ضربـوه 
إلـى  المحلييـن كـي يقفـوا معـاً 
جانـب نقابة IFOMS، وسـارعوا إلى 
المزيـد  لمعرفـة  النقابـة  مكتـب 
يمكنهـم  وكيـف   IFOMS عـن 

المساعدة بنشر الرسالة.

يتبع <

وأخيراً يوجد 

لبحارة ميانمار 

نقابة عمالية 

فعالة وديمقراطية 

لتمثيل مصالحم، 

ولهم تمثيل مميز 

وحيوي في قلب 

ITF الـ

بناء نقابة 
قوية 

نقابة IFOMS هي واحدة من آخر 
النقابات التي انضمت لعائلة 
الـ ITF وتمكنت حتى اآلن من 

تحقيق أمور عظيمة ألعضائها. 
ويشرح هنا منسق برنامج 

تطوير النقابات البحرية في 
الـ ITF، لي كاش، عن كيف ابتدأ 

األمر.
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النقابات العمالية10
في العمل

تمكنـت IFOMS مـن بنـاء سـمعة 
سـريع  بشـكل  وكفـاءة  طيبـة 
لتحقيـق  وقـوة  بجـد  وسـعت 
أعضائهـا.  عـن  نيابـة  مطالـب 
مـن  فائقـة  وبسـرعة  وتمكنـت 
تأميـن مئـات اآلالف مـن الـدوالرات 
ألعضائهـا وعائالتهـم كرواتـب بأثر 
عمـل  القـى  وتعويضـات.  رجعـي 
عائـالت  قبـل  مـن  الثنـاء   IFOMS
مواقـع  علـى  البحـارة  وأصدقـاء 
خـالل  ومـن  اإلجتماعـي  التواصـل 

األحاديث المتناقلة.

هـي   IFOMS بـأن  جليـاً  وأصبـح 
الجديـة  الوحيـدة  النقابـة 
والموثوقـة والتـي يمكنهـا الوقوف 
إلـى جانـب بحـارة ميانمـار. وبعـد 
تدفق األعضـاء لإلنتسـاب للنقابة، 
الحكومـة  علـى  الضغـط  أصبـح 
هائـل لإلعتـراف بالــIFOMS، وفـي 
آذار 2015 سـجلت النقابة بشـكل 

رسمي.

نقابـات  قامـت  البدايـة،  ومنـذ 
الــ ITF - نقابة البحـارة اليابانية، 
 ،)KPI( نقابة البحارة األندونيسـية
البحريـة  المالحـة  نقابـة 
البحـارة  نقابـة  األسـترالية، 
سـنغافورة  منظمـة  الدوليـة، 
 - داي  فيـر  ونقابـة  للبحـارة، 
باإللتفـاف حـول IFOMS وقدمـوا 

لها دعماً ال يُقدر بثمن.

المؤتمـر  جميعهـم  وحضـر 
وصـرح   ،IFOMSللــ اإلفتتاحـي 
سـتيف   ،ITFللــ العـام  األميـن 
كوتـون، قائـالً "وحيـث أن الدولـة 
لنمـوذج  إنتقاليـة  مرحلـة  فـي 
فـإن  ديمقراطيـة،  أكثـر  حكومـي 
المثـال الذي ضربته IFOMS سـوف 
يكـون لـه تأثيـر أبعـد مـن حـدود 

قاعدة العضوية المتنامية".

قـام  مباشـرةً،  المؤتمـر  وبعـد 
 IFOMS بالعمل مع ITFمفتشـو الـ

لرفـع مسـتوى الوعـي النقابي بين 
تنظيـم  مـن  وتمكنـوا  البحـارة 
المئـات مـن األعضـاء الُجـُدد فـي 

النقابة.

والشـجاعة  والحماسـة  اإللتـزام 

 IFOMS مسـؤولوا  أظهرهـا  التـي 
أثـارت  والنشـطاء،  المنتخبيـن 
إعجـاب كل من زار مكاتـب النقابة 

أو شارك في البرامج التثقيفية.

بناء نقابة قوية 
يتبع

.ITFإلى عائلة الـ IFOMS إنني فخور بإنضمام"

أظهرت IFOMS حتى اآلن مقدرة عالية على تمثيل أعضائها 

وتمكنت من تحقيق نتائج، وسوف يكون لها تأثير أبعد من 

حدود قاعدة أعضائها المتنامية. إنه أفضل مثال لعمال 

ميانمار حول كيفية بناء منظمة عمالية قوية وديمقراطية 

وفعالة، وأحث كل بحارة ميانمار على اإللتحاق بالنقابة 

ودعمها".

ITFستيف كوتون، األمين العام للـ

 IFOMS لمحة عن إنجازات
)وحتى نهاية كانون الثاني 

)2015

مجموع الحاالت     56 

القضايا التي 
تم تسويتها     42

القضايا القائمة     14

إسترجاع رواتب قدرها:    
2,474,697.53 دوالر أمريكي

تعويضات عن اإلصابات والموت: 
1,079,596 دوالر أمريكي

 ITFومفتشية الـ IFOMSحملة الـ
بدأت حملة الـIFOMS في 2015 من 20 نيسان إلى 31 أيار، للترويج للنقابة وضم أكبر عدد 

من األعضاء.

إســتهدفت الحملــة 100 ســفينة 
ــار،  ــن ميانم ــا م ــم طواقمه معظ
وتمكنــت مــن تحديــث قوائــم 
ــي  ــام الماض ــالل الع ــم خ الطواق
الذيــن يمــرون بأماكــن تتواجــد بها 
ــة  ــالل الحمل ــية الـــITF خ مفتش
التــي إمتــدت لســتة أســابيع، قــام 
العالــم  حــول   ITFالـــ مفتشــو 
ب-91 زيــارة إلى ســفن مســتهدفة 
مــن  وتمكنــوا  دولــة.   24 فــي 
مقابلــة 1,019 بحــار مــن ميانمــار 

وجهــاً لوجــه، وتحدثــوا لهــم عــن 
عليهــم  ووزعــوا   ،IFOMSالـــ
منشــورات النقابــة وإســتمارات 
إلــى  وأرشــدوهم  العضويــة، 
 IFOMS إلــى  الوصــول  كيفيــة 
علــى اليوتيــوب والفيــس بــوك 

وعلى موقعها اإللكتروني.

التــي  اإلنتهــاكات  بيــن  ومــن 
وجــدت أن البحــارة يدفعــون 3,000 
علــى  للحصــول  وأكثــر  دوالر 

ســندات  وتســليم  وظيفــة 
الملكيــة، ووجــود شــروط جزائيــة 

تصل إلى 20,000 دوالر.

ــد  ــة العدي ــة الحمل ــن نتيج وتمك
مــن بحــارة ميانمــار مــن التعــرُف 
علــى حقوقهــم النقابيــة وإنضــم 

 .IFOMS 478 إلى نقابة

حالة دراسية 
تحقيق العدالة ألرملة بحار مفقود من ميانمار 

مــا هــو مؤكــد أن المهنــدس الثالــث زاو ليــن أونــغ قــد إختفــى بشــكل 
ــن  ــى مت ــل عل ــا كان يعم ــي 2013 بينم ــرين الثان ــي 10 تش ــاوي ف مأس
ــك بقيــت  ــم البنمــي. ومــع ذل ــع العل ــي ترف ــزدوم الت ــوان وي ســفينة باي
 IFOMS ــى ــة إل ــه المكلوم ــأت أرملت ــوض. لج ــا الغم ــروف يكتنفه الظ

طلباً للمساعدة.

ــزدوم  ــادي P&I الممثــل لمالــك ســفينة وي ســير األحــداث الــذي قبلــه ن
ــذي  ــين، وال ــس المهندس ــوال رئي ــى أق ــاًء عل ــا بن ــز كان كلي ــن الين ماري
إدعــى أنــه تعــرض لهجــوم مفاجــئ وغيــر مبــرر من قبــل أونــغ. لــم يتوفر 
ــن  ــبق بي ــداء مس ــود ع ــى وج ــل عل ــد دالئ ــك وال توج ــير لذل أي تفس
الشــخصين، وال يوجــد أي شــهود علــى الهجــوم المزعــوم أو علــى 

إختفاء أونغ.

ــك  ــتخدام ذل ــوا اس ــار. وحاول ــام باإلنتح ــغ ق ــأن أون ــادي P&I ب ــى ن إدع
ــات  ــفينة أي إلتزام ــك الس ــب مال ــس لتجني ــوم كأس ــوم المزع والهج

تنــص عليهــا إتفاقيــة الـــITF التي تغطــي الســفينة. ونصــح محاميهم 
بــأن ال تدفــع الشــركة أكثــر مــن 20,000 دوالر كتعويــض، ويفضــل البــدء 

بالتفاوض على 5,000 دوالر.

إحتــج جــون وود مستشــار حملــة الـــITF/FOC بقــوة، وكتــب بذلــك إلــى 
رئيــس وإلــى مديــر عــام نــادي الـــP&I. وقــال أنــه مــن المرجــح أن يكــون 
أونــغ قــد قتــَل أثنــاء الشــجار وتــم التخلــص مــن الجثــة. ولكنــه أكــد 
أنــه وعلــى جميع األحــوال فــإن بايــوان ويــزدوم مغطــاة بإتفاقيــة جماعية 
 )NCSU( الوطنيــة  الصينيــة  البحــارة  نقابــة  ملزمــة مبرمــة مــع 
المنتســبة للـــITF، وال يوجــد أي إســتثناء لشــروط تلــك اإلتفاقيــة، والتي 
تغطــي الذيــن يتعرضــون للفقدان/المــوت أثنــاء الخدمــة. وذكرهــم بــأن 
ــام 2014  ــي ع ــة ف ــل اإلتفاقي ــي ظ ــة ف ــاء الخدم ــوت أثن ــات الم تعويض
تصــل إلــى 95,949 دوالر للمســتفيد األول و18,631 دوالر لــكل طفــل 

معال )ولغاية أربعة أطفال( تحت سن الـ19.

وهلل الحمــد فقــد حصلــت أرملــة أونــغ وإبنتــه ذات ثالثــة ســنوات مــن 
العمر وبفضل تدخل الـIFOMS ومساعدة 

الـITF، على قيمة المطالبة بالكامل. 
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تتحدث كيتي هيغن بوتوم، قائدة حمالت ومشاريع المالحة البحرية في الـITF، عن القصص الرائعة لألخوين 
.IFOMS شيوي تان أونغ وأونغ كياولين، حيث شكلت قَصَصُهما صلب والدة نقابة

ــار  ــغ ميانم ــان أون ــيوي ت ــادر ش غ
عــام 1995 للعمــل فــي البحــر. 
ــل  ــدأ العم ــل ب ــك بقلي ــد ذل وبع
ــر  ــم آخ ــع طاق ــفينة م ــى س عل
ــم  ــع رواتبه ــم تدف ــا ل ــن بورم م
وكان  أشــهر.  ثمانيــة  منــذ 
يتملكهــم الخــوف، ولكنهــم فــي 
ــن  ــاعدة م ــوا المس ــة طلب النهاي
إلــى  وصولهــم  عنــد   ITF الـــ

البرازيل.

ــاء  ــاء، ج ــي المين ــم ف ــا ه وبينم
ــن  ــم، ولك ــار لزيارته ــفير ميانم س
الدعــم،  تقديــم  بهــدف  ليــس 
تهديــد  تــم  ذلــك  عــن  وبــدالً 
شــيوي  وتهديــد  الطاقــم 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــجن. وف بالس
ــع  ــم الدف ــل الـــITF، ت ــد تدخ وبع

للطاقم.

راديــو  وعندمــا قامــت محطــة 
القصــة،  بإذاعــة  الحــرة  آســيا 
ولــم  لإلبتــزاز.  شــيوي  تعــرض 
علــى  الحصــول  مــن  يتمكــن 
كمثيــر  ـَف  ُصنَـّ ألنــه  وظيفــة 
للمشــاكل. ومــع ذلــك، حصــل 
ــى  ــار عل ــل كبح ــد عم ــى عق عل
ســفينة الـــITF التعليميــة غلوبال 

مارينر.

ــرك  ــد ت ــه، فق ــت نفس ــي الوق وف
ــغ  ــو أون ــيوي وه ــر لش األخ األصغ
إلــى  وذهــب  دراســته  كياوليــن 
العمــل فــي البحــر كمرشــح. قــرر 
شــيوي تقديــم الدعــم لليــن كــي 
ينتقــل إلــى بانكــوك والعــودة إلــى 

الدراسة.

عندمــا غرقــت غلوبــال مارينــر 
بعــد حــادث تصــادم فــي آب 2000، 
بــدأ شــيوي يعانــي المشــاكل. 
ــى جــواز  ــه الحصــول عل وكان علي
ــى  ــاد إل ــن إن ع ــد، ولك ــفر جدي س
ميانمــار ســوف يُــزَج مباشــرة فــي 
نشــاطه  بســبب  الســجن 
طلبــه  رفــض  تــم  العمالــي. 
اللجــوء الــى البرازيــل ولكنــه ُمنَح 
ــهر،  ــتة أش ــة لس ــدا لإلقام تمدي
وأثنــاء ذلــك وجــد عمــالً علــى 
ــات  ــى الوالي ــه إل ــفينة متجه س

المتحدة.

أمضــى شــيوي عنــد وصولــه إلــى 
ــهر  ــتة أش ــدة س ــات المتح الوالي
فــي مركــز للهجــرة. قامــت نقابــة 
البحــارة الدوليــة بتوكيــل محامي 

ــه،  ــًة عن متخصــص بالهجــرة نياب
ــق  ــى ح ــة عل ــي النهاي ــل ف وحص
اللجــوء. ُعيــن بعــد ذلــك مفتشــاً 
حيــث  هيوســتن،  فــي   ITF للـــ
هنــاك  ســمعته  إكتســب 
بتصميمــه علــى إســترداد الرواتــب 

المتأخرة للبحارة.

اآلن، عــاد ليــن إلــى ميانمــار ويعمل 
أحيانــاً علــى مســاعدة شــيوي 
المتعلقــة  القضايــا  لمعالجــة 
 - وعائالتهــم  ميانمــار  ببحــارة 
وكونــه عمــل فــي البحــر نفســه، 
فإنــه يشــعر بوجــود تقــارب كبيــر 

معهم.

إلــى   2012 عــام  شــيوي  عــاد 
ميانمــار ضمن بعثة  للـــITF إلعادة 
نقــل نقابــة بحــارة بورمــا إلــى 
موطنهــا والتــي كانــت تعمــل 
مــن المنفــى فــي تايالنــد. وكان 
ليــن، والــذي قــدم مســاعدة ال 
ــى  ــيوي وإل ــى ش ــن إل ــدر بثم تُق
جــون وود، مستشــار حملــة أعــالم 
المواءمــة للـــITF فــي أندونيســيا، 
 .ITFمتواجــداً لمســاعدة بعثــة الـــ
وشــكل الحــدث لقــاء ســعيداً 
يلتقــوا  لــم  الذيــن  لألخويــن 

ببعضهــم منــذ أكثــر مــن 10 
سنوات.

ــة  ــاكل حقيقي ــدأت مش ــا ب عندم
 ،)SUB( تواجــه نقابــة بحــارة بورمــا
نقابــة  لتنظيــم  العمــل  بــدأ 
جديــدة لبحــارة ميانمــار. ســجلت 
 ،2014 IFOMS فــي عــام  نقابــة 
وفــي مؤتمرهــا فــي آذار 2015 قــام 
100 بحــار بإنتخــاب مجلــس اإلدارة، 

وإنتخاب لين كأمين عام.

يقــول ليــن: "لــم أعتقــد يومــاً 
رئيســاً  أكــون  ســوف  أننــي 
للنقابــة. لقــد كنــت حريصــا على 
وعائالتهــم  البحــارة  مســاعدة 
ألننــي علــى إطــالع بأحوالهــم فــي 

ميانمار.

حقوقهـم.  تتجاهـل  الحكومـة 
بحـارة  اآلن  يتمكـن  أن  وأتمنـى 
مـن  اإلسـتفادة  مـن  ميانمـار 
التشـريعات الدولية وأن يكون لهم 

حقوقا ورواتب متساوية". 

لتحميل نموذج طلب العضوية أو لمعرفة المزيد عن نقابة IFOMS، قم بزيارة موقعهم اإللكتروني
.www.facebook.com/ifoms أو على الفيس بوك على www.ifoms.org 

أخويـــن  قصـــة 
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النقابات العمالية12
في العمل

عمال قناة بنما يناضلون من أجل حقوقهم
إن موقع بنما الجغرافي وتشجيعها للتجارة الدولية، جعلهما أكثر األماكن حيوية في أمريكا الوسطى. ولكن 

إيفا دي ال غوارديا من لجنة التنسيق الوطنية للـITF في بنما تقول أن األمور ليست وردية بالنسبة للعاملين في 
قناة بنما.

تعتمد الدولة 

والخدمات 

الجانبية 

والصناعات على 

القناة، وسوف 

تستمر النقابات 

بالنضال لمصلحة 

حقوق العمال 

وظروفهم.

الحديثــة  الحكومــات  عمــدت 
العمــل  قوانيــن  تقييــد  إلــى 
بشــكل كبيــر وخاصــة للعامليــن 
مهمليــن  بنمــا،  قنــاة  فــي 
ــط  ــات والضغ ــوق والضمان الحق
بــكل إمكانياتهــم علــى العمــال.
وتحــرُُم أيضــاً نقابــات قنــاة بنمــا 

من حق اإلضراب.

ــبة  ــات المنتس ــل كل النقاب تعم
ــي  ــات ف ــن كل القطاع للـــITF وم
ــا  ــك، بم ــة ذل ــاً لمكافح ــا مع بنم
فيهــا خمــس نقابــات فــي منطقة 
 Panama Canal Area( ــا ــاة بنم قن
للدعــم  شــاكرين  وهــم   .)ACP
عائلــة  مــن  يتلقونــه  الــذي 

النقابات الدولية الواسعة.

ــا  ــاة بنم ــة قن ــج إدارة منطق تنته
ــال  ــد عم ــاً ض ــا قمعي )ACP( نهج
قنــاة بنمــا وضــد نقاباتهــم. فعلى 
ســبيل المثــال، تــم أخــذ فــي 
ــي 2015  ــون الثان ــرين األول/كان تش
أحــد األمنــاء العاميــن لنقابــة 
للتحقيــق  تعســفية  بطريقــة 
ــة  ــة إذاع ــه لمحط ــبب دعوت بس
ضعــف  عــن  للتحــدث  عامــة 

التدريب ألعضاء نقابته.

مجلــس  فــإن  الحــظ،  ولســوء 
ــة  ــه خمس ــل - لدي ــات العم عالق
ــرةً  ــم مباش ــم تعيينه ــاء يت أعض
ــج  ــا - ينته ــس بنم ــل رئي ــن قب م
ــم  ــث ت مؤخــرا نهــج الـــACP، حي
حديثــا  أعضــاء  ثالثــة  تعييــن 
الســنتين  خــالل  لديهــم 

الماضيتــن وبنفــس الميــول. ذلــك 
ــي إلدارة  ــن الطبيع ــه م ــي أن يعن
فــي  قياديــا  دوراً  تتخــذ  أن   ACP
وعمليــات  التأديبيــة  اإلجــراءات 
اإلتفاقيــات  فــي  التحكيــم 
الجماعيــة. ممــا ال يثيــر الدهشــة، 
تكــرار النزاعــات وتنتهــي دائمــاً 
لــدى مجلــس عالقــات العمــل 
ــا  ــة بنم ــوم إدارة منطق )LRB(. تق
 90 واســتئناف  بتحــدي   )ACP(
التــي  القــرارات  مــن  بالمئــة 
يصدرهــا مجلــس عالقــات العمــل 
)LRB( لمصلحــة العمــال، أمــام 
المحكمــة العليــا، حيــث تســتمر 

القضايا في المحكمة لسنوات.

التقنــي  التوجــه  ذات  النقابــات 
ــن  ــين وطياري ــة لمهندس والممثل
وقباطنــة، قلقــون جــدا حيــال قلــة 
ــود  ــدم وج ــن اإلدارة وع ــب م التدري
واضحــة  تشــغيلية  تعليمــات 
للقنــاة الجديــدة. وذكــروا أن هنــاك 
"مجموعــة أصدقــاء مــن العمــال" 
يعملــون علــى صياغــة العمليــات 
أو  المعرفــة،  يفتقــدون  بينمــا 
ــب  ــى تدري ــدرة عل ــة، أو المق الني
ــاطة  ــوم اإلدارة وببس ــن. تق اآلخري
التــي  التحذيــرات  بتجاهــل 
والطيــارون  القباطنــة  يطلقهــا 
بإحتماليــة حصــول كارثــة بحريــة 
ــرف  ــتمرت اإلدارة بالتص ــا إس إذا م

بشكل غير مسئول.

تشــعر النقابــات باإلحبــاط إلهمال 
ــل ألن  ــم للتدخ ــة نداءاته الحكوم
ــر  ــكل كبي ــد بش ــة تعتم الحكوم

علــى الســيولة النقديــة التــي 
ــدر  ــث ت ــادةً، حي ــاة ع ــا القن توفرُه
حاليــاً بليــون دوالر ســنوياً ومــن 
المتوقــع أن يرتفــع ذلــك الرقــم إذا 
مــا صدقــت التوقعــات للقنــاة 

الجديدة.

تثــار تســاؤالت حــول عــدم كفــاءة 
األحــد  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
ــرارات  ــال ق ــم حي ــر وصمته عش
ــغيل  ــأن تش ــا بش ــكوك فيه مش

القناة.

ــة -  ــالم العام ــائل اإلع ــد وس تعَم
تتلقــى 20 مليــون دوالر ســنوياً مــن 
إدارة ACP - إلــى التغطيــة علــى 
النقابــات  مالحظــات  أو  أخبــار 
بينمــا تكــون ســباقه للحديــث 

عن حمالت اإلدارة.

المحــور  نجــاح  بُِنــَي  لقــد 
ــرق  ــن ع ــا م ــي بنم ــتي ف اللوجس
ــإن  ــك ف ــع ذل ــال. وم ــاء العم ودم
العمــال - ذوي الرواتــب الراكــدة مع 
زيــادة أعبــاء العمــل - لن يشــاركوا 
المشــرق،  القنــاة  بمســتقبل 
إلــى  األمــوال  تذهــب  بينمــا 
ــال  ــال األعم ــن رج ــة م المليونيري

والسياسيين.

وقطاعــات  الدولــة  تعتمــد 
الخدمــات والصناعــة علــى القناة، 
حيــث ال توجــد مــوارد أخــرى كثيرة 
تســتمر  وســوف  بنمــا،  فــي 
لمصلحــة  بالنضــال  النقابــات 

ظروف وحقوق العمال هناك. 
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13 إجازات 
الشاطئ

اإلتفاقية وكما هي 
معروفة بالعادة 

بإتفاقية رقم 185، 
وضعت لتزويد 
البحارة بوثيقة 

معترف بها دولياً 
وآمنة لتسهيل 
عملية تنقلهم 

واجازاتهم 
الشاطئية.

إتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 185 
إلجازات الشاطئ 

يؤمن الـITF بأن اإلتفاقية الدولية الخاصة بوثيقة هوية البحارة سوف تجلب مزيداً من المنافع لحياة البحارة ويأمل بأن 
تقوم الدول قريباً بالتوقيع عليها. يشرح هنا عن ذلك مساعد سكرتير قسم البحارة في الـITF، فابريزو بارسلونة

وثيقـة  تعتبـر  لمـاذا  تسـأل  قـد 
ضروريـة،   )SID( البحـارة  هويـة 
بينمـا هـي فـي الواقـع مشـابهة 
لجـواز السـفر. حسـنا، فكمـا أن 
يتمتعـون  الطائـرات  طواقـم 
بتسـهيالت للدخـول للـدول التي 
أن  إليهـا، فإنـه يتوجـب  يذهبـون 
يكـون للبحـارة مثـل ذلـك. فمـن 
الضـروري أن يتمكـن البحـارة مـن 
اإلنضمـام إلى أومغادرة السـفينة 
عنـد الشـاطئ بعـد طلبهـم ذلك 
بإجـازة  للتمتـع  قصيـر  بوقـت 
الشـاطئ بعـد قضـاء فتـرة علـى 

متن السفينة.

معروفـة  هـي  وكمـا  اإلتفاقيـة 
بالعـادة بإتفاقية رقـم 185، وضعت 
لتزويـد البحارة بوثيقـة معترف بها 
عليهـم  لتسـهيل  وآمنـة  دُوليـاً 
التنقل بحريـة وإلجازات الشـاطئ. 
سـوف يكون مـن السـهل التحقق 
مـن الوثيقة مـن قبل المسـئولين 
عنـد دخـول الـدول وتوفـر التحقـق 
خـرق  دون  البحـار  هويـة  مـن 

لتشريعات الخصوصية.

عـدد  هنـاك  اليـوم،  حتـى  ولكـن 
محـدود فقـط مـن الـدول صادقت 
علـى اإلتفاقيـة رقـم 185. وتواجـه 
الـدول التي صادقت علـى اإلتفاقية 
عـددا مـن العوائـق. وحتـى تصبـح 
وثيقـة هويـة البحارة واقعـاً، فال بد 

من حل تلك المشاكل.

نقطـة  علـى  نتفـق  أن  بـد  ال  أوالً، 
قاعـدة  لتخزيـن  دوليـة  مركزيـة 
يتمكـن  بحيـث  نـات،  لبيا ا
المسـئولون في الـدول من التحقق 
مـن وثيقـة البحـار. ثانيـا، نحتـاج 
الهويـة  مـن  تحقـق  نظـام  إلـى 
موحد وقابل للتطبيق واالسـتخدام 
لدى موظفـي دوائر الهجـرة. وثالثاً، 
ال بـد مـن إقنـاع الدول المشـككة 
بـأن وثيقـة الهويـة صالحـة وآمنة 

وموثوق بها.

ونحـن بطريقنـا إلـى الوصـول إلى 
 ITFالــ يعمـل  بالتدريـج.  ذلـك 
األخـرى  البحـارة  ومنظمـات 
ومنظمـات مالك السـفن عـن قرب 
مـع منظمة العمـل الدولي للتأكد 

مـن إبقـاء اإلتفاقيـة علـى جـدول 
 ILOأعمـال الحكومـات. قامـت الــ
فـي عـام 2015 بجمعنـا معـاً فـي 
جنيفـا لتقديـم المشـورة والخبرة 

لكيفية تطبيق اإلتفاقية.

وعند خروج نشـرة البحارة للنشـر، 
مناقشـة  تتـم  أن  نأمـل  فإننـا 
توصياتنـا بالتعديـالت - وإقرارهـا - 
ذلـك،  تـم  إذا   .2016 شـباط  فـي 
فسـوف تتمكـن الــILO مـن تزويد 
مراجعـة  بنَسـخ  األعضـاء  الـدول 
وسـوف  البحـارة،  هويـة  لوثيقـة 
يـؤدي ذلـك إلـى تسـريع المصادقة 
علـى اإلتفاقيـة رقـم 185 وقبولها 

أكثر من قبل موظفي الحدود.

سـوف يسـهل ذلـك الدخـول إلـى 
مغـادرة  أو  إلـى  لإلنضمـام  دولـة 
مرافـق  إلـى  والدخـول  سـفينة 
الذيـن  البحـارة  لـكل  الشـاطئ 

صادقت دولهم على اإلتفاقية. 
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اإلشادة 
بالبحارة 

لدورهم في 
إنقاذ المهاجرين 

شهد العالم مشاهد مروعة من حوادث الغرق والموت وجهود اإلنقاذ خالل عام 
2015، حيث يحاول األشخاص والعائالت اليائسين الفرار من منازلهم على متن 
سفن مكتظة وغير صالحة للعمل في البحر وعلى رحالت ترتب غالباً من قبل 
المهربين. لعب العديد من البحارة أدواراً شجاعة - وغالباً ال يتم تقديرها - في 

عمليات البحث واإلنقاذ في البحر األبيض المتوسط، وأنقذوا آالف األرواح. تلقي هنا 
نشرة البحارة الضوء على ذلك العمل وتأثيره.
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الدور الحاسم للبحارة في 
عمليات اإلنقاذ

يقول األميرال كريستيانو ألبرتا، الممثل اإليطالي الدائم إلى منظمة المالحة 
البحرية الدولية )IMO(، وأميرال خفر السواحل اإليطالي، أن دور السفن التجارية 

والبحارة يعتبر حاسماً في عمليات البحث واإلنقاذ.

 يتشارك معنا هنا روجر هاريس، مدير شبكة مساعدة ورعاية البحارة الدولية )ISWAN(، بكيف قام 
بحار بإنقاذ حياة 211 مهاجر قبالة سواحل ليبيا. 

نحتــاج إلــى جهــود دوليــة مشــتركة للتعامــل مــع 
هــذه القضيــة المعقــدة وتخفيــف المشــكلة. 
دعــى األمين العــام للـــIMO فــي آذار 2015 كل وكاالت 
معــاً  لإلجتمــاع  العالقــة  ذات  المتحــدة  األمــم 
للتعــرف علــى كيفيــة القيــام بذلــك، وأعتقــد أنــه 
ومنــذ ذلــك الحيــن قــد تغيــر النهــج الدولــي. 
وإعتــرف اإلتحــاد األوروبــي علــى وجــه الخصــوص بأن 
ولكنهــا  فقــط  بإيطاليــا  تتعلــق  ال  المشــكلة 

تتعلق بكل أوروبا.

ال أســتطيع التأكيــد بمــا يكفــي علــى الــدور الهــام 
ــي  ــارة ف ــة والبح ــفن البحري ــه الس ــوم ب ــذي تق ال
لعبــت   .)SAR ( واإلنقــاذ  البحــث  عمليــات 
ــم  ــي ت ــع أعالمــاً مختلفــة والت الـ1400ســفينة وترف
ــري  ــاذ البح ــيق اإلنق ــز تنس ــل مرك ــن قب ــا م تحويله
اإليطالــي فــي الفتــرة مــن بدايــة 2014 وحتــى نهايــة 
تشــرين الثانــي 2015، دورا رائعــاً خــالل عمليــات 
األبيــض  البحــر  جنــوب  فــي  واإلنقــاذ  البحــث 

المتوسط.

ال يطلــُع عــادةً أحــد علــى دور أولئــك الطواقــم 
والســُفن، وأرغــب أن يطلــع المزيــد مــن النــاس علــى 
والتهيــؤ  التحضيــر  عــدم  مــع  بالدعــم  دورهــم 
ــي  ــرة الت ــداد الكبي ــك األع ــل تل ــع مث ــل م للتعاُم
تحتــاج لإلنقــاذ، إال أن إســتجابة القباطنــة والطواقــم 
ومــالك الســفن كانــت دائمــاً بإحترافيــة عاليــة 

وبقلوب تملؤها الشفقة واإلنسانية.

 Solas مثــل  الدوليــة  اإلتفاقيــات  بنــود  توضــح 
وإتفاقيــة هامبــرغ، وجــوب إنقــاذ األرواح البشــرية فــي 
البحــر. ومــع ذلــك، فــإن الدافــع موجــود فــي جينــات 
البحــارة وهــذا هــو األهــم. فــي اللحظــة التــي تبــدأ 
بهــا حياتــك فــي البحــر، فــإن أول وأهــم درس تتعلمــه 
ــاء محنهــم وفــي أي  ــاس أثن هــو وجــوب أن تنقــذ الن

حالة ودون تمييز.

وشــاركت أنــا شــخصياً ذات مــرة فــي عمليــة إنقــاذ 
ــرة المبيدوســا. حيــث كنــت أجــري  بالقــرب مــن جزي
ــارب  ــن ق ــى مت ــا عل ــرة وأن ــاة الجزي ــع قن ــة م مقابل
ــرا  ــا تحذي ــي، تلقين ــواحل اإليطال ــر الس ــات لخف دوري
ــارب 350  ــا يق ــا م ــى متنه ــفينة عل ــاك س ــأن هن ب
ــا  ــاك أخذن ــا هن ــد وصولن ــة. وعن ــر بمحن ــب تم راك
ــم  ــافرين ونقله ــاذ المس ــاعات إلنق ــع س ــر بض األم
ــك. كان  ــن ذل ــا م ــا تمكن ــد أنن ــرة وهلل الحم للجزي
هنــاك 40 ســيدة مــن بيــن المســافرين، ولــم يشــعرن 
إندهشــن  ولكنهــن  للنجــاة  بالغبطــة  فقــط 
ــا.  ــي ترافقن ــالزم الت ــقر للم ــعر األش ــاهدة الش لمش
ــاني  ــعور إنس ــي ش ــعرها أصابن ــَن ش ــا لَمس وعندم
ــر عــن  ــأي حــال أن أعب ــي ب ــر - ال يمكنن عاطفــي كبي

مشاعري في تلك اللحظة.

لــن أنســى أبــداً كيــف كان أولئــك اليائســين قريبيــن 
ــة، وال  ــول للحري ــباقهم للوص ــي س ــوت ف ــن الم م
أســتطيع أن أنســى إخــالص وشــجاعة البحــارة الذين 

أنقذوهم. 

ليــس  )هــذا  بــول  جــون  قــال 
 " :ISWANــي( للـــ ــمه الحقيق إس
ــرة  ــي فت ــا ف ــد وكن ــوم األح كان ي
ــا،  ــاء واجباتن ــد إنه ــترخاء بع إس
عندمــا تلقينــا فجــأة علــى قنــاة 
ــداء  ــداً )VHF( ن ــي ج ــردد العال الت

إنقاذ من البحرية اإليطالية".

ــة  ــي عملي ــاً ف ــاركنا جميع "تش
ــى  ــر الممش ــم تحضي ــاذ. ت اإلنق
المــدرج وتنزيلــه وأيضــاً تنزيــل 

الســلم المتحــرك وتجهيــز قــوارب 
ــق  ــز فري ــة، وتجه ــاة والرافع النج
بميــاه  مــزوداً  األول  المســاعدة 
ــن  ــرى.... م ــدادات أخ ــرب وإم الش
ــن. وكان  ــيط المحتاجي ــل تنش أج
فريــق الجســر هــو المســئول عــن 
العمليــة. عِملــُت أنــا علــى إخــراج 
الشــبكة، وبذلــك تمكنــا مــن 

الوصول إلى جنبهم ]شراعهم[.

ــراً.  ــة كثي ــه العملي ــرت ب ــد أث لق

وقــال: "إنهــا أول مــرة أتعــرُض بهــا 
لقضيــة حيــاة أو موت"،إلــى أي 
ــب  ــخص أن يذه ــن لش ــدى يمك م
مــن أجــل النجــاة!!. كانــوا جميعــا 
فقــط  يرغبــون  الشــباب  مــن 
بالنجــاة. كانــوا عطشــى وجوعــى 
ويُصلــون تحــت الشــمس الالهبــة 
مــن أجــل النجــاة. أشــكر اهلل 
ــم  ــة لتقدي ــا الفرص ــذي أعطان ال
شــيء، وأن ال نتذمــر ألســباب ال 
ــر  ــي أكث ــعر بأنن ــا. أش ــي له داع

نُضجاً اآلن".

ــم كان  ــول أن الطاق ــون ب ــال ج وق
مدربــا بشــكل جيــد علــى عمليات 
ــي  ــم الجماع ــاذ وكان لعمله اإلنق
دوراً هامــاً فــي نجــاح العمليــة. 
ــات  ــد م ــف، فق ــع األس ــن وم ولك
ثالثــة أشــخاص قبــل أن يصــل 

إليهم البحارة. 

قالت غرفة الشحن البحري 
الدولية )ICS( في عام 2014، أن 

إنقاذ جميع األشخاص الذين 
يمرون بمحنة في البحر - بما 

فيها المهاجرين غير الشرعيين 
- هو إلزامي في ظل قانون 
المالحة البحرية الدولي، 

باإلضافة إلى أنه واجب إنساني.

في نفس العام، وبناء على أرقام 
صادرة عن خفر السواحل 

اإليطالي، فقد تمكن بحارة على 
متن 800 سفينة من إنقاذ 
40,000 مهاجر في البحر 

األبيض المتوسط.

ذكرت تقارير لغرفة الشحن 
البحري الدولية أنه وفي النصف 

األول من عام 2015، تمكنت 
سفن تجارية وركابها المدنيين 

من المساعدة في إنقاذ أكثر 
من 50,000 شخص في البحر 

األبيض المتوسط. أدى ذلك 
بقطاع الشحن البحري 

العالمي ممثال بجمعية مالك 
السفن الدولية ونقابات 

البحارة، إلى تحديث 
توجيهاتهم المتعلقة بعمليات 

اإلنقاذ الواسع في البحر في 
تموز 2015. ولكن وبشكل 

مأساوي، فقد ذكرت المنظمة 
الدولية للمهاجرين )IOM( بأن 

عام 2015 كان األسوأ بالنسبة 
لعدد الموتى من المهاجرين 
والالجئين الذين عبروا البحر 

األبيض المتوسط في محاولة 
للوصول إلى أوروبا حيث ذكرت 

التقارير أن عدد الموتى وصل 
إلى 3771.

بحـــار قصـــة 
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كورين أرتشامبود 
)لوهافر، فرنسا(

أبَحرُت كضابطة 
أولى وطاهية لدى 
العديد من سفن 

أعالم المواءمة 
ولدى العديد من مالك السفن 

األجانب، أثناء تلك الفترات أصبحت 
السكرتيرة الوطنية للنقابة ممثلة 

للبحارة المعزولين ويعملون على 
سفن ترفع أعالما أجنبية.

غريغور ديلكي 
)غدينيا، بولندا(

بحار وضابط 
نقابي في نقابة 
سوليدارنوسك، 

ويؤمن بأن خبرته 
مع "مدراء الموانئ عديمي الرحمة 

ومالك السفن عديمي الضمير" 
سوف تكون ذات فائدة كبيرة له 

كمفتش.

جواكيم ميل 
دجيدجي لي

)أبيدجان، ساحل 
العاج(

ضابط لمدة 
12عام. تسلم 

العديد من األدوار النقابية ومنها 
األمين العام لنقابة البحارة في 

 ITFساحل العاج، ورئيس لجنة الـ
للرعاية اإلجتماعية للموانئ، عضو 
في لجنة بحارة الـ ITF ومجموعة 

التوجيه، وعضو في لجنة 
الممارسات العادلة. كما شارك في 
اللجنة الثالثية للـILO التي عملت 

 MLC على إتفاقية العمل البحري
.2006

غونزالو غاالت
)الس بالماس، 

جزر الكناري(

تربى على قصص 
البحرية على يدي 

والده، الذي 
تقاعد من عمله كبحار، وورث 

الرغبة في تحقيق العدالة 
اإلجتماعية من والديه. وكان نشطاً 

مع الحركة المناهضة للعولمة 
في إسبانيا.

هيكي كارال
)فنلندا(

لهيكي كارال 
تاريخ مع المالحة 

البحرية. لقد 
عمل كضابط 

أول كما أنه درس علم الكمبيوتر. 
ولطالما حمل آراءا قوية بوجوب 

إحترام مالك السفن للبحارة.

الجــدد المـــــــفتشين  علــى  تعــرف 

"يعيش العديد من 
البحارة بخوف من 

شركات سفن أعالم 
المواءمة، ويتجرؤون على 

التحدث فقط عندما 
تكون الظروف 

والمعاملة ال تطاق. آمل 
أن أكون صوتاً ألؤلئك 
البحارة وأن أكون جزءاً 
من فريق يساعد في 

التأكد من عودتهم إلى 
ديارهم مع األموال في 

جيوبهم وأن تكون نهاية 
سعيدة لقصة حزينة". 

سارة ماغوير

رحب الـITF في عام 2015 بإنضمام 13مفتش جديد إلى فريقه المكون من 144 مفتش ونقطة 
اتصال حول العالم. يقوم فريق المفتشين بزيارة السفن للتفتيش على اإلتفاقيات القائمة، 

وكتابة التقارير عن ظروف العمل ومساعدة الطواقم في تأمين حقوقهم.

إنضمت الدفعة الجديدة إلى بقية المفتشين في بنما في تشرين األول 2015 لمناقشة 
مستقبل عمل الفريق. ومن اآلن فصاعد، سوف يكون للمفتشين دور أكبر في الحمالت، مثل 
حملة IFOMS على صفحة 9، وذلك لمساعدة الـITF في ضم أعضاء جدد ومساعدة األعضاء 

الحاليين. وسوف يعملون أيضاً على التركيز أكثر على حملة موانئ المواءمة وروابطها القوية مع 
حملة أعالم المواءمة، وذلك لبناء قوة تضامنية أكبر مع البحارة وعمال الرصيف.

نقوم هنا بتعريفكم بالمفتشين الجدد بينما يشرعون بوظائفهم الجديدة.
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17 ملف

سارة ماغوير
)أستراليا(

هي بحار من 
الجيل الرابع 

وعملت في البحر 
منذ أن كانت في 

الـ18 عام من عمرها. وكانت نقابية 
نشطة، بما في ذلك رئاسة لجنة 

الشباب والمرأة لدى نقابة المالحة 
البحرية األسترالية.

غيجز مول
)هولندا(

هو أحدث مفتش 
في عام 2015. 

عمل منذ أن كان 
في الـ16 سنة 

من عمره كسائق شاحنة 
للمسافات الطويلة، وانتفل عام 

2007 للعمل في الرصيف مع 
خطوط ميرسك نورفلك. إنتسب 
إلى نقابة FNV هيفينس، وتدرَب 

كقائد نقابي وعمل في تقديم 
اإلستشارات.

ماريو ساراك
)كرواتيا(

تدرَج في العمل 
من مرشح بحري 
إلى قبطان خالل 

14 سنة من 
العمل على سفن الحاويات. 
وانخرط كقبطان في تنفيذ 

 MLC إتفاقية العمل البحري
وحماية حقوق البحارة في مناطق 
القراصنة الخطيرة. ألهمه عمله 

في نقابة بحارة كرواتيا كي يصبح 
مفتشا.

ميكي ويالن
 )موانئ إيرلندا(

أمضى 16عاماً 
كمنظم وممثل 

نقابي. عمل 
لنقابة النجارين 

في مدينة نيويورك لخمس سنوات 
قبل أن يعود إلى إيرلندا وعندها 
 ،SIPTU ،إنضم للنقابة العامة
ليرعى مصالح عمال الموانئ 

والرصيف والمرافئ. 

الجــدد المـــــــفتشين  علــى  تعــرف 
ينغفي لورنتس

)ترومسو، 
النرويج(

عمل كبحار ألكثر 
من 12 عام، كما 

عمل كجندي 
لمدة سنة مع األمم المتحدة في 
لبنان. ترك العمل في البحر ليجد 

وظيفة تمنحه وقتا أكثر مع 
عائلته.

فالديمير 
ميالدينوف

)بلغاريا(

عمل في نقابته 
لمدة تسع 

سنوات، وجلب 
إلى قطاع المالحة البحرية خبراته 
في التنظيم وضم أعضاء ُجُدد في 

الحمالت اللوجستية وحمالت 
الطرق.

كارل ريزر
)هاليفاكس، 

كندا(

تربى لدى عائلة 
تعمل في بناء 

السفن في 
هاليفاكس. وعمل مبكرا مع والده 

في حوض بناء السفن وانخرط 
بسرعة ونشاط مع النقابة 

المحلية هناك. وكان في عمر الـ28 
عندما أنُتِخَب كرئيس للنقابة.

باربارا شيبلي
)منطقة وسط 

المحيط 
األطلسي، 

الواليات المتحدة 
األمريكية(

عِملُت اوالً كبحارة عادية، وبحارة 
على سفن تجارية، ورئيسة للبحارة 

من 2002-2014 على سفن 
الحاويات وسفن األبحاث وغيرها 

من السفن.

"من الممكن أن يحصل البحارة على رواتب جيدة وظروف عمل الئقة فقط من خالل 
التفاوض الجماعي الفعال الذي يحترم حقوق اإلنسان ويأخذ بالحسبان طبيعة العمل في 

البحر. المشاكل التي أشاهدها على السفن تؤكد على الحاجة إلى نشر المعلومات وحض 
البحارة على المطالبة بحقوقهم، ودون الخوف من فقدان وظائفهم" هيكي كارال

"إن دور المفتش أكثر صعوبة مما كنت أعتقد. ترسو السفينة في 
الميناء لفترة زمنية محدودة جداً، ويجب حل القضايا هناك، ويتطلب 
ذلك إعطاء إهتماماً كبيراً للتفاصيل في إطار زمني للتفتيش ضيق 

جداً" ميكي ويالن
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تحذير من 18
اإلحتيال

إنهم ال يريدونكم أنتم … إنما يسعون وراء أموالكم
يكشف الـITF بإستمرار ويبقى على إطالع بمحاوالت التوظيف الزائفة، ويحاول حماية الضحايا المحتملين عن طريق 

توعيتهم. لدى المحتالين وظائف رائعة وتصلكم مباشرة إلى بريدكم اإللكتروني، ولكن يحذركم مدير الصحافة 
والتحرير في الـITF، سام داوسون، بأنه في حال قبولكم العروض فسيأخذون كل ما لديكم.

ال  حيث  من  عليكم  عرض  هل 
على  عالية  برواتب  وظائف  تدرون 
متن سفن سياحية ودون طلب أي 

خبرة؟

إحتيال.  ذلك  فإن  عليكم  عرض  إذا 
فإن  الشرك،  ذلك  في  وقعت  وإذا 
الشفقة سوف  المحتالين عديمي 
وقد  -ـ  لديك  قرش  كل  يبتزون 

تقترض أموالً أخرى لذلك.

الكثير  اإلنفاق  يتطلب  ال  اإلحتيال 
حيث  قليلة،  ومخاطره  األموال  من 
في  المحتالون  يُحاكَم  ما  نادراً 
شركة  نكتشف  وحالما  بالدهم. 
يقوم  إحتيال،  شركة  بأنها 
المجرمون وراء تلك الشركة بتغيير 

أسمائهم بسرعة فائقة.

في  المجرمون  أولئك  يستهدف 
المحتملة  الطواقم  األخيرة  اآلونة 
السياحية  السفن  على  للعمل 
وخاصة تقديم الضيافة على متنها. 
يقومون بإستخدام أسماء مختلفة 
وآخر  جديدة.  وطرق  وهمية  ومواقع 
إلكترونية  رسائل  بعث  هي  الطرق 
السفن  على  وظائف  بها  يعرضون 
يستخدمون  ما  وعادةً  السياحية، 

أسماء شركات حقيقية.

التحذيرات السابقة بخصوص عدم 
دفع رسوم مقدما، جعلت المجرمين 
دفعة  أي  عن  شيء  أي  يذكرون  ال 
فإنهم  ذلك،  عن  وبدال  مقدماً. 
أوال،  للصنارة  جذبك  إلى  يعملون 
لمرة  رسوم  يطلبون  بعدها  وفجأة 
واحدة وال يمكن المفر منها - رسوم 

ورسوم  السفر،  لجواز  غير متوقعة 
الفيزا،  إصدار  لمكتب  تسجيل 

ورسوم إدارية أخرى.

إذا قمت بالدفع فقد وقعت بالفخ. 
وتتبع بعد ذلك المطالب ومصحوبة 
هذه  تدفع  لم  إن  بتحذيرات  دائمة 
الدفعة األخيرة. فسوف تخسر كل 

ما دفعته سابقاً.

من  شكاكاً:  دائماً  كن  لذلك 
الشركات التي تدعي أن مقرها في 
في  جيدة  سمعة  ذات  أماكن 
الواليات  المتحدة،  المملكة 
المتحدة، أو أستراليا )لن تكون أبداً 
المفترضة  الوظائف  ومن  هناك(، 
)ال  مجانية  إلكترونية  مواقع  على 
تلك  على  الذاتية  سيرتك  تنشر 

المحتالين  بعض  فلدى  المواقع، 
طرق في سرق الهوية الشخصية(.

بأن أي جهة تضمن لك  دائماً  تذكر 
العمل على سفينة وتطلب دفع أي 
أموال فإنها شركة إحتيال، حيث أن 
على  تنص  البحري  العمل  إتفاقية 
لوكاالت  أموال  أي  البحار  دفع  عدم 
على  الحصول  لقاء  التوظيف 
كل  على  ذلك  وينطبق  وظيفة. 
على  العمل  كان  سواء  الوظائف، 
سطح السفينة أو على المحرك أو 

في دوائر الفندقة والطعام.

ثِق بغرائزك. إذا كان عرض العمل أو 
األغلب  فعلى   - جدا  مغريا  اإلعالن 
أنه صنف من صنوف اإلحتيال. لذلك 

قم بتجاهله. 

ست عالمات تدل على النصب واإلحتيال
أي طلب للمال وفي أي وقت، وبغض النظر لماذا يطلب  ●

أي طلب للحصول على تفاصيل حسابك البنكي - سوف يسرقون   ●
أموالك من البنك

أي طلب لتزويدهم بصور من وثائقك مثل جواز السفر أو المؤهالت  ●

أرقام الهواتف التي تبدأ بـ70: إنه رمز دولي مخصص إلعادة توجيه   ●
المكالمات وكأنها صادرة من بريطانيا. جرب البحث عن الرقم 

+447024021763 على غوغل وسوف ترى كم عدد اإلحتياالت المقترنة 
بهذا الرقم

عناوين البريد اإللكتروني عندما تكون الرسالة صادرة من دولة تختلف   ●
عن الدولة التي يفترض أن تتواجد بها مكاتب الشركة المفترضة

المواقع اإللكترونية الجديدة والتي تظهر كمواقع الشركات ذات   ●
السمعة الحسنة. قم بالتعرف على موقع الشركة الحقيقي، وإبحث 

عن تحذيرات على الموقع، وقم باإلتصال بمقر الشركة الرئيسي إن 
ساورتك الشكوك

أين تحصل على النصيحة
أدخل إسم الشركة على محرك بحث غوغل، وأضف كلمة إحتيال 'scam'، وبعدها نصب 

'warning' ثم كلمة تحذير ،'fraud'

تصفح المواقع عن آخر أخبار النصب واإلحتيال على المواقع التالية:
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm

إشارات تحذيرية لإلطالع عليها
www.scam-job-emails.tk

 www.scammers-and-scam-websites.tk
 www.fraudwatchers.org

قائمة بالشركات المعروفة باإلحتيال )ولكن تذكر أنهم يقومون دائماً بتغيير األسماء( تجدها على:
 cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam

أرقام هواتف مشكوك بها
www.scammmertelephoneumbers.blogspot.co.uk

مدونة الـITF للبحث عن سفينة
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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كيفية العثور على نقابة للبحارة 
ITF أو مفتش

نقطة االتصال األولى ينبغي أن تكون نقابتك - إذا لم 
تكن عضوا في نقابة لغاية اآلن، فعليك معرفة 
طريقة االنضمام الى نقابة إذا كنت بحاجة إلى 
مساعدة على الفور، أو إذا كنت عضوا في نقابة 

وتواجه صعوبة في االتصال بنقابتك، عندها عليك 
االتصال بمفتش للـITF. يمكنك أن تجد كافة 

التفاصيل في هذا الدليل،

يمكنك التحقق من النقابات المنتسبة للـITF على 
الموقع www.itfseafarers.org انقر فوق عالمة 

التبويب "البحث عن مفتش أو نقابة".

اذا كان لديك هاتف خلوي أو تابلت قم بتحميل 
التطبيق المجاني ’ITF Seafarers‘ اآلن من الموقع 

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

ابحث على معلومات االتصال المتعلقة بأقرب   •
مفتش أو منسق ITF أو نقابة.

تحقق من الشروط والظروف على متن السفينة   •
قبل التوقيع على عقد العمل على متنها 

 "QR قم بتحميل تطبيق "رمز االستجابة السريعة
على هاتفك الذكي وامسح الرمز التالي.

متوفر على    

ITFكيفية االتصال بالـ
يقوم الـITF اآلن بتشغيل خط دولي للمساعدة يعمل على 

مدار الـ24 ساعة، سيقوم بالرد على مكالماتك اشخاص 
متعددو اللغات ومدربون على التعامل مع قضاياك الخاصة. 

وسوف يتم توفير المشورة األولية لك ومن ثم إحالة 
المشاكل واالستفسارات إلى أفضل الخبرات الموجودة في 

الـITF - مثل المفتشين أو مكتب الـITF الرئيسي.

في ساعات العمل، يمكن للبحارة االتصال بمكتب 
الـITF في لندن :

 +44 )0(20 7940 9287
 هاتف الـITF الدولي للمساعدة )24 ساعة(:

+44 )0(20 7940 9280
رسائل الـSMSـ081459 7950 20)0( 44+ 

help@itf.org.uk بريد الكتروني

قبل أن تتصل
استخدم القائمة التالية لمساعدتك في االستعداد 

قبل إجراء المكالمة:

عن المتصل
االسم  •

الرتبة في السفينة  •
الجنسية  •

معلومات االتصال  •

عن السفينة
االسم  •
العلم  •

IMO رقم الـ  •
الموقع الحالي  •

عدد أعضاء الطاقم/ الجنسبة  •

عن المشكلة
وصف المشكلة  •

منذ متى وانت تواجه المشكلة  •
•  هل يوجد آخرون يواجهون نفس المشكلة

مراكز البحارة
مراكز البحارة توفر المشورة، باالضافة إلى 

اشخاص يمكنك التحدث إليهم، ومرافق لالتصال 
بمنزلك ومكان لالسترخاء بعيدا عن السفينة

من اجل العثور على اقرب مركز بحارة لك قم 
بتحميل التطبيق المجاني "Shoreleave" من 

الموقع:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

متوفر على 

دليل من 8 صفحات قابل للسحب

 ITFدليلك من الـ
للحصول على المساعدة
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العقود2

نتيجة  الشخصية  المتعلقات  فقدان   
فقدان السفينة.

إنهاء عقد العمل قبل نهاية المدة.  

موقعة  نسخة  على  حصولك  من  تأكد 
خاصة بك من عقد العمل.

تأكد ان عقدك ينص أنك مخول بالحصول 
تقم  وال  بالدك.  الى  الترحيل  نفقات  على 
بالتوقيع على أي عقد يحتوي على أي شرط ينص 
أو كل نفقات  على تحميلك مسؤولية دفع جزء 

الترحيل.

بما  عقدك  تنهي  التي  الشروط  من  تأكد 
فيها المهلة القانونية لذلك

تذكر ... بأنه مهما تكن الشروط والظروف 
أو  العقد  في  طواعية  إدخالها  يتم  التي 
االتفاقية فإنها تعتبر ملزمة قانونياً عند نشوء أي 

خالف.

لمعرفة ما إذا كانت سفينتك مغطاه بواسطة 
اتفاقية معتمدة من الـ ITF، اذهب إلى الموقع:

 itf.seafarers.org وانقر فوق عالمة التبويب "البحث 
عن السفينة".

استخدم تطبيق الـITF على الهاتف النقال واالجهزة 
اللوحية للبحث عن السفينة:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

التوظيف وكالء  الوظيفة  على  الحصول 
تنض اتفاقية العمل البحري على تنظيم عمل وكاالت التوظيف الخاصة. ويحظر عليها: تقاضي أية رسوم من قبل البحارة من اجل إيجاد وظائف 

لهم على متن السفن، أو اقتطاع أية مبالغ غير قانونية من األجور، أو عمل قوائم سوداء خاصة بتوظيف البحارة. يجب على مالك السفن التأكد من 
أن وكالء التوظيف الذين يستخدمونهم يلبون هذه المعايير. إذا كان لديك مشاكل مع وكالء التوظيف، يرجى االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني 

CrewingAlert@itf.org.uk :على

العمل توقع عقد  أن  قبل 
 ITFنصائح الـ

بشأن عقود عمل للبحارة 
وأنت على متن السفن الطريقة الوحيدة لضمان أفضل شروط العمل في البحر هي بتوقيع 

عقود العمل طبقاً لالتفاقية الجماعية الموافق عليها من قبل الـ ITF وفيما يلي الشروط التي يجب 
االنتباه لها قبل التوقيع.

توقيع  قبل  السفينة  على  العمل  تبدأ  ال 
عقد مكتوب.

أو  نهائياً،  بياض  بتوقيع عقد على  تقم  ال 
عقد يشتمل على بنود وشروط غير محددة 

أو غير مألوفة بالنسبة لك.

تأكد فيما إذا كان العقد يشير إلى االتفاقية 
الجماعية العمالية، إذا نعم، كن متأكداً 
من أنك على علم تام بشروط هذه االتفاقية، 

واحتفظ بنسخة منها مع عقد العمل.

كن متأكداً بأن مدة العقد موضحة بشكل 
تام.

ال تقم بالتوقيع على عقد يعطي صالحيات 
لمالك السفينة إلجراء تعديالت على مدة 
العقد من جانب واحد، أي تغييرات فيما 
يتعلق بمدة العقد يجب أن تتم بالموافقة عليها 

من قبل الطرفين.

كن متأكداً من أن العقد ينص صراحة على 
األجر األساسي الذي يجب دفعه، وأيضاً أن 
يتم تحديد ساعات العمل األسبوعية مثال 40 ، 44 
، 48 ساعة أسبوعياً. منظمة العمل الدولية تحدد 
بها  المسموح  العمل  لساعات  األقصى  الحد 
208 ساعة   / أسبوعياً  48 ساعة  وهي  أسبوعياً 

شهرياً.

تأكد من أن العقد ينص بوضوح على كيفية 
وكيفية  اإلضافي  العمل  ساعات  دفع 
احتسابها. يمكن أن يتم احتسابها اعتمادا على 
الراتب األساسي، أو يمكن أن يتم دفعها شهريا 
بناًء على عدد ساعات العمل، بجميع األحوال أي 
ساعة عمل بعد ساعات العمل الرسمي يجب أن 
يتم ذكر طريقة دفعها بوضوح. تنص تشريعات 

منظمة العمل الدولية على أن الحد األدنى للعمل 
اإلضافي هو 1.25 ساعة لكل ساعة إضافية.

اإلجازة  ساعات  عدد  بوضوح  يذكر  أن 
منظمة  تشريعات  شهرياً،  لك  الممنوحة 
العمل الدولية تنص على أن ال تقل أيام اإلجازة عن 

30 يوم سنويا أو 2.5 يوم أجازة لكل شهر عمل.

أن يتم ذكر األجر األساسي، العمل اإلضافي، 
اإلجازات بوضوح وبشكل منفصل ومحدد 

في العقد.

ال توقع أي عقد يسمح لمالك السفينة أن 
يحتفظ أو يخصم أي مبلغ من أجرك خالل 
كامل  دفع  يتم  أن  يجب  العقد،  سريان  مدة 

مستحقاتك المالية في نهاية كل شهر.

تنص  يتضمن فقرة  على عقد  أبداً  توقع  ال 
على أنك مسؤول عن دفع أي مبلغ من أجل 

إصالح أو إبدال أو لتغطية أي نفقات.

ال توقع عقد ينص على حرمانك من حقك في 
االنضمام أو االتصال، المشاورة أو التعاون مع 

ممثلي أي نقابة عمالية تختارها بنفسك.

كن حذراً من أن عقد العمل الفردي ال يتضمن 
دائماً تفاصيل عن المزايا اإلضافية لذلك يفضل 
أن تحصل على هذه الحقوق بشكل عقد موقع 
في  المستحقة  التعويضات  يتضمن  منفصل 

الحاالت التالية: 

المرض أو اإلصابة خالل مدة العقد.  

الموت )يتم دفعه ألقرب شخص لك(.  

فقدان السفينة أو المركبة.  
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ينورتكلالا ديربلا يولخلا فتاهلا  بتكملا فتاه  ءانيملا  مسالا  ةفيظولا  دلبلا   

suarez_agustin@itf.org.uk  +54 911 386 22490  +54 11 4300 7852  Bahia Blanca األرجنتين  مفتش   Agustin Suarez  
alarcon_roberto@itf.org.uk  +54 9 11 4414 5687  +54 341 425 6695  Rosario األرجنتين  منسق   Roberto Jorge Alarcón  

vidal_rodolfo@itf.org.uk  +54 9 11 4414 5911  +54 11 4331 4043  Buenos Aires األرجنتين  شتفم   Rodolfo Vidal  
summers_dean@itf.org.uk  +61 419 934 648   Newcastle استراليا  مسؤول اتصال   Ben West  
summers_dean@itf.org.uk  +61 419 934 648  +61 2 9267 9134  Sydney استراليا  منسق   Dean Summers  

mccorriston_keith@itf.org.uk  +61 422 014 861  +61 8 9335 0500  Fremantle استراليا  مفتش   Keith McCorriston  
purcell_matt@itf.org.uk  +61 418 387 966  +61 (0) 3 9329 5477  Melbourne استراليا  مساعد منسق   Matt Purcell  

maguire_sarah@itf.org.uk  +61 434525416   Gladstone استراليا  مفتش   Sarah Maguire  
roos_christian@itf.org.uk  +32 486 123 890  +32 2 549 11 03  Zeebrugge بلجيكا  مفتش   Christian Roos  

van-noten_marc@itf.org.uk  +32 475 775700  +32 3 224 3419  Antwerp بلجيكا  مفتش   Marc Van-Noten  
opdelocht_roger@itf.org.uk  + 32 475 440088  +32 3 224 3411  Antwerp بلجيكا  منسق   Roger Opdelocht  

sfousseni2002@yahoo.fr  +229 95192638  +229 97080213  Cotonou بنين  مسؤول اتصال   Souradjou Alassane Fousseni 
zini_ali@itf.org.uk  +55 (0) 41 9998 0008  +55 (0) 41 34220703  Paranagua البرازيل  مفتش   Ali Zini  

defreitas_renialdo@itf.org.uk  +55 13 99761 0611  +55 13 3232 2373  Santos البرازيل  مفتش   Renialdo de Freitas  
miladinov_vladimir@itf.org.uk  +359 887 888 921  +359 2 931 5124  Varna بلغاريا  مفتش   Vladimir Miladinov  

risser_karl@itf.org.uk  +1 902 237 4403  +1 902 455 9327  Halifax كندا  مفتش   Karl Risser  
lahay_peter@itf.org.uk  +1 604 418 0345  +1 604 251 7174  Vancouver كندا  منسق   Peter Lahay  

giannopoulos_vincent@itf.org.uk  +1 514 970 4201  +1 514 931 7859  Montreal كندا  مفتش   Vincent Giannopoulos  
villalon_juan@itf.org.uk  +56 992509565  +56 32 2217727  Valparaiso تشيلي  مفتش   Juan Villalon Jones  

sanchez_miguel@itf.org.uk  +57 310 657 3300  +57 5 3795493  Barranquilla كولومبيا  مفتش   Miguel Sanchez  
sarac_mario@itf.org.uk  +385 98 1775 729  385 51 325 349  Rijeka كرواتيا  مفتش   Mario Sarac  

kronja_milko@itf.org.uk  +385 98 336 590  +385 22 200 320  Sibenik كرواتيا  مفتش   Milko Kronja  
brazzoduro_predrag@itf.org.uk  +385 98 211 960  +385 51 325 343  Rijeka كرواتيا  منسق   Predrag Brazzoduro  

peric_romano@itf.org.uk  +385 99 266 2885  +385 20 418 992  Dubrovnik/Ploce كرواتيا  مفتش   Romano Peric  
fage-pedersen_jens@itf.org.uk  +45 22 808188  +45 36 36 55 94  Copenhagen الدنمارك  مفتش   Jens Fage-Pedersen  

bach_morten@itf.org.uk  +45 21649562  +45 88920355  Copenhagen الدنمارك  مفتش   Morten Bach  
elseify_talaat@itf.org.uk  +20 10 1638402  +20 66 3324 100  Port Said مصر  مفتش   Talaat Elseify  

kuiv_jaanus@itf.org.uk  +372 52 37 907  +372 6116 392  Tallinn استونيا  مفتش   Jaanus Kuiv  
karla_heikki@itf.org.uk  +358 40 4356 094  +358 9 61520255  Helsinki فنلندا  مفتش   Heikki Karla  

minkkinen_ilpo@itf.org.uk  +358 40 7286932  +358 9 615 20 253  Helsinki فنلندا  مفتش   Ilpo Minkkinen  
orn_jan@itf.org.uk  +358 40 523 33 86  +358 9 613 110  Turku فنلندا  مساعد منسق   Jan Örn  

bengts_kenneth@itf.org.uk  +358 40 455 1229  +358 9 615 20 258  Helsinki فنلندا  منسق   Kenneth Bengts  
archambaud_corine@itf.org.uk  +33 685522767  +33 235266373  Le Havre فرنسا  مفتش   Corine Archambaud  

lamade_geoffroy@itf.org.uk  +33 660 30 12 70  +33 2 40 22 54 62  St Nazaire فرنسا  مفتش   Geoffroy Lamade  
tallonneau_laure@itf.org.uk  +33 6 85 65 52 98  +33 2 98 85 21 65  Brest فرنسا  مفتش   Laure Tallonneau  

pouille_pascal@itf.org.uk  +33 3 80 23 95 86  +33 3 28 21 32 89  Dunkirk فرنسا  منسق   Pascal Pouille  
reynaud_yves@itf.org.uk  +33 6 07 68 16 34  +33 4 915 499 37  Marseille فرنسا  مفتش   Yves Reynaud  

chijavadze_merab@itf.org.uk  +995 5 93 261303  +995 5 222 70177  Batumi جورجيا  مفتش   Merab Chijavadze  
amadou_hamani@itf.org.uk  +49 170 7603862  +49 381 670 0046  Rostock المانيا  مفتش   Hamani Amadou  

friedrich_karin@itf.org.uk  +49 170 85 08 695  +49 40 2800 6812  Hamburg المانيا  مفتش   Karin Friedrich  
linderkamp_susan@itf.org.uk  +49 1511 2 666 006  +49 421 330 33 33  Bremen المانيا  مساعد منسق   Susan Linderkamp  

hemme_sven@itf.org.uk  +49 151 27037384  +49 471 92189209  Bremen المانيا  مفتش   Sven Hemme  
christiansen_ulf@itf.org.uk  +49 171 64 12 694  +49 40 2800 6811  Hamburg المانيا  مفتش   Ulf Christiansen  

procter_darren@itf.org.uk  +44 7949 246219  Southern England المملكة المتحدة  مفتش   Darren Procter  
wilson_liam@itf.org.uk  +44 7539 171323  +44 1224 582 688  Scotland المملكة المتحدة  مفتش   Liam Wilson  

keenan_paul@itf.org.uk  +44 7710 073880  +44 20 8989 6677  N E England المملكة المتحدة  مفتش   Paul Keenan  
molloy_tommy@itf.org.uk  +44 776 418 2768  +44 151 639 8454  N W England المملكة المتحدة  مفتش   Tommy Molloy  

halas_costas@itf.org.uk  +30 6944 297 565  +30 210 411 6610/6604  Piraeus اليونان  شتفم   Costas Halas  
kourakos_stamatis@itf.org.uk  +30 6 9 77 99 3709  +30 210 411 6610/6604  Piraeus اليونان  منسق   Stamatis Kourakos  

bia_januar@yahoo.com.br  +245 96 6605246  +245 95 5905895  Bissau غينيا-بيساو  مسؤول اتصال   Januario Jose Biague  
lam_jason@itf.org.uk  +852 9735 3579  +852 2541 8133 هونج كونج ،هونج كونج/الصين  مفتش   Jason Lam Wai Hong  

jonas@sjomenn.is  +354 892 79 22  +354 551 1915  Reykjavik ايسلندا  مفتش   Jónas Gardarsson  
ratnam_bv@itf.org.uk  +91 9 8481 980 25  +91 8912 502 695 / 8912 552 592  Visakhapatnam الهند  مفتش   B V Ratnam  

roy_chinmoy@itf.org.uk  +91 8300 43094  +91 33 2459 1312  Kolkata الهند  مفتش   Chinmoy Roy  
kumar_sree@itf.org.uk  +91 9381001311  +91 44 2522 3539  Chennai الهند  مفتش   K Sreekumar  

gomes_louis@itf.org.uk  +91 8080556373  +91 22 2261 8368  Mumbai الهند  مفتش   Louis Gomes  
vasu_mukesh@itf.org.uk  +91 94272 67843  +91 2836 226 581  Kandla الهند  مفتش   Mukesh Vasu  

Adhikary_Narayan@itf.org.uk  +91 9434517316  +91 3224 252203  Haldia الهند  مفتش   Narayan Adhikary  
sebastian_thomas@itf.org.uk  +91 484 2338249 / 2338476 /  2700503  +91 98950 48607  Kochi الهند  مفتش   Thomas Sebastian  

fleming_ken@itf.org.uk  +353 87 64 78636  +353 1 85 86 317  Dublin ايرلندا  منسق   Ken Fleming  
whelan_michael@itf.org.uk  +353 872501729   Dublin ايرلندا  مفتش   Michael Whelan  

shwartzman_michael@itf.org.uk  +972 54 4699282  +972 4 8512231  Haifa اسرائيل  مفتش   Michael Shwartzman  
nazzarri_bruno@itf.org.uk  +39 335 612 9643  +39 (0) 586 072379  Livorno ايطاليا  مفتش   Bruno Nazzarri  
difiore_اسنرفsco@itf.org.uk  +39 33 1670 8367  +39 10 25 18 675  Genoa ايطاليا  منسق  sco Di Fioreاسنرف   
saitta_اسنرفsco@itf.org.uk  +39 338 698 4978  +39 91 321 745  Sicily ايطاليا  مفتش  sco Saittaاسنرف   

leoncini_gianbattista@itf.org.uk  +39 335 482 703  +39 99 4707 555  Taranto ايطاليا  مفتش   Gianbattista Leoncini  
Geissberger_Katia@itf.org.uk ايطاليا     مسؤول اتصال   Katia Geissberger  

serretiello_paolo@itf.org.uk  +39 335 482 706  +39 81 265021  Naples ايطاليا  مفتش   Paolo Serretiello  
siligato_paolo@itf.org.uk  +39 3484454343   Trieste ايطاليا  مفتش   Paolo Siligato  

kodjara_calixte@itf.org.uk   +225 08 17 60 65  San Pedro ساحل العاج  مسؤول اتصال   Calixte Kodjara  
Djedje_Joachim@itf.org.uk  +225 07 88 00 83  +225 21 35 72 17  Abidjan ساحل العاج  مفتش   Joachim Mel Djedje-Li  

hie_kape@itf.org.uk  +225 47 05 36 32   San Pedro ساحل العاج  مسؤول اتصال   Kape Hie  
ohori_fusao@itf.org.uk  +81 90 6949 5469  +81 3 5410 8320  Tokyo اليابان  منسق   Fusao Ohori  

fujiki_shigeru@itf.org.uk  +81 90 9826 9411  +81 3 3735 0392  Chiba اليابان  مفتش   Shigeru Fujiki  
ame_toshihiro@itf.org.uk  +81 90 4673 5671  +81 6 6616 5116  Osaka اليابان  مفتش   Toshihiro Ame  
mutugi_betty@itf.org.uk  +254 721 425828  +254 41 2230027  Mombasa كينيا  مفتش   Betty Makena Mutugi  

bae_jh@itf.org.uk  +82 10 3832 4628  +82 51 463 4828  Busan كوريا  مفتش   Bae Jung Ho  
kim_hk@itf.org.uk  +82 10 5441 1232  +82 51 469 0294  Busan كوريا  منسق   Hye Kyung Kim  

petrovskis_norbert@itf.org.uk  +371 29215136  +371 67709242  Riga التفيا  مفتش   Norbert Petrovskis  
chernov_andrey@itf.org.uk  +370 699 28198  +370 46 410447  Klaipeda ليتوانيا  مفتش   Andrey Chernov  

falzon_paul@itf.org.uk  +356 79969670  +356 79969670  Valletta مالطا  مسؤول اتصال   Paul Falzon  
lozano_enrique@itf.org.uk  +52 1 229 161 0700  +52 229 932 3023  Veracruz المكسيك  مفتش   Enrique Lozano Diaz  
galvan_honorio@itf.org.uk  +52 1 314 122 9212  +52 22 99 32 83 23  Manzanillo المكسيك  مفتش   Honorio Alberto Galvan Aguilar 

markolovic_tomislav@itf.org.uk  +382 69 032 257  +382 30 315 105  Bar مونتينيغرو  مسؤول اتصال   Tomislav Markolovi?  
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نيوكاسل

بريزبان

مكتب الـITF/ افريقيا
نيروبي، كينيا

تلفون:2774/5 374 20 254+ 
nairobi@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب الـITF/ افريقيا )فرانكوفون(
اوجادوجو

تلفون: 375610 50 )0( 226+
itfwak@fasonet.bf :بريد الكتروني

مكتب الـITF/ العالم العربي
عمان، االردن

تلفون: 5821366 6)0(962+
arab-world@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب الـITF/ اسيا الهادئ
مكتب دلهي

 تلفون:7423 / 4408 2335 11 )0( 91+ 
أو 1669 2373 11

itfindia@vsnl.com :بريد الكتروني
مكتب طوكيو

تلفون:770 982 337 )0( 81+
mail@itftokyo.org :بريد الكتروني

ITF مكتب سيدني
تلفون: 780 928 420 61+
تلفون: 1519 227 21 64+

مكتب الـITF/ المركز الرئيسي

مكتب الـITF/ العالم العربي مكتب الـITF/ آسيا الهادئ )دلهي(

مكتب الـITF/ آسيا الهادئ )طوكيو(

مكتب الـITF/ آسيا الهادي )سدني(

مكتب الـITF/ افريقيا

مكتب الـETF/ اوروبا
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www.itfseafarers.orgITF Helpline: +44 (0) 20 7940 9280 | SMS Textline: +44 (0) 7950 081459

5ITF inspectors

Helping seafarers around the world

For full contact details of ITF inspectors go to www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm
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GladstoneITF HEAD OFFICE
LONDON, UK
Tel: +44 (0) 20 7403 2733 
Email: mail@itf.org.uk

ETF EUROPE
BRUSSELS, BELGIUM
Tel: +32 (0) 2 285 46 60
Email: etf@etf-europe.org

ITF AMERICAS
RIO DE JANEIRO, BRASIL
Tel: +55 (21) 2223.0410
Email: itf_americas@itf.org.uk

ITF AFRICA
NAIROBI, KENYA
Tel: +254 20 374 2774/5
Email: nairobi@itf.org.uk

ITF AFRICA (FRANCOPHONE)
OUAGADOUGOU
Tel: +226 (0) 50 375610
Email: itfwak@fasonet.bf

ITF ARAB WORLD
AMMAN, JORDAN
Tel: +962 (0) 6 5821366
Email: arab-world@itf.org.uk

ITF ASIA PACIFIC
DELHI OFFICE
Tel: +91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
or 11 2373 1669
Email: itfindia@vsnl.com
TOKYO OFFICE
Tel: +81 (0) 337 982 770
Email: mail@itftokyo.org
ITF SYDNEY OFFICE
Tel: +61 420 928 780
Tel: +64 21 227 1519

ITF AMERICAS

ITF HEAD OFFICE

ITF ARAB WORLD ITF ASIA PACIFIC (DELHI)

ITF ASIA PACIFIC (TOKYO)

ITF ASIA PACIFIC (SYDNEY)

ITF AFRICA (FRANCOPHONE)

ITF AFRICA

ETF EUROPE

ITF16 SEAFARERS'_BULLETIN_AW_v13_Layout 1  12/02/2016  14:05  Page 22

ITFمفتشو  الـ

نساعد البحارة في أرجاء العالم

www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm قم بزيارة ITFللمزيد من معلومات االتصال حول مفتشي الـ

فانكوفر
سياتل

بورتالند

لوس انجلوس

مانزانيلو
فيراكروز

هيوستون
نيواورليانز

بورت كانفيرال

مورهيد ستي

بلتيمور

نيويورك

هاميلتون
مونتريال

كليفالند
هاليفاكس

ريكيافيك

الس باالماس

الغوس
كوتوناو

لومي

ابيجان
سان بيدرو

بيساو
داكار

كيب تاون
ديربان

مومباسا

بورت سعيد

حيفا

سان خوان

بارانكويال
كريستوبال

فالبرايزو بوينس ايرس
روزاريو

سانتوس

مكتب الـITF/ المركز الرئيسيباراناغوا
لندن, المملكة المتحدة

تلفون:2733 7403 20 )0( 44+  
mail@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب الـETF/ اوروبا
بروكسل, بلجيكا

تلفون: 60 46 285 2)0( 32+
etf@etf-europe.org :بريد الكتروني

مكتب الـITF/ االمريكيتان
ريودي جانيرو, البرازيل

تلفون: 22230410 )21( 55+ 
itf_americas@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب الـITF/ االمريكيتان

مكتب الـITF/ المركز الرئيسي

مكتب الـITF/ العالم العربي

مكتب الـITF/ افريقيا )فرانكوفون(

مكتب الـITF/ افريقيا

مكتب الـETF/ اوروبا
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قوائم مفتشي الـITF تابع6

البريد االلكتروني الهاتف الخلوي  هاتف المكتب  الميناء  البلد   الوظيفة   االسم   
noordermeer_aswin@itf.org.uk  +31 6 53 337522   Rotterdam هولندا  مفتش   Aswin Noordermeer  

klein_debbie@itf.org.uk  +31 6 53 182 734   Rotterdam هولندا  مفتش   Debbie Klein  
mol_gijs@itf.org.uk  +31 622 89 08 77   Rotterdam هولندا  مفتش   Gijs Mol  

mclaren_grahame@itf.org.uk  +64 21 292 1782  +64 4 801 7613  Wellington نيوزلندا  مفتش   Grahame McLaren  
akinrolabu_henry@itf.org.uk  +234 803 835 9368  +234 803 835 9368  Lagos نيجيريا  مفتش   Henry Akinrolabu  

gjestrum_angelica@itf.org.uk  +47 9 77 29 357  +47 22 82 58 24  Oslo النرويج  منسق   Angelica Gjestrum  
ewee@sjomannsforbundet.no  +47 90 50 6084  +47 22 825 825  Oslo النرويج  مفتش   Erling C Ween  

steine_tore@itf.org.uk  +47 907 68 115  +47 55 23 00 59  Bergen النرويج  مفتش   Tore Steine  
steder_truls@itf.org.uk  +47 90 98 04 87  +47 35 54 82 40  Porsgrunn النرويج  مفتش   Truls M Vik Steder  

lorentsen_yngve@itf.org.uk  +47 (0) 41401222  +47 (0) 77 69 93 46  Tromso النرويج  مفتش   Yngve Lorentsen  
fruto_luis@itf.org.uk  +507 6617 8525  +507 315 1904  Cristobal بنما  مفتش   Luis Carlos Fruto  

pedaria_joselito@itf.org.uk  +63 920 9700 168  +63 32 256 16 72  Cebu City الفلبين  مفتش   Joselito Pedaria  
aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk  +63 917 8111 763  +63 2 536 8287  Manila الفلبين  مفتش   Rodrigo Aguinaldo  

mazurkiewicz_adam@itf.org.uk  +48 501 539329  +48 91 4239707  Szczecin بولندا  مفتش   Adam Mazurkiewicz  
daleki_grzegorz@itf.org.uk  +48 514 430 374  +48 58 6616096  Gdynia/Gdansk بولندا  مفتش   Grzegorz Daleki  

pires_joao@itf.org.uk  +351 91 936 4885  +351 21 391 8181  Lisbon البرتغال  مفتش   João de Deus Gomes Pires  
garcia_felipe@itf.org.uk  +1 787 410 1344  +1 787 999 8130  San Juan بورتريكو  مفتش   Felipe Garcia Cortijo  

mihalcioiu_adrian@itf.org.uk  +40 722 248 828  +40 241 618 587  Constanta رومانيا  مفتش   Adrian Mihalcioiu  
pavlov_kirill@itf.org.uk  +7 911 929 04 26  +7 812 718 6380  St. Petersburg روسيا  مفتش   Kirill Pavlov  

ananina_olga@itf.org.uk  +7 9887 621232  +7 8617 612556  Novorossiysk روسيا  مفتش   Olga Ananina  
osichansky_petr@itf.org.uk  +7 914 790 6485  +7 4232 512 485  Vladivostock روسيا  مفتش   Petr Osichansky  

fishov_sergey@itf.org.uk  +7 911 096 9383  +7 812 718 6380  St Petersburg روسيا  منسق   Sergey Fishov  
mamontov_vadim@itf.org.uk  +7 9062 38 68 58  +7 4012 656 840/475  Kaliningrad روسيا  مفتش   Vadim Mamontov  

syndmarine@gmail.com  +221 775364071  +221 775364071  Dakar السنغال  مسؤول اتصال   Mouhamed Diagne  
fatima200817@live.fr   +221 776926408  Dakar السنغال  مسؤول اتصال   Seydina Keita  

daniel_tan@seacare.com.sg  +65 9616 5983  +65 6379 5660  Singapore سنغافورة  مسؤول اتصال   Daniel Tan Keng Hui  
duan_gwee@itf.org.uk  +65 9823 4979  +65 6390 1611  Singapore سنغافورة  مسؤول اتصال   Gwee Guo Duan  

augustus_cassiem@itf.org.uk  +27 82 773 6366  +27 21 461 9410  Cape Town جنوب افريقيا  مفتش   Cassiem Augustus  
zungu_sprite@itf.org.uk  +27 827 73 63 67  +27 31 706 0036  Durban جنوب افريقيا  منسق   Sprite Zungu  

galan_gonzalo@itf.org.uk  +34 638809166   Las Palmas اسبانيا  مفتش   Gonzalo Galan Fernandez  
mas_joan@itf.org.uk  +34 629 302 503  +34 93 481 27 66  Barcelona اسبانيا  مفتش   Joan Mas Garcia  

ortega_jose@itf.org.uk  +34 699 436 503  +34 956 657 046  Algeciras اسبانيا  منسق   Jose M Ortega  
garcia_juan@itf.org.uk  +34 628 565 184  +34 96 367 06 45  Valencia اسبانيا  مفتش   Juan Ramon Garcia  

baz_luz@itf.org.uk  +34 660 682 164  +34 986 221 177  Vigo اسبانيا  مفتش   Luz Baz  
arrachedi_mohamed@itf.org.uk  +34 629 419 007  +34 944 93 5659  Bilbao اسبانيا  مفتش   Mohamed Arrachedi  

perera_ranjan@itf.org.uk  +94 773 147005  +94 112 583040  Colombo سريالنكا  مفتش   Ranjan Perera  
barning_annica@itf.org.uk  +46 70 57 49 714   Stockholm السويد  منسق   Annica Barning  

bradd_fredrik@itf.org.uk  +46 761006445  +46 10 4803103  Umea السويد  مفتش   Fredrik Bradd  
larsson_goran@itf.org.uk  +46 70 626 7788  +46 10 480 3114  Gothenburg السويد  مفتش   Göran Larsson  
nilsson_goran@itf.org.uk  +46 76 100 65 12  +46 10 480 31 21  Gothenburg السويد  مساعد منسق   Goran Nilsson  
andre_hakan@itf.org.uk  +46 70 574 2223  +46 8 791 4100  Norrkoping السويد  مفتش   Haakan Andre  

save_sven@itf.org.uk  +46 70 57 49 713   Helsingborg السويد  مفتش   Sven Save  
chang_sanders@itf.org.uk  +886 955 415 705  +886 2658 4514  Taichung تايوان، الصين  مفتش   Sanders Chang  

tu_tse-ting@itf.org.uk  +886 988513979  +886 7 5212380  Kaoshiung تايوان، الصين  مفتش   Tse-Ting Tu  
paxhominibus@hotmail.com  +228 99 50 53 35  +228 90 04 24 07  Lome توغو  مسؤول اتصال   Franck Kokou Séyram Akpossi  
civelek_muzaffer@itf.org.uk  +90 535 663 3124  +90 216 4945175  Istanbul تركيا  مفتش   Muzaffer Civelek  

yefrimenko_nataliya@itf.org.uk  +380 50 336 6792  +380 482 429 901  Odessa اوكرانيا  مفتش   Nataliya Yefrimenko  
shipley_barbara@itf.org.uk  +1 202 412 8422  Baltimore/Norfolk     +1 757 622 1892   الواليات المتحدة االمريكية مفتش   Barbara Shipley  

boudreaux_dwayne@itf.org.uk     New Orleans           +1 504 442 1556   الواليات المتحدة االمريكية منسق   Dwayne Boudreaux  
esopa_enrico@itf.org.uk  +1 201 417 2805  New York    +1 201 434 6000 (ext 240)   الواليات المتحدة االمريكية منسق   Enrico Esopa  

engels_jeff@itf.org.uk  +1 206 331 2134  Seattle - Tacoma      +1 360 379 4038   الواليات المتحدة االمريكية منسق   Jeff Engels  
metcalfe_john@itf.org.uk  +1 207 691 5253  Portland, Maine - Boston +1 207 785 4531   الواليات المتحدة االمريكية مسؤول اتصال   John Metcalfe  

smith_lila@itf.org.uk  +1 206 818 1195  Seattle - Tacoma      +1 206 533 0995   الواليات المتحدة االمريكية مفتش   Lila Smith  
larson_martin@itf.org.uk   Portland               +1 503 347 7775   الواليات المتحدة االمريكية مفتش   Martin D. Larson  

baker_michael@itf.org.uk  +1 440 667 5031  Cleveland              +1 216 781 7816   الواليات المتحدة االمريكية مسؤول اتصال   Michael Baker  
aung_shwe@itf.org.uk  +1 713 447 0438  Houston               +1 713 659 5152   الواليات المتحدة االمريكية مفتش   Shwe Tun Aung  

mueller_stefan@itf.org.uk  +1 562 673 9786  LA - South California   +1 562 493 8714   الواليات المتحدة االمريكية مفتش   Stefan Mueller-Dombois  
sacco_tony@itf.org.uk  +1 910 859 3153  Morehead City        +1 910 859 8222   الواليات المتحدة االمريكية مفتش   Tony Sacco  
sasso_tony@itf.org.uk  +1 321 258 8217  Port Canaveral        +1 321 784 0686   الواليات المتحدة االمريكية مفتش   Tony Sasso  
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7 اضراب عمالي

هل تفكر في القيام بإضراب عمالي؟
اقرأ هذا أوال

لقد أخذ الـITF على عاتقه مساعدة البحارة الذين يعملون 
عل متن سفن أعالم المواءمة، من أجل مساعدتهم في 
الحصول على أجور عادلة وضمان خضوعهم إلتفاقيات 

جماعية منصفة عند التفاوض مع أرباب العمل.

في بعض األحيان يضطر البحارة إلى اللجوء للقانون في 
المحاكم المحلية، وفي بعض الحاالت عملية المقاطعة 

تكون هي الحل ضد بعض السفن المخالفة.

إجراءات مختلفة يتم اتخاذها حسب الحالة، فربما يكون 
إجراء معين فعال في بلد ما ولكنه غير فعال في بلد آخر.

ما يجب عليك أن تفعله أوالً هو أن تسعى لالتصال بممثلي 
الـ ITF المحليين في بلدك، يمكنك إيجاد كافة المعلومات 
عنهم وأرقام هواتفهم في وسط هذه النشرة، يجب عليك 

أن تسعى ألخذ النصيحة منهم محليا قبل اللجوء ألي 
إجراء.

في بعض البلدان يكون القانون ضدك وضد زمالئك العمال 
في حال القيام بأي إضراب صناعي، وفي هذه الحالة سوف 

يقوم ممثلو الـITF المحليين بشرح الوضع لك.

في بلدان أخرى يكون الحل األمثل للفوز بالحقوق هو 
بإجراء إضراب صناعي. مرة أخرى هذا يعتمد على النصيحة 

.ITFالمحلية التي تتلقاها من ممثل الـ

في العديد من البلدان لديك الحق القانوني بالقيام 
باإلضراب، على شرط أن تكون السفينة راسية في الميناء 

وليست في عرض البحر.

خالل اإلضراب من المهم جداً أن تكون مسالماً، ومنضبطاً، 
وتعمل بروح الفريق ومع زمالئك كاليد الواحدة.

وتذكر أن حق اإلضراب هو أحد الحقوق األساسية 
المنصوص عليها بالقانون والدساتير الوطنية في العديد 

من البلدان.

مهما كان القرار الذي تتوصل إليه، ال تنس االتصال بممثل 
الـITF المحلي قبل القيام بأي إجراء . عن طريق العمل معاً 

يمكننا تحقيق النصر والعدالة.

الحوادث البحرية
هناك مبادئ توجيهية دولية لضمان معاملة البحارة بشكل عادل ومنصف إذا ما تعرضت سفينتهم لحادث 

بحري وسواء صدرت هذه المعاملة من قبل أصحاب السفن أو الميناء أو الدولة الساحلية أو دولة العلم أو 
قوانين بالدهم. وتاليا هي حقوقك إذا حدث معك مثل هذا:

لك الحق في االستعانة بمحام. أطلب أحد المحامين قبل اإلجابة على أية أسئلة أو اإلدالء بأية تصريحات،   ● 
ألن هذه اإلجابات يمكن أن تستخدم ضدك في أي قضية قانونية في المستقبل.

يجب أن تكون قادرا على فهم ما يقال لك- أطلب من السلطات وقف التحقيق إذا كنت ال تفهم ما يقال   ● 
لك. وإذا كان لديك صعوبة في الفهم بسبب اللغة المستخدمة، فقم بطلب مترجم.

شركتك ملزمة بتقديم المساعدة لك- أتصل بشركتك وإذا وجدت صعوبة في ذلك فقم باإلتصال بنقابتك   ●
للحصول على المشورة والمساعدة.

www.seafarerfairtreatment.org :لمزيد من المعلومات إذهب إلى الموقع التالي
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حماية قانونية8

قانونيــة  بحمايــة  الفــوز 
أفضل للبحارة

تأسست في أيلول 2015 ‘حقوق البحارة الدولية )SRI(‘ لتحسين الحماية القانونية 
للبحارة حول العالم من خالل األبحاث المتقدمة والتعليم والتدريب. ويصف هنا 

محامي دولي ومؤسس SRI، ديردري فيتزباتريك، الفرق الذي أحدثته حتى اآلن.

ـــوق  ـــن حق ـــاع ع ـــاً الدف ـــيبقى دائم س
ـــا ـــاً صعب ـــارة تحدي البح

لقطـــاع  الخاصـــة  الطبيعـــة  إن 
المالحـــة البحريـــة لدينـــا يضفـــي 
تعقيـــداً إضافيـــاً ال يتواجـــد لـــدى 
العديـــد مـــن القطاعـــات األخـــرى. 
ـــر  ـــم بالتحري ـــي تتس ـــكل كل ـــي بش وه
ـــة  ـــالت يومي ـــي رح ـــارة ف ـــب البح ويذه
إلـــى دُول ومناطـــق تَحكُمهـــا قوانيـــن 
ـــريعات  ـــف التش ـــد تختل ـــة. وق مختلف
ــك  ــى ذلـ ــف إلـ ــر. أضـ ــكل كبيـ بشـ
الخليـــط مـــن المـــالك، المـــدراء، 
المســـتأجرين، المزوديـــن، شـــركات 
ـــن  ـــن الممك ـــم، وم ـــف، والطواق التوظي
ـــة.  ـــر واضح ـــئوليات غي ـــون المس أن تك
كمـــا أن قانـــون المالحـــة البحريـــة أيضـــاً 
ـــعة  ـــة واس ـــراءات تأديبي ـــه إج ـــد ول معق
ومختلفـــة، وقـــد تمتـــد مشـــاكل 
ـــى  ـــر إل ـــن الهج ـــة م ـــارة القانوني البح

ــة. ــى القرصنـ ــم إلـ التجريـ

إنـــه ذلـــك التعقيـــد الـــذي أدى إلـــى 
تشـــكيل الــــSRI، حيـــث تـــم التأســـيس 
البحـــارة،  صنـــدوق  مـــن  بدعـــم 
حقـــوق  عـــن  والدفـــاع  لتشـــجيع 
ـــر  ـــي ذا معايي ـــار دول ـــن إط ـــارة ضم البح

أشـــمل وعلـــى المســـتويين الوطنـــي 
واإلقليمـــي.

ـــة  ـــا هام ـــن قضاي ـــا ع ـــفت أبحاثن وكش
ــم  ــاج حقوقهـ ــث تحتـ ــارة، حيـ للبحـ
ــا فـــي ظـــل  ــاع عنهـ للترويـــج والدفـ
ــكل  ــرة بشـ ــة المتغيـ ــذه الصناعـ هـ
ســـريع. ومـــن أهـــم جوانـــب عملنـــا 
ــع  ــة مـ ــالت توعيـ ــام بحمـ ــو القيـ هـ
ـــر  ـــي التفكي ـــبيهة ف ـــات الش المنظم
ـــم،  ـــي التنظي ـــر ف ـــى التغيي ـــث عل للح
ـــية  ـــتراتيجية السياس ـــن واإلس والقواني
ضمـــن قطـــاع المالحـــة البحريـــة 
ــل  ــارة وجعـ ــوق البحـ ــين حقـ لتحسـ

القطـــاع أكثـــر فاعليـــة.

قضيـــة  عـــن  مشـــاريعنا  أول  وكان 
بإســـتطالع  وقمنـــا  التجريـــم. 
ـــن  ـــث بي ـــي 2011-2012، حي ـــي ف رئيس
اإلســـتطالع أن أغلـــب الــــ3480 بحـــار 
ـــون  ـــتبيان يخش ـــى اإلس ـــن ردوا عل الذي
ـــج  ـــر النتائ ـــا بنش ـــم. قمن ـــن التجري م
ــة  ــة المالحـ ــى منظمـ ــا إلـ وتقديمهـ
البحريـــة الدوليـــة )IMO(، ونتيجـــة 
لذلـــك فـــإن هنـــاك اآلن عمـــل قائـــم 
لتطبيـــق الحقـــوق لحمايـــة البحـــارة 
المســـتوى  علـــى  التجريـــم  مـــن 

الوطنـــي. كمـــا قمنـــا بإنتـــاج فيلـــم 
لرفـــع مســـتوى الوعـــي ولتثقيـــف 
البحـــارة حـــول أفضـــل الـــردود إذا مـــا 

ــم. ــرض للتجريـ ــن التعـ ــوا مـ تخوفـ

مصادرنـــا علـــى اإلنترنـــت - موقـــع 
SRI اإللكترونـــي، وقاعـــدة البيانـــات 
القانونيـــة والتطبيقـــات - تحتـــوي 
علـــى كـــم كبيـــر ومفيـــد مـــن 
للبحـــارة  الهامـــة  المعلومـــات 
وألولئـــك  وطالبهـــم،  ولممثليهـــم 
ـــارة.  ـــاعدون البح ـــون ويس ـــن يدعم الذي
ـــة  وســـوف يجـــدون فيمـــا بينهـــم مكتب
ــة  ــدارات، واألدلـ ــن اإلصـ ــة مـ متناميـ
ـــم  ـــق، وتعلي ـــات حقائ ـــة، وملف القانوني
وأبحـــاث تشـــمل مواضيـــع هامـــة 
مثـــل الهجـــر، وقوانيـــن الجريمـــة، 
ـــان،  ـــوق اإلنس ـــات، وحق ـــاة واإلصاب والوف
ـــد  ـــري 2006. لق ـــل البح ـــة العم وإتفاقي
عملنـــا بجـــد للتأكـــد مـــن إمكانيـــة 
وصـــول البحـــارة وممثليهـــم إلـــى 
المعلومـــات عندمـــا يحتاجـــون إلـــى 

ــات. إجابـ

مســـاعدة  أي  إلـــى  إحتجـــت  وإذا 
ـــى  ـــب إل ـــت، فإذه ـــي أي وق ـــة وف قانوني
ــدة  ــبكة فريـ ــتجد شـ ــق وسـ التطبيـ

ـــم  ـــول العال ـــن ح ـــا للمحامي ـــن نوعه م
ــرة  ــرات كبيـ ــم خبـ ــدى SRI ولديهـ لـ

ــارة. ــوق البحـ بحقـ

ـــم  وكان مـــن بيـــن آخـــر مشـــاريعنا تقدي
ـــاب  ـــالق كت ـــام 2015 إلط ـــي ع ـــم ف الدع
جديـــد، صيـــادو الســـمك والحراميـــة 
- الســـرقة، العبوديـــة، والعنـــف فـــي 
البحـــر، حيـــث يركـــز الكتـــاب علـــى 
محنـــة صيـــادو الســـمك فـــي القـــرن 

الواحـــد والعشـــرون.

ســـوف نســـتمر بالتشـــجيع علـــى 
الهامـــة  القضايـــا  وعلـــى  ذلـــك 
ـــاء  ـــل اإلرتق ـــن أج ـــام 2016، م ـــرى ع األخ
ــن  ــكل العامليـ ــاع لـ ــر القطـ بمعاييـ

ــر. بالبحـ

ـــي  ـــع SRI اإللكترون ـــى موق ـــول إل للدخ
ولقاعـــدة البيانـــات وإلـــى شـــبكة 
 ،SRI ــق ــل تطبيـ ــن ولتحميـ المحاميـ

قـــم بزيـــارة

 . www.seafarersrights.org 
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19 الصحة 
والرفاهية

صحـــة  وضـــع 
ورفاهيـــة البحـــارة 

أعلـــى  علـــى 
ســـلم األولويـــات 

اإلصابـة  معـدالت  تكـون  مـا  عـادةً 
بفيـروس نقـص المناعـة أعلـى لـدى 
 - النـاس  عامـة  عنـد  منهـا  البحـارة 
ألنهـم بعيديـن عـن بيوتهـم لفتـرات 
طويلـة، ويذهبـون بشـكل متكـرر إلى 
موانـئ يتواجـد بهـا عـادةً العديـد من 
مـن  يكـون  وقـد  الجنـس  بائعـات 
إلـى  الوصـول  عليهـم  الصعوبـة 
المعلومـات الصحيـة وإلـى الخدمات 
الطبيـة. وغالبـاً مـا تكـون معرفتهـم 
قليلـة بكيفية إنتشـار فيـروس نقص 

المناعة وبكيفية تجنب المخاطر. 

وكجـزء مـن حملـة الــITF العالميـة 
لبنـاء المعرفـة حـول فيـروس نقـص 
المناعة/اإليدز في كل الدول الرئيسـية 
للبحـارة، قمنـا بالبحث فـي احتياجات 
قمنـا  مـرة،  وألول  البحـارة.  ومخـاوف 
بالصحـة  تتعلـق  أسـئلة  بإضافـة 

بشكل عام وبالرفاهية.

ومـن دواعـي سـرورنا أن إسـتجاب 806 
شـخص على اإلسـتبيان، ومـن بينهم 
46 سـيدة. وكان من بين المستجيبين 
الرتـب  ومـن  615 ضابطـاً  لإلسـتبيان 
األخـرى مـن دول مختـارة مـن الهنـد، 

البحارة يطالبون 
بدعم أوسع لقضايا 

الصحة
بيــن إســتبيان جديــد للـــITF بــأن البحــارة يرغبــون مــن 
عمــل نقاباتهــم علــى فيــروس نقــص المناعــة واإليــدز 
أن ينظــر أيضــاً بشــكل أوســع إلــى قضاياهــم الصحية 
الطــاف، منســق  يلقــي عاصــف  الرفاهيــة.  وأمــور 
ــدز فــي  برنامــج الرفاهيــة وفيــروس نقــص المناعة/اإلي

الـITF، الضوء على نتائج اإلستبيان.  

يتبع <

A BROADER VISION OF SEAFARER WELLBEING: 
SURVEY OF ITF MARITIME AFFILIATES 
ON HIV/AIDS, HEALTH AND 
WELLBEING
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الصحة 20
والرفاهية

مدغشـقر، الفلبين، وأوكرانيا، وكان قد 
إسـتجاب أيضـاً 191 بحـار آخريـن مـن 

.ITFشبكة الـ

إسـتجابت  ذلـك،  إلـى  باإلضافـة 
إلسـتبيان آخـر 34 نقابـة مـن 30 دولة 
ومـن كل المناطق. وأشـاروا إلـى وجود 
مخـاوف كثيرة حول صحـة أعضائهم، 
والخدمـات المتوفـرة، واألخطـار التـي 

من الممكن أن يواجهونها.

منكـم  العديـد  أن  اإلسـتبيان  أظهـر 
المناعـة  نقـص  فيـروس  بشـأن  قلـق 
المعلومـات  إلـى مزيـد مـن  وبحاجـة 
الصحيحـة حول أخطار فيـروس نقص 
المناعـة - فعلى سـبيل المثال، يخاف 
العديـد مـن البحارة مـن بعـض الدول 
العمـل مـع شـخص مصـاب بفيروس 
نقـص المناعـة، بالرغـم مـن أن ذلـك 

الشخص مقتدر على العمل.

ال زالـت الخرافات المقلقـة المتعلقة 
بفيروس نقـص المناعة/اإليدز موجودة، 
بالرغـم مـن مرور أكثـر من ثـالث عقود 
النقابـات،  قبـل  مـن  التثقيـف  مـن 
والحكومـات.  الصحـة،  ومنظمـات 
فعلـى سـبيل المثـال، ذكـر 41% مـن 

الذيـن ردوا على اإلسـتبيان من الفلبين 
الممكـن  مـن  أنـه  يعتقـدون  أنهـم 
الشـفاء مـن اإليـدز، بينمـا اعتقد %46 
مـن أحـد الـدول المـزودة للبحـارة بـأن 
الفيـروس يمكنه االنتقـال عبر الطعام 

والشراب.

كمـا وجدنـا أن هنـاك إختالفـاً واسـعاً 
فـي المواقف تجاه اسـتخدام الواقيات 
الذكريـة. اعتقـد 72% مـن الفلبيـن أن 
يعتبـر  الذكريـة  الواقيـات  اسـتخدام 
- وهـي كذلـك - ولكـن كانـت  فعـاالً 
النسـبة فـي الهنـد 17% فقـط. ولكن 
كانت أعلى النسـب - 96% - ممن أقروا 
بضـرورة اسـتخدام الواقـي الذكـري إال 
إذا كنـت واثقـاً مـن أن الشـريك غيـر 
حامـل لفيـروس نقـص المناعـة أو أي 
من األمـراض األخرى المعدية جنسـياً، 

هي في الهند.

مناقضـة  النتائـج  تلـك  وكانـت 
للسـلوكيات الحقيقية. فعلى سـبيل 
بحـارة  مـن   %41 فقـط  ذكـر  المثـال 
الواقـي  اسـتخدموا  بأنهـم  الفلبيـن 
الذكري في آخر ممارسـة جنسـية مع 
شـريك غيـر منتظـم، وكانت النسـبة 

88% بين بحارة الهند.

يبدو أنكم تتلقـون معظم المعلومات 
الصحيـة وعن فيـروس نقـص المناعة 
مـن الصحـف والمجـالت والتلفزيـون، 
ولكـن تلقـي المعلومات مـن النقابات 
ومراكـز البحـارة، وخاصـة فـي الهنـد 

وأوكرانيا، يأتي في المرحلة الثانية.

وبالتحول إلـى مخاوفكم األوسـع، فإن 
العديـد منكم قلق بشـأن الـوزن، وقلة 

التمرين وتناول الكحول.

علـى  ردوا  الذيـن  مـن  العديـد  قـال 
عـن  الطويـل  الغيـاب  أن  اإلسـتبيان 
البيـت يسـبب مشـاكل. وقـال العديد 
يشـعرون  مـا  أحيانـاً  أو  غالبـاً  أنهـم 
متـن  علـى  وهـم  واإلكتئـاب  بالقلـق 
أحـد  مـن  إسـتجابات  وفـي  السـفن. 
الدول المـزودة للبحارة، قـال 75% أنهم 
لهـم  زمـالء  بوجـود  إطـالع  علـى 
مكتئبيـن. وممـا يثيـر الصدمـة، هـو 
وجود نسـب مـن 6-41% )إعتمـاداً على 
الدولـة(، ذكروا بأنهم علـى علم بوجود 

زمالء لهم لديهم الميل لإلنتحار.

سـوف يعمـُد الــITF اآلن إلـى تطويـر 
نقـص  لفيـروس  شـامل  برنامـج 
والرفاهيـة  والصحـة  المناعة/اإليـدز 

إحتياجاتكـم  يلبـي  كـي  ومصمـم 
ولتمكيـن نقاباته المنتسـبة للتعامل 
مـع قضايا مثـل وصمة العـار والتمييز 
المناعـة،  نقـص  لفيـروس  المالزمـة 
باإلضافـة إلـى تغطية مواضيـع هامة 
مثل اإلكتئاب والسـمنة. وسـوف نأخذ 
بعيـن اإلعتبـار وعلـى سـبيل المثـال، 
اإلبحـار  قبـل  تدريبـي  برنامـج  وضـع 
للبحـارة المهتميـن، حيث أيـد العديد 
مـن البحـارة فكـرة التدريـب مـن قبل 

الزمالء/المستشارين.

بإمكانـك اإلطـالع علـى التقريـر كامالً 
- نظـرة أوسـع إلـى رفاهيـة البحـارة: 
المالحـة  نقابـات  علـى  إسـتبيان 
حـول   ITFللــ المنتسـبة  البحريـة 
فيروس نقـص المناعة/اإليدز، والصحة 

والرفاهية - من خالل

 www.itfglobal.org/media/819789/
 .hiv_survey.pdf

القضاء على البلطجة على متن السفن
أصدر الـITF وغرفة الشحن البحري الدولية )ICS( دليالً للقضاء على التحرش والبلطجة على متن السفن 

لمساعدة البحارة لإلبالغ عن مثل تلك السلوكيات. تشرح هنا عن ذلك بمزيد من التفاصيل نتالي شاو، مديرة 
.ICS عالقات التوظيف لدى

ــالء  ــرض زم ــت أو تع ــا تعرض إذا م
لكــم للتحــرش والبلطجــة علــى 
ــون  ــم تعرف ــفن، فإنك ــن الس مت
ــي  ــيئة الت ــب الس ــاً العواق تمام
ونفســية  بصحــة  تلحــق  قــد 
ذلــك  يشــكل  وقــد  البحــارة. 
ســبباً فــي قلة حمــاس البحــار أو 
ــد  ــدوره ق ــك ب ــه - وذل ــرار مرض تك

يؤثر على عمل الفريق كله. 

وقــد يكــون ذلــك ســيئاً أيضــاً 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــركة، فق ــى الش عل
ــب  ــل وعواق ــروف العم ــور ظ تده
قانونيــة وإقتصاديــة وتنظيميــة 

محتملة.

 ICSوالـــ  ITFالـــ اشــترك  لذلــك 
بإصــدار توجيهــات للبحــارة حــول 
ــك  ــل تل ــع مث ــل م ــة التعام كيفي
تشــجع  أنهــا  الحــاالت. حيــث 
إمــا  الذيــن  األشــخاص  بشــدة 
أو  مباشــر  بشــكل  تعرضــوا 

شــهدوا مثــل تلــك الحــوادث، 
ــا  ــالغ عنه ــرة باإلب ــام مباش القي
إلــى الشــركة ودون تأخيــر. ســوف 
الــذي  للبحــار  الدعــم  يقــدُم 

البحارة يطالبون بدعم أوسع 
لقضايا الصحة يتبع

 ICS/ITFالـــ توجيهــات  تضــع 
بالتحــرش  تتعلــق  مبــادئ 
والبلطجــة ضمــن ســياق عالمي. 
ــر  ــل المدي ــن قب ــا م ــم إقراره وت
العــام لمنظمــة العمــل الدولية، 
ــل  ــي ظ ــه 'ف ــى أن ــار إل ــذي أش ال
 MLC إتفاقيــة العمــل البحــري
2006، يتوجــب علــى كل دولــة 
عضــو أن تتأكــد مــن أن قوانينهــا 
الحقــوق  تحتــرم  وتشــريعاتها 
علــى  للقضــاء  األساســية 
التمييــز فيمــا يتعلــق بالتوظيف 

والمهن'.
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21 الصحة 
والرفاهية

ــر هــي أكثــر المشــاكل  آالم المفاصــل والتوت
التي تواجه النساء البحارة 

بين إستبيان قامت به نقابة قيادية ومنظمات الرعاية اإلجتماعية، أن آالم المفاصل والتوتر هما أكبر التحديات 
الصعبة التي تواجهها النساء البحارة. التقرير لكتلين فوجان من شبكة المساعدة والرعاية اإلجتماعية 

.)ISWAN( للبحارة الدولية

وإبــراز  بالشــكوى  يتقــدم 
يتســبب  ال  طالمــا  المشــكلة، 

ذلك بضرر له.

ــة  ــرش والبلطج ــذ التح ــد يتخ ق
أشــكاالً كثيــرة مختلفــة. مــن 
الممكــن لإلعتــداءات اللفظيــة 
المعاملــة  وســوء  البســيطة 
ــز  ــة والتميي ــة اإللكتروني والبلطج
ــون  ــس، أن تك ــاس الجن ــى أس عل
ضــارة مثلهــا مثــل اإلعتــداءات 
إلــى  تــؤدي  التــي  الجســدية 
إصابــات خطيــرة. قــد يتصــرف 
ــي  ــلوك العدوان ــخص ذا الس الش
معبــراً عــن ذلك بلغــة الجســد، أو 

التهديد أو اإلزدراء أو اإلحتقار.

ــد  مــن الســهل فــي العــادة تحدي
عــن  ربمــا   - الجســدية  اآلثــار 
أو  الجــروح  أو  الكدمــات  طريــق 
غيرهــا مــن اإلصابــات الخارجيــة - 
ولكــن مــن الصعــب فــي الغالــب 

ــار العاطفيــة للتحــرش  إثبــات اآلث
والبلطجــة، وقــد ينكــرُ البلطجــي 

أو يشوه الحقائق.

ألن ســفينتك غالبــاً مــا تكــون 
هــي منزلــك ألســابيع أو لعــدة 
التحــرش  قضايــا  فــإن  أشــهر، 
والبلطجــة تكــون مقلقــة بالنظــر 
إلــى ظــروف العيــش والعمــل على 
متــن الســفن - العزلــة، حجــم 
وقــرب كبائــن النــوم مــن بعضهــا، 
أماكــن  فــي  التواجــد  وضــرورة 

العمل أثناء فترات اإلستراحة.

ــخة  ــى نس ــالع عل ــك اإلط بإمكان
ــى  ــاء عل ــول القض ــات ح التوجيه
العنــف والبلطجــة علــى متــن 
www.itfglobal. الســفن من خــالل
org/media/1279810/

 . harassment-guide.pdf

ــى  ــى إســتبيان جــرى عل ــاء عل بن
ــة،  595 ســيدة بحــارة مــن 54 دول
والظهــر،  المفاصــل  آالم  فــإن 
ــا  ــق هم ــاب والقل ــر واإلكتئ والتوت
الصحيــة  المخــاوف  أهــم 

بالنسبة للنساء البحارة.

ــى  ــذي جــرى عل فــي األســتبيان ال
يقــارب  مــا  قالــت  اإلنترنــت، 
ــارة أن  ــاء البح ــن النس ــف م النص
ــي  ــة ه ــاكل الصحي ــر المش أكث
بينمــا  والظهــر،  المفاصــل  آالم 
إختــارت 43% التوتــر/ اإلكتئــاب/ 
القلــق. حــددت النســاء العامــالت 
آالم  الســياحية  الســفن  علــى 
المفاصــل والظهــر علــى أنهــا 
النســبة  ذلــك  وأيــدت  األكثــر، 
التــي  المرتبــات  مــن  األكبــر 
إســتجابت لإلســتبيان واللواتــي 
جهــد  تتطلــب  وظائــف  لهــن 
بدنــي يتطلــب حمــل األجســام 

الثقيلة ولمسافات طويلة.

الســفن  قطاعــي  فــي  ولكــن 
الســياحية وسفن الشــحن، ذكرت 
التوتــر/  أن  البحــارة  النســاء 
أكثــر  هــي  القلــق  اإلكتئــاب/ 
وتعتقــد  الصحيــة.  المخــاوف 
ثــالث أرباعهــن أن تلــك المشــاكل 
بطبيعــة  مرتبطــة  الصحيــة 

عملهن.

ــي  ــاء الالت ــن النس ــرت 40% م ذك
ال  أنهــن  اإلســتطالع  شــَمَلهن 
إلــى  الوصــول  مــن  يتمكــن 
الصنــدوق الصحــي علــى متــن 
الســفينة، وكان ذلــك صحيحــا 
للواتــي  التحديــد  وجــه  علــى 
النفــط.  ناقــالت  يعملــن علــى 
ــت  ــرى كان ــاوف األخ ــض المخ بع
ــدورات  ــمنة وال ــوزن والس ــادة ال زي

الشهرية المؤلمة.

أكبــر  أن  الدراســة  وكشــفت 
وصــول  دون  تحــول  مشــكلة 
النســاء البحــارة إلــى الرعايــة 
ــرض  ــي ع ــن ف ــا ه ــة بينم الصحي
البحــر هــي إنعــدام الســرية - 
ومــرة أخــرى، كان ذلــك هــو الحــال 
أولئــك  بيــن  خاصــة  بصفــة 

ناقــالت  علــى  يعملــن  اللواتــي 
ــن  ــرت نصفه ــن ذك ــط. ولك النف
بأنهــن ال يواجهــن أي مشــاكل في 
ــة،  ــة الصحي ــى الرعاي ــول إل الوص

سواء في البحر أو في الميناء.

نصــف  مــن  أكثــر  ورحبــت 
اإلســتطالع  فــي  المشــاركات 

بوجود فحوصات طبية روتينية.

تقــدر نســبة النســاء البحــارة بـ1-
بحــار،  مليــون  الـــ1,5  مــن   %2
ويعملــن علــى 87,000 ســفينة، 
معظمهــا فــي قطــاع الســفن 
ــتطالع  ــر اإلس ــياحية. ويظه الس
ــينات  ــل تحس ــا عم ــه يمكنن بأن
علــى حياتكــم العملية بســهولة، 
ــز  ــرية، والتركي ــان الس ــل ضم مث
أكثــر علــى مخــاوف التوتــر وتوفيــر 

معلومات صحية أكثر.

أوصــى واضعــو التقرير واإلســتبيان 
بعمــل مشــاورات واســعة لمعرفة 
المزيــد، وطالبــوا بوضــع حلــول 
بســيطة وغيــر مكلفــة. وتشــمل 
معلوماتيــة  نشــرات  إصــدار 
آالم  حــول  البحــارة  للنســاء 
والصحــة  والظهــر،  المفاصــل 
واألمــراض  والتغذيــة  العقليــة، 
النســائية، ووضــع صناديــق صحية 
للنســاء علــى كل ســفينة، وتوفير 
المنتجــات الصحيــة النســائية 
الموانــئ  وعنــد  الســفن  علــى 

حول العالم.

اســتند التقريــر إلــى إســتبيان 
اإلجتماعيــة  والرعايــة  الصحــة 
جهــد  وهــو  البحــارة،  للنســاء 
 ،ISWANوالـــ ،ITFمشــترك بين الـــ
للمالحــة  الصحــة  وجمعيــة 
 ،)IMHA ( الدوليــة  البحريــة 
البحــارة  مستشــفى  وجمعيــة 

.)SHS(

تقريــر  تحميــل  أو  لقــراءة 
www. إلــى  إذهــب  اإلســتبيان، 
itfglobal.org/media/1152793/
women-seafarers-health-and-

 . welfare-survey-.pdf

"يوضح هذا التقرير الحاجة إلى فهم 
أفضل إلى كيفية تحسين الظروف على 

متن السفن لجذب مزيد من النساء للعمل 
في البحر. ونحن نرحُب على وجه التحديد 
بحقيقة أن اإلستبيان يشير إلي إمكانية 

عمل تحسينات سهلة وغير مكلفة 
ويمكنها إحداث التغيير: السرية، التركيز 

على التوتر، ومعلومات صحية أفضل". 
ITFجاكلين سميث، منسقة المالحة البحرية في الـ  
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الصحة 22
والسالمة

لجان الصحة 
والسالمة 

علــى متن الســفن
 ITF حملت عشرون سنة من الخبرة في المالحة البحرية دارين بروكتز، مفتش

في جنوب إنجلترا، على تبادل وجهات نظرة حول أهمية لجان الصحة 
والسالمة على متن السفن.
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فـي  للحيـاة  أن  جميعـاً  نعلـم 
البحـر مخاطر كثيـرة. إن العناصر 
 ، نية نسـا إل ا و  ، ئيـة يا لفيز ا
 ، لنفسـية ا و  ، جيـة لو لبيو ا و
العمـل  لبيئـة  واإلجتماعيـة 
وقـوع  إلـى  تـؤدي  قـد  البحريـة، 
واإلصابـات  المهنيـة  الحـوادث 

واألمراض.

إن عمـل البحارة فريـد من نوعه ألن 
مـكان العمـل هـو نفسـه البيـت. 
تتطلـب  عمـل  ظـروف  نواجـه 
والعزلـة، وسـاعات عمـل  الكثيـر، 
مـن  عاليـة  ومسـتويات  طويلـة، 
اإلعياء والتوتر. وبشـكل عـام، فإننا 
نخشـى الشـكوى من الممارسات 
غيـر اآلمنـة ألننـا نخشـى فقـدان 
الوظيفـة أو وضعنـا علـى القوائم 

السوداء.

البحـارة  غالبيـة  رحـب  بينمـا 
أرى  أننـي  إال   ،MLCالــ بإتفاقيـة 
علـى  لمعاييرهـا  واضحـاً  تجنبـا 
أقـوم  التـي  السـفن  معظـم 
الصحـة  لجـان  بتفتيشـها. 
والسـالمة هـي متطلبـات إلزامية 
ويجـب أن تتشـكل علـى متـن كل 
مـن  طاقمهـا  يتكـون  سـفينة 
يتـم  ال  ولكـن  أكثـر،  أو  خمسـة 
التقيـد بذلـك بشـكل فعـال على 
متـن معظـم السـفن. وغالبـاً مـا 
يتـم التعامل مـع اللجـان كتمرين 
يتـم تعبئتـه فقـط بسـبب كثـرة 
المهـام التـي تـوكل إلـى البحـارة، 
الطاقـم  مـن  قليـل  وبجهـد 
الشـركة  مـن  قليلـة  ومعلومـات 

حول قضايا الصحة والسالمة.

وُِجـَدت لجـان الصحـة والسـالمة 
للتأكـد مـن أن يعمـل الطاقم معاً 
بالسـالمة،  الوعـي  إلـى  للترويـج 
وتقييـم األخطار على متن السـفن 
ونشـر ثقافـة السـالمة إيجابياً في 

البحر وفي الميناء.

مـن السـهل إيجـاد لجنة سـالمة 
فعالة على متن السـفينة، وسـوف 
تفيـد كل البحـارة، ومـن الممكـن 
لـم  إن  معظـم  علـى  تحسـينها 

يكن على كل السفن.

مـن الممكـن أن يكـون لـك تأثيـر 
إيجابـي على متن السـفينة سـواًء 
كنـت طاهـي أو قبطـان بإهتمامك 
والرعايـة  والسـالمة  بصحتـك، 
مـن  ولزمالئـك  لـك  اإلجتماعيـة 
أعضاء الطاقم لتحسـين الحماية 
الذيـن  وللبحـارة  لـك  التعاقديـة 
يمكـن أن ينضمـوا مسـتقبال إلـى 

سفينتك.

إلِق نظـرة على أفضل الممارسـات 
هـذه  فـي  المربـع  فـي  الموجـودة 
الصفحـة. هـل تتحَقق تلـك األمور 
تكـن  لـم  إن  سـفينتك؟  علـى 

موجودة، فال بد أن تتواجد.

يقـع علـى كل العاملين فـي قطاع 
المالحة البحرية واجب ومسـؤولية 
مـا  وتنفيـذ  لتحسـين  السـعي 
 - والسـالمة  بالصحـة  يتعلـق 
ويشمل ذلك مفتشـو الـITF، مالك 
جمعيـات  العلـم،  دُوَل  السـفن، 
التصنيـف التي تصدر شـهادات الـ
الوثائـق  مـن  التحقـق  دون   MLC
والممارسـات علـى متـن السـفن، 
)أثنـاء  المينـاء  سـيطرة  دول 

تفتيشاتهم(، والبحارة.

وممثليهـم  البحـارة  ناضـل  لقـد 
حـول العالـم دون كلـل ودافعوا عن 
الحقـوق األساسـية للبحـارة كـي 
آمنـة  عمـل  أماكـن  فـي  يعملـوا 
معاييـر  مـع  وتتوافـق  ومأمونـة 

السالمة.

نسـتمر  سـوف  وكمفتشـين، 
بالسـعي إلدخال التحسـينات على 
بتفتيشـها.  نقـوم  سـفينة  كل 
ولكن يُطَلـب منا جميعـاً أن نعمل 
معـاً للتأكـد مـن عـودة كل بحـار 
أو  رتبتـه  عـن  النظـر  وبغـض 
جنسـيته إلـى بلـده وعائلتـه آمناً 

ودون إصابات.

مـع وجـود العديـد مـن الشـركات 
الفاسـدة، سـوف تسـتمر الرحلـة 
الممارسـات  أفضـل  تطبـق  حتـى 
على متـن كل السـفن. وإذا ما قدم 
إيجابيـة  مسـاهمة  بحـار  كل 
صغيرة على سـفينته، فإننا سـوف 

نلحظ تأثيرات إيجابية. 

تنص التوجيهات ألفضل الممارسات أنه 
يتوجب على لجنة الصحة والسالمة 

على متن السفينة أن: 

يكون لها عضو معين أو منتخب من الطاقم لتمثيلهم   •
على متن السفينة )ليس ضابط السالمة(.

تتعاون مع القبطان ومع مالك السفينة لتنفيذ سياسة   •
وبرنامج السالمة للشركة. يجب على اللجنة ترتيب منتدى 

للبحارة للتأثير في قضايا الصحة والسالمة والرعاية 
اإلجتماعية.

تشارك في التخطيط وإدارة والتنسيق إليجاد ظروف عمل   •
صحية وآمنة على متن السفينة. وعلى اللجنة إتخاذ كل 

اإلجراءات الوقائية والهامة للصحة والسالمة المهنية 
)OHS( للبحارة، بما في ذلك الصحة العقلية، وتوفير 

النصائح لحل مشاكل الصحة والسالمة.

تشارك في التحقيق، وتحديد، وتحليل الحوادث المهنية،   •
واإلصابات، واألمراض.

تقدم اإلقتراحات، والمشاركة في تنفيذ اإلجراءات لمنع   •
تكرار الحوادث وبالتشاور مع القبطان.

البقاء على إطالع بآخر التعليمات الخاصة بالصحة   •
والسالمة من أجل حماية البحارة.

المساهمة في تعريف المبادئ للتدريب والتعليمات الهامة   •
والمناسبة والمتعلقة بظروف العمل على متن السفينة.

التفقد المستمر للتقيد بإجراءات السالمة.  •
التعاون مع خدمات الصحة والسالمة المهنية )OHS( ذات   •

الصلة.

تمثيل وتقديم التوصيات نيابة عن الطاقم إلى مالك   •
السفينة ومن خالل القبطان.

مناقشة وإتخاذ أي إجراء مناسب حيال أي قضية تتعلق   •
بالصحة والسالمة المهنية )OHS( وتؤثر على الطاقم، 

وتقييم معدات الحماية ومعدات السالمة المناسبة، بما 
في ذلك معدات النجاة.
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ما الذي تقدمه لك إتفاقية 
العمل البحري MLC؟

مضى على تطبيق إتفاقية العمل البحري 2006 ثالث سنوات. تلقي نشرة البحارة 

النظر على الفرق الذي أحدثته اإلتفاقية للبحارة وعلى المنافع المنتظرة مستقبالً.

"لقد عِملُت شخصياً مع طواقم، حيث تمكنا من الحصول على التأثير الالزم على 
الشركة بإستخدام بعض بنود الحماية التي توفرها اإلتفاقية. فهي تغطي قضايا هامة 

ومتكررة - مثل التفاصيل المطلوبة في عقد البحار، وتفاصيل تتعلق بمستحقات 
البحار للعودة إلى بالده" 

فينس غيانوبولوس، مفتش ITF، كندا 

قامت األعالم والدول التي تظهر على الخارطة باللون األزرق بالمصادقة على إتفاقية العمل البحري
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 :MLC ــري ــل البح ــة العم إتفاقي
تصنع الفرق؟ 

تتحدث هنا كيتي هيغن بوتوم، قائدة المشاريع والحمالت البحرية في الـITF، عن 
 .MLCإلستخدام الـ ITFإنعكاسات خبرات مفتشي الـ

الصــورة متباينــة حول مــا إذا كان 
ملحوظــة  تحســينات  هنــاك 
علــى ظــروف البحــارة منــذ البــدء 
بتطبيــق إتفاقيــة العمــل البحري 

.MLC

مــن أحــد الجوانــب، ذكر مفتشــون 
لــدى الـــITF بــأن نفــس المشــاكل 
دفــع  عــدم   - تتكــرر  القديمــة 
إلتفاقيــة  وخروقــات  الرواتــب، 
ــر  ــروف دون المعايي ــف، وظ التوظي
المقبولــة علــى متــن الســفن. 
بنمــا هــي أكبــر دولــة يرتفــع 
علمهــا علــى الســفن وكانــت 
الدولــة الثانيــة التــي صادقــت 
علــى MLC، ولديهــا أكبــر عــدد من 
المشــاكل. لربمــا يشــير ذلــك 
بأنهــم ال زالــوا ال يمتلكــون الموارد 
عــدد  مــع  للتعامــل  الكافيــة 

السفن التي ترفع علمها.

ــالك  ــن م ــد م ــاك العدي ال زال هن
ــن ربمــا  الســفن اإلنتهازييــن والذي
الكافيــة  األمــوال  يمتلكــون  ال 
لتمويــل تجارتهــم. وذلــك يعني إذا 
ــلة  ــة بالسلس ــت أي حلق ــا قام م
ــإن  ــة، ف ــات المالي ــر الدفع بتأخي
العمليــة كلهــا ســتنهار، وبالتالي 
ال تتــرك فســحة آمنــة للطواقــم. 
 MLCمــن المفتــرض أن تقضــي الـــ
العمليــات  تلــك  مثــل  علــى 
ــا  ــوق، ولكنه ــن الس ــا م وإخراجه
بحاجــة إلــى نهــج جــاد ومســتمر 
ــا بالطريقــة  ــي يتــم تطبيقه ك

المفترضة.

الذيــن  الســفن  مــالك  يظهــر 
ــى  ــة إل ــود حاج ــدم وج ــون ع يدع
وجــود إتفاقيــة ITF علــى متــن 
 ،MLC تحمــل شــهادة  ســفينة 
ــن  ــرق م ــح للف ــم واض ــوء فه س
الـــMLC وبيــن اإلتفاقيــة  هــدف 
ــن  ــاءت الـــMLC م ــة. ج الجماعي
 ،ILO الدوليــة  العمــل  منظمــة 
صوتــاً  هنــاك  كان  حيــث 
العمــل  وأصحــاب  للحكومــات 
والعمــال. وشــكلت حلوالً وســطى 
ــوق  ــة الحق ــا لحماي ــوا عليه إتفق
األساســية للبحــارة، ولكنهــا مــن 
جانــب آخــر كانــت مرنــة بمــا 
عليهــا  يصــادق  كــي  يكفــي 
بشــكل كبيــر وفــي الوقت نفســه 
تحــد مــن المنافســة غيــر العادلة 

بين مالك السفن.

مــالك الســفن الذيــن يتمنــون 
ــم  ــورة، ه ــن الص ــاد الـــITF م إبع
ُفــرَص  عــن  يبحثــون  الذيــن 
للقضــاء علــى منافســيهم. وهــم 
الذيــن يقولــون  الرَؤســاء  عــادةً 
لعمالهــم، ال حاجــة ألن تتنظمــوا 
ــركات  ــم ش ــات ألن لديك ــي نقاب ف
جيــدة. والذيــن يقولــون ذلــك هــم 

الذين ال يكترثون.

هنــاك  اآلخــر،  الجانــب  وفــي 
.MLCإيجابيات كثيرة وهامة للـ

يوجــد اآلن مزيــد مــن التعــاون بيــن 
مفتشــي الـITF، وبين دول ســيطرة 
العلــم المكلفــة  المينــاء ودول 
ويعتــرف  اإلتفاقيــة،  بتطبيــق 
أنهــم  علــى   ITFالـــ بمفتشــي 
األمــر  يتعلــق  عندمــا  الخبــراء 
وفــي  واإلتفاقيــات،  بالرواتــب 
ــع  ــرى الجمي ــاالت ي ــم الح معظ
ــل  ــن العم ــتركة م ــدة المش الفائ

سويًة.

ــي  ــي الوع ــي ف ــاً تنام ــاك أيض هن
بإمكانهــم  بــأن  البحــارة  بيــن 
ــم  ــة بحقوقه ــدث والمطالب التح
 MLCفــي ظــل اإلتفاقيــة. وتوفــر الـ
ــن  ــي الـــITF الذي ــم ولمفتش له
قانونيــة  أسســاً  يمثلونهــم، 
معتــرف بهــا دوليــاً للمطالبــة 

بظروف الئقة.

الكبيــرة  الخطــوات  ومــن 
هــي  للبحــارة  المســتقبلية 
التعديــالت التــي تقضي بتوســعة 
اإلتفاقيــة كــي تغطــي األمــان 
الهجــر  حــاالت  فــي  المالــي 
فــي  بالتعويــض  والمطالبــات 
حــاالت المــوت واإلعاقــات الدائمــة. 
ــران  تــم إقــرار التعديــالت فــي حزي
يبــدأ  أن  المتوقــع  ومــن   ،2014

العمل بها في بداية عام 2017.

ــم أن  ــن دول العل ــب م ــوف يُطل س
ــواع  ــن أن ــوع م ــاً أو ن ــك تأمين تمتل
التمويــل ويمكــن للبحــارة الوصول 
ــال  ــي ح ــر ف ــكل مباش ــا بش إليه
مالــك  قبــل  مــن  هجرهــم 
ــال  ــي ح ــركة. ف ــفينة أو الش الس
إلــى  البحــارة  إعــادة  عــدم 

أوطانهــم، وال توجــد إمــدادات على 
ــك  ــام المال ــفينة، أو ق ــن الس مت
يدفــع  ولــم  العالقــات  بقطــع 
الرواتــب لشــهرين، فعندها ســوف 
ــوم  ــوف يق ــن. وس ــل التأمي يتدخ
بتغطيــة تكاليــف اإلعــادة إلــى 
األوطــان، وتكاليــف اإلحتياجــات 
األساســية مثــل الطعــام والميــاه 
والوقــود، ودفــع رواتــب آخــر أربعــة 
ــب  ــوف يصع ــرة. س ــهور متأخ ش
ــة  ــركات المحتال ــى الش ــك عل ذل
مســؤولياتهم  مــن  التهــرب 
وســوف يجبــر دول العلــم علــى أن 
تكــن حــذرة أكثــر عنــد قبــول 

تسجيل السفن.

الجديــدة  اإلجــراءات  تهــدف 
القاضيــة بتحمــل مــالك الســفن 
ــع  ــل م ــي التعام ــؤولياتهم ف مس
المطالبــات التعاقديــة، إلــى إزاحة 
الضغــط عــن البحــارة والحيلولــة 
مــن  بأقــل  قبولهــم  دون 
مســتحقاتهم. ويجــب أن تخفــف 
ــات  ــة بدفع ــات والمطالب الصعوب
ــر  ــن توفي ــد م ــث ال ب ــة حي مؤقت
ــق  ــا ينطب ــم. وكم ــة للتقيي عملي
المتعلقــة  المطالبــات  فــي 
ــن  ــوف يتمك ــر، س ــاالت الهج بح
البحــارة )أو عائالتهــم( مــن التقدم 
وعلــى  مباشــرة،  بمطالبــات 
عناويــن  كل  توفيــر  الســفن 

اإلتصال على متن السفينة.

مــن المهــم جــداً اآلن أن يســتفيد 
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــارة بأكب البح
تفهمهــم  خــالل  مــن   MLCالـــ
تهم  لمســتحقا مــل  لكا ا

والمطالبة بها.

ــى آخــر المعلومــات  للحصــول عل
 ،MLCالـــ علــى  التطــورات  عــن 

أنظر:

www.ilo.org/global/standards/
maritime-labour-convention

توجيهــات  آخــر  بتحميــل  قــم 
 MLCللبحارة بخصــوص الـ ITF الـــ

من:

www.itfseafarers.org/files/
seealsodocs/40281/Seafarers-

 .bill-ofrights.pdf 

علـــى  لتأثيـــر  ا
بحارة الهند

ـــس  ـــب رئي ـــام ونائ ـــن الع ـــر األمي ينظ
ـــارة  ـــة لبح ـــة الوطني ـــة للنقاب المالي
الغنـــي  عبـــد   ،)NUSI( الهنـــد 
ســـيرانج، فـــي مـــاذا ســـتعنيه 
إتفاقيـــة الــــMLC واإلتفاقيـــة رقـــم 
185 إلـــى بحـــارة الهنـــد عندمـــا 
تدخـــل اإلتفاقيتـــان حيـــز التنفيـــذ 

هذا العام.

ــة  ــن دول المالحـ ــد مـ ــر الهنـ تُعتبـ
ومـــزودة  الرئيســـية  البحريـــة 
ـــاك  ـــة، وهن ـــة البحري ـــية للعمال رئيس
مـــا يقـــارب مـــن 125,000 بحـــار 
ــن  ــتفادة مـ ــرون اإلسـ ــدي ينتظـ هنـ

.MLC إتفاقية العمل البحري

إلـــى  الســـفن  تحتـــاج  ســـوف 
ــل  ــة العمـ ــى رخصـ ــول علـ الحصـ
البحـــري، وســـوف تصـــُدرُ الرَخـــص 
بعـــد التفتيـــش للســـُفن التـــي 
ــة  ــدي وبحمولـ ــم الهنـ ــع العلـ ترفـ
ـــل  ـــر وتعم ـــن أو أكث ـــة 500 ط إجمالي
فـــي التجـــارة البحريـــة الداخليـــة. 
ــع  ــي ترفـ ــفن التـ ــتخضع السـ وسـ
ـــى  ـــا إل ـــد دخوله ـــة عن ـــاً أجنبي أعالم
ــش  ــى التفتيـ ــة إلـ ــاه الهنديـ الميـ

للتأكد من حماية الحقوق.

 A4.5 ـــم ـــاري الــــMLC رق ـــاً لمعي ووفق
)2( و )10(، فقـــد حـــددت إدارة المالحـــة 
ثالثـــة   )IMA( الهنديـــة  البحريـــة 
أشـــكال مـــن أشـــكال الضمـــان 
اإلجتماعـــي تنطبـــق علـــى الـــوالدة، 
ـــن أو  ـــاراً م ـــوت إعتب ـــات، والم واإلصاب

بعد 21 آب 2014.

ــارة  ــاء البحـ ــلم النسـ ــوف تتسـ سـ
وبحـــد  إســـترليني  جنيـــه   250
ــي  ــي والدة والتـ ــن حالتـ ــى عـ أقصـ
ـــخ  ـــن تاري ـــهر م ـــالل60 ش ـــُدث خ تح
إنهـــاء العقـــد مـــع آخـــر ســـفينة. 
ــود،  ــارة الهنـ ــلُم البحـ ــوف يتسـ سـ
ـــى  ـــن عل ـــر قادري ـــون غي ـــن يصبح الذي
ــة  العمـــل بالمهنـــة بســـبب إصابـ
إنتهـــاء  وخـــالل 12 شـــهر مـــن 
العقـــد مـــع آخـــر ســـفينة، مبلغـــا 
إســـترليني.  جنيـــه   1000 قـــدره 
وســـوف يتســـلُم الوريـــث القانونـــي 
للبحـــار الهنـــدي فـــي حـــال وفاتـــه 
1000 جنيـــه إســـترليني، بشـــرط أن 
ـــالل  ـــت خ ـــاة حصل ـــة الوف ـــون حال تك
ـــى  ـــل عل ـــاء العم ـــن إنته ـــهر م 12 ش

اخر سفينة.

برامـــج الرعايـــة اإلجتماعيـــة تلـــك، 
ـــل  ـــة تموي ـــل جمعي موضحـــة مـــن قب
للبحـــارة،  اإلجتماعيـــة  الرعايـــة 
 NUSI ــة ــا نقابـ ــاركت بإخراجهـ وشـ
المالحـــة  إدارة  مـــن  وبإشـــراف 

 .)IMA( البحرية الهندية
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تطورات 26
الصناعة

حماية 
وظائف 
البحارة

في بالدهم
على مدى العقد الماضي، شهدنا زيادة في قوة ونفوذ الشركات العالمية التي 
يمكنها أن تختار األنظمة القضائية وفقاً لألنظمة الضريبية المناسبة لهم، 

والعمالة الرخيصة والحد األدنى من الضوابط والتشريعات. فكر فقط في 
أعالم المواءمة . . . ولذلك السبب فإننا نؤيد تأييداً كامالً الدول التي تتخذ 
تدابير قانونية للمحافظة على الشحن البحري الوطني ألسباب أبعد من 

األسباب التجارية للشحن الساحلي -

 نظام حجز التجارة البحرية المحلية في البالد لمواطنيها، لضمان 
المحافظة على العمال المهرة والمحافظة على وظائف الئقة لمصلحة 

مستقبل القطاع - ويتوفر مثل ذلك النظام في ما يقارب من 47 دولة. ولكن 
ذلك النظام يتعرض للتهديد من مالك السفن وحلفائهم الذين يسعون إلى 

تحقيق أرباح كبيرة على حساب الوظائف الوطنية. وتبحث هنا نشرة البحارة 
أهمية النقل البحري )الساحلي( الداخلي في ثالث دول. 
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27 تطورات 
الصناعة

حماية اإلقتصاد األمريكي واألمن
إن قانون الشحن البحري الداخلي في الواليات المتحدة األمريكية يعتبر هاماً جداً إلقتصاد وأمن الدولة، 
وسوف تستمر نقابات المالحة البحرية النضال للحفاظ عليه. يشرح هنا عن ذلك جوردان بي بسكاردو، 

مدير اإلتصاالت في نقابة البحارة الدولية.

قانون جونز - قانون الشحن البحري 
 - المتحدة  الواليات  في  الداخلي 
للوظائف،  هاماً  مصدراً  يُعَتبرُ 
ويتمتع بدعم نادر وكبير من الحزبين 
ذوي  والديمقراطي  الجمهوري 
الواليات  في  الساحقة  األغلبية 
المتحدة، كما ينال الدعم بقوة من 
قبل القادة العسكريين في أمريكا.

بها  قامت  مستقلة  لدراسة  وفقاً 
شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ذات 
المصداقية، فإن قانون جونز يساعد 
من  يُقارب  ما  على  الحفاظ  في 
سواًء  أمريكية،  وظيفة   500,000
على متن السفن أو في مواقع قرب 
الوظائف  تلك  تساهم  الشواطئ. 
بإدخال  بها  المرتبطة  والتجارة 
اإلقتصاد  إلى  الدوالرات  مليارات 

األمريكي.

تعتبر  الوظائف  تلك  من  العديد 
القومي.  ولألمن  للوطن  حيوية 
من  الكثير  أمريكا  تخسر  وسوف 
مقدرتها على بناء السفن دون وجود 
أسطول محلي، وسوف تخسر أيضاً 

نسبة كبيرة من تجمعها البحري.

في  السفن  بعض  تعمل  بينما 
لتقديم  ومجهزة  المحلية  التجارة 

الدعم للمهمات العسكرية، إال أن 
ظل  في  البحارة  والنساء  الرجال   
تلك  لمثل  قانون جونز هم جاهزون 
المهمات. فعلى سبيل المثال، من 
يعمل على  أن  لبحار مدني  الشائع 
متن سفينة نقل ساحلية، ومن ثم 
وفي وقت آخر من السنة يعمل على 
عسكرية.  مواد  تحمل  سفينة 

والعديد من السفن أيضاً التي تُبحر 
عسكرية  فائدة  ذات  هي  محلياً 
وممكن اإلستفادة منها في األزمات.

من  أي  تخسر  أن  ألمريكا  يمكن  ال 
السفن.  متن  على  للبحارة  تجمع 
وهي أصال تقف عند نقطة حرجة، 
المالحة  قانون  على  ضعف  وأي 
يؤثر  سوف  الداخلية  الساحلية 
وأشار  البالد.  سالمة  على  وبشدة 
رئيس اإلدارة البحرية األمريكية إلى 
مكثفا  تدريبا  يستغرق  األمر  أن 
للدخول والبقاء في القطاع، وعندما 
يترك الناس العمل في ذلك القطاع 

فمن الصعب العودة إليه.

الذي  الكبير  الدعم  من  وبالرغم 
يلقاه قانون جونز، إال أنه يتعرض من 
فترة إلى أخرى إلى هجمات من مالك 

األجنبية  األعالم  ترفع  سفن 
السوق.  دخول  إلى  يتطلعون 
اإلنتقادات تصف القانون بأنه يبالغ 
الزمان،  عليه  وعفى  الحماية  في 
علماً أن هناك عشرات الدول األخرى 
على  تحافظ  زالت  ال  العالم  حول 

قوانين المالحة الساحلية البحرية

سليمة  سياسة  جونز  قانون  يمثل 
واألمنية.  اإلقتصادية  الناحتين  من 
تدعم نقابات عمال المالحة البحرية 
وبشكل  آخرون  وداعمون  األمريكية 
الساحلية  المالحة  قانون  مستمر 
البحرية، وسوف تستمر في الدفاع 

عن هذا القانون األساسي. 

حماية الوظائف البحرية في كندا
يقول جيمس غيفن، رئيس نقابة البحارة الدولية الكندية، أنه ومن 

أجل حماية وظائف البحارة، فقد عمدت كندا إلى تبني قوانين مالحة 
ساحلية بحرية مشابهة لتلك الموجودة لدى جارتها الواليات 

المتحدة.
من  ثالثة  بحرية.  دولة  هي  كندا 
على  حدود  لها  العالم  محيطات 
سواحلنا، وهي األطول في العالم إذ 

تبلغ 244,000 كيلومتر.

البحرية  المالحة  دول  من  وكدولة 
مليون   35,7 يبلغ  سكان  وبعدد 
نسمه، فإن كندا تلعب دوراً هاماً في 
أوقات  في  سواًء  الدولية  التجارة 

السلم أو الحرب.

في  البحرية  للمالحة  نقابة  وأهم 
الدولية  البحارة  نقابة  هي  كندا 
)SIU(، وهي منتسبة لنقابة البحارة 
الدولية في أمريكا الشمالية. نحن 
يتمتعون  أعضاؤنا   بأن  فخورون 
أفضل  من  وأنهم  رائعة  بسمعة 

البحارة تدريباً حول العالم.

الكندية  الصناعات  إلى  الدخول 
من  بالقرب  تعمل  التي  واألمريكية 
العظمى(،  )البحيرات  غريت ليكس 
الذي  لورنس،  سنيت  نهر  عبر  يتم 
إلى  مينسوتا  والية  من  يمتد 

المحيط األطلسي.

البحيرات  قمة  عند  إرتفاعها 
العظمى هو 653 قدم عن مستوى 
لعملية  ويمكن  البحر،  سطح 
خالل  من  ممكنة  تكون  أن  اإلبحار 

شبكة من الحواجز تديرها سلطات 
بحرية سنيت لورنس، حيث تدار من 
الواليات  حكومتي  عن  ممثلين 

المتحدة وكندا. 

الممر  وتشغيل  بإدارة  وبالتشارك 
البحري لسنيت لورنس مع الواليات 
العديد  كندا  تبنت  فقد  المتحدة، 
من قوانين العمل والمالحة البحرية 
التي لها أهداف مشابهه للقوانين 

األمريكية.

ينطبق ذلك على المالحة الساحلية 
البحرية أيضاً، حيث أننا نحتاج إلى 
المياه  البحرية في  التجارة  تنظيم 
الكندية،  الموانئ  وبين  الكندية 
البحارة  وظائف  على  والحفاظ 
الكنديين. قمنا بتبني قانون التجارة 
نقل  يتطلب  الذي  الساحلية، 
بين  الكندية  المياه  على  البضائع 
سفن  قبل  من  الكندية  الموانئ 
الكندي وطواقمها من  العلم  ترفع 

المواطنين الكنديين.

السفن  تتواجد  لم  إن  اإلستثناء: 
المناسبة، يجب أن تمنح الموافقة 
النقل  )وزارة  كندا  ترانزبورت  من 

الكندية(. 

نقابات ساحل العاج تناضل من أجل 
البحارة 

يقول جواكيم ميل دجيدي-لي من نقابة ساحل العاج للتجارة 
البحرية )SYMICOM(، بأن أمام نقابات ساحل العاج صراع كي يخوضونه.

المالحة  تحتجز  السابق  في  كانت 
وعمليات  الداخلية  الساحلية 
القطر بين موانئ ساحل العاج إلى 
الممكن  من  ولكن  الدولة،  سفن 
أيضا أن تمنح إلى سفن دولة أخرى 
عند تواجد ترتيبات متبادلة وحيث ال 

تتعارض مع قوانين الجمرك.

 68  - جديداً  قانوناً   1968 عام  صدر 
-406- حيث حصر عمليات المالحة 
بين  والقطر  الداخلية  الساحلية 
على  العاج  ساحل  في  الموانئ 
على  القانون  ونص  الدولة،  سفن 
منح اإلستثناء فقط بقرار من وزير 

األشغال العامة والنقل.

ال زال الوضع على ذلك الحال حتى 
اليوم، ولكن يسمح لبعض السفن 
تطبيق  دون  سواحلنا  على  باإلبحار 
تلك اللوائح والتشريعات - كافالي 
 - كيريباتي  دولة  علم  ترفع  التي 
والتي تقوم بالرحالت الساحلية بين 
موانئ أبيدجان وسان بيدرو، وبعض 
أعالما  ترفع  التي  التزويد  قوارب 
مختلفة مثل علم فانواتو وماليزيا 

وبليز، وتعمل في مواقع مختلفة.

توظيف  القلق حيال  نقابتي  يُساورُ 
البحارة المحليين على تلك السفن. 
وتجاوبت سلطات المالحة البحرية 

بالطلب  ذلك  العاج مع  في ساحل 
ذوي  السفن  مشغلي  كل  من 
القوانين  يحترموا  بأن  العالقة 

النافذة.

بعض  يعمد  الحظ،  ولسوء  ولكن 
استخدام  إلى  السفن  مالك 
يرفعون  التي  الدولة  تشريعات 
قوانين  لتفادي  محاولة  في  علمها 
مالك  وخاصة  العاج،  ساحل  دولة 
وراء الشاطئ  السفن في قطاع ما 
الواليات  ومقرها  ووتر  تايد  مثل   -
ومقرها  إيماس  وشركة  المتحدة 
سنغافورة - ونتيجة لذلك، يصعب 
تجد  أن  المحلية  الطواقم  على 
وخاصة  السفن،  تلك  على  وظائف 
الضباط منهم. واإلستثناء من ذلك 
هو شركة كافالي، حيث يُقدر عدد 
العاملين من الطواقم على ُسفنها 
وفقط  بـ%75،  العاج  ساحل  من 
األجانب  البحارة  هم  المهندسون 

على متن سفن كافالي.

وتستمر نقابة SYMICOM ونقابات 
بإثارة تلك القضايا مع  بحارة أخرى 
أجل  من  البحرية،  المالحة  سلطة 
الكامل  التطبيق  إلى  التوصل 
لحماية  وتشريعاتنا  لقوانيننا 

وظائف بحارتنا المحليين. 



28‘Section’ head

2016  ITFنشرة بحارة الـ

قضايا 28
الصندوق

أصوات المناداة باإلنترنت: اإلتصاالت في البحر 
صندوق بحارة الـITF يجعلك تتواصل بشكل أسهل - يشرح هنا مساعد اإلدارة، هنري نورمان، عن التغييرات 

المتوقعة.

بها  تتواجد  التي  األيام  هذه  في 
الُحزَم  ذات  الضوئية  األلياف 
من  الخلوي  وشبكات  الواسعة، 
والتطبيقات   )4G( الرابع  الجيل 
اإلبداعية، فإننا جميعاً نجد سرعات 
من  تمكننا  اإلنترنت  من  فائقة 
بشكل  الرسائل  وبعث  التواصل 

سريع جداً.

ولكن الحياة في البحر وفي الموانئ 
األوضاع   - صعبة  تحديات  تضع 
الفريدة من نوعها للبحارة تُحد من 
إلى  الوصول  على  إمكانيتهم 
جميعا  والتي  اإلنترنت  خدمات 

نعتبرها أمرا مفروغ منه.

الذكية  الهواتف  أجهزة  أن  وحيث 
متن  على  شائعة  اآلن  أصبحت 
السفن مثلها مثل ُسَتر النجاة، فإن 
صندوق البحارة يعتقد أن اإلتصاالت 
بالنسبة  رفاهية  قضية  أصبحت 
للغالبية العظمى، وإدخالها أصبح 

ضروريا.

لقد قلتم لنا من خالل إستبياناتنا 

تحسين  بأن  اآلخرين،  وإستبيانات 
أولوية  أصبح  اإلنترنت  إلى  الدخول 
على  الصندوق  عمل  وقد  لديكم. 
الدوام لتحسين نفسه ويتطلع اآلن 
المشاريع  من  عدد  تنفيذ  إلى 
المستقبلية  نظرتنا  مع  تتناسب 
لكم  إستمعنا  لقد   - ومهمتنا 
اإلنترنت  تغطية  توسعة  وأصبحت 

أولوية بالنسبة لنا.

مشروعنا  إطالق  على  اآلن  ونعمل 
والذي  المتنقل،  فاي  للواي  الجديد 
اإلتصال  تحسين  إلى  يهدف 
بينما  السفن  متن  على  باإلنترنت 
هي في الموانئ. وفي كل مرة يصعد 
سفينة،  متن  إلى   ITF مفتش  بها 
بإمكانه  جهازا  معه  يحمل  سوف 
تحويل غرفة الطعام إلى غرفة واي 

فاي مجانية.

المفتشين  بإمكان  يكون  سوف 
التقدم لإلنضمام للمبادرة وإطالعنا 
من  نتمكن  وبالتالي  النتائج،  على 
تقييم فعالية تلك األجهزة. ونؤمن 
تحسينات  تحقق  سوف  بأنها 

ملحوظة على السفن التي ال يوجد 
عليها إنترنت.

 Shore" 2 إجازة الشاطئ  التطبيق 
التطبيقات  آخر  هو   "Leave 2.0
التي قدمناها، وهو يعمل  الناجحة 
أنه  ميزاته  ومن  إنترنت  وجود  دون 
يمكنك من إبداء وجهة نظرك حول 
وتوفير  زرتها،  التي  البحارة  مراكز 
البحارة.  عناوين اإلتصال لمساعدة 
وحتى مع تواجد أفضل إتصاالت من 
تبقى  سوف  الصناعية،  األقمار 
مشكلة  فاي  الواي  توفير  عملية 
تنزيل  وبعد  ذلك،  ومع  قائمة. 
إنترنت  دون  تعمل  التي  التطبيقات 
مثل تطبيق "Shore Leave"، فإنها 
خدماتية  معلومات  توفر  سوف 

قيمة.

نعمد  التي  الُخَطط  أجرأ  من  ربما 
إلى تنفيذها، تتعلق بمراكز البحارة 
وبينما  بها موظفين.  يوجد  ال  التي 
أننا  إال  المراكز،  تلك  مثل  تتواجد 
مع  عالميا  لتعميمها  نخطط 
إستهداف الموانئ األبعد أوالً والتي 

سوف  حالياً.  الخدمات  من  تخلو 
من  المراكز  تلك  خالل  من  تتمكن 
الموانئ  في  اإلنترنت  إلى  الدخول 

بإستخدام أجهزة التابلت.

لفترات  المشروع  ذلك  يكون  سوف 
الواي فاي في  محدودة وحتى يتوفر 
الحالي،  الوقت  في  ولكن  الميناء. 
المراكز الخدمات  سوف تقدم تلك 
من  يعانون  الذين  منكم  للبعض 
ذلك  في  بما  بعائالتهم،  اإلتصال 
لفترات  يبحرون  الذين  البحارة 

قصيرة بين الموانئ.

بالتغيير.  الصندوق  يستمر  سوف 
أكثر  عملنا  طريقة  أصبحت  لقد 
تركز  أصبحت  ومهمتنا  إحترافية، 
أكثر على القضايا التي يواجهونها 
اليوم وغداً. وتعطى اآلن األولوية في 
في  لإلتصاالت  والمشاريع  التمويل 
البحر. ونتطلع إلى العمل سوية مع 
والجهات  والبعثات،   ،ITFالـ نقابات 
البحارة،  برفاهية  المهتمة  األخرى 

من أجل تحقيق ذلك التغيير. 

إن مشروعنا 
الجديد للواي فاي 
المتنقل يهدف 

إلى تحسين 
اإلتصال باإلنترنت 
على متن السفن                    

بينما هي في 
الميناء
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29 المحاور

القوة في موانئنا:
مشروع للمملكة المتحدة ناجح 

لبرنامج المراكز الصناعية
إن العمل سوية عبر القطاعات ليس باألمر الجديد على الحركة النقابية العمالية - 

فقد عملت نقابات البحارة والرصيف على دعم بعضها البعض منذ قرون لتحقيق 
ظروف عمل ورواتب أفضل. ولكن يشرح هنا ضابط إتصاالت موانئ المواءمة في 

الـ ITF، غيما ووكر، كيف يركز برنامج المراكز الصناعية على إختفاء الطابع 
الرسمي على ذلك النوع من الدعم وتوسعته لإلستفادة من القوة الجماعية 

للعمال.

هــذا  وراء  األساســي  المبــدأ 
مواقــع  وجــود  هــو  البرنامــج 
جغرافيــة يلتقــي بهــا العمال من 
ــل  ــة ألن سالس ــات مختلف قطاع
التزويــد تصــب فــي تلــك المراكــز 
فمــن  لذلــك،  اإلســتراتيجية. 
المنطقــي تنظيــم العمــال حــول 
مواقــع المراكــز بــدالً مــن إبقائهم 

محصورين حسب القطاع.

ومــن الناحيــة النظريــة، فمــن 
الممكــن ألي موقع إســتراتيجي أن 
يكــون مركــزاً صناعيــا: مدرســة أو 
ــة.  ــة صناعي ــفى، أو مدين مستش
خــالل  المواقــع  ُحــددت  ولكــن 
للبرنامــج  التجريبيــة  المرحلــة 
المملكــة  موانــئ  لتكــون 
المتحــدة، بمــا فيهــا فليكــس 

ستو، وهامبر، وغرانغ ماوث.

ــى  ــرب عل ــن ق ــوء ع ــي الض ولنلق
فــي  مــاوث  غرانــغ  مينــاء 
ــارب  ــا يق ــث أن م ــكتلندا. حي أس
مــن 30% مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي ألســكتلندا يُنَقــل عبــر 
ذلــك  ويشــكل  المينــاء.  هــذا 
150,000 حاويــة ســنوياً تحمــل 
ــذاء،  ــن الغ ــن م ــون ط ــعة ملي تس
لزيــوت  ا و  ، ء لبنــا ا د  مــوا

ــك  ــي ذل ــد ف ــات. يتواج والكيماوي
ــال  ــن العم ــل م ــدد هائ ــع ع الموق
ــارة،  ــة. بح ــات مختلف ــن قطاع م
عمــال رصيــف، ســائقي شــاحنات، 
عمــال مصافــي وبتروكيماويــات، 
نفــط، عمــال  ناقــالت  ســائقي 
ــراب،  ــام والش ــتودعات، الطع مس
التصنيــع، التنظيــف، المطاعــم - 

والقائمة تطول.

المراكــز،  نمــوذج  بإســتخدام 
ســوف تعمــل مجموعــات العمــال 
البعــض  بعضهــا  دعــم  علــى 
ــة  ــوة الجماعي ــا الق ــق له ليتحق
والنفــوذ علــى أصحــاب القــرار 
هنــاك.  العمــل  أصحــاب  لــدى 
تمتلــك كل مجموعــة علــى حــدة 
بعــض القــوة، ولكــن معــاً ســوف 

تصبح القوة كبيرة.

ــان مــن قطــاع  ــاوال برين شــاركت ب
ــت  ــة يوناي ــن نقاب ــرق م ــل الط نق
التدريــب  فــي  إيرلنــدا،  فــي 
المتعلــق بالمراكــز الصناعيــة في 
ــرين  ــي تش ــاوث ف ــغ م ــاء غران مين
"كعمــال  وقالــت:   ،2015 األول 
وكأعضــاء نقابــة، فإنــه ال يمكننــا 
البقــاء فــي قطاعاتنــا وتجاهــل ما 
يحــدث مــع النــاس فــي القطاعات 
األخــرى. فجيراننــا فــي القطاعــات 
قضايــا  يواجهــون  قــد  األخــرى 
التــي  للقضايــا  مشــابهه 
بإمكانهــم  ربمــا  أو  نواجههــا 

تقديم الدعم لنا دون أن نعرف.

ــركات  ــم ش ــل ه ــاب العم "أصح
كبيــرة  الجنســية  متعــددة 
ولديهــم عمليــات وإســتثمارات 
عبــر أنحــاء العالــم، لذلــك يتوجب 
علينــا أن نكــون كذلــك. وعلينــا أن 
القطــاع  حواجــز  نتخطــى 

ــح  ــة وأن نصب ــز الجغرافي والحواج
حركــة نقابيــة عماليــة متناغمــة. 
ــالل  ــن خ ــه م ــوم ب ــا نق ــذا م وه

برنامج المراكز الصناعية".

العمــل  ورشــة  فــي  وشــارك 
ممثليــن عــن نقابــة إندســتري 
ــة  ــن نقاب ــة، وع ــي النرويجي إنيرج
الصناعــة،  )الخدمــات،   SIPTU
وعــن  التكنولوجيــا(،  المهنــة، 
ســتيل  يونايتــد  عمــال  نقابــة 
ورشــة  وأقيمــت  األمريكيــة، 
نقابــة  مــع  بالتعــاون  العمــل 
ــدة  ــة المتح ــي المملك ــت ف يوناي

.ITFالمنتسبة للـ

هنــاك ُخَطــط قائمــة لتطويــر 
مشــاريع مســتقبلية فــي مناطــق 
أخــرى مــن مناطــق الـــITF، بما في 

ذلك العالم العربي.

ــول  ــد ح ــة المزي ــك معرف بإمكان
برنامــج مراكــز التزويــد الصناعيــة 
مــن خــالل www.itfhubs.org وتتبع 
التطــورات علــى وســائط التواصــل 

#OurHubs اإلجتماعي من خالل

ناشــط  مــن  مباشــرة  إســمع 
شــارك فــي التدريــب على مشــروع 
المراكــز الصناعيــة مــن خــالل 

اليوتيوب

www.youtube.com/
 .watch?v=ptaWuRR8tRU

 

كعمال 
وكأعضاء نقابة، 
فإنه ال يمكننا 

البقاء في 
قطاعاتنا 

وتجاهل ما 
يحدث مع    

الناس في 
القطاعات 

األخرى

سلسلة تزويد منوذجية في امليناء

البحارة     
90% من البضائع تنقل عبر 
البحر أثناء رحلتها من بدء 

اإلنتاج وحتى اإلستهالك 
والبحارة يعملون على 

السفن التي تنقل البضائع 
إلى املوانئ

عمال الرصيف     
يقومون بفك تربيط وتفريغ 

احلاويات عن السفن عند 
وصولها إلى املوانئ

نقل الطرق     
ُتمل احلاويات التي الشاحنات 

لنقلها إلى أماكن أخرى 
في امليناء )والتي قد تتسع 

مساحتها إلى مئات 
الفدانات( أو إلى مستودعات 

خارج امليناء.

املستودعات
تُفرغ احلاويات، وُتهز البضائع 

من قبل عمال املستودعات 
للتوزيع أو للتخزين. قد تكون 

املستودعات داخل امليناء 
أو مرتبطة بامليناء بطرق 

برية يعمل عليها سائقي 
الشاحنات.
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يطالبون 
بإستعادة عمل 
تربيط الحاويات

مســاعد  هنــا  يشــرح 
فــي  الرصيــف  قســم 
فينــس،  نايجــل   ،ITF الـــ
تنســيق  ســبب  عــن 
ــف  ــالت لوق ــات حم النقاب
القيــام  مــن  البحــارة 

بأعمال الرصيف.

عمــال الرصيف 
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31 عمال الرصيف

 ITFيقـول دارين بروكتر، مفتـش الـ
"مـن  المتحـدة:  المملكـة  فـي 
الشـائع أن تقابـل بحـارة كانوا قد 
عملـوا علـى مـدى نوبـات طويلـة 
أعمـاالً  منهـم  يطلـب  ثـم  ومـن 
الحاويـات  لمناولـة  إضافيـة 
السـفينة  مالـك  علـى  للتوفيـر 
بعض الـدوالرات، ولكـن في الوقت 
أنـواع  كل  ذلـك  يخلـف  نفسـه 

المخاطر واإلنتهاكات للسالمة".

علـى  مدربـون  الرصيـف  عمـال 
مناولـة الحاويـات، ولكـن البحـارة 
غيـر مدربيـن علـى ذلـك. إنـه عمل 
متخصـص ويتطلـب أعلـى معايير 

السالمة.

تقع أكثـر الحـوادث عندمـا تنقلب 
تتأرجـح بسـبب عـدم  أو  األحمـال 
التـوازن فـي األحمـال. قد يتسـبب 
بالغـة لألشـخاص  بإصابـات  ذلـك 
أو فـي  المشـاركين فـي العمليـة 
أن  يجـب  لذلـك  الجـوار.  منطقـة 
يكـون العمال مدربون بشـكل جيد 
اآلالت  مـع  للتعامـل  ومجهـزون 

وعلى بيئة باألخطار.

إذا سـقطت األحمـال، فقد تسـبب 
إصابـات سـاحقة وخطيـرة - وقـد 
تـؤدي إلـى قطـع األطـراف أو حتـى 
األحمـال  تـؤدي  قـد  الوفـاة.  إلـى 
شـديدة  ضربـة  إلـى  المتأرجحـة 
مـن  أخـرى  أجـزاء  أو  الـرأس  علـى 

الجسم وتَتسبب بإصابات بالغة.

ذلـك هو أحـد األسـباب التـي دعت 
الـ ITF وشـقيقته منظمـة اإلتحاد 
 ،)ETF( النقـل  لعمـال  األوروبـي 
نقابـات  لحمـالت  للتنسـيق 
الرصيـف األوروبيـة لمعالجـة تلك 

القضية.

بالرغـم مـن التوجيهـات الواضحة 
 ITFالــ إتفاقيـات  فـي  الموجـودة 
أن  نعـرف  أننـا  إال  المربـع(،  )أنظـر 
إلـى  تصـل  السـفن  مـن  العديـد 
الموانـئ األوروبيـة ويقـوم البحـارة 
بواجبـات مناولة الحاويـات دون أخذ 
الرصيـف  نقابـات  مـن  الموافقـة 

المنتسبة للـITF هناك.

 ITFالــ إجتمـع  السـبب،  لذلـك 
فـي  للتحقيـق  معـاً   ETF والــ
الخروقـات المتكـررة وللتأكـد مـن 
كل  بـأداء  الرصيـف  عمـال  قيـام 
بمناولـة  المتعلقـة  األعمـال 

الحاويات.

وتتطلـع المجموعـة إلـى القضية 
الصناعيـة،  النظـر  وجهـة  مـن 
ومـن  والقانونيـة.  والسياسـية، 
المتوقع أن تشـهدوا رغبـة متزايدة 
مـن مفتشـي الــITF فـي التعامل 
ومناولـة  قضايـا  ومعالجـة  مـع 
البضائـع والتركيـز علـى األخطـار 

المتوقعة على الصحة والسالمة.

العديـد  ونعمـل كـي نجمـع معـاً 
ذات  العمـال  مجموعـات  مـن 
العالقـة بهـذا العمـل، للتأكـد من 
إلـى  رسـالة  وأقـوى  أعلـى  بعـث 
يحاولـون  الذيـن  العمـل  أصحـاب 
إنتهـاك إتفاقيـات الــITF المبرمة 

مع خطوط الشحن البحري.

والهـدف هو بناء الحملـة أوالً داخل 
علـى  توسـعتها  ثـم  ومـن  أوروبـا، 
ثـم  منطقـة  العالـم  مسـتوى 
منطقة.وسـبقت إلى ذلـك العديد 
مـن النقابـات األوروبيـة، بمـا فيهـا 
نقابـة فيـر داي األلمانيـة، ويونايـت 
فـي المملكـة المتحـدة، ونقابـات 
والنرويـج  السـويد،  فـي  النقـل 

علـى   ITFالــ ويعمـل  وفنلنـدا. 
ويدعـوان  العمـل  ذلـك  تنسـيق 
المزيـد مـن النقابـات للمشـاركة 

وبناء الحملة.

إن رسالتنا للبحارة 
واضحة. نرجو منكم 

عدم القيام بأعمال 
الرصيف. إذا طلب 

منكم لمس 
الحاويات - أطلبوا 

عندها اإلطالع على 
نسخة مكتوبة من 

 ITFإتفاقية نقابة الـ
قبل قبولكم بالعمل.   
يقـول تومـاس أبراهامسـون، نائـب 
الرئيس المشـترك لقسـم البحارة 
في الــITF، وعضو فـي المجموعة، 
بنفـس  هـي  المشـكلة  "هـذه   :
وعمـال  البحـارة  لـكال  األهميـة 
الرصيـف. ال يجـب الضغـط علـى 
الرصيـف،  البحـارة للقيـام بعمـل 
وحجـم العمـل الـذي يقومـون بـه 
علـى السـفن بشـكل يومـي هـو 
كبيـر جـداً دون محـاوالت أصحـاب 
الخيـارات  إلـى  للجـوء  العمـل 
الرخيصـة بإضافـة واجبـات أعمال 

الرصيف لهم".

التاريـخ  مـدى  علـى  إحتـرم  لقـد 

عمـال الرصيـف والبحـارة مهـارات 
وخبـرات بعضهم البعـض، وقدموا 
البعـض  لبعضهـم  الدعـم 
لتحسـين ظـروف العمـل. ولعبـت 
كبيـرة  أدواراً  الرصيـف  نقابـات 
لمسـاعدة نقابات البحارة لتحقيق 
اإلنتصـارات. ولكن اآلن، فـإن نقابات 
الرصيـف تحتـاج إلى مسـاعدتكم 

وتضامنكم.

مغطـاه  سـفينتك  كانـت  إذا 
ITF، فإنـك محمـي مـن  بإتفاقيـة 
القيـام بأعمـال المناولـة، بمـا في 
ذلـك تربيـط وفـك الحاويـات، قبـل 
وبعد وصول السـفينة إلى الميناء. 
وباإلضافـة إلـى خطـورة ذلـك، فإن 
تعنـي سـاعات  الحاويـات  مناولـة 

عمل أطول وإعياء أكثر.

ويقول نائـب رئيس قسـم الرصيف 
بولـد،  سـي  توربيـن   ،ITFالــ فـي 
المنتسـبة  النقابـات  كل  :"تتفـق 
لنـا بـأن نقـل الحاويـات مـن وإلـى 
السـفينة هو تاريخيـاً وتقليدياً من 
نشـهد  ولكننـا  الرصيـف،  أعمـال 
تزايـدا بعدد شـركات الشـحن التي 
البحـارة  علـى  الضغـط  تحـاول 
بتلـك  للقيـام  أصـالً  المنهكيـن 
األعمـال" وأضـاف: "ولـن ببسـاطة 
نسـمح بذلك. ونتوقع مـن خطوط 
ببنـود  اإللتـزام  البحـري  الشـحن 

اإلتفاقيات التي وقعوها معنا". 

تنص إتفاقيات الـITF على: 

‘ال يجوز لطواقم السفينة أو ألي شخص آخر على متن السفينة سواء كان بعقد وظيفي دائم أو مؤقت 
مع الشركة، أن يقوم بأعمال مناولة البضائع وأي أعمال أخرى تنجز تقليدياً أو تاريخياً من قبل عمال 

الرصيف، دون الموافقة المسبقة من نقابة الرصيف المنتسبة للـITF أو نقابات الـITF المعنية، على أن 
يتطوع البحارة للقيام بذلك وتعويضهم مالياً بشكل إضافي. ولغايات هذا الشرط، فإن "مناولة 

البضائع" قد تشمل وليس محصورة على: التحميل، التفريغ، التصنيف، السكب، القص، التصنيف، 
التحجيم، وفك الترصيص، باإلضافة إلى تركيب الترصيص. وإعادة تركيب األحمال، وأيضاً الخدمات 

المتعلقة بالشحنات أو البضائع مثل الفرز، التوزين، القياسات، التكعيب، الفحص، اإلستالم، 
الحراسة، التوصيل، أخذ العينات، والتختيم، والتربيط وفك التربيط‘.
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تســليط الضــوء 
علــى إســتغالل 

صيادي السمك
ــداً  ــة ج ــاكل معروف ــي مش ــمك، ه ــد الس ــي صي ــتغالل ف ــر واإلس ــب البش ــة وتهري ــاكل العبودي إن مش
ولكنهــا ال زالــت تنتشــر بشــكل صــادم. وفــي الحقيقــة، كلمــا بحثنــا أكثــر كلمــا كانــت الصــورة أســوأ. 
ــن  ــة وع ــن الحكوم ــداً ع ــدون ج ــم بعي ــار ه ــاق البح ــي أعم ــفن ف ــى س ــون عل ــن يعمل ــادون الذي الصي
الســلطات األخــرى، لذلــك فإنهــم علــى وجــه الخصــوص عرضــة لســوء المعاملــة. تلقــي نشــرة البحارة 

الضوء على بعض الحاالت الحديثة، وتتطرق إلى آخر الجهود المبذولة لمكافحة اإلستغالل.

ــوارب العبودية  تتبع ق
ــد  ــق الصي ــى مناط إل

في غينيا الجديدة 
كشف تحقيق صحفي امتد على مدار سنة كاملة 

قامت به وكالة أنباء أسوشيتد برس، عن وجود حلقة 
تهريب وحشية كانت ترسل المأكوالت البحرية التي 

يصطادها العبيد في مناطق حول جزيرة بنجينا 
األندونيسية إلى تايالند، ومن ثم إلى سالسل التزويد 

لدى أكبر شركات بيع المواد الغذائية في الواليات 
المتحدة وشركات أغذية الحيوانات األليفة.

الصحفيون وجود صيادو  وإكتشف 
سمك محتجزين في قفص، ووجود 
أكثر من 60 شخص مدفونين تحت 
أسماء وهمية في مقبرة للشركة، 
المحتجزين  اآلخرين  من  والعديد 
لسنوات دون وجود أي فرصة للعودة 

إلى بالدهم.

من  مهاجرين  فقراء  كانوا  وقد 
ميانمار، وكمبوديا، والوس حيث تم 
خداعهم بوظائف كاذبة في تايالند. 
وبدالً عن ذلك، أخذت منهم جوازات 
في  زجهم  وتم  والهويات،  السفر 
صيد  عليهم  بأن  وأخبروهم  قوارب 

السمك لثالث سنوات وهم مدينون 
إستعادة  لقاء  دوالر   600 بدفع 

وثائقهم.

 800 وعودة  إنقاذ  إلى  التقرير  أدى 
 ،2015 نيسان  في  بالدهم  إلى  رجل 
ووجهت التهم إلى سبعة أشخاص 
تمكن  ولكن  بالبشر.  اإلتجار  بتهم 
الفرار من جزيرة  34 قارب صيد من 
السلطات  وصول  قبل  العبودية 
 20 من  يقارب  ما  منها  كل  وعلى 

رجل.

 )AP( برس  األسوشيتد  إستخدَمت 

AP/PA
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الـITF يحث على 
إتخاذ إجراءات 

بخصوص اإلساءة 
للمهاجرين في قطاع 

صيد السمك في 
إيرلندا

يصف منسق الـITF في المملكة 
المتحدة وإيرلندا، كين فليمنغ، 

آخر التطورات في قطاع صيد 
السمك في إيرلندا. 

كان الـITF قد دق ناقوس الخطر أوالً 
لدى  المهاجرين  أوضاع  حول 
أسطول صيد السمك اإليرلندي في 
عام 2008، ولكن الحكومة والقطاع 
قد  وكنا  ذلك.  عن  الطرف  غضا 
من  صحفيين  مع  سابقاً  عملنا 

المملكة  في  الغارديان  صحيفة 
المتحدة لفضح العبودية في قطاع 
تايالند،  في  الجمبري  أسماك  صيد 
مع  بالتواصل  قمنا  لذلك 
الصحفيين مرة أخرى. وخالل سنة 
من التحقيق، تمكن الصحفيون من 
كشف وجود عمالة من المهاجرين 
وثائق  بدون  واآلسيويون  األفارقة 
ويعملوا بشكل غير قانوني كعمالة 
الصيد  سفن  على  رخيصة 
اإليرلندية في قطاع صيد الجمبري 
الصيادون  وأشار  األبيض.  والسمك 
اإلنتهاكات،  إلى وجود سلسلة من 
بما في ذلك الحجز داخل السفن إال 
وتقاضي  القبطان،  من  بتصريح 
األدنى  الحد  نصف  من  أقل  رواتب 
وتحدث  إيرلندا.  في  للرواتب 
من  الحرمان  عن  أيضاً  الصيادون 
أليام  يعملون  كانوا  حيث  النوم، 
للنوم  قليلة  بوجود ساعات  وليالي 

دون توفير أيام لإلستراحة.

صحيفة  نشرتها  التي  الفضيحة 
الغارديان في 2 تشرين الثاني 2015، 
أدت بالحكومة اإليرلندية على الفور 
إلى تشكيل قوة مهام من المستوى 
العالي، حيث إطلعوا على األدلة من 
الـITF ومن آخرين في القطاع. وفي 
 14 في  الصادر  المهام  قوة  تقرير 
المهام  قوة  أوصت  األول،  كانون 
بنظام جديد إلنهاء إستغالل العمال 
إصدار  النظام  وتضمن  المهاجرين. 
تصاريح لتوظيف صيادو سمك من 
بية  و ر ألو ا لمنطقة  ا رج  خا
أصحاب  وتحميل  اإلقتصادية، 
العمل مسئولية التأكد من حصول 

موثقة  عقود  على  العمال  كل 
ومصدقة بشكل قانوني وتتفق مع 
الوطنية  العمل  حقوق  قوانين 

وقوانين اإلتحاد األوروبي.

نرحب بتلك التوصيات، ولكننا قمنا 
وجود  وبدون  أنه  الحكومة  بتحذير 
تلك  فإن  وتطبيق،  فعال  تفتيش 
الجدوى.  عديمة  تصبح  التصاريح 
معظم  بأن  قلق  يُساورُنا  كما 
تطبيق  عن  المسئولة  الوكاالت 
نفسها  هي  الجديدة،  المقترحات 
القديم.  النظام  تدير  كانت  التي 
يجب اآلن أن نقوم بذلك العمل على 

أحسن وجه.

نشرته  ما  على  اإلطالع  بإمكانك 
الغارديان من

www.theguardian.com/
globaldevelopment/2015/
nov/02/revealed-trafficked-
migrant-workersabused-in-

irish-fishing-industry

المهام  قوة  تقرير  على  واإلطالع 
اإليرلندية من خالل:

www.agriculture.gov.ie/media/
migration/publications/2015/

 . TaskForceReport141215.pdf

األقمار  وصور  الشهود  روايات 
العامة،  والسجالت  الصناعية 
السفن  بعض  أماكن  على  للتعرف 
المفقودة في مضيق ضيق في غرب 
عام  نهاية  مع  الجديدة  غينيا  بابوا 
2015. قامت السلطات بالبحث في 
وتمكنت  الجو  من  الصيد  مناطق 
من توقيف بعض السفن. تم إنقاذ 
سفينة  من  سمك  صيادي  ثمان 
ومملوكة  المبردة  ريفر  بليسفول 
لتايالند وأعيدوا إلى بالدهم، وكانت 
التي  األولى  السفينة  هي  تلك 

تعتقل في البالد بتهمة العبودية.

إكتشف  القوارب،  إختفت  وبينما 
محققون أندونيسيون بأن الشركة 
هي  القوارب  لتلك  المشغلة 
ريزورسس، وعملية  بوساكا بنجينا 
التشغيل هي مشروع مشترك بين 
المأكوالت  أعمال قطاع  رجال  كبار 
البحرية وبين رجال أعمال من تايالند 
السجالت  وبينت  وأندونيسيا. 
مع  مربحة  تجارة  لها  أن  المالية 
شركة سلفر سي فشري المحدودة 
للشحن البحري، وأن صيادو السمك 

يحملون  كانوا  المستعبدين 
على  بنجينا  جزيرة  في  بضائعهم 
سفن سلفر سي لتبحر بعدها إلى 

تايالند.

ساعدت صور األقمار الصناعية في 
نهاية شهر كانون األول 2015 وكالة 
القبض  في  برس  األسوشيتد  أبناء 
على سفينة سلفر سي 2 في تهمة 
السمك.  صيد  سفن  مع  اإلتجار 
إنقاذ  سيتم  كان  إن  نرى  وسوف 

الرجال.

إقرأ المزيد عن هذه القصة من

www.bigstory.ap.org/article/43d91 
0ad09784c6ab019013bc1e2d348/
ap-investigation-promptsnew-

round-slave-rescues ومن 

www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/australiaandthepacific/
papuanewguinea/11765597/
Slaveboats-tracked-by-satellite-
to-Papua-New-Guinea-

 .fishinggrounds.html

إســتهداف الموانــئ لمواجهــة 
اإلتجار بالبشر

ــبب  ــن بس ــا المحتملي ــور للضحاي ــق عب ــئ مناط ــكل الموان تش
واإلســتغالل  القســرية  العمالــة  ألغــراض  بالبشــر  اإلتجــار 
الجنســي، لذلــك بحاجــة إلــى إســتهداف مشــدد للتصــدي إلــى 
تهريــب واإلتجــار بالبشــر فــي قطاعــات المالحــة البحريــة وصيــد 

السمك، "بحسب قول المسؤول الكنسي للبحر".

ــئ  ــلطات الموان ــم وس ــات ودول العل ــبكة الحكوم ــب الش وتطال
ــادة التفتيشــات علــى متــن ســفن الصيــد  وحــرس الســواحل، زي
فــي الموانــئ والتنفيــذ الحــازم للتشــريعات واإلتفاقيــات الدوليــة 

الحالية على حقوق صيادو السمك اإلنسانية والعمالية.

كــوت نــت - هــي شــبكة عالميــة لمنظمــات تعمــل مــع الكنائــس 
المســيحية لمكافحــة اإلتجار بالبشــر ومســاعدة الذيــن تعرضوا 
لإلتجــار - ســوف تعمــل أيضــاً مــع شــركات المأكــوالت البحريــة 
ــار  ــان إختي ــتهلكين، لضم ــة والمس ــر الحكومي ــات غي والمنظم
ــة  ــتخدمون العمال ــن ال يس ــة لموردي ــوالت البحري ــركات المأك ش
ــح  ــات تكاف ــروط وسياس ــى ش ــوي عل ــم تحت ــرية وعقوده القس

اإلتجار بالبشر.

Photo: Chris K
elly
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هنـاك ثالثـة أسـباب تجعـل حيـاة 
صعبـة:  روسـيا  فـي  الصياديـن 
طريقـة دفـع الرواتـب، وإسـتخدام 
األعـالم  ترفـع  التـي  السـفن 
األجنبية، وإنتشـار ممارسة الصيد 

غير المشروع.

غالبـاً مـا يحصـل صيادو السـمك 
علـى  عقودهـم  ظـل  فـي  الـروس 
أجـور بائسـة وزهيـدة، وهـي عبارة 
عن حصـة مـن العائـدات الربحية. 
وتعتمـد تلـك الحصة علـى حجم 
وسـعر الصيد، وقد يكون لشركات 
الصيـد الروسـية عالقـات تعاقدية 
يسـتثمرون  أجانـب  شـركاء  مـع 
بشـراء  ويقومـون  التجـارة  بتلـك 
سـعر  مـن  أقـل  بأسـعار  الصيـد 
السـوق. وفي حـال وجود نـزاع حول 
الغامضـة  العالقـات  فـإن  الراتـب، 
مـن  تجعـل  التوثيـق  وعـدم 
مطالبـات  نجـاح  المسـتحيل 

الصيادين.

المعقـدة  الحالـة  تلـك  وتصبـح 
أصالً أسـوأ فـي حاالت وجود سـفن 
ترفع أعالمـاً أجنبية، حيـث المالك 
غير مسـجل في روسـيا اإلتحادية، 
وعقـود العمل موقعـة بالنيابة من 
قبـل وكاالت توظيـف فـي أماكـن 
أخـرى ودون وجـود رخـص للعمـل. 
أي  تقـع  ال  الحـاالت،  تلـك  وفـي 
مسـئولية سـواء على الشـركة أو 
فـي ظـل  التوظيـف  وكالـة  علـى 
التشـريعات الروسـية، وبالتالـي ال 

توجد أي حماية لدفع الرواتب.

يعمـل  أن  ذلـك  مـن  واألسـوأ 
الصيـادون علـى سـفن تعمـل فـي 
فينـدر  المشـروع،  غيـر  الصيـد 
عندهـا أن يتسـلموا رواتبهـم. وفي 
يختفـي  السـفينة،  إعتقـال  حـال 
المالـك الحقيقـي، ويهجر الطاقم 

ويتركون في ورطة.

أتخـذت فـي آخـر خمـس سـنوات 
لمكافحـة  اإلجـراءات  مـن  عـددا 
وغيـر  القانونـي  غيـر  الصيـد 

 .)IUU( المنظـم  وغيـر  المحمـي 
وقعـت روسـيا عـام 2010 إتفاقيـة 
مـع منظمـة الغـذاء والزراعـة في 
األمـم المتحـدة )UN FAO( تتعلق 
بإجـراءات لدولـة العلـم للحـد من 
ومنـع والقضـاء علـى الصيـد غيـر 
وغيـر  محمـي  وغيـر  القانونـي 
منظـم )IUU(، وتتطلـب اإلتفاقيـة 
البضائـع  العلـم مراقبـة  مـن دول 
وتهـدف إلـى حمايـة العائـدات من 

الصيد القانوني.

اإلتفاقيـات  مـن  عـدد  ووقعـت 
الثنائيـة أيضاً بين روسـيا اإلتحادية 
الشـمالية  وكوريـا  اليابـان  وبيـن 
والجنوبيـة والصيـن وكمبوديا، في 
محاولـة لغلـق قنوات التجـارة غير 
القانونيـة. أدت تلـك اإلجـراءات إلى 
إبعاد معظم أسـطول سـفن أعالم 
المواءمـة التي تعمـل بالصيد غير 
لمنطقـة  ا عـن  المشـروع 
الخاصـة  الروسـية  اإلقتصاديـة 
تقـوم  أن  يخشـى  ولكـن   ،)EEZ(
الشـركات المعنيـة ببسـاطة إلى 
البحـث عـن مصـادر غيـر قانونيـة 
للغنائـم وعن قنوات أخرى للسـوق 

السوداء.

مـن الواضـح أن هنـاك حاجـة إلـى 
مزيـد مـن المراقبـة والتعـاون مـع 
آسـيا/ منطقـة  فـي  السـلطات 
الهـادئ للتأكد مـن حمايـة ظروف 
إلـى  باإلضافـة  السـمك  صيـادو 

حماية ما يصطادونه.

إن رسـالتي إلـى صيـادي السـمك 
قـم  وبسـيطة:  واضحـة  الـروس 
بقـراءة عقـد العمل بشـكل دقيق، 
للقوانيـن  معرفتـك  مـن  وتأكـد 
القضائيـة في المـكان الذي تعمل 
بـه، وتجنـب أي شـيء لـه عالقـة 
وغيـر  القانونـي  غيـر  بالصيـد 
 )IUU( المنظـم  وغيـر  المحمـي 
حيـث عندهـا سـيتم إسـتغاللك 
مثل ما تسـتغل الثروة السـمكية 

التي تصطادها. 

صفقــة هزيلــة لصيــادي الســمك الروس
تقرير بيتر أوشيتشانسكي، مفتش الـITF في فالديفوستك : قد ال 

تكون المشاكل هي اإلتجار بالبشر والعبودية، ولكن المشاكل التي 
تواجه الصيادين الروس ال هوادة بها.

تايالنــد  علــى  يتزايــد  الضغــط 
لحماية صيادي السمك

ذكرت نشرة البحارة في عددها للعام السابق ما نشرته صحف عن 
العبودية في قطاع صيد السمك. ولكن بشكل صادم وربما غير 

مفاجئ، ال زالت اإلنتهاكات مستمرة. 

ــرين  ــي تش ــة )EJF( ف ــة البيئي ــة العدال ــن مؤسس ــدر ع ــر ص ــرز تقري أب
الثانــي 2015، وبعنــوان "العبوديــة فــي قطــاع المأكــوالت البحريــة 
ــار  ــة اإلتج ــي مكافح ــاص ف ــام والخ ــاع الع ــل القط ــة"، فش التايالندي
بالبشــر، والعمالــة القســرية وعبوديــة الديــن فــي قطــاع صيد الســمك. 
ــة،  ــر القانوني ــد غي ــات الصي ــغ أن عملي ــي كانتان ــفت الـــEJF ف كش
والعبوديــة الحديثــة، والتعذيــب، والقتــل، ال زالــت تتواجــد فــي عمليــات 
ــام 2013.  ــق ع ــت للتحقي ــي خضع ــركات الت ــدى الش ــمك ل ــد الس صي
وبعــد تقديمهــم ألدلــة تفصيليــة للســلطات التايالنديــة، تــم إنقــاذ 12 
صيــاد ســمك مــن علــى قــوارب صيــد بــون الرب مــع نهايــة تشــرين األول، 
وتــم أيضــاً إعتقــال مالــك بــون الرب وســبعة مــن شــركائه فــي تشــرين 

الثاني.

ــود  ــن بعق ــال مرتبطي ــد العم ــونغكال، وج ــاء س ــا زار الـــITF مين وعندم
طويلــة وغالبــاً يجبــرون علــى العمــل دون رواتــب أو أي مســاعدات طبيــة. 
ــة والعيــش فــي ظــروف  ــرُ البحــارة علــى العمــل دون مالبــس واقي ويُجب
صحيــة ســيئة وخطيــرة - بمــا فــي ذلــك أماكــن ضيقــة جــداً مخصصة 
ــكان  ــود م ــع وج ــان، م ــن الدخ ــة م ــرك ودون أي حماي ــوق المح ــوم ف للن

واحد مخصص للطبخ وعبارة عن لهب مكشوف.

وقالــت مســاعدة برنامــج صيــد الســمك لــدى ITF/IUF، نيكــوال ســميث 
ــد لوقــف تلــك اإلنتهــاكات. وســوف  ــزداد اآلن علــى تايالن "إن الضغــط ي
تســتمر رحلتنــا وســوف تــؤدي إلــى تحقيــق أعمــق مــن الـــITF لجمــع 
أدلــة دامغــة وعلــى مســتوى أوســع. بعــد ذلــك يمكننــا المضــي نحــو 
تحمــل  علــى  وإجبــاره  القطــاع  فــي  الشــامل  التغييــر  تحقيــق 

المسئوليات تجاه العمال الذين يحققون األرباح".

 . www.ejfoundation.org/500.shtml لمعرفة المزيد إذهب إلى
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35 ‘Section’ head35 فنون

إشهار القصص غير 
المعروفة 

هذه الصور المذهلة للبحارة هي جزء من مشروع لبلو 
أنجيلز الذي تتبناه شركة بيغ هارت األسترالية. 

أنجيلـز  بلـو  شـركة  وتكـرس 
البحـر  قصـص  لجلـب  ُجهدهـا 
والميـاه إلـى النـاس حـول العالم 
السـياحية،  العـروض  خـالل  مـن 
الوثائقيـة،  واألفـالم  والمعـارض، 
التواصـل  ووسـائل  واإلعـالم، 
اإلجتماعـي، وذلك لجلـب اإلنتباه 
إلى خبـرات البحـارة غيـر المرئية 
اإلسـتغالل  وإلـى  العالـم  حـول 

الذي غالباً ما يتعرضون له.

تظهـر اللوحات المرسـومة وصور 
حياتهـم  جانـب  إلـى  البحـارة 
الصعبـة، العالـم غيـر المرئي من 
المشـروع  ُطـور  النـاس.  قبـل 
دول  مـن  بحـارة  مـع  بالتعـاون 
اسـتراليا،  الفلبيـن،  هولنـدا، 

الصين، والمملكة المتحدة.

عمـل أربعـة مـن أشـهر الفنانيـن 
األسـتراليين على رسـم 23 لوحة 
لوجـوه البحـارة، بينمـا قـام ثالثة 
رائعـة  صـور  بإلتقـاط  مصوريـن 
لبحـارة على متن سـفينة بريتش 
مـن  خرجـت  التـي  لويالتـي 
الصـور  تلـك  إنتشـرت  الخدمـة. 
بشـكل واسـع، وشـاهدها اآلالف 
مـن حـول العالـم، وفـازت إحداها 
مؤخراً بإحـدى الجوائـز المرموقة 

في أستراليا.

مـن  جـزء  هـو  المشـروع  هـذا 
العمـل طويـل المـدى لبيـغ هارت 
البحريـة  المالحـة  قطـاع  مـع 

للتطلـع إلـى شـحن بحـري عادل 
وأخالقي.

إلـى  دائمـاً  المشـروع  يرمـي 
هامـة،  قصـص  علـى  الحصـول 
مـن  البحـارة  قصـص  وخاصـة 
الدوليـون.  والبحـارة  النسـاء، 
وزوجات وأزواج البحارة وعائالتهم. 
كما يبحـث عن البحـارة البارعون 
لديهـم  أو  البحريـة  الحـرف  فـي 
إبداعـات فنيـة. إذا توفـرت لديـك 
أو  بقصتـك  بالمشـاركة  الرغبـة 
المشـاركة، يرجـى زيـارة الموقـع 

اإللكتروني على:

 . www.blueangel.bighart.org 
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موقع اإلكتروني للبحارة يمكنك الوثوق به
* إعرف ما هي حقوقك

* إعرف أين تلجأ للمساعدة أثناء المحن
* إكتشف ما الذي يمكن أن تقدمه لك نقابتك

ITFقم بالتواصل مع الـ *
قم بتنزيل هذه التطبيقات المجانية ال�ضرورية 
 www.seafarerstrust.org/apps من

تطبيق Shore Leave 2.0 - يعمل بدون إنترنت   *
لتجد مواصالت جيدة في الميناء وللحصول 

على تفاصيل عناوين مراكز البحارة
تطبيق ITF Seafarers - للبحث عن سفينة أو   *

لتجد مفتش

بالإ�ضافة اإلى طرق اأخرى لتبقى على اإطالع على 
الحياة في البحر وعلى الق�ضايا الهامة لك 

*  إتبع وقل كلمتك عن آخر األخبار بإستخدام 
itfseafarers# على تويتر

* إبق على إطالع بأخبار الـITF والنقابات من 
خالل ITFglobalunion@ على تويتر ومن خالل 

www.facebook.com/ITFglobal على 
فيسبوك

www.itfseafarers.org

واح��دة  نق��رة   - البح��ارة 
المعلوم��ات  عل��ى  للح�ض��ول 

والم�ضورة على الإنترنت

متوفرة باللغات الصينية،
اإلنجليزية، الروسية، 

واإلسبانية

حقوقك ● أخبار البحرية ● االتصال بالـITF ● المشورة بشأن األجور، فرص العمل والسالمة إبحث 
عن سفينة ● معلومات الميناء ● أعالم المواءمة ● مدونة المفتشين 

نقاش الطاقم ● المنتديات ● حقوقك


