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نشرة البحارة
العدد 26/ 2012

صدر العدد في كانون الثاني 2011 عن 
.)ITF( االتحاد الدولي لعمال النقل
 Borough Road, London 60/49 

SE1 1DR, United Kingdom
 وتتوفر نسخ من نشرة البحارة 

باللغات )اإلنجليزية والعربية 
والصينية واأللمانية واإلندونيسية 

واليابانية والبولندية والروسية 
واإلسبانية والتاغالوجية والتركية(  

ويمكن طلبها من الـITF من العنوان 
أعاله

www.itfglobal.org
تلفون:2733 7403 )20( 44+ 
فاكس: 7871 7357 )20( 44+

mail@itf.org.uk :بريد إلكتروني

صورة الغالف: 
طاقم الفليبي )انظر صفحة 7(

النسخة العربية:
ترجمة : عبداهلل عصام
تصميم: خلف بعالوي 
مراجعة: بالل ملكاوي

المساهمات من: 
عاصف الطاف، فابريزيو بارسيلونا، 
أندي بكستون، ليز  بالكشو، جون 
كانياس، بولين ديالنغ، توم هولمر، 
ليزلي هوسنر، جيم جمب، نيشي 

كاباهي، آنا لويلين، فينلي 
ماكينتوش، نوري مكفيكار،  بوجانا 
مانجولفيك، ديف اوسلر، روي بول، 

ياسمين باربادوس، هيلين سامبسون، 
غيما ووكر.

لعام 2011 كان عاماً زاخراً لقطاع أ 
المالحة البحرية، حيث شهد تقلبات 

اقتصادية متغيرة صعوداً وهبوطاً، 
ولكنه شهد تحقيق بعض اإلنجازات للبحارة 

في عدد من المنتديات الدولية.
أوالً، ففي المساعي الرامية إلى مكافحة 

القرصنة فقد وضعنا اتفاقية دولية لحراس 
األمن كجزء من عملية مواصلة حماية 

البحارة من تهديدات القرصنة. وأرسلت منظمة المالحة 
البحرية تعليمات إلتباعها، ولكن ذلك ال يشكل حالً على المدى 

البعيد للمشكلة المستمرة. كما تم إطالق دليل "أفضل 
ممارسات إدارية" )BMP2( موجه إلى السفن كي تلتزم به 
بشكل كامل وخاصة في المناطق القريبة من الصومال.

وقمنا بالتعاون مع شركائنا بإطالق برنامج االستجابة اإلنساني 
على القرصنة دعماً لضحايا القرصنة وعائالتهم، كما أطلقت 
مجموعات تعمل في القطاع شعار "أنقذوا بحارتنا" للضغط 
على الحكومات لبذل المزيد من الجهد لمكافحة القرصنة. 

ولمزيد من المعلومات  انظر الصفحة 8.
وأعلن الـITF في آخر اجتماعات لممثلي البحار ة وعمال 

الرصيف عن تسجيلين جديدين لسفن أعالم المواءمة في 
مولدافيا وجزر الفارو. إن هذه المهمة ليست ممتعة بالنسبة 

لنا، ولكن وبعد القيام باإلجراءات الصارمة، فإن ذلك يشكل 
عمالً ال بد من القيام به كجزء من عملية المحافظة على 
وظائف البحارة والمحافظة على الحد األدنى من المعايير.

وإننا مسرورون وبكل اعتزاز أن نذكر بأننا قمنا بالتفاوض لزيادة 
الرواتب في كل اتفاقياتنا. وسوف يكون ذلك ابتداًء بالحد األدنى 

الذي حددته منظمة العمل الدولي، ومن ثم اتفاقيات منتدى 
التفاوض الدولي )IBF(، وأخيراً اتفاقيات الـITF التي تلي. وعقدت 

اتفاقية الـIBF )انظر الصفحة 9( بعد مرور سنوات عديدة من 
المفاوضات لتحسين األحوال وفي ظل مناخ اقتصادي صعب.

ونفتخر جميعاً باإلنجازات التي حققناها العام الماضي 
ونتطلع إلى مزيد من اإلنجازات في العام القادم، حيث ومن بين 

األشياء التي نأمل تحقيقها هو المصادقة النهائية على 
اتفاقية العمل البحري )انظر صفحة 6(. وآخر التطورات تشير 

إلى انضمام هولندا وأستراليا إلى الدول التي صادقت على 
االتفاقية.

آملين أن يستمر تعاوننا اإليجابي إلى األبد.

❞
ديفيد هيندل

رئيس 
ITFقسم البحارة في الـ

❝



تتصدر نشاطات الـITF في قطاع المالحة البحرية الحملة 
التي تقودها نقابات البحارة والرصيف حول العالم ضد تحول 

السفن الى سفن اعالم مواءمة )FOCs( بهدف التملص من 
القوانين الوطنية وشروطها وكذلك تجنب االتحادات 

العمالية.

وللحملة جانبان، فاالتحاد الدولي لعمال النقل ITF يحارب مع 
الحكومات والهيئات الدولية للتأكد من أن هناك صلة واضحة 

بين مالك السفينة والعلم الذي تحملة السفينة، وصناعياً 
تحارب النقابات أعضاء الـITF من أجل إيجاد وتأمين حد أدنى 

 .FOC لألجور ، ومعايير اجتماعية مقبولة على سفن المواءمة

وهذا يعني أن النقابة في دولة ملكية السفينة ، يجب أن توافق على 
الشروط، التي يجب أن ال تقل عن المعايير التي وضعتها لجنة 

المعايير العادلة FPC في الـITF وهي هيئة مشتركة من البحارة وعمال 
الرصيف، وهذه اللجنة تراقب الحملة الصناعية. وفي السنوات األخيرة، 

فاوض الـITF على اتفاقية عمل جماعية دولية، مع مشغلي بواخر كبار من 
خالل المنتدى الدولي للتفاوض IBF والتي تعطي معايير مقارنة مع مرونة 

أكبر.

يعطى البحارة الذين يعملون على  بواخر FOC عادة تعليمات بعدم االتصال 
بالـITF والبعض أجبروا على التوقيع على تعهد بعدم فعل ذلك. وهناك أيضاً 

بعض المالك الذين يوقعون على اتفاقيات الـITF ويدفعون اقل مما هو موجود 
باالتفاقية للبحارة - وهذه الممارسة تدعى »حفظ مزدوج للدفاتر«.

ويمكن للبحارة الذين لهم مشاكل في أجورهم وظروف عملهم أو أية مظالم 
أخرى حول أسلوب المعاملة االتصال مباشرة مع  الـITF )انظر عنواننا وأرقام 

االتصال على صفحة 21(، أو يمكنهم االتصال مع أحد مفتشينا  المتواجدين 
في عدد كبير من الموانئ حول العالم )أنظر إلى الخريطة في منتصف هذه 

النشرة، ومعلومات إضافية على ظهر الخريطة(.

حملة الـITF ضد السفن 
التي تحمل اعالم 

المواءمة



 قام مفتشو الـ ITF بزيارة ما مجموعه 

8,078 سفينة خالل عام 2011.

نتج عن حملة الـ ITF الخاصة بأعالم المواءمه 

عام 2011 استرجاع رواتب وتعويضات للبحارة بأثر رجعي 

مجموعها  25.8 مليون دوالر .

بلغ عدد الوظائف على متن السفن المشمولة باتفاقيات 

ITF عام 2011 ما مجموعه 209,553 وظيفة.

www.itfseafarers.org

ن���م���د ي��د 
ال����ع����ون 
ة ر للبح���ا

Paul Box/reportdigital.co.uk
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يجب إعطاء االهتمام لعمل البحارة بنفس 
القدر الذي يعطى ألي فئة أخرى من العمال 

وبغض النظر عما إذا كانت سفنهم مسجلة 
 ITFأم ال. وكانت تلك هي الرسالة التي أراد الـ
إيصالها في أول مؤتمر دولي لعائالت البحارة 

عقد في مانيال في آب 2007.
ولذلك قال الـITF إنه من المهم جداً أن تقوم 

الحكومات بالتوقيع على اتفاقية العمل 
البحري )MLC( والمعروفة بميثاق البحارة، 

والتوقيع أيضاً على اتفاقية منظمة العمل 
الدولي رقم 185 الخاصة بوثائق التعريف 

بالبحارة.
وحضرت المؤتمر وزيرة العمل والتشغيل 

الفلبينية روزاليندا بالدوز. وأكدت الوزيرة للـ
ITF أن الفلبين في طور التوقيع على االتفاقية 
رقم 185 وابتدأت أيضاً المشاورات مع األطراف 

 MLCالثالثة المعنية بخصوص اتفاقية الـ
وهي تأمل بأن يتم التوقيع عليها في القريب 

العاجل.
ورحب مؤتمر مانيال بما يقارب من 1350 

مندوب، وكان المؤتمر قد لقي الدعم من 
صندوق بحارة الـITF من خالل اللجنة الدولية 

الخاصة بالرعاية االجتماعية للبحارة.

الـITF يحث على توقيع 
MLCاتفاقية الـ

البحارة والعائالت في مؤتمر مانيال

ما الذي ستقدمه اتفاقية الـMLC؟

بعد توقيع اتفاقية العمل البحري MLC( 2006( من 
قبل لكسمبورغ في أيلول 2011 ومن قبل الكاريبي 
في الشهر الذي تاله ومن أستراليا وهولندا في 22 
كانون األول، فإنه بذلك يصبح عدد الدول األعضاء 

في الـILO التي وقعت مع نهاية عام 2011 على 
االتفاقية 22 دولة، وهي تمثل أكثر من نصف 

الحمولة البحرية التي تنقلها السفن حول العالم.
وحيث أن االتفاقية تحدد الحد األدنى للمعايير 

وظروف العمل للبحارة حول العالم، فإنه من 
المتوقع قريباً أن يتم التوقيع على االتفاقية من قبل 

ثمان دول أخرى ليكتمل النصاب ويبدأ العمل 
بتنفيذها. ويأمل الـITF أن يكون ذلك خالل عام 

.2013
ومن المرجح أن يلعب مفتشو الـITF دوراً هاماً في 

 ،MLCتطبيق إجراءات الشكاوى التي نصت عليها الـ
باإلضافة إلى إعطاء البحارة وسلطات دولة الميناء 

إرشادات هامة خاصة بحقوقهم في ظل االتفاقية.
وكما نصت عليه اتفاقية الـMLC، فإن المفتشين 

في الموانئ ملزمين للقيام بالتحري ومتابعة 
الشكاوى المقدمة من البحارة أو من ممثليهم، 
ولهم الصالحية في حجز السفن في حالة وجود 

عيوب خطرة ومتكررة.
ويعمل الـITF مع منظمة الـILO ومع أكاديمية 

العمل البحري على تطوير برنامج تدريبي للنقابات، 
والذي من الممكن أن يبدأ في صيف 2012.

وباإلضافة إلى ذلك تم إعداد العديد من أوراق 
الحقائق للبحارة.

www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm :انظر

من المرجح البدء بتطبيق 
'ميثاق البحارة' قريباً

 )MLC( للعمل البحري ILOسوف تحدد اتفاقية الـ
الحد األدنى لمعايير العمل والحماية لبحارة العالم 

الذي يبلغ عددهم 1.2 مليون بحار.
وتنص اتفاقية الـMLC على أن للبحارة الحق في 

العمل في مكان آمن وسليم والحق بالحصول على 
شروط توظيف عادلة وعلى ظروف عمل ومعيشة 

الئقة.
ومن بين أشياء أخرى، فإن االتفاقية على وجه 

التحديد تعطي البحارة الحق في:
 ● اتفاقية توظيف تضمن ظروف عمل ومعيشة 

الئقة على متن السفينة، بحيث توقع من قبل 
البحار ومالك السفينة أو ممثل عن مالك 

السفينة.
●راتب شهري يدفع كامالً ووفقاً التفاقية التوظيف 

ووفقاً ألي اتفاقية جماعية نافذة.
●  14 ساعة عمل بحد أقصى في أي فترة مدتها 24 
ساعة، أو 72 ساعة عمل في أي فترة مدتها سبعة 

أيام.
●  اإلعادة للوطن في حالة المرض أو اإلصابة أو غرق 

السفينة أو اإلفالس أو بيع السفينة وما إلى ذلك.
●  متطلبات محددة لغرف السكن ومرافق الترفيه 

بما في ذلك الحد األدنى لساحات الغرف، وتدفئة 
كافية، وتهوية، ومرافق صحية، وإضاءة والسكن 

للمرضى.
●  الحصول الفوري على العناية الطبية على متن 

السفينة وعند الميناء

بإختصار

وكاالت توظيف الطواقم  تحت المجهر
تهدف اتفاقية العمل البحري )MLC( لرفع معايير 

المعيشة وظروف العمل للبحارة. فقد وقعت معظم 
الدول الرئيسية التي ترفع أعالمها على السفن على 

االتفاقية ومن المتوقع البدء قريباً بتنفيذها قريباً.
وتنص اتفاقية الـMLC على وجوب أن تكون وكاالت 

تزويد الطواقم الخاصة منظمة وتقوم بتقديم 
خدمات فعالة وكافية ويعتمد عليها والتي من 

شأنها تعزيز وحماية حقوقك الوظيفية.
وتمنع على وجة التحديد من :

■  أخذ أي رسوم من البحارة لقاء ايجاد وظائف لهم.
■  حسم أي مبالغ بشكل غير قانوني من الرواتب 

■  وضع قائمة سوداء للبحارة
على مالك السفن التأكد من التعامل مع وكاالت 

تزويد الطواقم التي ينطبق عليها الحد األدنى من 
المعايير.

ويقوم الـITF بعمل بحث حول ممارسات التوظيف 
القائمة حالياً. وإذا كان لديك مشاكل في السابق أو 
حالياً مع وكاالت تزويد الطواقم فإننا نرغب السماع 

منك.

CrewingAlert@itf.org.uk :البريد اإللكتروني

www.itfseafarers.org :قم بزيارة

ــدولــي ــاد ال ــح  اإلت
ــال الــنــقــل ــم ــع ل
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سرقت رواتب طاقم فلبيني في كمين نصب لهم 
في مطار مانيال في تشرين األول 2011، بعد أن 

كان الـITF قد استرجع لهم تلك الرواتب سابقاً.
وأجبر سبعة من أعضاء طاقم سفينة الحاويات 

فيليب إلى الصعود إلى حافلتين، وأخذوا إلى 
مكتب توظيف الطواقم "فيغا لتوظيف 

الطواقم". وهنالك سلبت منهم أموالهم 
بالقوة. وتمكن أحد أفراد الطاقم من الهروب من 

مخرج آخر بعد مغادرة المطار.
وكان الطاقم قد تسلم بداية الشهر رواتب 

متأخرة بما مجموعه 230.000 دوالر، وذلك بعد أن 
تمكن مفتش للـITF تومي مول ومقره في 

المملكة المتحدة بالكشف عن وجود دفاتر 

مزدوجة على متن السفينة.
وبالرغم من أن مالك السفينة األلماني "شركة 
فيغا فريدريتش وفرعها وافقوا على دفع الرواتب 
المتأخرة في مدينة ليفربول في 4 تشرين األول، 

إال أن ممثلي المالك تمكنوا من استعادة 
المبالغ.

وتم اإلبالغ عن ذلك لسلطات المالحة البحرية 
في جبل طارق الذين بدورهم طلبوا من الشركة 

دفع المبالغ للطاقم.
وأشرف الـITF على عملية الدفع وشهد على 

ذلك سيطرة الميناء في المملكة المتحدة نيابة 
عن السجل التجاري الصادر من جبل طارق، وكان 

ذلك في 18 تشرين أول في مدينة ليفربول 
اإلنجليزية.

وقال مولي "أخبرني أحدهم في األمس أنه مضى 
عليه في هذه التجارة أكثر من 30 سنة ويعتقد 

أنه يعرف كل شيء"
وأضاف "لكنه فوجئ على أنه ال تزال لديه 

المقدرة للشعور بالصدمة من المعاملة التي 
يتلقاها بعض البحارة"

وأضاف مولي "الشركة لم تنكر أبداًُ االحتيال. 
ولكن في الحقيقة قاموا بدفع الرواتب 

المسروقة مرتان حتى اآلن وذلك ببساطة بناًء 
على األدلة التي تملكها ضدهم. وبغض النظر 
عن الذي قامت به شركة فيغا لتزويد الطواقم 
بمفردها أو بناًء على أوامر من أخذ الرواتب، فإنه 

ليس لي علم بذلك. وإذا كانت الحادثة األولى 
فإننا نتوقع من فيغا اتخاذ اإلجراء المناسب. وإذا 

لم تكن، فإننا سوف نبحث عن إدارة المالحة 
البحرية في جبل طارق وآخرين التخاذ اإلجراء 

المناسب ضد المالك األلماني".

تمكن أخيراً مجموعة من البحارة العودة إلى 
أوطانهم بمساعدة من الـITF بعد اعتقالهم 

وأخذهم رهائن من قبل قراصنة صوماليين 
لثمانية أشهر ومن ثم الحجز في سريالنكا لمدة 

14 شهر، .
بعد مضي أكثر من سنتين من إبحارهم من 

سنغافورة ومع معضلة اعتقالهم من القراصنة 
الصوماليين، تمكن طاقم إفريقي مكون من 8 
أشخاص من مغادرة كولومبو في أيلول 2011 

عائدين إلى أوطانهم.
عندما غادر مركب الصيد "تاي يوان 227" 

سنغافورة في أيلول 2009 متجهاً إلى بحر العرب، 
لم يكن الطاقم عندها يعرفون ما الذي 

ينتظرهم.
تم اختطافهم وسجنهم من قبل قراصنة 

صوماليين في 7 أيار 2010 حيث سجنوا هنالك 
وحتى 23 كانون الثاني 2011.

ووصل المركب "تاي يوان 227" بعد مرور عشرة 
أيام وعلى متنه طاقم عدده 27 من األشداء جاؤوا 
من الصين والفلبين وفيتنام وبورما وإفريقيا، إلى 
مدينة كولومبو في سريالنكا. وما عدا الثمانية 

األفارقة - ستة من كينيا واثنان من موزمبيق.
فقد تمكن أعضاء الطاقم اآلخرون من مغادرة 

كولومبو والعودة إلى ديارهم. ومع ذلك بقي 
األفارقة على متن المركب حتى دفعت لهم 

الرواتب المتأخرة والتعويضات. 
إال أن القارب المملوك أصالً لمالك من تايوان أعلن 

إفالسه، حيث بعد ذلك قام الوكيل المحلي 
بقطع اإلمدادات الغذائية وغيرها من اإلمدادات 

عن المتبقين من الطاقم.
ومن خالل النقابة الوطنية للبحارة السريالنكية، 

.ITFتمكن البحارة من االتصال بالـ
وقام مفتش الـITF رانجان بيريرا وعلى الفور 

بتوفير اإلمدادات للسفينة. وفي الوقت نفسه 
عمل الـITF على التأكد من أن تستغل العائدات 

المالية من بيع المركب وبناًء على قرار المحكمة 
لتدفع رواتب البحارة منها.

وفي النهاية تم إعطاء كل واحد منهم 7500 دوالر 
وبدالً عن أجور عودتهم إلى أوطانهم.

شديدة محنة  بعد  ــه  ــان أوط ــى  إل يــعــود  إفــريــقــي  طــاقــم 
اختطفت السفينة "تاي يوان 227" لمدة 14 شهر من قراصنة صوماليين.

عملية عد رواتب البحارة المتأخرة على متن سفينة فيليب

أعضاء طاقم  يتسلمون مستحقاتهم البالغة 7500 دوالر في 
سيرالنكا

ســرقــت رواتـــب 
في  فــلــبــيــنــيــة 
مـــطـــار مــانــيــال

بإختصار

قصة الغالف
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17  190.7  201.3  7,986 بنما*   1

10  91.7  106.7  2,726 ليبيريا*   2

8  49.1  62.0  1,622 جزر المارشال*   3

9  45.3  55.5  1,736 هونغ كونغ )الصينية(   4

13  48.1  50.4  1,384 البهاما*   5

8  41.0  44.9  2,667 سنغافورة   6

21  38.9  40.8  1,433 اليونان   7

12  35.0  38.7  1,724 مالطا*   8

22  30.1  34.7  4,080 الصين   9

11  20.2  20.7  1,014 قبرص*   10

22  15.5  17.0  1,649 ايطاليا   11

16  14.7  16.9  6,150 اليابان   12

19  17.0  16.5  1,638 المملكة المتحدة   13

22  15.2  15.3  931 المانيا   14

14  13.9  13.8  521 النرويج )تسجيل NIS ثاني(   15

26  12.9  12.5  2,913 كوريا الجنوبية   16

27  12.0  11.9  6,371 الواليات المتحدة   17

9  10.2  11.6  385 جزيرة ايلمان )المملكة المتحدة(   18

15  10.8  11.5  524 الدنمارك )تسجيل DIS ثاني(   19

10  10.0  10.7  1,293 انيجوا وبربودا*   20

المصدر سجالت لويدز للشحن البحري.    * ترمز الى اعالم المواءمة

8  132.0  3,796 اليابان   1

13  118.1  3,213 اليونان   2

8  85.4  3,827 المانيا   3

18  67.2  3,651 الصين   4

16  43.0  1,972 الواليات المتحدة   5

12  40.7  1,128 المملكة المتحدة   6

13  33.8  1,986 النرويج   7

15  30.0  1,189 كوريا الجنوبية   8

11  26.4  980 الدنمارك   9

10  23.4  713 هونغ كونغ )الصينية(   10

13  20.9  662 تايوان   11

12  20.0  1,021 سنغافورة   12

13  17.7  836 ايطاليا   13

25  14.3  1,892 روسيا   14

20  13.2  436 كندا   15

17  12.4  1,214 تركيا   16

13  10.9  526 ماليزيا   17

16  10.8  534 الهند   18

10  8.7  467 فرنسا   19

12  8.0  249 بلجيكيا   20

المصدر سجالت لويدز للشحن البحري

أعلى 20  دولة مالكة للسفن

متوسط ح.أ )م(  الحمولة االجمالية    عدد    
العمر  1 ك.ثاني  )مليون(  السفن    

)سفينة(  2010 )100طن فما فوق(      

أعلى 20 دولة مسجلة لألعالم

مرتبة حسب الحمولة 
االجمالية

1 كانون ثاني 2011
متوسط الحمولة االجمالية   عدد    

العمر  )مليون(  السفن    
)سفينة( )1000طن فما فوق(      

مرتبة حسب الحمولة 
االجمالية )طن(

1 كانون ثاني 2011

بإختصار

انضم الـITF إلى كل 
األطراف في قطاع 

الشحن البحري في 
حملة ترمي إلى شحذ 

"همم الناس" 
لمكافحة القرصنة.

وأطلق الـITF في آذار 2011 حملة "حافظوا 
على بحارتنا )SOS(" بالتشارك مع هيئات 
دولية ممثلة عن شركات الشحن البحري.

وبدعم من الموقع اإللكتروني وإعالنات في 
الصحف العالمية الريادية، فإن الحملة ترمي 

إلى تشجيع الناس كي يضغطوا على 
حكوماتهم لمكافحة القرصنة.

 SOS  وتحث حملة حافظوا على بحارتنا
الحكومات كي تفيق على أزمة القرصنة. 

فعلى سبيل المثال، فإن القراصنة 
الصوماليين ال زالوا يحتجزون 800 بحار كرهائن 

ويقومون بذلك بوحشية متزايدة.
وللحملة ستة طلبات من الحكومات: توفير 

حماية ودعم أكبر للبحارة، وقيام سلطات 
القوة البحرية باعتقال القراصنة وتسليمهم 
للمحاكمة، وشمل تجريم كل صور القرصنة 
في قوانينهم الوطنية، ومالحقة المنظمين 

والممولين لتلك الشبكات اإلجرامية.
www.saveourseafarers.com  :انظر

يتحدون  السفن  ومالك  النقابات 

القرصنة لمكافحة  حملة  في 

اإلنسانية  االستجابة  برنامج  أطلق 
للقرصنة )MPHR( من أجل مساعدة 
عواقب  لمواجهة  وعائالتهم  البحارة 
القرصنة. وبتمويل من صندوق بحارة  
البرنامج  فإن   ،TK ومؤسسة   ITF ـ  ال
للنقابات  تحالف  من  أيضاً  مدعوم 
ومالك سفن ومدراء ووكاالت توظيف 
الطواقم ومؤسسات رعاية اجتماعية 

ممثلة لكل قطاع الشحن البحري.
وتعرض خالل الثمانية أشهر الماضية 
للهجوم  بحار   400 من  يقارب  ما 
كانوا  أو  القراصنة  قبل  من  عليهم 
كان  ولكن  المسلح.  للسلب  ضحايا 
لمساعدة  بسيطاً  تنسيقاً  هنالك 
ويقول  وعائالتهم.  الضحايا  أولئك 

داعمو  برنامج MPHR  أن ذلك سيتغير قريباً. وبدعم 
من أولئك العاملين في القطاع والراغبين بتقديم 
أفضل ما لديهم، تم إطالق شبكة التجاوب الفوري 

واالستشارات لمساعدة الطواقم المتأثرة.
ويقول البحارة الذين اتصل بهم الـITF وكانوا قد 
احتجزوا سابقاً إن مستوى العناية قد تغير بشكل 
بفنادق  بإيوائهم  الشركات  بعض  وتقوم  كبير. 

وتقديم الرعاية الطبية لهم.
ثم  ومن  لهم  جديدة  وأحذية  مالبس  وتوفير 

تسفيرهم إلى بلدانهم.

ومع ذلك فإن البعض اآلخر يبقى في السفينة حتى 
عودته إلى بالده بالمالبس التي يرتديها منذ أشهر.

الرهائن  معالجة  تم  ما  إذا  أنه  إلى  تشير  واألدلة 
فإنهم  إطالقهم،  بعد  وصحيح  سريع  بشكل 
يعانوا  أن  المستبعد  يتعافون بشكل أسرع ومن 

من مشاكل فيما بعد.
برسالة  ابعث  أو   www.mphrp.org انظر:  

إلكترونية إلى:
piracyresponse@btinternet.com

القراصنة عادة ما يصعدون إلى السفن 
من قوارب سريعة

الـITF يدعم برنامج لمساعدة 
الضحايا وعائالتهم



l Thinking of taking industrial action?

l read this first!

The ITF is committed to assisting 
seafarers serving on flag of 
convenience ships to get just 
wages and proper collective 
agreement coverage. 

sometimes seafarers have to 
resort to legal action in local 
courts. on other occasions 
boycott action may be taken 
against a ship. different actions 
are right for different places. The 
right action in one country may 
very well be wrong in another.

What you must do first is contact 
the local representative of the ITF. 
You will find contact email 
addresses and phone numbers in 
the centre of this bulletin. You 
should also seek local legal advice 
before you take any action.

In some countries, the law 
actually works against you and 
your fellow crew members if you 
take strike action, and in such a 
case, the local ITF union 
representatives will explain this to 
you.

In many more countries, the key 
to winning a dispute is strike 
action. once again, this depends 
on the local advice you receive. 
You have the legal right to strike in 
many countries, so long as your 
ship is in port and not at sea.

In any strike action it is 
important to remember to remain 
disciplined, peaceful and united. 
and remember, the right to strike 
is a basic human right guaranteed, 
in many countries, by the law or 
constitution.

Whatever you choose to 
do, don’t forget to talk to 
the local ITF 
representatives before 
you do anything. Working 

together, we  
can win the battle for justice and 
basic rights. 

 إقرأ ما يلي أوالً !
لقد أخذت الـITF على عاتقها مساعدة البحارة الذين 

يعملون عل متن سفن أعالم المواءمة، من أجل الحصول 
على أجور عادلة وضمان خضوعهم إلتفاقيات جماعية 

منصفة عند التفاوض مع أرباب العمل.
في بعض األحيان يضطر البحارة اللجوء للقانون في 

المحاكم المحلية، في 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 وغير فعال في بلد آخر.

 ITF ما يجب عليك أن تفعله أوالً  أن تسعى لالتصال بمثلي الـ
المحليين في بلدك، يمكنك إيجاد معلومات عنهم وأرقام 

هواتفهم في وسط هذه النشرة، يجب عليك أن تسعى ألخذ 
النصيحة محليا قبل اللجوء ألي إجراء.

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

ممثلو الـITF المحليين بشرح الوضع لك.
في بلدان أخرى يكون الحل األمثل للفوز هو بإجراء إضراب 

صناعي. مرة أخرى هذا يعتمد على النصيحة المحلية التي 
.ITFتتلقاها من ممثل الـ

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

وليست في عرض البحر.
خالل اإلضراب من المهم جداً أن تكون مسالم، منضبط، 

تعمل كفريق ويد واحدة.
وتذكر أن حق اإلضراب هو واحد من 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.

هل تفكر في القيام 
باإ�شراب عمالي ؟

ــاد الــدولــي ــح  اإلت
ــال الــنــقــل ــم ــع ل

يدعو الـITF إلى إصالحات شاملة لطريقة التنظيم لقطاع صيد السمك في 
نيوزلندا. والنقابات في نيوزلندا تضغط من أجل اتخاذ إجراءات بعد حادثة السفينة 

الكورية أويانغ 75، حيث هجرت تلك السفينة في ميناء ليتليتون واشتكى طاقم 
السفينة اإلندونيسي من قلة الرواتب ومن التعرض إلساءات لفظية وجسدية.

ونتج عن التحقيق في الحادثة توجيه ست وعشرون تهمة إلى ضباط كوريين. وكانت 
السفينة قد استأجرت من شركة سذرن ستورم فيشينغ ومقرها نيوزلندا، وهي نفس 
الشركة التي استأجرت السفينة أويانغ 70 والتي غرقت عام 2010 مما أدى إلى مقتل 

ستة من أفراد الطاقم.
وابتدأ في تشرين األول 2011 التحري عن المستأجرين األجانب لسفن صيد السمك 
في نيوزلندا. وحثت نقابة المالحة البحرية النيوزلندية على التخلص التدريجي من 

السفن المستأجرة من األجانب والتي تصفها النقابة بأنها بؤر لالستغالل واإلنقاص 
من الظروف المالئمة للعمل ومن معايير السالمة.

وعلق سكرتير قسم البحارة في الـITF جون ويتلو قائالً: "ليست فقط السلطات 
النيوزلندية التي يجب أن تتحرك. فعلى الدول األخرى تحسين الظروف على متن 

سفن الصيد، وذلك من خالل تصديق وتطبيق اتفاقية عام 2007 لمنظمة العمل 
الدولي رقم 188 والخاصة بالعمل في صيد السمك".

معايير صيد السمك النيوزلندية في مهب الريح

وقع الـITF وبعض كبار مشغلي سفن 
أعالم المواءمة اتفاقية لزيادة رواتب 

الطواقم على فترة ثالث سنوات، بحيث 
تكون الزيادة األولى في كانون الثاني 
2012 والزيادات األخرى تكون حسب 

نفس التاريخ في األعوام 2013 و 2014. 
وكانت اتفاقية منتدى المفاوضات 

الدولي )IBF( قد نوقشت من الـITF ومن 
أصحاب العمل  خالل محادثات جرت في 
مانيال في تموز 2011، وتمت المصادقة 
عليها في لندن في تشرين الثاني خالل 
اجتماع ضم ممثلين عن نقابات بحرية 

.ITFمنتسبة للـ
وكنتيجة لذلك فسوف تكون هنالك 

زيادة على الرواتب بمقدار 2% اعتباراً من 
1 كانون الثاني من هذا العام، ويتبعها 
زيادة مقدارها 2.5% في 1 كانون الثاني 

2013 وزيادة أخيرة بمقدار 3% عام 2014 
في 1 كانون الثاني.

وتركت تفاصيل كيفية حساب الزيادات 
للضباط والرتب األخرى كي تحدد خالل 

محادثات الحقة تشترك بها النقابات 
الوطنية.

ونوقشت أيضاً في ميامي قضية 
القرصنة واتفق على نص يتعلق 

بالمناطق الخطيرة والمناطق التي 
تشبه مناطق الحرب.

باإلضافة إلى ذلك تم التوقيع على 

اتفاقية تغطي مبادئ من شأنها 
مساعدة الشركات في تطوير إجراءات 

االنضباط والتعامل مع الشكاوى، مع
 االلتزام باالستمرار بالحفاظ على تزويد 

الضباط من خالل تدريب المرشحين 
وتوفير التدريب على متن السفن 

.IBF المغطاة باتفاقية
وفي نهاية مفاوضات الـIBF، تحدث 
رئيس قسم البحارة في الـITF ديف 

هيندل قائالً "السنوات األخيرة وضعت 
 .IBFضغوطاً كبيرة على كال طرفي الـ

فاالنهيار في أسواق المال العالمية أدى 
بأصحاب العمل إلى تخفيض النفقات 
المتزايدة أثناء الفترات الصعبة، ووضع 
ضغوطاً على أولئك الممثلين للبحارة 

كي يتفهموا األوضاع المالية هذه بينما 
في الوقت نفسه يحرصون على حماية 

معيشة وأرزاق أعضائهم".
وأضاف "إن االتفاقية النهائية التي 

توصلنا لها توضح مقدرة الطرفين على 
العمل معاً بشكل بناء وأن يتم تمثيل 

 IBFالطرفين. هذه االتفاقية تبين قوة الـ
ومقدرته على التوصل إلى نتائج أثناء 

األوقات الصعبة وفي التعامل مع 
القضايا الصعبة".

زيادة على رواتب الطواقم العاملة 

على سفن أعالم المواءمة على مدى 

ثالث سنوات

بإختصار



ال تبدأ العمل على السفينة قبل 
توقيع عقد مكتوب.

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

بالنسبة لك.

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

بنسخة منها مع عقد العمل.

العقد  مدة  بأن  متأكداً  كن 
موضحة بشكل تام.

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

قبل الطرفين.

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

ساعة أسبوعياً / 208 ساعة شهرياً.

العقد ينص بوضوح  أن  تأكد من 
على كيفية دفع ساعات العمل 
احتسابها.  وكيفية  اإلضافي 
يمكن أن يتم احتسابها اعتماداً على الراتب 
شهرياً  دفعها  يتم  أن  يمكن  أو  األساسي، 
بناًء على عدد ساعات العمل، بجميع األحوال 

الطريقة الوحيدة لضمان أفضل شروط عمل في البحر هي بتوقيع عقود 

العمل طبقاً لالتفاقية الجماعية الموافق عليها من قبل الـ ITF . وفيما يلي 

الشروط التي يجب التنبه لها قبل التوقيع.

توخى الحذر وانتبه قبل أن توقع
نصائح الـ ITF فيما يتعلق بعقود العمل للبحارة على متن السفن

أي ساعة عمل بعد ساعات العمل الرسمي 
بوضوح.  دفعها  طريقة  ذكر  يتم  أن  يجب 
تنص تشريعات منظمة العمل الدولية على 
 1.25 هو  اإلضافي  للعمل  األدنى  الحد  أن 

ساعة لكل ساعة إضافية.

ساعات  عدد  بوضوح  يذكر  أن 
شهرياً،  لك  الممنوحة  اإلجازة 
تشريعات منظمة العمل الدولية 
تنص على أن ال تقل أيام اإلجازة عن 30 يوم 

سنوياً أو 2.5 يوم أجازة لكل شهر عمل.

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

العقد.

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

المالية في نهاية كل شهر.

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

إبدال أو لتغطية أي نفقات.

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

نقابة عمالية تختارها بنفسك.

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

في الحاالت التالية: 

   المرض أو اإلصابة خالل مدة العقد.

   الموت )يتم دفعه ألقرب شخص لك(.

   فقدان السفينة أو المركبة.

المتعلقات الشخصية نتيجة     فقدان 
فقدان السفينة.

   إنهاء عقد العمل قبل نهاية المدة.

نسخة  على  حصولك  من  تأكد 
عقد  من  بك  خاصة  موقعة 

العمل.

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

الترحيل.

تنهي  التي  الشروط  من  تأكد 
عقدك بما فيها المهلة القانونية 

لذلك

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

خالف.

االتحاد الدولي لعمال النقل
www.itfseafarers.org
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SOLIDARITy IN PORTS

لـ غيما ووكر 

يلعب عمال الرصيف دوراً هاماً في سلسلة اإلمداد 
العالمي - وعندما يعملون معاً فإن لديهم القدرة 

على التأثير الهائل على عمليات التجارة العالمية، 
وذلك يعطيهم فرصة كبيرة لحماية وظائفهم 

وللتأكد من عدم تطبيق معايير متدنية على ظروف 
عملهم.

وكان للتضامن بين عمال الرصيف والبحارة دور هام 
في نجاح حملة أعالم المواءمة )FOC(. وعادةً ما 

يشكل عمال الرصيف نقطة االتصال األولى 
للبحارة الذين يمرون بأزمات. واآلن، وبوجود رغبة 

بتنشيط وزيادة نفوذ برنامج الـITF الخاص بموانئ 
المواءمة، فإن عمال الرصيف سوف يحتاجون إلى 

دعم البحارة أكثر من أي وقت سابق.
ولكن ذلك ليس بالشيء الجديد. ويدرك الـITF مدى 

الروابط القوية بين عمال الرصيف والبحارة وهو 
على قناعة تامة بأنه من الممكن تحقيق أفضل 

النتائج إذا ما تضامنت المجموعتان معاً.
وكان ذلك حقيقة عندما تأسس الـITF عام 1896، 

وال زالت تلك الحقيقة موجودة حتى اللحظة.
 ITFولطالما كانت أسابيع النشاط طريقة للـ
لجلب االنتباه للعمل الذي يقوم به مفتشوه 

ونقاباته لحماية مصالح البحارة.
ولكن وكما أظهرت أسابيع نشاط الـITF األخيرة، 
فإنهم اآلن بصدد إبراز الحاجة إلى تعاون أكبر بين 

عمال الرصيف والبحارة.

أسابيع نشاط في آسيا
أظهر عمال الرصيف والبحارة قوتهم الجماعية في 
كانون األول 2011 عندما قام عمال رصيف في الهند 

بالتوقف عن العمل دعماً للبحارة المطالبين 
باتفاقية ITF تمكنهم من تحسين أحوالهم.

وقامت نقابة عمال الرصيف والنقل في كاندال 
المنتسبة للـITF باستهداف سفينة بيالي التي 

ترفع علم بنما ومملوكة لألتراك، وذلك بعد أن تبين 
للنقابة بأن أعضاء الطاقم يعملون لساعات طويلة 

وبرواتب أقل من الحد األدنى للمعايير الدولية.
وبدأت المفاوضات، وتسارع ممثلون عن الـITF في 

دلهي وعن األتراك ومن لندن لتقديم المساعدة، 

وبعد نشاط تضامني استمر لـ 40 دقيقة، وافقت 
شركة الشحن البحري على التوقيع على اتفاقية 
الـITF التي توفر رواتب وظروف عمل أفضل، وقاموا 
أيضاً بإجراء التحويالت المالية الضرورية، وبالتالي 

تأمين رواتب وظروف عمل أفضل ومستمرة للبحارة 
على متن السفينة - وكل الشكر لتضامن نقابة 

عمال الرصيف على تضامنهم.
وقال السكرتير العام للنقابة منوهار بيالني بأن ذلك 
كان نصراً لعمال الرصيف والبحارة وكان مثاالً رائعاً 

للطريقة التي يمكن للمجموعتين من خاللها أن 
يدعموا بعضهم البعض للحصول على نتائج 

حقيقية ملموسة، وأضاف "إن كاندال تبعث رسالة 
قوية إلى شركات الشحن البحري مفادها بأن حقوق 

البحارة مصانة في كاندال وأن عمال الرصيف 
يساعدون البحارة للحصول على احتياجاتهم 

األساسية. وسوف يحصل اآلن كل أعضاء الطاقم 
على متن السفينة وعددهم 19 على رواتب أفضل 

وكذلك على الحماية االجتماعية.

BMW حملة إلنقاذ وظائف في شركة
وبطلب من نقابة تآخي تمسترز الدولية )IBT(، قام 

أعضاء من نقابات الـITF ومفتشيه بتنظيم 
مسيرات حول العالم.

.BMW عند الموانئ الرئيسية الشاحنة لسيارات
وباستخدام النفوذ المشترك لنقابات البحارة 

والرصيف، تمكن العمال في أستراليا 

ن���ع���م���ل ����س���وي���اً 
الرصيف وعــمــال  الــبــحــارة 

➡

التضامن في الموانئ 

انضم ناشطون 

نقابيون معاً في أسابيع 

من النشاطات في 

أيلول 2011 في موانئ 

شرق أسيوية وفي 

موانئ آسيا/ الهادئ بما 

في ذلك روسيا
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التضامن في الموانئ 

سكرتيرة التنظيم إيفلين 
تومسون في نقابة ESTU هي 

أول موظفة في للنقابة 
عندما تأسست عام 1995.

●  ما أهمية أن يرى البحارة مثل هذه 
اإلجراءات النشاطية الفعالة، وكما شاهدوا 

أثناء أسبوع نشاط أسبوع الـITF في 
البلطيق في تشرين األول 2011؟

إن أكثر طريقة فعالة لكي يتفهم البحارة دور 
النقابة ودور الـITF هو مشاهدة نشاطاتهم. وال 

يتفهم كثير من البحارة على الفور أننا 
متواجدون للدفاع عن مصالحهم. وربما تم 

تحذيرهم مسبقاً من النقابات وعادةً ما يكونوا 
قلقين من مواجهة التعقيدات المحتملة.

وأسابيع النشاط تساعد البحارة للتعرف على 
قوة العمل الجماعي بشكل أوضح، وبالنسبة 

لنا فإن ذلك يعطينا الفرصة للتعرف على 
النشطاء المحتملين. وكذلك توفر لنا الفرصة 

لتوسعة دائرة الداعمين ولتبيان أن نقابات 
المالحة البحرية تتعاون مع بعضها البعض 

لتحقيق مستقبل أفضل للعمال.
فعلى سبيل المثال، قمت بقيادة الفريق الذي 

زار سفينة برنس أنستازيا المتجهة من سانت 
بطرسبيرغ، تالين إلى ستوكهولم، وكانت هي 
أول سفينة من سفن أعالم المواءمة تحط في 

ميناء تالين منذ سنوات عديدة.
وتحدثنا ألعضاء الطاقم وقمنا بشرح ما قامت 

به النقابة ودعوناهم لالنضمام.
وباإلضافة إلى توزيع نشرات الحملة ومجالت 

النقابة، قمنا بشرح أهمية االتفاقية الجماعية 
ووزعنا نسخ موقعة من االتفاقية.

●  لماذا يعتبر التضامن بين البحارة وعمال 
الرصيف هاماً جداً؟ 

إن تنظيم كل النقابات مبني على التضامن بين 
العمال. ويقوم كثير من أصحاب العمل وبشكل 
مستمر بالبحث عن طرق لتفريق العمال وجني 

األموال عن طريق تجاهل الناس. وبدون دعم 
عمال الرصيف، فعلى األغلب لن يتمكن البحارة 
من إيقاف السفن في الموانئ حيث إن اإلضراب 

في وسط البحر غير قانوني.

●   ما هي اآلراء التي تصلكم من البحارة حول 
حمالت الـITF ألعالم وموانئ المواءمة؟
يعرف البحارة الذين احتاجوا في وقت ما 

للمساعدة جيداً ما هي حملة أعالم المواءمة 
 ITFمن خالل شبكة مفتشي الـ )FOC(

المنتشرة حول العالم. وآرائهم في الغالب 
إيجابية، وينضم للنقابات أعضاء جدد بسبب 

ذلك.
ولكن ال زال هنالك الكثير من البحارة الذين ال 

يعرفون عن االتفاقيات الجماعية وال عن العمل 
النقابي الخاص بسفن أعالم المواءمة، 

والبعض يعتقد أن كل شيء جاء من السماء!
أما بالنسبة لحملة الموانئ في البلطيق، فال 

زال الوقت مبكراً وأعتقد أنه إذا ما سئل البحارة 

فإنهم مستعدون لتقديم الدعم للحصول 
على تشريعات أفضل، وعلى بيئة آمنة، وعلى 

تمثيل نقابي في الموانئ، ألن من شأن ذلك 
توفير ممارسات توظيف عادلة عبر القطاع.

راؤول سينالبيك، عضو 
اللجنة التنفيذية في نقابة 

ESIU، وممثل سابق عن 
عمال الرصيف.

ما  أهمية أن يرى عمال الرصيف مثل ● 
هذه اإلجراءات النشاطية الفعالة؟

من المهم أن يرى عمال الرصيف بأم أعينهم الـ
ITF وقت العمل وأن يطلعوا على قوته 

 ITFالتنظيمية. فمثل هذه النشاطات تجعل الـ
أكثر واقعية وقرباً إليهم - ليس فقط اسماً 
مكتوباً على الورق. فهم يشاهدون كيف أن 
باستطاعة الـITF العناية بهم وهذا سوف 

يشجعهم على االنخراط بشكل أكبر.
وقام وخالل أسابيع النشاط الماضية قادة 

النقابات والمفتشين بالتجمع ضمن 
مجموعات وزيارة بعض السفن وعندما وصلنا 

إلى السفن قمنا بتوزيع أنفسنا إلى مجموعات 
أصغر. حيث قامت مجموعة بتفقد وثائق 

السفينة، والمجموعة األخرى تفقدت ازدواجية 
الدفاتر، بينما قامت المجموعة األخرى بقيادتي 

بزيارة مرافق سكن الطاقم والمطابخ 
والمستودعات ومرافق الطعام ... الخ.

ووزعنا على الطاقم نشرات تحتوي على 
معلومات عما نقوم به من عمل وتحدثنا إليهم 

حول ظروف معيشتهم وعن فرص االستراحة 
المعطاة لهم، وقمنا أيضاً بسؤالهم عن إذا ما 

كانوا يصادفون أي مشاكل.

●  لماذا يعتبر التضامن بين البحارة وعمال 
الرصيف هام جداً؟

يعمل البحارة وعمال الرصيف بشكل وثيق مع 
بعضهم البعض حتى أن البحارة يقومون 

بأعمال الرصيف أحياناً، وكانت تلك الفكرة 
الرئيسية ألسابيع النشاطات المتواصلة التي 

جرت في األسابيع الماضية.
وبتضامنهم معاً سوف يساعدهم ذلك 
بالمحافظة على وظائفهم ورواتبهم - 

باإلضافة إلى مساعدتهم لحماية حقوقهم 
بشكل أفضل.

●   ما هي اآلراء التي تصلكم من عمال 
الرصيف حول حملة موانئ المواءمة؟

في االجتماع الذي عقد في ديغا مع عمال 
الرصيف من التفيا وليتوانيا وروسيا، أظهر 

جميعهم تقريباً تقديره ألهمية الحملة. وقد 
خصصنا آخر يوم في أسبوع البلطيق لزيارة 
شركات التحميل والتنزيل والتحدث لعمال 
الرصيف حول أسبوع النشاط وعن الحملة، 

ووصلت المعلومات وبشكل جيد.

تعتبر الموانئ محاور رئيسية في منظومة الشحن 
العالمي وفي االقتصاد العالمي. ويقدم عمال 

الموانئ والرصيف خدمات هامة لدعم سالسل 
الشحن اإلستراتيجية والهامة للشركات متعددة 

الجنسيات.
وتقود نقابات الـITF النضال للتوصل إلى معايير 

مقبولة للرجال والنساء العاملين في الموانئ 
ولعمال الرصيف حول العالم - حيث تعتبر من أكثر 
مناطق العمل خطراً في العالم. ويعرف هذا العمل 

بحملة موانئ المواءمة.
ويعرف ميناء المواءمة على أنه الميناء أو المحطة 

الذي تحكمه معايير سالمة ومعايير ظروف عمل 
أقل من المستوى المقبول من الـITF والنقابات 

المنتسبة له.
تقوم الشركات متعددة الجنسية بتشغيل سلسلة 

اإلمدادات العالمية وعادة ما ينصب تركيزها على 
هامش الربح وزيادة حصصها في السوق. ومن أجل 

تحقيق الشركات أحسن النتائج فإنها عادة تلجأ إلى 
التوظيف غير الرسمي والسماح بتدني المعايير 

وتميل بعض الشركات العالمية إلى اختيار الموانئ 
ذات العمالة الرخيصة والتي ال تشدد على معايير 

السالمة والصحة أو التي ال تعترف بالنقابات 
العمالية.

وتهدف حملة الـITF إلى التأكد من أن المعايير 
المطبقة في الموانئ والمحطات حول العالم هي 

.ITFمقبولة من قبل نقابات عمال الرصيف في الـ
 ITFوالنهج الذي ينتهجه قسم الرصيف في الـ
يعمل على التأكد من استفادة عمال الرصيف 

والممثلين من الـITF والبالغ عددهم 350.000 عامل 
من قوتهم الفعالة من أجل النضال للحصول على 

الحقوق والحصول على معاملة عادلة لعمال 
الموانئ - ولكل العمال على مستوى العالم.

تعرف أكثر عن الحملة وعن عمل قسم الرصيف 
www.itfglbal.org/dockers  :من ITFفي الـ

 ITFحملة الـ
ألعالم المواءمة

إيفلين تومسون وراؤول سنياليك هم 

الممثلون لنقابة رجال البحر المستقلة 

األستونية )ESIV(، وهي النقابة 

المنظمة للبحارة وعمال الرصيف في 

أستونيا. وهنا يتحدثون عن أسبوع 

النشاط في البلطيق من وجهة نظر 

البحارة وعمال لرصيف.

البحارة

عمال الرصيف
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التضامن في الموانئ 

ديف أوسلر انظر كيف قل الطلب 

على العمالة في قطاع الشحن 

البحري بسبب الركود 

االقتصادي العالمي.

 ما هي وجهة وظائف
 الشحن البحري

لعام 2012

ن أي شخص مهتم بمستقبل التوظيف للبحارة، لن يكون إ 
متفائالً للسنة القادمة والتي يبدو أنها ستصنف من بين 

أسوأ السنوات التي مرت على قطاع الشحن البحري.
وسوف يستذكر أولئك المتواجدين لفترة طويلة ويتذكرون 

االنكماشات االقتصادية السابقة، إنه في أوقات مثل هذه ال يمكن 
االستغناء عن الـITF والنقابات المستقلة المنتسبة له.

ومن المفارقات، أن الدراسات الخاصة بتزويد العمالة من البحارة 
 BIMCO والتي أعدت من قبل هيئات ممثلة عن مالكي السفن مثل

ومن قبل اتحاد الشحن البحري الدولي )ISF( أو أعدت من قبل 
مستشاري القطاع الخاص مثل مؤسسة درويري، كلها تبدي ومن 

وجهة نظر األمان الوظيفي أن األوضاع ليست سيئة.
العرض والطلب على رتب البحارة ما زال بشكل أو بآخر متوازن. 
ولكن، هنالك نقص بالضباط المؤهلين بشكل كامل وخاصة 
لبعض الرتب ولبعض أنواع السفن مثل ناقالت البترول وسفن 

الدعم البحري.
وعلى سبيل المثال، فإن استفتاء BIMCO/ISF يبين الحاجة إلى 

637.000 ضابط وإلى 747.000 من الرتب األخرى وذلك بناًء على 
حجم وتشكيلة األسطول العالمي وعلى تقديرات مستويات 

الطواقم ونسب الدعم التي تنطبق على أساطيل تتبع لجنسيات 
مختلفة.

التقديرات لعام 2012
وذلك يقارن ببيانات كانت قد قدرت أن حجم العمالة من البحارة 
لعام 2012 بـ 624.000 ضابط و 747.000 من الرتب األخرى، وذلك 
اعتماداً على عدد البحارة الحاملين لشهادات مراقبة المؤشرات.

➡

العرض والطلب على  ❞
رتب البحارة ما زال 

بشكل أو بآخر 
متوازن. ولكن، هنالك 

نقص بالضباط 
المؤهلين بشكل 

كامل."

وبلجيكا وألمانيا والمكسيك 
وهولندا وجنوب إفريقيا وتايالند والمملكة 

المتحدة من إظهار دعم مشترك لزمالئهم 
العمال.

وأخيراً تم التوصل إلى اتفاقية بين شركة 
 ،IBTتصنيع السيارات العمالقة وبين الـ

وتمكنت االتفاقية من المحافظة على 70 
وظيفة.

أسبوع نشاط البلطيق
اجتمع معاً في تشرين األول 2011 أعضاء 

من نقابات الرصيف والبحارة لتفحص 
الظروف والرواتب على متن سفن من 

الدنمارك وأستونيا وفنلندا وألمانيا والتفيا 
ولتوانيا والنرويج وروسيا والسويد، وكذلك 
لنشر المعرفة حول برنامج الـITF الخاص 

بموانئ وسفن المواءمة في المنطقة. 
انظر المقابالت على الصفحة المقابلة 

لإلطالع على كيفية أن العمل معاً يجعل 
من األشياء أقوى من وجهة نظر عمال 

الرصيف والبحارة.

أمثلة
هذه فقط بعض األمثلة على تضامن عمال 

الرصيف والبحارة، ولكن مع تزايد 
المنافسة في السوق العالمي ومع تهديد 

التكنولوجيا لكثير من الوظائف في 
الموانئ وعلى متن السفن، فإنه تصبح 

الحاجة لتضامن تلك المجموعتين أكثر 
وأكثر.

غيما وولكر تعمل مع قسم الرصيف 
في مقر الـITF في لندن

ً لنعمل معا

➡

جرى أسبوع نشاط الـITF في موانئ البلطيق في 
شمال أوروبا في تشرين األول 2011
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القوة العاملة

القوة العاملة
تزويد العمالة ال يتزايد فقط في دول الشرق األقصى ولكنه يتزايد 

أيضاً لدى العديد من منظمات التعاون االقتصادي ولدى العديد من 
الدول النامية، وذلك ومع تزايد التدريب للداخلين الجدد في النصف 

الثاني من األلفية الثانية.
ومثل أي بحث من هذا النوع، فإن كل النتائج تعتمد على 

االفتراضات التي تم تبنيها، وبشكل حاسم فإن معظم تلك 
النماذج تعتمد على أساس وجود نمو معتدل في التجارة العالمية 
منذ الركود الذي تزامن مع أزمة بنك برذرز ليمن عام 2008/ 2009، أو 

اعتماداً على أن أي انكماش اقتصادي آخر سوف يكون محدوداً.
ولسوء الحظ، فإن التطورات في نهاية عام 2011 تدل على أنه وحتى 

التوقعات الدقيقة التي جمعت قبل أكثر بقليل من 12 شهر، ال 
يمكنها توقع مدى سوء األوضاع في 2012. وربما ال يكون السيناريو 

األسوأ المتوقع هو أسوأ سيناريو.
وقطاع الشحن البحري اآلن محاط بزيادة السفن المعروضة وزيادة 

على أسعار النفط وصعوبة التمويل والديون الكثيرة المتراكمة 
من شراء السفن أثناء فترة االزدهار وأسعار الشحن التي تدنت إلى 

الحضيض.
وإذا ما وضعت تلك العوامل معاً سوف تتوصل إلى تركيبة سامة 

ومذهلة. ويرى بعض المعلقين أن فرص قطاع الشحن البحري 
ككل وصلت إلى الحضيض منذ منتصف الثمانينيات، وال يوجد أي 

من القطاعات الرئيسية محصن من تلك المشاكل.

الشركات في الطريق لإلفالس وبيع السفن.
دعونا نمر على آخر قصص شركة لويدز للتامين. ففي حين كتابة 

هذا المقال أعلنت إحدى أكبر الشركات المشغلة لسفن نقل 
البترول إفالسها، بينما كان اكبر مخاوف شركة أخرى هو التفاوض 
على الديون مع البنوك الدائنة. واعترفت شركة أخرى بأن أسهمها 

لم تعد ذات قيمة.
ولم تقم العديد من الشركات الصينية بدفع فواتير االستئجار، 
وحتى أقوى شركات السفن لنقل الحاويات العمالقة يخسرون 

أمواالً بشكل كبير وتقوم إحدى مؤسسات نقل الحاويات 
والمملوكة لحكومة ببيع أسطولها وإيقاف التجارة.

ولم تعد البنوك تعطي قروضاً لشراء السفن الجديدة،

وتمانع جدولة القروض القائمة. وفي بعض األحيان قاموا بسحب 
السجاد من تحت أرجل المقترضين باللجوء إلى الحجز أو إجبارهم 

على البيع بالرغم من معرفتهم أنهم لن يسترجعوا إال جزء من 
ديونهم.

بطريقة أو بأخرى برزت هذه الحالة بالرغم من أن أهم االقتصادات ال 
زالت تظهر نمو إيجابي، وحتى لو كانت ضئيلة جداً. وال يوجد أي 

ضمان على استمرار ذلك، وفرص العودة إلى االنكماش تعتبر قوية.

حمالت نقابية للمحافظة على الوظائف
تنخرط الحركة العمالية وعلى المستوى العالمي وفي العديد من 
الدول بحمالت هامة لمعيشة وأرزاق أعضاء النقابات العمالية مثل 

األمان الوظيفي والدفاع عن معايير المعيشة الالئقة.
وكانت النقابات المنتسبة للـITF وعلى الدوام في مقدمة النضال 

وألسباب بناءة.
إنه من السيء جداً أن يفقد أي عامل وظيفته. أما بالنسبة للبحارة 
فإن عواقب إفالس أرباب العمل قد تكون أكثر سوء مقارنة بالبعض 

اآلخر. وحتى في أوقات االزدهار االقتصادي، فإن العديد من البحارة 
يهجرون في موانئ حول العالم دون أي دعم وال أموال لدفع تذاكر 

العودة إلى بلدانهم. ولسوء الحظ فإن أحسن التقديرات تشير إلى 
أن عمليات الهجر في الموانئ ستزداد في الفترات القادمة.

وباإلضافة إلى عدم اليقين فإن هنالك العديد من األمور المبهمة. 
فعلى سبيل المثال، فإن زيادة الحجم للسفينة - مثل السفن 

الحديثة بحمولة حاويات تصل إلى 18.000 طن أو السفن الحديثة 
بحمولة مواد خام تصل إلى 400.000 طن - سوف تؤدي إلى قلة 

الطلب على اليد العاملة.
وفي الجانب اآلخر، فإن التشريعات تتغير لمواجهة التحديات 
البيئية وتهديدات القرصنة وبالتالي التوجه لتقليل عدد أفراد 

الطاقم.
وفي الوقت نفسه، فإن تأثير اتفاقية العمل البحري - والتي من 

المرجح تصديقها خالل عام 2012 - لن يكون واضحاً.
ويوجد مخاوف لدى المفوضية األوروبية حول نوعية التدريب في 

الفلبين، وهي أكثر دولة مصدرة للعمالة في العالم. ومن بين 
الخيارات المتاحة هو عدم اإلعتراف بمؤهالت البحارة، وهو حظر تم 

إتخاذه سابقاً ضد جورجيا.
ومع ذلك، فإن المراقبين ال يرجحون اتخاذ مثل تلك الخطوة نظراً 
العتماد مالكي السفن في االتحاد األوروبي على عمالة الفلبين 

وحتى لو كان ضرورياً. وتجاوبت الحكومة الفلبينية بقيامها بإغالق 
عدد من مراكز التدريب متدنية المستوى.

زيادة متواضعة على الرواتب
عدم وضوح الرؤيا لمستقبل االقتصاد تعني أن الزيادة على الرواتب 

سوف تكون متواضعة وبال شك فإن بعض أصحاب العمل سوف 
يعمدون إلى خفض النفقات.

مقياس الـITF الخاص برتب البحارة يقضي بزيادة على رواتبهم 
بنسبة 2% اعتباراً من 1 كانون الثاني 2012، بحيث تزداد الرواتب من 

1675 دوالر شهرياً إلى 1709 دوالر شهرياً.
ولكن ذلك لن يتناسب مع التضخم في العديد من الدول، وال يجب 

أن ننسى أن هنالك أعداد كبيرة من العمال في البحر يتقاضون 
رواتب أقل من ثلث ذلك المستوى، وأولئك حقاً بحاجة إلى عضوية 

نقابية.

ديف أوسلر هو المراسل الصحفي للقطاع في لندن – 
لصحيفة المالحة البحرية اليومية في مجموعة لويدز؟

ويكتب هنا بصفة شخصية.

وقطاع الشحن البحري اآلن  ❞
محاط بزيادة أسعار السفن 

المعروضة وزيادة على أسعار 
النفط وصعوبة التمويل 

والديون الكثيرة المتراكمة 
من شراء السفن أثناء فترة 

االزدهار وأسعار الشحن التي 
تدنت إلى الحضيض."

➡
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إذا كان كذلك، بإمكانك اإلتصال بالـITF عن طريق أحد مفتشيه 

ITFأنظر القائمة على الصفحات من 21 إلى 24( أو إتصل بخط مساعدة بحارة الـ(
help@itf.org.uk بواسطة البريد اإللكتروني   

+44 (0)20 7940 9285 بواسطة الهاتف   
+44 (0)20 7357 7871 بواسطة الفاكس   

وهذه قائمة بالحد األدنى من المعلومات التي يجب أن تقدمها

عن المتصل: 
اإلسم    ■
الرتبة   ■

الجنسية   ■
تفاصيل اإلتصال،  تلفون    ■

و/أو بريد إلكتروني 

عن السفينة: 
اسم السفينة   ■

الَعلم   ■
IMOرقم الـ   ■

مكان السفينة الحالي   ■
عدد أعضاء الطاقم /   ■

جنسياتهم 

عن المشكلة:
صف المشكلة    ■

منذ متى وأنت تواجه    ■
المشكلة؟

هل يوجد آخرون يواجهون    ■
مشاكل مشابهة ؟ 

هل تحتاج 
اإلى  

م�ساعدة ؟
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ـوجد آالف السفن حول العالم مشمولة ت 
باتفاقيات ITF جماعية. وهي عقود ملزمة 

قانونياً تم التفاوض عليها بين شركات 
الشحن البحري ونقابات الـITF كي تضمن تحقيق 
الحد األدنى من معايير التوظيف على متن السفن.

وتوقيع اتفاقية الـITF يلزم النقابة وصاحب العمل 
على االلتزام بمنح البحارة العاملين على سفينة 

محددة حداً أدنى من الراتب ومزايا العمل األخرى.

التزام النقابة تجاه البحارة
تبنت نقابات الـITF عام 2010 سياسة ميثاق 

البحارة، وبقيامهم بذلك فإنهم ملتزمون تجاه 
البحارة ومقرون بالقيام بمسؤوليات محددة تجاه 

.ITFأعضاء طواقم السفن المشمولة باتفاقيات الـ
بعض البحارة ليسوا أعضاء نقابات في بلدانهم، 

ولكن وفي ظل اتفاقيات الـITF فإنهم ال زالوا 
يتمتعون بالحماية النقابية.

وفي ظل 
السياسة 

الجديدة، فإن أي 
نقابة ITF قامت 

بالتوقيع على 
اتفاقية على أي 
من سفن أعالم 
المواءمة سوف 

تعمل على توفير 
الدعم للبحارة 

المشمولين باإلتفاقية.

استحقاقاتك
بطاقة عضوية النقابة: سوف تزودك النقابة 

بنموذج عضوية النقابة المناسب. ومن المهم لك 
امتالك إثبات يدل على أنك عضو في النقابة وأن 

تعرف النقابة من أنت وأفضل طريقة لالتصال بك.

منشورات وإصدارات النقابة: سوف تقوم النقابة 
أيضاً بتزويدك بالصحف والمجالت والمنشورات، 

بحيث تبقى مطلعاً على نشاطات وتطورات 
النقابة. 

دليل العناوين: سوف يصلك أيضاً دليل بعناوين 
مسؤولي النقابة، إما على شكل دليل منفصل وإما 

مضافاً إلى بطاقة عضوية النقابة و/ أو متوفر في 
إصدارات ومنشورات النقابة.

المساعدة في تقديم الشكاوى: إذا ما كان لديك 
أي شكوى فإن النقابة سوف تساعدك بتقديم 

الشكوى. ومن الممكن أن تكون الشكوى بخصوص 
عدم دفع الشركة للرواتب أو بسبب تعرضك إلصابة 

على متن السفينة. وبغض النظر عن المشكلة، 
وطالما أنها مشمولة في االتفاقية الجماعية، فإن 

النقابة سوف تقدم لك الدعم والمساعدة.

  ITFعندما تبنت نقابات الـ
عام 2010 سياسة ميثاق 

البحارة، قامت تلك النقابات 
عندها بالتعهد الرسمي 
لخدمة البحارة في ظل 

اتفاقيات الـITF . وحيث أنه 
اآلن بدأ تنفيذ السياسة، 

تكتب هنا آنا ليولين إلبراز 
الفوائد التي سيجنيها 

أعضاء الطواقم. 

النقابات

مــيــثــاق الــبــحــارة
تجاهك والنقابات   ITFــــ ال مــن  ــزام  ــت ال
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وهذه من أهم األشياء التي يمكن أن تقدمها 
النقابة ألعضائها ومن أكبر فوائد العضوية 

النقابية.
حق المشاركة: على النقابة أن تعطي لكل 
البحارة الذين تمثلهم فرصة المشاركة في 

كل أمور النقابة. هذه المشاركة سوف تعكس 
خصوصية ومزايا العضوية، وسوف يعتمد 

مستوى المشاركة على الظروف.
زيارة السفن: ستقوم النقابة وكلما أمكن 

بإرسال ممثل عن النقابة لزيارة السفينة 
لتفقد أحوال الطاقم. وبالطبع قد يتعذر ذلك 

في بعض األحيان اعتماداً على نوع النشاط 
التجاري للسفينة وعلى مكان النقابة نفسها. 
وفي مثل هذه الحاالت فإنه من الممكن أن يقوم 

أحد مفتشي الـITF المنتشرين حول العالم 
بزيارة السفينة نيابة عن النقابة )انظر 

التفاصيل ص 19(.
مسؤوليات مشتركة: غالباً ما تتواجد النقابة 

في دولة مالك السفينة، إال أن الكثير من 
البحارة هم أعضاء في نقابات متواجدة في 

بلدانهم. وتوجد اآلن اتفاقية بين النقابات 
لتتشارك المسؤولية في مساعدة البحارة 

المشمولين باتفاقيات ITF، وهذه الحال مغطاة 
في التوجيهات الخاصة بالترتيبات الثنائية.

سوف تقرر النقابات أي نقابة هي المسؤولة عن 
القيام بالواجب، وهذا مسجل في االتفاقيات 

الثنائية بحيث يتم إطالع الـITF عن أي تغييرات 
تطرأ.

وإذا تعذرت مساعدة النقابة ألي سبب كان، 
سوف يقوم الـITF وبالتنسيق مع النقابة 

بالمساعدة من خالل شبكة مفتشيه.
سوف يبدأ العمل بالميثاق اعتباراً من 1 كانون 

الثاني 2012، ولكن النقابات سوف تعطي 
فرصة حتى 1 كانون الثاني 2014 لتحقيق كافة 

المعايير.

النقابات

ــا جي لو لتكنو ا

ـقاً إن هذا هو عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وحتى إنه ح 

بعض األحيان يؤثر ذلك على عالم السفن والبحارة بسبب االختراعات 

وسرعة نقل المعلومات.

وتعتبر العديد من تلك التغيرات إيجابية. فعلى سبيل المثال قامت 
العديد من الشركات بإدخال خدمة اإلنترنت على متن سفن الشحن، 

وذلك يمكن البحارة بحرية من تصفح المواقع اإللكترونية، واإلبقاء على 
التواصل االجتماعي وبعث الرسائل اإللكترونية للعائلة واألصدقاء. 

والمزايا التي وفرتها تلك التكنولوجيا للبحارة ال تحصى.
أما الشركات التي لم تصل إلى ذلك الحد بإيصال خدمات اإلنترنت 

كاملة على متن سفنها، فقد قامت مع ذلك بتوفير خدمة الرسائل 
اإللكترونية والتي تمكن البحارة من التواصل بشكل أفضل مع العائلة 

واألصدقاء.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن التقدم في تكنولوجيا الهواتف النقالة يسمح 
للبحارة استخدام أنظمة اتصاالت السفينة وإرسال الرسائل القصيرة 

)SMS(، أو االتصال بالعائلة واألصدقاء من على متن السفينة في أي 
وقت تتوفر فيه أمواج اتصاالت أي شبكة هواتف نقالة. 

هنالك تخوفات من استخدام الهواتف النقالة كي ال تؤثر على موجات 
استقبال السفينة عند البدء بتطبيق قواعد األمن الدولية للسفن 

والموانئ وعند االقتراب من الميناء.
وكانت التكنولوجيا أيضاً ذات فائدة كبرى فيما يتعلق بصيانة أنظمة 

المالحة البحرية والمحركات.
وفي ذلك السياق، فإن الرادارات األوتوماتيكية )ARPA/ RADAR( وبالتالي 

رسم الخرائط بطريقة إلكترونية، قد وفرت لمراقبي المؤشرات طرقاً 
متقدمة في التعرف على والتعامل مع األخطار المالحية والتخطيط 

لرحالت آمنة. وفي الوقت نفسه مكنت التكنولوجيا من مراقبة 
المحركات ألولئك على األسطح السفلى من السفينة دون التزام 

المهندسين في البقاء في غرف المحرك على مدار الساعة.

مع كل ذلك فإن التكنولوجيا المفيدة ال تقتصر فقط على االتصاالت و 

وأنظمة الحواسيب. فإن ثورة تكنولوجيا علم المواد قد مكنت من 

تطوير منسوجات توفر حماية أطول للبحارة عند غطسهم في 
المياه، حيث أن ستر النجاة تحسنت كثيراً بتقدم ذلك العلم "سهولة 

االستخدام أيضاً".  
وفي الوقت نفسه، فإن اإلبداعات العلمية في تصميم 

في البحر أصبحت عالمية

هيلين سامبسون: إن ثورة 
تكنولوجيا الحواسيب 
واالتصاالت غيرت حياة 
البحارة العملية نحو 
األحسن ونحو األسوأ.

➡

رأي 
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العائالت

لـ باولين دي النغ

مؤسسة غيغ وسامباغويتا )GASFI( هي منظمة 
مدعومة نقابياً في الفلبين تخصص 20 دقيقة 
للقراءة لألطفال عند النوم. ولكن المؤسسة ال 

تقتصر فقط عل القراءة: إنها أيضاً تعنى بقضاء 
وقت مشترك كعائلة واحدة وسرد القصص والتعرف 

على بعضهم البعض.
والحقيقة الواقعة أن كثيراً من األطفال في الفلبين 
يكبر فيهم العمر بغياب أحد أو كال الوالدين بسبب 

عملهم على متن السفن لتأمينهم بالتعليم 
الجيد وإعطائهم فرص أفضل.

وتفهمت ماريسا أوكا ذلك، حيث تعطي العناية 
للبحارة وللعمال الفلبينية الذين يعملون خارج 

البالد، فقد قامت بتأسيس مؤسسة GASFI تخليداً 
لذكرى ابنها غيغ الذي توفي عن عمر 18 عام، وتوفي 

والدها أيضاً السنة الماضية جورجيو أوكا وهو 

المؤسس 
لجمعية ضباط البحرية ومؤسس نقابة رجال البحر 

الفلبينية )AMOSUP(. وتتقدم اآلن الجهود 
المشتركة لـ )AMSOUP( و )GAFSI( أكثر من أي 
وقت مضى لخدمة عائالت البحارة وتمضي قدماً 

لتحقيق رؤيا القبطان أوكا بتحقيق الرفاهية 
ومستوى الئق للجميع.

لقد كان غيغ رفيق صفي في المدرسة. لقد كان 
شاب مميز أحب الحياة والتعليم والكتب.

وتقوم اآلن مؤسسة GASFI التي تأسست عام 2009 
بخدمة المجتمعات المحلية في كل أنحاء الفلبين.

وهدفها التعرف على عائالت البحارة وجمعهم 
للقراءة والمطالعة معاً، ولكن األمر ال يتوقف عند 

ذلك الحد. وتشجع GASAFI أطفال البحارة 
وعائالتهم للمشاركة في برامج تهدف إلى خدمة 
األطفال الذين ال يمتلكون وال يستطيعون الوصول 

إلى الكتب.
والمشروع الذي ابتدأ بسيطاً كبرنامج يطلب التبرع 

بكتاب، أصبح عربة لتحقيق أشياء مذهلة.

 www.amosup.org and www.gasfi.org : انظر
GASFI باولين دي النغ متطوعة في مؤسسة

السفن قد أدت إلى تحسينات على التصميم الكلي لهيكل السفن.
وبالرغم من كل هذه الفوائد الكثيرة، إال أن هنالك عدداً من المساوئ على 

البحارة مرتبطة باالبتكارات العلمية الحديثة. فعلى سبيل المثال، فإن 
االبتكارات المتعلقة بالحاويات كانت من أهم االبتكارات الخاصة بنقل 

الحاويات وعلى مدى المئة عام الماضية.
حيث بشرت تلك االبتكارات بفوائد كثيرة لتسريع عملية الشحن ونتج عن ذلك 

سرعة تفريغ وتحميل الحاويات على السفن وإلى تطور موانئ هامة بعيدة عن 
مراكز المدن. وشكلت تلك عوائق أمام البحارة لقضاء وأخذ إجازات عند 

الشواطئ.

ـطور تكنولوجيا االتصاالت جعل من قباطنة السفن أقل استقاللية، وقد ت 

يؤدي إلى شعور البحارة بأنهم غير مهرة، وذلك بسبب تطور أجهزة 

الحواسيب عند الشاطئ التي تنظم رحالت الشحن )بما في ذلك 
حسابات الشد العصبي(.

بالنسبة للكثير من البحارة فإن وظيفتهم تغيرت كثيراً نتيجة لالبتكارات وال 
يشعر الجميع بالسعادة لرؤية مثل هذه التحوالت ويشعرون بأن وظيفتهم اآلن 

ال تتطلب مهارة كبيرة.
وهنالك ايضاً خطر بأن ال يتلقى عمال العقود - وعادةً ما يُوظف البحارة بهذه 

الطريقة - التدريب الالزم لكي يستخدموا التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال 
وسليم.

وقمنا نحن مركز أبحاث البحارة الدولي حديثاً بعمل استفتاء عن التدريب 
والتكنولوجيا بتمويل من صندوق لويدز التعليمي. وتبين بأن البحارة يعتبرون 

التدريب هام جداً ليتمكنوا من الحصول على المعرفة المتعلقة باألجهزة 
الحديثة وعلى استعمال التكنولوجيا الحديثة على متن السفن.

ومع ذلك ال يعتبر مثل ذلك التدريب مثالياً، وذكر بحارة أنه يتم توفير التدريب 
بتحديد احتياجاتهم التدريبية بأنفسهم. وتقريباً نصف الحاالت ذكرت أنه 

يطلب من الضباط دفع جزء أو كل تكاليف التدريب.
وذكر أكثر من ربع الذين استفتوا بأنه لم يتم تعويضهم أبداً بدالً عن اإلجازات 

أثناء فترة التدريب.

البروفسور هيلين سامبسون هي مديرة مركز األبحاث الدولي للبحارة 
تعمل في جامعة كارديف في المملكة المتحدة. انظر صفحة 35: 

استفتاء البحارة واالتصاالت.

❞ 
التقدم في تكنولوجيا الهواتف 

النقالة يسمح للبحارة باستخدام 

أنظمة االتصاالت في السفينة

التكنولوجيا

➡

ــم ــن عائالته ــن ع ــارة الغائبي ــال البح ــراءة ألطف ــج ق برنام

يسار: برنامج GASFI لقراءة الكتب ألطفال فلبينية.
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االرجنتين
بوينس ايرس
 rodolfo Vidal
Tel/Fax: +54(0)341 425 6695
Mobile: +54(0)911 4414 5911
email: vidal_rodolfo@itf.org.uk
روزاريو
 roberto Jorge alarcón*
Tel/Fax: +54(0)11 4331 4043
Mobile: +54(0)911 4414 5687
email: alarcon_roberto@itf.org.uk

استراليا
فريمنانتل
 Keith McCorriston
Tel: +61(0)8 9335 0500
Fax: +61(0)8 9335 0510
Mobile: +61(0)422 014 861
email: mccorriston_keith@itf.org.uk
ملبورن
 Matt Purcell
Tel: +61(0)3 9329 5477
Fax: +61(0)3 9328 1682
Mobile: +61(0)418 387 966
email: purcell_matt@itf.org.uk 
سدني
 dean summers*
Tel: +61(0)2 9267 9134
Fax: +61(0)2 9267 4426
Mobile: +61(0)419 934 648
email: summers_dean@itf.org.uk
تاونزفيل
 graham Bragg
Tel: +61(0)7 4771 4311
Fax: +61(0)7 4721 2459
Mobile: +61(0)419 652 718
email: bragg_graham@itf.org.uk

بلجيكا
 أنتويرب
 Joris de Hert*
Tel: +32(0)3 224 3413
Fax: +32(0)3 224 3449
Mobile: +32(0)474 842 547
email: dehert_joris@itf.org.uk
 Marc Van noten
Tel: +32(0)3 224 3419
Fax: +32(0)3 224 3449
Mobile: +32(0)475 775 700
email: van-noten_marc@itf.org.uk
زيبروغي
 Christian roos 
Tel: +32(0)2 549 1103
Fax: +32(0)2 549 1104
Mobile: +32(0)486 123 890
email: roos_christian@itf.org.uk

البرازيل
باراناغوا
 ali Zini
Tel/Fax: +55(0)41 3422 0703
Mobile: +55(0)41 9998 0008
email: zini_ali@itf.org.uk
سانتوس
 renialdo de Freitas
Tel/Fax: +55(0)13 3232 2373
Mobile: +55(0)13 9761 0611
email: defreitas_renialdo@itf.org.uk

كندا
هاليفاكس
 gerard Bradbury
Tel: +1(0)902 455 9327
Fax: +1(0)902 454 9473
Mobile: +1(0)902 441 2195
email: bradbury_gerard@itf.org.uk
هاميلتون
 Mike given
Tel: +1(0)905 227 5212
Fax: +1(0)905 227 0130
Mobile: +1(0)905 933 0544
email: given_mike@itf.org.uk
مونتريال
 Patrice Caron
Tel: +1(0)514 931 7859
Fax: +1(0)514 931 0399
Mobile: +1(0)514 234 9962
email: caron_patrice@itf.org.uk

فانكوفر
 Peter Lahay*
Tel: +1(0)604 251 7174
Fax: +1(0)604 251 7241
Mobile: +1(0)604 418 0345
email: lahay_peter@itf.org.uk

تشيلي
فالبرايزو
 Juan Villalón Jones
Tel: +56(0)32 221 7727
Fax: +56(0)32 275 5703
Mobile: +56(0) 9250 9565
email: villalon_juan@itf.org.uk

كولومبيا
كارتاجينا
 Miguel sánchez
Tel: +57(0)5 666 4802
Fax: +57(0)5 658 3496
Mobile: +57(0)3 10 657 3399
email: sanchez_miguel@itf.org.uk

كرواتيا
دوبروفينك
 Vladimir glavocic
Tel: +385(0)20 418 992
Fax: +385(0)20 418 993
Mobile: +385(0)98 244 872
email: glavocic_vladimir@itf.org.uk
ريجيكا
 Predrag Brazzoduro*
Tel: +385(0)51 325 343
Fax: +385(0)51 213 673
Mobile: +385(0)98 211 960
email: brazzoduro_predrag@itf.org.uk
سيبينيك
 Milko Kronja
Tel: +385(0)22 200 320
Fax: +385(0)22 200 321
Mobile: +385(0)98 336 590
email: kronja_milko@itf.org.uk

الدنمارك
كوبنهاجن
 Morten Bach
Tel: +45(0)33 36 13 97
Fax: +45(0)33 91 13 97
Mobile: +45(0)21 64 95 62
email: bach_morten@itf.org.uk
 Jens Fage-Pedersen
Tel: +45(0)36 36 55 94
Fax: +45(0)36 36 55 80
Mobile: +45(0)22 80 81 88
email: fage-pedersen_jen@itf.org.uk

مصر
بورسعيد
 Talaat elseify
Tel/Fax: +20(0)66 332 4100
Mobile: +20(0)10 163 8402
email: elseify_talaat@itf.org.uk

استونيا
تالين
 Jaanus Kulv
Tel/Fax: +372(0)61 16 390
Mobile: +372(0)52 37 907
email: kulv_jaanus@itf.org.uk

فنلندا
هليسينكي
 simo nurmi*
Tel: +358(0)9 615 202 55
Fax: +358(0)9 615 202 27
Mobile: +358(0)40 580 3246
email: nurmi_simo@itf.org.uk
 Kenneth Bengts
Tel: +358(0)9 615 202 58
Fax: +358(0)9 615 202 27
Mobile: +358(0)40 455 1229
email: bengts_kenneth@itf.org.uk
 Ilpo Minkkinen 
Tel: +358 (0)9 615 202 53
Fax: +358 (0)9 615 202 27
Mobile: +358 (0)40 728 6932

توركو
 Jan Örn
Tel: +358(0)9 613 110
Fax: +358(0)9 739 287
Mobile: +358(0)40 523 3386
email: orn_jan@itf.org.uk

فرنسا
بريست
 Laure Tallonneau
Tel/Fax: +33(0)2 98 85 21 65
Mobile: +33(0)6 85 65 52 98
email: tallonneau_laure@itf.org.uk
دنكيرك
 Pascal Pouille
Tel: +33(0)3 28 66 45 24
Fax: +33(0)3 28 21 45 71
Mobile: +33(0)6 80 23 95 86
email: pouille_pascal@itf.org.uk
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 François Caillou*
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Fax: +33(0)2 35 24 14 36
Mobile: +33(0)6 08 94 87 94
email: caillou_francois@itf.org.uk
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 Yves reynaud
Tel: +33(0)4 91 54 99 37
Fax: +33(0)4 91 33 22 75
Mobile: +33(0)6 07 68 16 34
email: reynaud_yves@itf.org.uk
سانت الزار
 geoffroy Lamade
Tel: +33(0)2 40 22 54 62
Fax: +33(0)2 40 22 70 36
Mobile: +33(0)6 60 30 12 70
email: lamade_geoffroy@itf.org.uk

جورجيا
باتومي
 Merab Chijavadze
Tel: +995(0)222 70177
Fax: +995(0)222 70101
Mobile: +995(0)5 93 26 13 03
email: chijavadze_merab@itf.org.uk

المانيا
بريمن
 susan Linderkamp
Tel: +49(0)421 330 3333
Fax: +49(0)421 330 3366
Mobile: +49(0)151 1266 6006
email: linderkamp_susan@itf.org.uk
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email: losch_bernd@itf.org.uk

اليونان
بيراوس
 stamatis Kourakos*
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Mobile: +30(0)69 77 99 3709
email: kourakos_stamatis@itf.org.uk
 Costas Halas
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Mobile: +30(0)69 44 29 7565
email: halas_costas@itf.org.uk
 

ايسلندا
ريكيافيك
Jónas gardarsson
Tel: +354(0)551 1915
Fax: +354(0)552 5215
Mobile: +354(0)892 7922
email: gardarsson_jonas@itf.org.uk

الهند
كلكتا
 narayan adhikary
Tel: +91(0)332 425 2203
Fax: +91(0)332 425 3577
Mobile: +91(0)94345 17316
email: naravanhaldiaitf@gmail.com
 Chinmoy roy
Tel: +91(0)332 459 7598
Fax: +91(0)332 459 6184
Mobile: +91(0)98300 43094
email: roy_chinmoy@itf.org.uk
تشيناي
 K sree Kumar
Tel: +91(0)44 2522 3539
Fax: +91(0)44 2526 3343
Mobile: +91(0)44 93 8100 1311
email: kumar_sree@itf.org.uk
كوشي
 Thomas sebastian
Tel: +91(0)484 233 8249 / 8476
Fax: +91(0)484 266 9468
Mobile: +91(0)98950 48607
email: sebastian_thomas@itf.org.uk
مومباي
 Kersi Parekh
Tel: +91(0)22 2261 6951 / 6952
Fax: +91(0)22 2265 9087
Mobile: +91(0)98205 04971
email: parekh_kersi@itf.org.uk
فيشاخاباتنام
 BV ratnam
Tel: +91(0)891 2502 695 / 2552 592
Fax: +91(0)891 2502 695
Mobile: +91(0)98481 98025
email: ratnam_bv@itf.org.uk

ايرلندا
دبلن
 Ken Fleming
Tel: +353(0)1 858 6317
Fax: +353(0)1 685 5567
Mobile: +353(0)87 647 8636
email: fleming_ken@itf.org.uk 

اسرائيل
حيفا
 Michael shwartzman
Tel: +972(0)4 852 4289
Fax: +972(0)4 852 4288
Mobile: +972(0)544 699 282
email: shwartzman_michael@itf.org.uk

ايطاليا
جنوا
 Francesco di Fiore*
Tel: +39(0)10 25 18 675
Fax: +39(0)10 25 18 683
Mobile: +39(0)331 670 8367
email: difiore_francesco@itf.org.uk
ليجهورن/ليفورنو
 Bruno nazzarri
Tel: +39(0)58 60 72 379
Fax: +39(0)58 68 96 178
Mobile: +39(0)335 612 9643 
email: nazzarri_bruno@itf.org.uk
نابولي
 Paolo serretiello
Tel: +39(0)81 26 50 21
Fax: +39(0)81 56 30 907
Mobile: +39(0)335 482 706
email: serretiello_paolo@itf.org.uk
باليرمو
 Francesco saitta
Tel/Fax: +39(0)91 32 17 45
Mobile: +39(0)338 698 4978
email: saitta_francesco@itf.org.uk
تارانتو
 gianbattista Leoncini
Tel/Fax: +39(0)99 47 07 555
Mobile: +39(0)335 482 703
email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk

➡
يتبع خلف الخارطة

ITFمفتشو الـ
املكتب الرئيسي

4960/ Borough road, London 
se1 1dr,  
united Kingdom
Tel: +44(0)20 7403 2733
Fax: +44(0)20 7357 7871 
Telex: 051 8811397 ITF Ldn g
email: mail@itf.org.uk
Web: www.itfglobal.org

املكتب اإلفريقي اإلقليمي
Po Box 66540, nairobi 00800, 
Kenya
Tel: +254(0)20 444 80 19
Fax: +254(0)20 444 80 20
email: nairobi@itf.org.uk 

 املكتب الفرانكو إفريقي
1036 avenue dimbdolobsom, 
3rd floor ex immeuble Ceao,
11 BP 832, ouagadougou, 
Burkina Faso
Tel: +226(0)50 30 19 79
Fax: +226(o)50 33 31 01
email: itfwak@fasonet.bf 

مكتب العالم العربي
al-Husseini group Commercial 
Building – 5th floor, Zahran 
street, amman 11821, 
Po Box 1392, Jordan
Tel/Fax: +962 (0)6 582 13 66
email: arab-world@itf.org.uk
Web: www.itfglobal.org/itf-
arab-world

املكتب اإلقليمي - آسيا/الهاديء
12d College Lane, new delhi 
110001, India
Tel: +91(0)11 2335 44087423/
Fax: +91(0)11 2335 4407
email: itfindia@vsnl.com

املكتب شبه اإلقليمي - آسيا
Tamachi Kotsu Building 322-2-, 
shibaura, Minato-ku, Tokyo 
1080023-, Japan
Tel: +81(0)3 3798 2770
Fax: +81(0)3 3769 4471
email: mail@itftokyo.org 
Web: www.itftokyo.org

مكتب اإلحتاد األوروبي
european Transport Workers’ 
Federation (eTF), galerie agora,  
rue du Marché aux Herbes 105, 
Boîte 11, B-1000 Brussels, 
Belgium
Tel: +32(0)2 285 4660
Fax: +32(0)2 280 0817
email: etf@etf-europe.org 
Web: www.etf-europe.org

املكتب األوروبي شبه اإلقليمي
211/ sadovaya spasskaya, 
office 729,  
107217 Moscow, russia
Tel: +7 495 782 0468
Fax: +7 095 782 0573
email: iturr@orc.ru

املكتب األمريكي اإلقليمي
avenida rio Branco 2611- 
andar,  
CeP 20090001- Centro, rio de 
Janeiro, Brazil
Tel: +55(0)21 2223 04102233/ 
2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
email: rio@itf.org.uk 
Web: www.itf-americas.org

اتصل بواحد من مفتشي الـ ITF إذا احتجت للمساعدة وكنت تعمل سواًء  على سفينة تحمل 

أعالم مواءمة أو سفينة تحمل علم اجنبي وليست محمية بموجب اتفاقية عمالية. إذا لم يوجد 

مفتش إتصل بوحدة العمل في المكتب الرئيسي للـITF أو أقرب مكتب للـ ITF (أنظر الى اليمين).
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5585 451 45(0)81+ طوكيو
المكتب شبه االقليمي اآلسيوي


7326 1291 50(0)81+ تشيبا 

5585 451 45(0)81+   يوكوهاما
اوساكا
 +81(0)90 3196 0618 




تايوان





انشون

+82(0)32 881 9880 بوسان
+82(0)51 469 0401/0294 

سيئول
+82(0)2 716 2764

فالديفوستوك
+7(0)423 251 2485



كوريا

مانيال
 +63(0)2 536 82 87

سيبوستي
 +63(0)32 256 16 72




الفلبين

المكتب االقليمي آلسيا والمحيط الهادي







الهند

كولومبو

فريمانتل
+61(0)8 9335 0500

ملبورن
+61(0)3 9329 5477

سيدني
 +61(0)2 9267 9134

تاونزفيل
+61(0)7 4771 4311









استراليا

ولينجتون
+64(0)4 801 7613



نيوزيالندا



ديربان
+27(0)31 706 1433 


زامبيا




كيالنغ
+886(0)2251 50302

كاوشيانغ
+886(0)2 2515 0302

تايشانغ
+886(0)2658 4514





كوشي
+91(0)484 233 8249

مومباي
+91(0)22 2261 6951



كولومبو
+94(0)11 243 8326 

فيشاخاباتنام
+91(0)891 2502 695 

تشيناي
 +91(0)44 2522 3539 

كلكتا 
 +91(0)332 459 7598

المكتب اإلقليمي اإلفريقي

كيب تاون
+27(0)21 461 9410 

كينيا

بوركينافاسو

نيجيريا

المكتب اإلفريقي الفرانكوفوني

المكتب اإلقليمي األمريكي

األردنمكتب العالم العربي
مصر

اسرائيل

مكتب الـITF الرئيسي 

 )ETF( المكتب االقليمي األوروبي

روسيا

تركيا

المكتب األوروبي شبه اإلقليمي

مكتب العالم العربي
عمان
+962 (0)6 582 13 66

المكتب اإلقليمي اإلفريقي
 نيروبي
+254 (0)20 444 80 19

المكتب اإلفريقي الفرانكوفوني
اوكادوكو
+226 (0)50 30 19 79

المكتب االقليمي آلسيا والمحيط الهادي
نيودلهي
+91 (0)11 2335 4408/7423

المكتب شبه االقليمي اآلسيوي
طوكيو
+81 (0)3 3798 2770

الجوس
+234(0)1 793 6150 

حيفا
+972(0)4 852 4289 

بورسعيد
+20(0)66 322 3131 

اليابان

ايسلندا

 المملكة
المتحدة

بلجيكا
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  ابردين
+44(0)1224 582 688

  الجيسايرس
+34(0)956 657 046

انتويرب 32+(0)3 224 3413

  برشلونة
+34(0)93 481 2766

70177 222(0)995+ باتومي
059 230 55(0)47+ بيرغين
5659 493 94(0)34+ بلباو
3333 330 421(0)49+ بريمن
65 21 85 98 2(0)33+ بريست
3668 427 151(0)44+ بريستول
  كونستانتا

+40(0)241 618 587
  كوبنهاجن

+45(0)33 36 13 97
1166 215 10(0)31+ ديلفزيل
6317 858 1(0)353+ دبلن
  دوبروفينك

+385(0)20 418 992
  دنكيرك

+33(0)3 28 66 45 24
  جدينا

+48(0)58 661 60 96
675 18 25 10(0)39+ جنوا
  جوثنبيرع

+46(0)10 480 31 14
  هامبورغ

+49(0)40 2800 6811
  هلسينبيرغ

+46(0)31 42 95 31
  هليسينكي

+358(0)9 615 202 55
 347 216(0)90+ اسطنبول

3771
  كالينينجراد

+7(0)401 265 6840
كالبيديا

+370(0)46 410 447
لو هافر

+33(0)2 35 26 63 73
لشبونة

 +351 (0)21 391 8150
  ليفربول

+44(0)151 639 8454
379 72 60 58(0)39+ ليفورنو

  مارسيليا
+33(0)4 91 54 99 37

21 50 26 81(0)39+ نابولي
 480 10(0)46+ نوركوبينج

3000
  نوفوروسيجسك

+7(0)861 761 2556
  اوديسا

+380(0)482 429 901
824 825 22(0)47+ اوسلو
45 17 32 91(0)39+ باليرمو
6610 411 210(0)30+ بيراوس
240 548 35(0)47+ بورزجرن
436 073 7(0)371+ ريجا
343 325 51(0)385+ ريجيكا
  روستوك

+49(0)381 670 0046
  روتردام

+31(0)10 215 1166
  س.نازاير

+33(0)2 40 22 54 62
 718 812(0)7+س.بطرسبيرغ

6380
320 200 22(0)385+ سيبينيك
  ساوث شيلد

+44(0)191 455 1308
  ستافنجر

+47(0)51 840 549
  ستوكهولم

+46(0)8 454 8405
  شتشتسن

+48(0)91 423 97 07
390 16 61(0)372+ تالين
  تارنتو

+39(0)99 47 07 555
  تيلبري

+44(0)20 8989 6677
832 21 37 40(0)39+ تريستي
110 613 9(0)358+ توركو
03 31 480 10(0)46+ اوميا
  فالنسيا

+34(0)96 367 06 45
  فاليتا

+356(0)21 2 44451 
177 221 986(0)34+ فيغو
  زيبروغي

+32(0)2 549 1103

  ITFمفــتشـو الــــ

مكتب الـITF الرئيسي 
لندن
+44 (0)20 7403 2733

المكتب اإلقليمي األمريكي
ريودي جانيرو
+55 (0)21 2223 0410

المكتب اإلقليمي األوروبي
بروكسل
+32 (0)2 285 4660

المكتب األوروبي شبه اإلقليمي
موسكو
+7 495 782 0468

تالين

ريجا

 

 





جدينا
دبلنديلفزيل

بريستول
 



بريست

 
بريمن

 


 


دنكيرك


مارسيليا

فاليتا

 
 بلباو فيغو

 

 لشبونة

 باتومي

 
برشلونة

 
 فالنسيا

 سانت نازاير

 جنوا

 
 نوركوبينج



 بيراوس

كونستانتا

اسطنبول


توركو

ستوكهولم
 

 جوثنبيرغ

تيلبري

المملكة 
المتحدة

 

النرويج

السويد فنلندا

 كوبنهاجن

هلسينبيرغ

هامبورغ

المانيا

الدنمارك

 روتردام
زيبروغي

انتويرب

 

 

ليفربول
 

بلجيكيا

هولندا

لو هافر


فرنسا






اسبانيا
البرتغال

  تورنتو

 الجيسايرس

 نابولي 

 باليرمو

 ليفورنو ايطاليا

اليونان

 سيبينك
 ريجيكا

هنجاريا رومانيا

ملقا

اوكرانيا

جورجيا

تركيا

 كالبيديا

بولندا

لتوانيا

التفيا

استونيا

 هلسنكي
سانت بطرسبيرغ

بورزيجرن

اوميا

روسيا
ستافنجر

اوسلو

روستوك

  

  

بيرغن

 

 

 

ابردين


كالينيجراد

شتشتسن

 دوبروفينك

اوديسا

تريستي

نوفروسيجيسك

ساوث شيلد

ايرلندا

كندا

بوينس ايرس
++54(0)341 425 6695

روزاريو
 +54(0)11 4331 4043

سانتوس
+55(0)13 3232 2373









االرجنتين

البرازيل

تشيلي

كولمبيا
بنما

بورتريكو

جزر الكناري-اسبانيا

المكسيك

كارتاجينا
 +57(0)5 666 4802

لوس انجيليس
+1(0)562 493 8714

سان جوان
 +1787(0)783 1755

 مانزانيلو
+52(0)314 332 8834







بلتيمور
 +1(0)410 882 3977

مورهيد ستي
 +1(0)252 726 9796

 هيوستن
+1(0)713 
659 5152 

 ميامي
+1(0)321 783 8876

نيو أورليانز
+1(0)504 581 3196 

نيويورك
 +1(0)718 499 6600 (ext 240) 

 بورتالند
+1(0)503 286 1223

سياتل
+1(0)206 533 0995





بنما ستي
+507(0)264 5101













الواليات المتحدة

هاليفاكس
 +1(0)902 455 9327 

          هاميلتون     
 +1(0)905 227 5212 








فانكوفر 7174 251 604(0)1+ 

 مونتريال              
 +1(0)514 931 7859 





 تامبا

+1(0)321 
784 0686 

 فيراكروز
+52(0)229 932 1367

المكتب اإلقليمي األمريكي

باراناغوا
 +55(0)41 3422 0703

مكتب الـITF الرئيسي 

فالبرازيو
+56(0)32 221 7727 

الجوس
+234(0)1 793 6150 

الس باالماس
+34(0)928 467 630



ريكيافيك
+354(0)551 1915


ايسلندا
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ITFمفتشو الـ

تريستي
 Paolo Siligato
Tel/Fax:+39(0)40 37 21 832
Mobile: +39(0)348 445 4343
email: siligato_paolo@itf.org.uk

اليابان
تشيبا
 shigeru Fujiki
Tel: +81(0)50 1291 7326
Fax: +81(0)3 3733 2627
Mobile: +81(0)90 9826 9411
email: fujiki_shigeru@itf.org.uk
اوساكا
 nariaki Takamiya
Mobile: +81(0)90 3196 0618
email: takamiya_nariaki@itf.org.uk
طوكيو
 Fusao ohori*
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Mobile: +81(0)90 6949 5469
email: ohori_fusao@itf.org.uk
يوكوهاما
 Toshihiro ame
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Mobile: +81(0)90 4673 5671
email: ame_toshihiro@itf.org.uk

كينيا
مومباسا
 Betty Makena Mutugi
Tel/Fax: +254(0)41 249 1974
Mobile: +254(0)721 425 828
email: mutugi_betty@itf.org.uk

كوريا
اينشون
 Jang Kyoung-Woo
Tel: +82(0)32 881 9880
Fax: +82(0)32 884 3228
Mobile: +82(0)10 5268 9346
email: kyoung-woo_jang@itf.org.uk
بوسان
 sang gi gim
Tel: +82(0)51 469 0401 / 0294
Fax: +82(0)51 464 2762
Mobile: +82(0)10 3585 2401
email: gi-gim_sang@itf.org.uk
 Bae Jung Ho
Tel: +82(0)51 463 4828
Fax: +82(0)51 464 8423
Mobile: +82(0)10 3832 4628
email: bae_jh@itf.org.uk
سيئول
 Hye Kyung Kim*
Tel: +82(0)2 716 2764
Fax: +82(0)2 702 2271
Mobile: +82(0)10 5441 1232
email: kim_hk@itf.org.uk

التفيا
ريجا
 norbert Petrovskis
Tel: +371(0)7 073 436
Fax: +371(0)7 383 577
Mobile: +371(0)29 215 136
email: petrovskis_norbert@itf.org.uk

ليتوانيا
 كاليبيدا
 andrey Chernov
Tel/Fax: +370(0)46 410 447
Mobile: +370(0)699 28198
email: chernov_andrey@itf.org.uk

مالطا
فاليتا
 Paul Falzon
Tel: +356 (0)21 2 44451
Fax: +60(0)37 955 1058
Mobile: +60(0)12 292 6380
email: falzon_paul@itf.org.uk

المكسيك
 مانزانيلو
 Honorio aguilar
Tel/Fax: +52(0)314 332 8834
Mobile: +52(0)1 314 122 9212
email: galvan_honorio@itf.org.uk
 فيراكروز
 enrique Lozano
Tel/Fax: +52(0)229 932 1367 / 3023
Mobile: +52(0)1 229 161 0700
email: lozano_enrique@itf.org.uk

هولندا
دلفزيل
 ruud Touwen*
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Mobile: +31(0)65 331 5072
email: touwen_ruud@itf.org.uk
روتردام
 debbie Klein
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Mobile: +31(0)65 318 2734
email: klein_debbie@itf.org.uk
 aswin noordermeer
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Mobile: +31(0)65 333 7522
email: noordermeer_aswin@itf.org.uk

نيوزيالندا
ولينغتون
 grahame McLaren
Tel: +64(0)4 801 7613
Fax: +64(0)4 384 8766 
Mobile: +64(0)21 292 1782
email: maclaren_graham@itf.org.uk

نيجيريا
 الغوس
 Henry akinrolabu
Tel/Fax: +234(0) 1 793 6150
Mobile: +234(0)803 835 9368
email: akinrolabu_henry@itf.org.uk

النرويج
بيرغين
 Tore steine
Tel: +47(0)55 230 059
Fax: +47(0)55 900 152
Mobile: +47(0)90 768 115
email: steine_tore@itf.org.uk
اوسلو
 angelica gjestrum*
Tel: +47(0)22 825 824
Fax: +47(0)22 423 056
Mobile: +47(0)97 729 357
email: gjestrum_angelica@itf.org.uk
بورزجرون
 Truls M Hellenes
Tel: +47(0)35 548 240
Fax: +47(0)35 548 023
Mobile: +47(0)90 980 487
email: hellenes_truls@itf.org.uk
ستافانجير
 aage Baerheim
Tel: +47(0)51 840 549
Fax: +47(0)51 840 501 / 502
Mobile: +47(0)90 755 776
email: baerheim_aage@itf.org.uk

بنما
بنما ستي
 Luis Fruto
Tel: +507(0)264 5101
Fax: +507(0)269 9741
Mobile: +507(0)6617 8525
email: fruto_luis@itf.org.uk

الفلبين
سيبوستي
 Joselito o Pedaria
Tel: +63(0)32 256 16 72
Fax: +63(0)32 253 25 31
Mobile: +63(0)920 970 0168
email: pedaria_joselito@itf.org.uk
مانيال
 rodrigo aguinaldo
Tel: +63(0)2 536 82 87
Fax: +63(0)2 536 82 86
Mobile: +63(0)917 811 1763
email: aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

بولندا
جدينا
 andrzej Koscik
Tel: +48(0)58 661 60 96
Fax: +48(0)58 661 60 53
Mobile: +48(0)602 233 619
email: koscik_andrzej@itf.org.uk
شتشتسن
 adam Mazurkiewicz
Tel: +48(0)91 423 97 07
Fax: +48(0)91 423 93 30
Mobile: +48(0)501 539 329
email: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

البرتغال
لشبونة
 João Pires
Tel: +351 (0)21 391 8150
Fax: +351 (0)21 391 8159
Mobile: +351 (0)91 936 4885
email: pires_joao.@itf.org.uk

بورتوريكو
سان جوان
 Felipe garcía-Cortijo
Tel: +1787(0)783 1755
Fax: +1787(0)273 7989
Mobile: +1787(0)410 1344
email: garcia_felipe@itf.org.uk

رومانيا
كونستانتا
 adrian Mihalcioiu
Tel: +40(0)241 618 587
Fax: +40(0)241 616 915
Mobile: +40(0)722 248 828
email: mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

روسيا
كالينينجراد
 Vadim Mamontov
Tel: +7(0)401 265 6840 / 6475 
Fax: +7(0)401 265 6372 
Mobile: +7(0)906 238 6858
email: mamontov_vadim@itf.org.uk
نوفوروسيجسك
 olga ananina
Tel/Fax: +7(0)861 761 2556
Mobile: +7(0)988 762 1232
email: ananina_olga@itf.org.uk
سانت بطرسبيرغ
 sergey Fishov*
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Mobile: +7(0)911 096 9383
email: fishov_sergey@itf.org.uk
 Kirill Pavlov
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Mobile: +7(0)911 929 0426
email: pavlov_kirill@itf.org.uk
فالديفوستوك
 Petr osichansky
Tel/Fax: +7(0)423 251 2485
Mobile: +7(0)423 270 6485
email: osichansky_petr@itf.org.uk

جنوب افريقيا
كيب تاون
 Cassiem augustus
Tel: +27(0)21 461 9410
Fax: +27(0)21 462 1299
Mobile: +27(0)82 773 6366
email: augustus_cassiem@itf.org.uk
ديربان
 sprite Zungu*
Tel/Fax: +27(0)31 706 1433
Mobile: +27(0)82 773 6367
email: zungu_sprite@itf.org.uk

اسبانيا
 الجيسايرس
 José M ortega*
Tel: +34(0)956 657 046
Fax: +34(0)956 632 693 
Mobile: +34(0)699 436 503
email: ortega_jose@itf.org.uk
برشلونة
 Joan Mas garcía
Tel: +34(0)93 481 2766
Fax: +34(0)93 298 2179
Mobile: +34(0)629 302 503
email: mas_joan@itf.org.uk
بلباو
 Mohamed arrachedi
Tel: +34(0)94 493 5659
Fax: +34(0)94 493 6296
Mobile: +34(0)629 419 007
email: arrachedi_mohamed@itf.org.
uk
الس بالماس
 Victor Conde
Tel: +34(0)928 467 630
Fax: +34(0)928 465 547
Mobile: +34(0)676 057 807
email: conde_victor@itf.org.uk
فالنسيا
 Juan ramón garcía
Tel: +34(0)96 367 06 45
Fax: +34(0)96 367 1263
Mobile: +34(0)628 565 184
email: garcia_juan@itf.org.uk

فيغو
 Luz Baz
Tel/Fax: +34(0)986 221 177
Mobile: +34(0)660 682 164
email: baz_luz@itf.org.uk

سريالنكا
كولومبو
 ranjan Perera
Tel: +94(0)11 243 8326 / 248 3295
Fax: +94(0)11 278 5091
Mobile: +94(0)77 314 7005
email: perera_ranjan@itf.org.uk

السويد
غوتنبرغ
 göran Larsson
Tel: +46(0)10 480 31 14
Fax: +46(0)31 13 56 77
Mobile: +46(0)70 626 77 88
email: larsson_goran@itf.org.uk
 göran nilsson
Tel: +46(0)10 480 31 21
Fax: +46(0)31 13 56 77
Mobile: +46(0)76 100 65 12
email: nilsson_goran@itf.org.uk
 هلسينغبورغ
 sven save
Tel: +46(0)31 42 95 31
Fax: +46(0)31 42 95 01
Mobile: +46(0)70 57 49 713
email: save_sven@itf.org.uk
 نوركوبينج
 Hakan andre
Tel: +46(0)10 480 3000
email: andre_hakan@itf.org.uk
ستوكهولم
 annica Barning
Tel: +46(0)8 454 8405
Fax: +46(0)8 411 6940
Mobile: +46(0)70 57 49 714
email: barning_annica@itf.org.uk
اوميا
 Fredrik Bradd
Tel: +46(0)10 480 31 03
Fax: +46(0)90 12 57 22
Mobile: +46(0)76 100 64 45
email: bradd_fredrik@itf.org.uk

تايوان
كاوشيانغ
 Tse-Ting Tu
Tel: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 78211
email: tu_tse-ting@itf.org.uk
كيالنغ
 Huang Yu-sheng*
Tel: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 78211
Mobile: +886(0)933 906 398
email: yu-sheng_huang@itf.org.uk
تايشانغ
 sanders Chang
Tel: +886(0)2658 4514
Fax: +886(0)2658 4517
Mobile: +886(0)955 415 705
email: chang_sanders@itf.org.uk

تركيا
اسطنبول
 Muzaffer Civelek
Tel: +90(0)216 347 3771
Fax: +90(0)216 347 4991
Mobile: +90(0)535 663 3124
email: civelek_muzaffer@itf.org.uk

اوكرانيا
اوديسا
 nataliya Yefrimenko
Tel: +380(0)482 429 901 / 902
Fax: +380(0)482 429 906
Mobile: +380(0)503 366 792
email: yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

المملكة المتحدة
ابردين
 neil Keith
Tel: +44(0)1224 582 688
Fax: +44(0)1224 584 165
Mobile: +44(0)7764 2768
email: keith_neil@itf.org.uk
بريستول
 Bill anderson
Tel/Fax: +44(0)151 427 3668
Mobile: +44(0)7876 794 914
email: anderson_bill@itf.org.uk

ليفربول
 Tommy Molloy
Tel: +44(0)151 639 8454
Fax: +44(0)151 346 8801
Mobile: +44(0)7764 182 768
email: molloy_tommy@itf.org.uk
تيلبيري
 Chris Jones
Tel: +44(0)20 8989 6677
Fax: +44(0)20 8530 1015
Mobile: +44(0)7921 022 600
email: jones_chris@itf.org.uk

الواليات المتحدة
بلتيمور
 arthur Petitpas
Tel: +1(0)410 882 3977
Fax: +1(0)410 882 1976
Mobile: +1(0)443 562 3110
email: petitpas_arthur@itf.org.uk
هيوستون
 shwe Tun aung
Tel: +1(0)713 659 5152
Fax: +1(0)713 650 8629
Mobile: +1(0)713 447 0438
email: aung_shwe@itf.org.uk
لوس انجيليس
 stefan Mueller-dombois
Tel: +1(0)562 493 8714
Fax: +1(0)562 493 7190
Mobile: +1(0)562 673 9786
email: mueller_stefan@itf.org.uk
ميامي
 Hans saurenmann
Tel: +1(0)321 783 8876
Fax: +1(0)321 783 2821
Mobile: +1(0)305 360 3279
email: saurenmann_hans@itf.org.uk
مورهيد ستي
 Tony Sacco
Tel/Fax: +1(0)252 726 9796
Mobile: +1(0)252 646 2093
email: sacco_tony@itf.org.uk
نيواورليانز
 dwayne Boudreaux*
Tel: +1(0)504 581 3196 (ext 7)
Fax: +1(0)504 568 9996
Mobile: +1(0)504 442 1556
email: boudreaux_dwayne@itf.org.uk
نيويورك
 enrico esopa*
Tel: +1(0)718 499 6600 (ext 240)
Fax: +1(0)718 832 8870
Mobile: +1(0)201 417 2805
email: esopa_enrico@itf.org.uk
بورتالند
 Martin Larson
Fax: +1(0)503 286 1223
Mobile: +1(0)503 347 7775
email: larson_martin@itf.org.uk
بورتوريكو
See separate listing for Puerto Rico 
سياتل
 Lila smith
Tel: +1(0)206 533 0995
Fax: +1(0)206 533 0996
Mobile: +1(0)206 818 1195
email: smith_lila@itf.org.uk
 Jeff engels*
Tel: +1(0)206 633 1614
Fax: +1(0)206 675 1614
Mobile: +1(0)206 331 2134
email: engels_jeff@itf.org.uk
تامبا
 Tony Sasso
Tel: +1(0)321 784 0686
Fax: +1(0)321 784 0522
Mobile: +1(0)321 258 8217
email: sasso_tony@itf.org.uk

ITFترمز الى منسق للـ *

➡
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لـ بوجانا مانوغلوفيتش  

ما الذي يصنع قائد نقابة فذ؟ ما هو مفتاح النجاح إلستراتيجية تنظيم 
نقابية ناجحة؟ كيف نتمكن من عكس الواقع العالمي الذي يشهد 

انحداراً بالعضوية النقابية وتوحيد عمال النقل واستخدام اإلجراءات 
الجماعية لخلق مستقبل أفضل لهم في كل أنحاء العالم؟

كانت تلك بعض األسئلة التي طرحت أثناء اجتماع 37 سيدة من نقابات 
مالحة بحرية من 25 دولة مختلفة في تشرين األول 2011 في مركز بول 
هول لتدريب المالحة البحرية في مدينة بيني بوينت في والية ميريالند 
األمريكية. ويقوم على إدارة المركز النقابة الدولية للبحارة المنتسبة 

.ITFللـ
وسمح مؤتمر الـITF إستراتيجية القيادة النسائية في المالحة 

البحرية للمشاركات بتشارك خبراتهن حول التحديات اليومية التي 
تواجه النساء العامالت في قطاع الشحن البحري الذي يتسيده الرجال.

وبتوجيهات من قائدة المؤتمر إيالين برنارد والمدير التنفيذي لبرنامج 
العمل والحياة العملية في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، عمل 

المؤتمر على تفحص العوامل الهامة إلستراتيجيات التنظيم 
والتعليم النقابي.

واتفقت كل المشاركات على أنه بدون العلم والمعرفة ال يمكن للنساء 
العامالت في البحارة تحقيق أهدافهن في الحصول على ساعات عمل 
أفضل، وعقود عمل أقصر، وإجازات أمومة أطول، وبيئة عمل أكثر أماناً.

.SPH بوجانا مانوغلوفيتش تعمل لنقابة البحارة الكرواتية

من أكثر الناشطات المشاركات في مؤتمر الـITF الخاص 
بنساء نقابات المالحة البحرية هي بيكي سيلير )يسار(، وهي 

تعمل في ميناء سينت لويس للنقابة الدولية للبحارة في 
شمال أمريكا )SIU( ولها 27 سنة خبرة نقابية.

وتقول بيكي أن البحارة من النساء اللواتي يمتلكن خبرة 
طويلة في البحر باستطاعتهن التأثير على النساء الشابات 

الختيار هذه المهنة.
إنها حقيقة مهنة شاقة، ولكن بوجود النقابة إلى جانبهن 

وبتقديمها الدعم المستمر، فإن ذلك سيؤدي إلى حياة 
مثيرة للرجال والنساء على حد سواء.

وأضافت: "عندما كنت في الثامنة والعشرين من عمري، 
أصبحت أول سيدة تعمل رسمياً للنقابة، وأرسلتني النقابة 

بمهمة إلى والية الينويز لتنظيم العاملين في قوارب 
القمار. ولقد كانت خبرة رائعة. وشققت طريقي إلى األعلى 

.SIU وأنا اليوم أمثل نقابة
وأبقى دائماً أتعلم وأتطور، إنها حياة رائعة وأنا أحبها.

وتضيف بيكي: "ذهب ابني إلى الجامعة لمدة عام واحد، ثم 
عاد قائالً إنها ليست الحياة التي تناسبه. وسألني إن كان 

بإمكانه العمل في البحر.
وأجبته بالطبع يمكنك ذلك، وقلت ذلك أيضاً البنتي ذات الـ 
15 سنة من العمر، وأبدت رغبتها في العمل في البحر. وإذا 

رغب أي شخص أن يحصل على أفضل ما في الحياة - 
فليذهب إلى البحر!".

الوصول إلى 
القمة في 

النقابات

منسقة الـITF آنا بارنينغ )يسار( من نقابة البحارة السويدية SEKO ومفتشة الـITF سوزان ليندر كامب 
من نقابة فيرداي األلمانية.

ناشطات في نقابة مالحة بحرية 
يجتمعن لمناقشة األدوار القيادية 

بهدف 

النساء

إلى من يرغب في الحصول على أفضل ما في الحياة – اذهب إلى البحر!
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ـعمل بيتي كعاملة رصيف في ميناء ت 
مومباسا منذ أكثر من 22 عام، وكانت 

 ITFعلى الدوام ناشطة في عمل الـ
الخاص بالمرأة والشباب ساعدها على تطوير 

مهاراتها.
كيف انخرطت في النشاطات النقابية؟ "العمل في 

قطاع يتسيده الرجال، يجعل الكثير من النساء 
يعتقدن بأنه يجب أن نترك األمور للرجال، لكنني 

أقول أن علينا المحاولة. هنالك ومنذ سنوات عديدة 
تعاطف مع النساء في إفريقيا وأحياناً تخصص 

للنساء مناصب في النقابات، ولكن عندما يتعلق 
األمر بالرصيف فال يوجد هنالك أي تعاطف".

وتضيف: "لقد حصلت بنفسي على منصبي 
وناضلت للوصول إليه. ونسبة النساء العامالت في 
مومباسا قليلة جداً، والتحديات التي تواجه الرجال 

والنساء هي تحديات مختلفة، ولكن إذا ما تبين 
للرجال وجود أي سيدة تعشق العمل النقابي 

وبإمكانها تمثيل قضاياهم أمام اإلدارة، فإنهم 
سوف يقدمون الدعم لها".

وعندما صعدت بيتي إلى متن السفينة ألول مرة 
كمفتشة، رفض القبطان النزول والتحدث إليها، 

وظنت بيتي أن ذلك بسبب كونها سيدة.
ولكن بيتي شقت طريقها وتمكنت من التحدث 

للقبطان في النهاية وحل مشكلة رواتب البحارة، 
حيث صعدت السفينة من اجل معالجة تلك 

المشكلة.
وتقول بيتي: "كان القبطان يحدق في ويعتقد 

أنني لست على درجة من األهمية ألنني 
سيدة. ولكنني اعرف أنني مهمة كسيدة 

."ITFومفتشة للـ
وتقول بيتي أنها شاهدت نجاحاً كبيراً 
خالل العقدين الماضيين فيما يتعلق 

بالنظرة إلى النساء كممثالت 
نقابيات. وتقول بيتي أنه في الماضي 
وحتى عندما تخصص مقاعد نقابية 
للنساء، فلم يكن أحد يستمع إليهن 

وال يعمل أحد على إشراكهن في 
االجتماعات الوطنية أو الدولية.

أما اآلن، وبمساعدة العديد من قادة 
النقابات الناجحين، 

فقد أصبحت النساء تشعر بأن لهن أدواراً 

هامة. وتضيف بيتي: "وشعرت النساء عبر التاريخ 
أن دورهن يتركز في المطبخ، ولكن األوضاع تغيرت 

والنساء لم يعدن قابعات في المنازل....عليكن 
الخروج".

انظر المقابلة الكاملة مع بيتي على:
www.youtube.com/watch?v=ia1j2AbbT4o.

النساء

ما الذي يجب أن تركز عليه النقابات بشكل رئيسي في المستقبل القريب؟
نقابات البحارة بحاجة أن تعمل لتحقيق ظروف عمل ورواتب مالئمة للبحارة 

ويجب أن تركز على ذلك المجال حيث يتم استغالل البحارة القادمين إلينا 
من الدول المزودة للعمالة وبالتالي اإلنقاص من ظروف العمل والرواتب 

ألولئك البحارة القادمين من دول المالحة البحرية التقليدية. إننا 
بحاجة إلى بعضنا البعض. ويجب أن نعمل معاً لنتأكد من 

تحقيق ظروف عمل ورواتب مالئمة وأن ال يتم التمييز ضد 
البحارة والتأكد من المساواة في الرواتب للعمال 

المتشابهة.

ماذا باستطاعتنا عمله لتحسين ظروف العمل 
للبحارة من النساء؟

إذا أردنا أن نضم المزيد من النساء إلى مهنة البحارة، 
فإن علينا التأكد من أن يعملن على متن سفن فيها 
نساء أصالً لماذا؟ ألن العمل على متن السفن بحد 

ذاته يشعرك بالوحدة وخاصة على متن سفن الشحن 
الصغيرة التي ال يتواجد على متنها عادة نساء.

هنالك العديد من النساء العامالت في القطاع بشكل 

عام، ولكن علينا أن نتأكد من عدم شعورهن بالوحدة. 
وعلينا أيضاً محاولة تقصير مدة العقود، ألنها عادة ما تمتد هذه األيام 

لتسعة أشهر. ففي حال العقود الدولية، فإن البحار يعتبر موظفاً طالما هو 
في البحر وعندما يغادر فإنه ال يعود موظفاً. وهذا بالتأكيد ليس مريحاً 

للعائالت، وهذا يعني أنه يتوجب علينا الضغط لكي يحصل البحارة على 
وظائف مستمرة. وبنظام إجازات 1:2 أو 2:4. وهذا من شأنه أن يوفر فرصة 

للبحارة من النساء لتكوين عائلة.
وفي الوقت الحاضر تعمل العديد من النساء في مهنة البحارة حتى 
الوالدة، وإذا لم يتوفر لهن مساعدة كافية في العائلة فإنه من 

شبه المستحيل أن يتمكن من العودة للعمل في البحر.

ماذا باستطاعة نقابات المالحة البحرية عمله 
لتشجيع النشاط والقيادة وعلى كل المستويات 

النقابية؟
يجب أن نحث أعضاءنا على المشاركة وأن نتحمل 

المسؤولية عن ظروف معيشتهم وعملهم. وعلينا 
تعليمهم ألن التعليم هو المفتاح. ويجب أن يعطى 

األعضاء األدوات كي يشعروا بأنه باستطاعتهم تمثيل 
أنفسهم وتمثيل اآلخرين. يجب أن يعرفوا حقوقهم 

وكيفية الدفاع عنها.

جاكولين سميث  )أسفل( هي رئيسة نقابة البحارة.
النرويجية منذ عام 2006.

بيتي ماكينا موتوغي  )يسار( هي مسؤولة 
في نقابة عمال الرصيف الكينية. وهي أيضاً 

مفتشة للـITF من بين فريق المفتشات 
النساء وعددهن 11 – وذلك أكثر من ضعف ما 

كان عليه العدد قبل خمس سنوات

ــة ــاالت مريح ــر  اتص ــالت توفي ــات العائ ــر اهتمام أكث

عندما صعدت للسفينة للمرة األولى، اعتقد القبطان أنه 
ليس من الضروري أن يقابلني
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تيمور الشرقية

لـ  نوري مكفيكار
 ITFر ئيس مجموعة المهمات في البحر لدى الـ

ـنذ أن ظهرت تيمور - ليشتي )تيمور الشرقية( م 
ومنذ استقاللها عن إندونيسيا في 20 أيار 2002 

على أنها دولة ديمقراطية غير مستقرة.
وإذا ما توفرت إدارة جيدة، فإن المنقذ االقتصادي 

والسياسي لتيمور الشرقية قد يكون اكتشاف كميات 
كبيرة من احتياطي النفط والغاز في البر والبحر.

وقدم الـITF من خالل برنامجه لتطوير نقابات البحارة 
العمالية وبالتعاون مع نقابة المالحة البحرية األسترالية 

)MUA(، الدعم العملي لعمال تيمور لمساعدتهم في 
توحيد حركتهم العمالية وخاصة في قطاع المالحة 

البحرية وقطاعات النفط والغاز.
وكانت هنالك مبادرة رئيسية عام 2006 عندما تلقى الـ
ITF دعوة من مركز اتحاد العمال التيموري )KSTL( ومن 
نقابة المالحة البحرية في تيمور )SMETTL( ومن نقابة 

عمال الطاقة والنقل كي يقوم الـITF بتنظيم مؤتمر 
بهدف إقناع حكومة تيمور الشرقية للقيام بتدريب 

وتوظيف السكان األصليين في قطاعات المالحة البحرية 
وفي أعماق البحار.

لم يكن من السهولة في ذلك الوقت أن تجد أي بحار أو أي 
عامل لديه مهارة للعمل في أعماق البحار في تيمور. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشركات مثل شركة كونوكو 
فيليبس التي فازت بالعقد مع الحكومة الستخراج الغاز 

والنفط من حقول تيمور الشرقية، بدت غير راغبة في 
تدريب وتوظيف المواطنين في تيمور.

وبدأ التغير عام 2008، خالل اجتماع الـITF مع وزير المصادر 
الطبيعية في تيمور الشرقية الفريدو بيبرس، حيث أكد 
الوزير للـITF أن الحكومة تقبلت النصائح المقدمة من 

النقابات ومن دول مثل النرويج واستراليا التي أوصت بإتباع 
نماذج ممارسات جيدة لعملية استخراج وتطوير حقول 

النفط والغاز.

شكل الـITF لجنة تنسيق وتطوير خاصة بتيمور و 
بهدف تدريب البحارة وعمال الموانئ وعمال النفط 

والغاز في أعماق البحار. وتهدف اللجنة أيضاً إلى 
تأسيس أفضل طرق للتوظيف، ليس فقط في وظائف 

البحر الجديدة ولكن في كل القطاعات في تيمور.
 )KPI( وكان هنالك دعماً من نقابة البحارة اإلندونيسية

للمساعدة في تدريب صيادي السمك إلى مستوى يتوافق 
مع معايير منظمة المالحة البحرية الدولية المنصوص 

عليها في اتفاقية التدريب والشهادات ومراقبة 
المؤشرات.

وبتعاون فيما بين الـITF ونقابة KPI اإلندونيسية، قامت 
نقابة عمال الطاقة النرويجية )IE( بتمويل تدريب 25 

شخص تم إرسالهم عام 2009 لتلقي التدريب في 
أكاديمية جاكرتا للمالحة البحرية. 

وسجل ذلك العدد من الطالب في شهر تشرين األول 
2011. وأصبح جميع أولئك الطالب وعددهم 50 أعضاء 

.KPI وفي SMETTL اآلن في
وبدعم من الـITF ومن الـKPI، قامت أيضاً IE بتنظيم 

مؤتمر في تشرين أول الماضي في عاصمة تيمور، ديلي، 
حول فرص الوظائف في بحر تيمور.

 ITFوقال ستيف كوتون منسق المالحة البحرية في الـ
مرحباً بهذه التطورات بأنه فخور جداً بالعمل الذي قام به 
الـITF والنقابات المنتسبة له من النرويج وإندونيسيا في 

تيمور الشرقية.
وأضاف: "لقد اجتمعوا معاً بطريقة تعكس التضامن 

الحقيقي والدعم لنقابات وعمال تيمور".
وأضاف: "إنها قصة نجاح للـITF، وعلى النقابات أن تتعلم 

منها والتأكد من أن استخراج النفط والغاز قد يكون 
نعمة وليس نقمة كما حصل في دول أخرى".

عمل أيضاً برنامج الـITF الدولي لتطوير البحارة 
النقابيين على مساعدة نقاب مالحة بحرية جديدة في 

مدغشقر. انظر الصفحة التالية.

إن الشركات مثل  ❞
شركة كونوكو 

فيليبس التي فازت 
بالعقد مع 
الحكومة 

الستخراج الغاز 
والنفط من حقول 

تيمور الشرقية، 
بدت غير راغبة في 

تدريب وتوظيف 
المواطنين في 

تيمور."

ناشطون من نقابة SMETTL في تيمور مع أعضاء من مجموعة مهمات 
الـITF في أعماق البحار خالل مؤتمر النقابة الثاني.

ــات تطالب بوظائف  النقاب
جديدة وسط البحار
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والدة 
نقابة مالحة 
بـــحـــريـــة 

ـي تشرين األول عام 2002، وعندما كان آر ف 
إتش لوسين كبيراً للمهندسين على 

متن سفينة ألفين التي ترفع علم بنما، 
قام وبمعية 12 بحار من مدغشقر بالتهديد 

.ITF باإلضراب للحصول على اتفاقية
قام مفتش الـITF فرانكويس ساليو والمتواجد في 

فرنسا بااللتقاء بلوسين واقترح عليه تأسيس 
نقابة لبحارة مدغشقر.

وبعد ذلك قام وفد من مركز اتحاد العمال الفرنسي 
)CFDT( بزيارة إلى الجزيرة ومن ثم إلى الـITF، بعد 
ذلك تم تأسيس نقابة )SyGMMA( في مدغشقر 

وانتسبت للـITF مع نهاية ذلك العام.
والتقى ماليو خالل زيارة الوفد من CFDT في شباط 

2003 إلى مدغشقر مع إم غيلبرت ومع 20 عامل 
آخرين من مدغشقر وفي ميناء توامايسينا على 

متن سفينة ماريون ديو التي تحمل العلم 
الفرنسي. وتبين أن العمال ال يصنفون على أنهم 

بحارة ويتقاضون أقل بكثير من الحد األدنى 
لمنظمة العمل الدولي وادعوا أنهم يعانون من 
التمييز. وكانت السفينة على وشك الرسو في 

ميناء برست الفرنسي، وبعد محاوالت عديدة 
لاللتقاء باإلدارة، قرر كل البحارة من مدغشقر 

اإلضراب.
وبعد مرور أربعة أيام قامت الشركة بالتوقيع على 

االتفاقية الجماعية.
وينتسب اآلن لـSyGMMA ما يقارب من 2000 عضو 

من قطاعات المالحة البحرية المختلفة. ويعمل 
اآلن السكرتير العام للنقابة لوسين بشكل مضني 

لبناء النقابة في بلد تتميز بوجود تحديات بنية 
تحتية كبيرة وصعوبة االتصاالت، حيث إن 10% من 
السكان فقط لديهم إمكانية الدخول إلى شبكة 

اإلنترنت.
وحضر في أيلول 2011 خمسون من البحارة وعمال 

الرصيف وصيادي السمك مؤتمر لمدة ثالثة أيام 
نظمه الـITF في توا ماسينا.

وسئل المشاركون عن ماذا يريدون من المؤتمر ومن 
نقابتهم. وكانت تقريباً إجاباتهم متشابهة. إنهم 

يرغبون بمعرفة حقوقهم كبحارة وكيف سوف 
يساعدهم انتسابهم للنقابة وللـITF في الحفاظ 

اإلجابات كانت  ❞
متشابهة: إنهم يرغبون 

بمعرفة حقوقهم 
كبحارة، وكيف سوف 

يساعد انتسابهم 
للنقابة في الحفاظ 

على تلك الحقوق.”

ليسلي هونسر، مشرفة التطوير والتدريب للمالحة البحرية، تشرح هنا كيف 
ساعد الـITF ومركز اتحاد العمال الفرنسي )CFDT( في تأسيس نقابة البحارة 

وعمال الرصيف وصيادي السمك )SYGMMA( في مدغشقر
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على تلك الحقوق.
 ITFوكان أول يومين في المؤتمر للتعريف بالـ

وبحملة أعالم المواءمة وحقوقهم المنصوص 
عليها في االتفاقيات الدولية وعن اتفاقية العمل 

البحري الجديدة، باإلضافة إلى ما تحتويه 
اتفاقيتهم الجماعية وكيفية التأكد من تطبيقها.

 ITFكما استمع المشاركون إليجاز عن ميثاق الـ
للبحارة وعن جزء من سياسة الـITF الجديدة التي 

تبناها في مؤتمر مكسيكو سيتي 2010 حول سفن 
أعالم المواءمة، وتم التأكيد للمشاركين بأن نقابة 

SyGMMA تفي اآلن بالتزاماتها النقابية المنصوص 
عليها في الميثاق.

وكانت جلسات المؤتمر بشكل عام باللغة 
الفرنسية، وقام لوسين بالترجمة من الفرنسية 

إلى اللغة المدغشقرية ألولئك الذين لم تسعفهم 
لغتهم الفرنسية بشكل كبير. وكان هنالك تمثيل 

لألدوار باللغة اإلنجليزية بالنسبة للبحارة وذلك 
لممارسة طرح األسئلة حول حقوقهم عندما 

يتعاملون مع ضباط ال يتكلمون إال اللغة 
اإلنجليزية. وكان األداء مميزاً، حيث قام المشاركون 

بتمثيل أدوار القبطان والبحارة.
واستمع أيضاً إلى شهادات من أولئك الذين شاركوا 

في اإلضراب بما فيهم أحد البحارة الـ 19 الذين 
 ITFتسلموا رواتب عن سبعة أشهر بمساعدة الـ

ونقابة SyGMMA بعد عام كامل من النضال. 
وكانت هنالك أيضاً خطبة شجاعة من أحد األرامل 

التي ساعدتها النقابة بالمطالبة بالتعويض بعد 
أن فقد زوجها في البحر.

كانت هنالك مظاهر تقدير مثيرة خالل اليوم و 
األخير للمؤتمر.

أوالً، قام المشاركون بتبادل األفكار خالل 
جلسة عن التنظيم النقابي قادها لي كاش من 
برنامج الـITF لتطوير نقابات المالحة البحرية.

انتهى اليوم بمشاركة غنائية جماعية وبصوت 
واحد من المشاركة وكان ذلك مؤثراً جداً. وقاموا 

بذلك بأداء مثير، حيث قاموا بغناء بعض األناشيد 
النقابية بما فيها "التضامن لألبد" وهي األنشودة 

.ITFالمفضلة في اجتماعات الـ
وعبر المشاركون خالل اليوم عن رغبتهم برؤية 
نقابة SyGMMA منظمة تنظيماً جيداً وفعالة 
ومتحمسة. وكان هنالك إجماع باالتفاق على أن 

مشاركتهم الفعالة كانت ضرورية لقلب 
خططهم إلى واقع.

وتحدث ماريو راكوتو ندرا مانانا وهو سكرتير النقابة 
في توما سينا عن العمل الذي ابتدأه في عمل 

اإلحصاءات عن العاملين في الميناء، بحيث يدرك 
المشاركون أهمية المعلومات لزيادة قوة النقابة.
واتفق الجميع بأن ورشة العمل األولى هذه أثبتت 
األهمية التي يعطيها الـITF لدعم الديمقراطية 

والنشاط وتنظيم النقابات مثل ما حصل مع نقابة 
SyGMMA وبالتزام المسؤولية وزيادة الناشطين، 

فإن الـITF يعتقد بأن نقابة SyGMMA سوف تكون 
مثاالً لنقابات النقل األخرى في المنطقة وأبعد من 

ذلك.

يسار: المشاركون في المؤتمر التدريبي الذي نظمه الـITF في 
 ITFتواما سينا. المتحدث )الصورة في األسفل( هو مفتش الـ

فرانكويس سايلو.
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 لـ توم هولمر
 ITFمسؤول صندوق بحارة الـ

هل زرت يوماً مركزاً للبحارة؟ هل حصل 
وإن ركبت يوماً من سفينتك حافلة 
من حافالت البعثة؟ أو قمت بإجراء 

اتصال هاتفي أو استخدام اإلنترنت 
بينما أنت في الميناء؟

إذا حصل أي من ذلك، فإنه من المرجح 
أنك استفدت من مزايا المنح التي يقدمها صندوق 
بحارة الـITF. انظر إلى الملصقات واللوحات - إنها 

أموال البحارة التي ساهمت في تقديم تلك 
الخدمات.

إن صندوق بحارة الـITF يشكل جانب المعونة 
الخيرية للـITF. إننا نقوم بتمويل مشاريع من 

شأنها مساعدة البحارة وعائالتهم. والصندوق ال 
يقدم أمواالً بشكل مباشر للبحارة، ولكننا نقدم 

الخدمات التي تالئمك عند الخطوط األمامية، 
وتوفر وسائل النقل عند الموانئ والمبيت.

وبحلول عام 2011 فإنه قد مضى على تأسيس 
الصندوق ثالثون عاماً. وخالل تلك الثالثة عقود قمنا 

بتنفيذ مشاريع في 92 دولة مختلفة لصالح 

البحارة، وأنفقنا أكثر من 200 مليون دوالر أمريكي 
لتوفير مرافق لنتأكد من الترحاب بك حول أنحاء 

العالم.
إننا ندرك تماماً أنكم أصحاب مهنة ولستم بحاجة 

للصدقة. ومع ذلك، فإننا ندرك أن بعض الخدمات 
التي نعتبر وجودها من المسلمات عند الشاطئ لم 
توجد ألجلك: مكالمات هاتفية بأسعار معقولة مع 

العائلة، زيارة سريعة للتسوق، نادي أو مكان 
للعبادة، أو وجود شخص لمساعدتك بتلك األشياء 

إذا ما تعذر عليك مغادرة السفينة. ربما يكون من 
المريح أحياناً أن تتحدث مع شخص ال يعمل معك 

على نفس السفينة.
إننا نرغب بتحقيق تلك األساسيات في العديد من 

الموانئ حول العالم، وكل الشكر لكل الذين 
يعملون لتحقيق نفس الهدف.

مركز جديد في تايتشونغ
افتتح في عام 2011 مركزاً جديداً للبحارة في 

تايتشونغ.
والمشروع هو للنقابة الوطنية لرجال البحر 

الصينية وللبعثة الدينية في البحر ويهدف إلى 
توفير خدمات اتصاالت للبحارة عند الميناء 

توم هولمر من صندوق بحارة الـITF )الثالث 
من اليسار( يلتقي بوزير الشحن البحري في 
بنغالدش شاه جاخان )الوسط( في آذار 2011 

بهد االتفاق على وضع ضريبة ميناء تنفق على 
الرعاية االجتماعية للبحارة في بنغالدش. 
وجاء االجتماع بعد افتتاح مركز استراحة 

البحارة في ميناء تشيتا غونغ في بنغالدش، 
حيث افتتح المركز السكرتير العام لمنظمة 
المالحة البحرية الدولية ميترو بولص. ويظهر 

في الصورة أيضاً سكرتير الشحن البحري 
عبد المنان هوالرد )الثالث من اليمين 1، بازلور 

رحمت وهو المدير العام لمديرية الشحن 
البحري )الثاني من اليسار(، إمداد الحق 

تشوردي وهو رئيس اللجنة الدولية للرعاية 
االجتماعية للبحارة في جنوب آسيل )يمين(، 

شفيق الرحمن وهو رئيس جمعية رجال البحر 
في بنغالدش )الثاني من اليمين(، ومفضل قادر 
من مديرية رعاية الهجرة ورجال البحر )يسار(.

االلتقاء بمسؤول الشحن
البحري في بنغالدش

بأن صندوق طوارئ البحارة وجد لمساعدة البحارة في حال تعرضهم لظروف صعبة. ويمنح الصندوق 
مساعدات عاجلة لغاية 5000 دوالر أمريكي في حالة تعرض البحارة لظروف طارئة.

وقد ساهم بشراء تذاكر طيران ألقارب بحارة كي يزوروهم في المستشفيات، وقدم المساعدة لبحارة 
واجهوا مشاكل مع القانون وكانوا بحاجة للطعام وللسكن بسبب ظروف خارجة عن نطاق 
السيطرة في دول أجنبية. والمدخل للتمويل هو من خالل مفتشي الـITF،     في الموانئ وأي 
مؤسسات رعاية اجتماعية حسنة النية، لذلك فإنه من المهم أن تتصل بهم وأن تشركهم 

.TK ومن مؤسسة ITFبقضيتك إذا أردت المساعدة. ويمول الصندوق من صندوق بحارة الـ

هل تعرف؟

يمين: في ميناء إل أي، 
الحافلة الجديدة لزوار 

السفن أمام مركز 
البحارة

يسار: مركز استراحة 
البحارة الجديد في 

تشينا غونغر، افتتح 
عام 2011

ITFصــنــدوق بــحـــــــــــارة الـــــ

ــك صــنـــــدوق الــبــحــارة؟ مـــاذا يــقــدم ل
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وبالقرب من المرسى.
وباستطاعتهم أن يقلوك بحافالتهم وتوفير وسائل 
تسلية جيدة في المركز ومن ثم إيصالك للسفينة 

بعد ذلك.
وقام المركز حديثاً بتقديم منحة إلى بعثة رجال 
البحر األلمانية وإلى مركز ستيال مارس في ميناء 
سانتوس البرازيلي وذلك لشراء حواسيب جديدة 

وأثاث. وواجه البحارة صعوبة في األيام الماضية في 
مغادرة السفينة عند ذلك الميناء، ولكن ذلك ال 

يمنع من زيارة السفن.
وذكر أحد زوار السفينة: "إنني أقوم بهذا النشاط 

بعناية فائقة، ألن زيارة السفن تمكنني من االتصال 
بأشخاص من دول وثقافات وأديان ولغات مختلفة".

في عام 2011 قدمنا منح لشراء حافالت في 26 
ميناء امتدت من بالي إلى ترينيداد، وقدمنا منح 

لتحسين 12 مركز بحارة امتدت من البرازيل إلى 
توفالو، وقمنا بشراء األثاث لمراكز في الفلبين 

وشراء ألعاب  إلى مراكز في ألمانيا.
وقمنا بدعم أكثر من 90 مشروع مختلف: وكلها 

منحت لمساعدة البحارة. وهنالك برنامج مدعوم 
من الصندوق لتحسين مرافق الرعاية االجتماعية 

للبحارة في كل من إندونيسيا وتايوان وتايالند 
وسنغافورة وماليزيا وكمبوديا والفلبين. ويشرف 

على البرنامج اللجنة الدولية للرعاية االجتماعية 
للبحارة )ICSW(. وقام حديثاً المنسق اإلقليمي للـ
ICSW، ينومان بودياسا، بزيارة إلى مانيال حيث قام 

بتسليم حواسيب وحافلة إلى جمعية أصدقاء 
رجال البحر المسيحية هنالك. وتستخدم تلك اآلن 

لخدمة البحارة الذين يأمون مانيال، وهي موطن 
تواجد أكبر عدد بحارة في العالم.

ونقوم أيضاً بمساعدة الناس الذين يساعدوكم. 
وقد قمنا بالدفع لدورات تدريبية لمدراء مراكز 

البحارة وللقسيسين في الموانئ، وقدمنا مكافآت 
لتشجيع الشركات والموانئ لتقديم خدمات 

اجتماعية مميزة للبحارة من خالل مكافآت الرعاية 
االجتماعية التي يقدمها برنامج ICSW، وعقد 

حفل تسليم المكافآت في كانون األول 2011 
برعاية منظمة العمل الدولي.

دورة لمدة أسبوع في سنغافورة
عقدت حديثاً دورة تدريبية في سنغافورة للعاملين 

بالرعاية االجتماعية. وتم تشجيع المشاركين خالل 
ذلك األسبوع للتدرب على التخطيط وإعداد 

الموازنة وعلى القيام بزيارات يومية للسفن وعمل 
صداقات مع البحارة في الموانئ. وقال روي بول من 

صندوق بحارة الـITF أن زيارة السفن "كانت بقصد 
عمل صداقات، والتي ستؤدي إل عالقات مما يعني 

أن لدينا شراكة عمل مع أولئك في مجتمع المالحة 
البحرية".

واعتبر المشاركون بالدورة أن عالم الشحن البحري 

وصحة البحارة واستخدام نشرات الحمالت الصادرة 
عن الـICSW وفيروس نقص المناعة/ اإليدز في 

قطاع النقل، هي القواعد الذهبية لنجاح مراكز 
البحارة والتعامل مع المتطوعين. وكانت هنالك 

محاضرة مؤثرة جداً عن البحارة الذين تم نسيانهم، 
حيث يتقاضون رواتب زهيدة في قطاع صيد السمك 

ويتعرضون إلى معاملة سيئة وانتهاك لحقوقهم.
وال زال أمامنا الكثير من العمل. فنحن ال نعمل 

فقط لتحسين مرافق البحارة في الموانئ، ولكنا 
نعمل كي نتأكد من أن أموالنا تنفق لتحسين حياة 

البحارة وعائالتهم من خالل معالجة القضايا 
الصحية وتأثيرات هجمات القرصنة والوحدة 

والبلطجة والتحرش وقلة أو توفر وسائل اتصاالت 
بتكلفة معقولة. إن كرم النقابات وتعاون اآلخرين 

في القطاع سوف يساعدنا على توفير بيئة أفضل 
للبحارة.

قم بزيارة موقعنا لتتعرف على طبيعة 
عمل صندوق بحارة الـITF ولإلطالع على 

قائمة بالمنح التي قدمها الصندوق:
www.itfglobal.org/seafarers-trust 

ونفضل أن تترك تعليق على مدونة 
صندوق بحارة الـITF. فال بد أن يكون 
هنالك ما تود التعليق عليه. ونرحب 

بتعليق أي بحار على البريد اإللكتروني : 
trust@itfglobal.org

قم بزيارة مواقعنا اإللكترونية
وأعِط رأيك

... الدول التي نفذت بها مشاريع بتمويل من 
صندوق بحارة الـITF على مر الـ 12 شهر 

الماضية

البرازيل، كولومبيا
ألمانيا، إندونيسيا

ماليزيا، الفلبين
سنغافورة، تايوان

تايالند، ترينيداد وتوباغو
توفالو، فيتنام

ITFصــنــدوق بــحـــــــــــارة الـــــ

زيارة لسفينة في أبيدجان، ساحل العاج، 
وهي خدمة ممولة من الصندوق أيضاً

أبينجا تاجييت، 
مديرة مركز البحارة 

في سري راتحا، 
تايالند

االستمتاع بخدمة 
اإلنترنت في مركز 

هامبورغ
ألتونا، ألمانيا

ــك صــنـــــدوق الــبــحــارة؟ مـــاذا يــقــدم ل



☎
 لـ عاصف ألطاف

منسق قضايا فيروس نقص المناعة/ اإليدز

ـعتبر البعض من مجموعات العمال على وجه ت 
التحديد معرضة لإلصابة أو نقل فيروس نقص 
المناعة بسبب طبيعة عملهم. وظروف عمل 
البحارة - وهم مجموعة من العمال تتنقل بشكل كبير 

ومعظمهم من الرجال في سن الفوران الجنسي ويعملون 
بعيداً عن أماكن سكناهم لفترات طويلة - قد تجعل 

سلوكهم مشوب بشيء من الخطورة.
وفي الوقت نفسه، فإن طبيعة عملهم قد تجعل من 

الصعب عليهم الحصول على المعلومات عن الوقاية من 
فيروس نقص المناعة وعن الخدمات الطبية المرتبطة 

بذلك.
وبينما ركزت معظم األبحاث على عمال النقل العاملين 

على اليابسة، فإن الدالئل تشير إلى زيادة نسبة إنتشار 
فيروس نقص المناعة بين البحارة مقارنة بأقرانهم في 
المجتمع الذي انحدروا منه. وتشير الدراسات أيضاً إلى 

قلة المعرفة لدى البحارة عن انتشار وعوامل الخطر 
لفيروس نقص المناعة.

وقدرت دراسة مشتركة قامت بها وكالتا UNICEF و 
UNAIDS التابعتان لألمم المتحدة بأن نسبة البحارة 

الحاملين لفيروس نقص المناعة في منطقة ميكونغ 
جنوب شرق آسيا قد تصل إلى 22%. وذكر تقرير للـ 

UNAIDS صدر عام 2007 بأن 35% من حاالت العدوى 
بفيروس نقص المناعة في الفلبين هي بين العمال 
العاملين خارج البالد وأن 33% من بين أولئك هم من 

البحارة.
وقد شهد وباء فيروس نقص المناعة/ اإليدز العالمي 

نجاحاً متميزاً فيما يتعلق بالوقاية والعالج خالل الـ 30 
سنة الماضية، إال أن عدد الحاالت الكلي الجديدة لإلصابة 

بفيروس نقص المناعة ال زالت مرتفعة وبمعدل 7000 
حالة يومياً. وبناًء على آخر تقديرات للـ UNAIDS، فقد كان 

هنالك 34 مليون شخص يعيشون مع فيروس نقص 
المناعة وتوفي من بينهم ما يقارب من 30 مليون شخص 

من بينهم بسبب أعراض اإليدز.
ويصر الـITF على اعتبار قضية فيروس نقص المناعة/ 
اإليدز قضية نقابية. ونؤمن بأن مكان العمل هو البوابة 

للحصول على الوقاية والعالج والعناية.
وأصبح التدريب على قضايا فيروس نقص المناعة/ اإليدز 

.ITFجزء من التدريبات يتلقاها مفتشو الـ

بمناسبة يوم اإليدز العالمي 2011، نظمته نقابة البحارة 
اإلندونيسية،  كيا توان بيالوت

سوف يطلق الـITF خدمة هاتف الخط الساخن على 
مدى الـ 24 ساعة ولكل أيام األسبوع، بحيث يتمكن 

البحارة العاملون على سفن أعالم المواءمة من سهولة 
الوصول إلى دعم الـITF الممتد حول العالم وإلى شبكة 

المساعدة.

خط هاتف المساعدة الذي يقدمه الـITF سوف يكون 
عالمياً، وذا مرجعية واحدة، بحيث يقوم عمال المقاسم 

الذين يتكلمون لغات متعددة تقديم النصائح األولية 
وتحويل المشاكل والتساؤالت إلى الجهات المعنية في 
الـITF التخاذ الالزم. والجهات المعنية تشمل أكثر من 

130 مفتش للـITF متواجدين في موانئ حول العالم.

وبإمكان البحارة أيضاً تلقي المساعدة والنصح من 
مكتب الـITF الرئيسي في لندن أو من نقابات المالحة 

المنتسبة له في أكثر من 150 دولة.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الـITF ونقاباته يحافظون على 
عالقات تعاونية مع وكاالت الرعاية االجتماعية للبحارة 
الغير ربحية ومع وكاالت المالحة البحرية الحكومية 

حول العالم.

خط الـITF لتقديم الدعم عالمياً
ـ 24 ساعة وسبعة أيام في األسبوع مساعدة البحارة على مدار ال

ً  ق����ري����ب����ا

ً ج�������������دا



حامل لفيروس نقص 
المناعة، ولكن ...

وقريباً سوف نقوم بتوزيع نشرات ومنشورات خاصة 
بفيروس نقص المناعة/ اإليدز، والتي صدرت من 

خالل مشروع المعلومات الصحية للبحارة، على 
مراكز البحارة حول العالم.

ويتزايد بشكل منتظم عدد نقابات الـITF للبحارة 
التي تعتمد برامج حول فيروس نقص المناعة/ 

اإليدز في أماكن عملها، سواًء كانت تقوم بذلك 
منفردة أو بالتشارك مع نقابات أخرى.

● بدأت نقابة أسويشن سنديكال ماكويناس دي 
ال مارينا مير سنتي المكسيكية ببرنامج لرفع 

مستوى الوعي حول فيروس نقص المناعة 
للمرشحين في مدرسة تامبيكو البحرية، ولديها 

خطط لتوسعة نفس البرنامج ليشمل كل 
المدارس البحرية في المكسيك.

● وتقوم نقابتا كتوان بيالوت اإلندونيسية ونقابة 
البحارة النرويجية بتنظيم جلسات تثقيفية حول 

فيروس نقص المناعة قبل انطالق الرحالت. كما 
تقومان بتنظيم جلسات تثقيفية حول فيروس 

نقص المناعة/ اإليدز ألعضاء عائالت البحارة.
● تقوم دائماً وبانتظام لجنة الشباب في النقابة 

الوطنية للبحارة في الهند بإطالق حمالت توعية 
حول فيروس نقص المناعة في أماكن مختلفة في 

الهند.
● قامت نقابة عمال نقل المالحة البحرية 

األوكرانية في يوم اإليدز العالمي هذا العام، بتنظيم 
حملة للترويج إلى ممارسة الجنس بطريقة آمنة، 

حيث استهدفت الحملة طالب المالحة البحرية 

في أكاديمية أوديسا للمالحة البحرية والتي يرتادها 
ما يقارب من 4000 طالب.

● قامت نقابة رجال وضباط البحرية الفلبينية 
بإصدار كتاب فكاهي عن فيروس نقص المناعة/ 

اإليدز "مغادرة الشاطئ"، ويتحدث الكتاب عن 
العوامل الكامنة وراء اإلصابة بفيروس نقص 

المناعة بينما هم في البحر، وكيفية الوقاية من 
العدوى وكيفية العيش والعمل في حالة اإلصابة 

بالفيروس.
وطالما أن الناس ال يعانون فقط من نقص 

المعلومات الصحيحة، ولكنهم أيضاً يعانون 
بسبب االعتقادات الخاطئة وضغط الخجل 

والحرمان، فإنه ال يمكن مقاومة الخوف الذي 
يساهم في خلق وصمة العار.

وتعمل النقابات والـITF بشكل جاد لمقاومة 
التمييز الذي يعاني منه العمال الحاملين 

للفيروس.

كسر حاجز الصمت
كان ليتون ساها شاب في الـ 33 من العمر 

من بنغال الغربية في الهند، بحاراً في 
السابق. ولكن حياته تغيرت بشكل كامل 
عام 2004 عندما تبين في الفحص الطبي 

أنه حامل لفيروس نقص المناعة.
لم تقدم له اإلستشارة ورفض من العمل. 

وحاول عبثاً الحصول على عمل مع شركات 
أخرى قائالً لهم أن باستطاعته عمل كل ما 

هو متوقع من البحار.
بعد ذلك قرر اإلفصاح علنياً عن حالته، ومنذ 
عام 2009 ابتدأ العمل مع الـITF لمساعدة 

البحارة في كفاحهم ضد فيروس نقص 
المناعة.

ويوجه ساها رسالة قصيرة إلى كل البحارة: 
"تعرف على الحقائق األساسية الخاصة 

بفيروس نقص المناعة/ اإليدز. وقاوم وصمة 
العار والتمييز. مارس الجنس بشكل آمن وال 

تنَس أن تخبر أصدقائك عن هذا الفيروس 
المعدي والمميت. وبالتأكيد سنتمكن يوماً 

ما من السيطرة على فيروس نقص 
المناعة/ اإليدز".

العودة إلى البحر
تم االتصال من قبل بحار هندي، والذي رفض 
توظيفه من قبل العديد من الوكاالت ومالك 

السفن لفترة طويلة من الزمن بسبب 
حملة لفيروس نقص المناعة.

وتمكن الـITF من االتصال بمالك سفينة ذا 
سمعه حسنة والذي بدوره وافق على 

مقابلة البحار. وتمكن من الحصول على 
عقد، حيث تم تقييمه فقط بناًء على 

المقدرة والمؤهالت وليس بناًء على وصمة 
العار المالصقة لفيروس نقص المناعة.

وتمكن البحار منذ ذلك الحين من تجديد 
عقده، وأكد المالك أن حالة البحار بقيت 

سرية بالكامل.
وتمكن البحار من االستمرار في تقديم 

الدعم المالي لعائلته، والتأكد من تمكنه 
من المحافظة على صحته، والعمل 

واالجتماع بأصدقائه وزمالئه.
ويؤمن الـITF بأن اختيار الموظفين بناًء على 

حالتهم الخاصة بفيروس نقص المناعة 
غير مقبول نهائياً وهو أيضاً غير قانوني في 

كثير من الدول.
وإذا رفض البحارة من التعيين بسبب 

حملهم لفيروس نقص المناعة، فإن عليهم 
.ITFاالتصال بنقابتهم أو بالـ

أماكن العمل هي بوابات ❞
للوصول إلى الوقاية 

والعالج والعناية."

المرشحون يشاركون بالحملة في أكاديمية أوديسا الوطنية للمالحة البحرية في أوكرانيا

فيروس نقص          المناعة/ اإليدز
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ــوف ــة  الخ مكافح
ـــز ـــي ـــي ـــم ـــت وال
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www.itfseafarers.org
محطتك للتوا�صل على االنترنت!

إبق على إتصال

– اختر اللغة الصينية، 
الروسية،اإلسبانية أو 

اإلنجليزية

موقع إلكتروني للبحارة 
يمكنك الوثوق به

❖  تعرف على حقوقك
❖ أحصل على معلومات عن السفينة   

التي تعمل على متنها  

❖ تعلم كيف تحصل على مساعده أثناء األزمات
❖ تعرف على ما يمكن للنقابة أن تقدمه لك

❖ تواصل عبر اإلنترنت مع زمالئك البحارة
ITF قم باالتصال بالـ ❖

حقوقك ❖ أخبار المالحة البحرية ❖ اتصل بالـITF ❖ النصيحة حول الرواتب والوظائف والسالمة ❖ التحقق من 
السفينة ❖ ملفات الميناء ❖ أعالم المواءمة ❖ مدونة المفتشين ❖ دردشة للطواقم ❖ المنتديات ❖ حقوقك

نصائح حول 

القرصنة ونجاة 

الرهائن

قم بتحميل 

 ITF دليل الـ

'ميثاق البحارة'

نسخه تحتوي 

على نص فقط في 

حال وجود إنترنت 

ذا سرعه بطيئه
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صيادو السمك

ـان للعولمة وزيادة االستهالك البشري لألسماك تأثيراً ك 
كبيراً على هيكلة قطاع صيد السمك، وتعمل العديد 

من الشركات اآلن على أسس تكاملية وتجارية. وذلك 
يعني القيام بالصيد، وتجهيز األسماك، وإعداد السمك للبيع 

بالتجزئة.
لذلك فإن هذا النهج المشترك بين الـITF والـIUF - الممثلة 

للنقابات داخل منظومة توزيع األسماك والنقل وقطاعات تجهيز 
المواد الغذائية - على قدر بالغ من األهمية.

وأصبحت الحاجة ماسة للتنظيم النقابي، وذلك ألن القوة العاملة 
المنظمة نقابياً هي أقل من 1% بين صيادي السمك في قطاع صيد 

السمك التجاري، ناهيك عن عدم شملهم باتفاقيات جماعية.
ويجب أن يستفيد عمال صيد السمك من بعض اتفاقيات منظمة 

العمل الدولي )ILO(، والتي حديثاً تم دمجها في اتفاقية الـILO رقم 
188، والتي بناًء على أقوال الـILO تهدف إلى التأكد من أن يحصل 

صيادو السمك على نفس المستوى من الحماية الذي  يتلقاه 
البحارة.

وتم تمرير اتفاقية الـILO رقم 188 عام 2007، إال أنه ومع نهاية عام 
2011 كانت قد صدقت من دولتين فقط.

ومن المهم أيضاً مالحظة - وكما ذكرت تقارير لمنظمة المالحة 
البحرية الدولية - وفاة 24.000 عامل سنوياً في قطاع صيد 

السمك. بينما شكلت بعض المخاطر المهنية المرتبطة بصيد 
السمك عوامل ساهمت في كثرة الوفيات، وفي الوقت نفسه 

ساهم عدم تطبيق المعايير المحلية والدولية أيضاً عامالً هاماً في 
زيادة عدد الوفيات.

ومن الناحية النظرية فإن ظروف العمل لقطاع تجهيز السمك هي 
مشمولة بمعايير التوظيف والسالمة المحلية.

ولكن الواقع أن ظروف العمل تتعرض للضغط من المصانع على 
الغالب في الدول النامية، حيث يشعر الكثير من العمال بالضعف 

والخوف للمطالبة بحقوقهم.

انطلقت في كانون الثاني 2011 حملة عالمية لتنظيم قطاع صيد السمك 
.)IUF( وبين النقابة الدولية لعمال المواد الغذائية ITFوذلك بعد اتفاق بين الـ
وتوضح ليز بالك شاو، رئيسة البرنامج، الفكرة الكامنة وراء الحملة، والتي 

تهدف إلى توفير الحماية لمزيد من العمال في القطاع من خالل اتفاقية 
جماعية يتم المفاوضة عليها من قبل نقابة.

ولكن توجد في أوروبا وأمريكا الالتينية حمالت رائعة للفوز بحقوق 
وباالعتراف النقابي، و 85% من االستهالك العالمي لألسماك يتم 

تجهيزها في منطقة آسيا/ الهادئ.
الزيارات الميدانية األخيرة بينت وجود ظروف عمل مروعة: 

● 1300 عامل بال قفازات لسلخ وتنظيف وإزالة العظام عن 
األسماك.

● قوة عاملة قدرها 400 شخص دون رواتب منتظمة أو أي منافع 
أخرى، ويتم إبالغهم للقدوم للعمل عن طريق الرسائل النصية.

● عمال يعملون في درجات حرارة من -15 م - 30 م دون وجود 
مالبس واقية من اآلثار الصحية.

● وجود اتفاقية توظيف وطنية غير رسمية لقمع أي محاوالت 
من العمال لالنضمام لنقابة، وتشمل عمليات القمع ابتزاز العمال 

كي يتركوا النقابة.
وهنالك أيضاً عنصر هام في برنامج الـITF/IUF - وهو الجانب 

االجتماعي والبيئي. وهنالك نقاش كبير عالمي حول إدامة السمك 
كمصدر للغذاء. وتحتاج النقابات للعمل مع منظمات أخرى 

للتأكد من دمج معايير العمل في حمالتهم.

حمالت نقابات الـITF/IUF تهدف إلى:
● تحييد الممارسات المناهضة للنقابات والممارسات التي 

ترمي إلى إبعاد العمال عن النقابات داخل الشركات متعددة 
الجنسيات في قطاع صيد السمك التجاري وفي قطاع تجهيز 

األسماك.
● بذل جهد ووضع ضغوطات بالتعاون مع مجموعات 

الضغط والمنظمات األخرى، على الحكومات وعلى الشركات 
متعددة الجنسيات لمكافحة صيد السمك غير القانوني وغير 

.)IUU( المنظم وغير المبلغ عنه
● الضغط لتصديق اتفاقية الـILO رقم 188.

األهداف الرئيسية

من الصيد إلى 
بيع التجزئة:
بحاجة إلى 
نفوذ نقابي 

أكبر.

أكبر سوق سمك في العالم 
في توسكوجي، طوكيو.
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إبق على إتصال

– اختر اللغة الصينية، 
الروسية،اإلسبانية أو 

اإلنجليزية

❞ 
عدم تطبيق 

المعايير 
المحلية 
والدولية 

شكل أيضاً 
عامالً هاماً 
وراء حوادث

الموت 
الشنيعة 

هذه."
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ضعت مبادئ الـITF التوجيهية أصالً عام و 
1994 لمساعدة النقابات العمالية 

المنتسبة للـITF عند توقيعهم على 
اتفاقيات جماعية للبحارة العاملين في قطاع 

السفن السياحية، وتمت مراجعتها عام 2011 وهي 
اآلن تشكل جزء من سياسة المالحة البحرية في 

.ITFالـ
وتأخذ المبادئ التوجيهية الجديدة بعين االعتبار 
الصكوك األخيرة المنصوص عليها لدى منظمة 

المالحة البحرية الدولية ولدى منظمة العمل 
الدولي. وهذا من شأنه التأكيد على أن االتفاقيات 

الجماعية الموقعة مع مشغلي السفن السياحية 
تتماشى مع متطلبات اتفاقيات العمل والمالحة 

البحرية.
وعلى وجه التحديد، فإن توصيات اتفاقية العمل 

البحري 2006 مدمجة اآلن في مبادئ ميامي 
التوجيهية وسوف توفر منافع للبحارة فيما يتعلق 

بظروف المعيشة وشروط التعاقد المنصوص 
عليها في اتفاقياتهم الجماعية.

ومن المهم جداً اآلن، أن يعرف كل العمال على متن 
السفن السياحية بأنهم بحارة. وهذا يعني أن 
الشروط التعاقدية يجب أن تكون متجانسة، 

بحيث تشمل المنافع التي يتمتع بها الطاقم 
البحري كل العاملين على متن السفن السياحية - 

حيث كان العديد منهم سابقاً مشمول بعقود 
تنص على حقوق والتزامات مختلفة.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الـMLC تفرض شروط 
صارمة فيما يخص منظمة العمل وساعات 

االستراحة، وتضع سبل لتقديم الشكاوى تسمح 
للبحارة بكتابة التقارير عند عدم االلتزام بتطبيق 

شروط االتفاقية الجماعية، كما أنها تنظم وكاالت 
تزويد الطواقم التي تقوم بتزويد البحارة للعمل 

على متن السفن السياحية.
واألسباب وراء وضع مبادئ توجيه ميامي يعود إلى 

األوقات عندما برز سوق السفن السياحية كقطاع 
منافس قوي وغير منظم في سوق الشحن البحري 

فابريزو بارسيلونا من 
دائرة عمليات المالحة 

البحرية يشرح هنا عن 
 ITFتوجيهات سياسة الـ

الخاصة باالتفاقيات 
التي تشمل البحارة 
العاملين على متن 
السفن السياحية.

السفن السياحية 

حقوق جديدة ُضمنت في 
اإلتفاقيات الجماعية المحدثة

ما يقارب 92% من البحارة ❞
 العاملين على متن السفن 

السياحية مشمولين باتفاقية موافق 
".ITFعليها من الـ
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مقارنة مع القطاعات األخرى.
ولم يتمتع البحارة العاملين على متن السفن 

السياحية سابقاً بنفس الشروط التعاقدية 
كزمالئهم العاملين على أنواع أخرى من السفن.

فعلى سبيل المثال فإن طاقم الضيافة - في 
الخدمات الفندقية والدوائر المشابهة - بحاجة إلى 

اتفاقية تضمن لهم األمن الوظيفي وظروف عمل 
الئقة. ونتيجًة لذلك، فإن الجهود التي بذلتها 
النقابات المنتسبة للـITF في التفاوض على 

اتفاقيات مع مشغلي السفن السياحية قد جلبت 
منافع للبحارة لم تقتصر على الرواتب فحسب، 

ولكنها شملت أيضاً أشياء من بينها:
● مساحات أوسع لمرافق النوم على متن السفن، 

حيث صممت تلك المرافق تحديداً لراحة البحارة.
● تسهيالت خاصة بالنساء البحارة الحوامل.

● تنظيم أفضل ألنظمة وكاالت  توظيف 
الطواقم.

● طرق لتقديم الشكاوى والتحكيم من شأنها 
السماح للبحارة بالحضور في حال حصول نزاع 

صناعي.
● تقديرات الـITF تشير إلى أنه وبحلول العام 
2014 سيكون هنالك ما يقارب من 302 سفينة 

تعمل في قطاع السياحة - وسيكون العدد 40 إذا ما 
تم احتساب السفن السياحية الساحلية.

وبلغ عدد البحارة العاملين على متن السفن 
السياحية مع نهاية عام 2010 وفي أي وقت 

193.000. وعند حساب البحارة الذين هم في إجازة 
أو يتلقون التدريب أو مرضى أو في إجازة أمومة، فإن 

الرقم سيتراوح من 250.000 - 270.000.

يوجد أكبر عدد من أولئك البحارة على متن و 
السفن المسجلة في البهاما وبمجموع ما 
يقارب 58.000، ويلي ذلك 37.000 بحار على 
متن السفن المسجلة في بنما. ويلي ذلك مالطا 
)23.000 بحار(، إيطاليا )21.000(، برمودا )17.000(، 

هولندا )8.500(، المملكة المتحدة )6.000(، 
والواليات المتحدة )1.300(.

ما يقارب 92% من البحارة العاملين في قطاع 
السفن السياحية مشمولين باتفاقيات موافق 

عليها من الـITF وبناًء على مبادئ ميامي 
التوجيهية.

وتعهد الـITF بتزويدهم بكتيب االتفاقيات 
الجماعية. ويقوم باإلضافة إلى ذلك مندوبون من 

النقابات المنتسبة لنا بزيارات إلى السفن 
السياحية التي لديها اتفاقيات جماعية، وفي بعض 

الشركات يتم تخصيص ممثل عن النقابة على 
متن السفينة ليتعامل مع المشاكل الطاقم.

وال يوجد لدى الـITF والنقابات المنتسبة له حلول 
سحرية لكل مشاكل الطاقم. ولكننا نحتاج إلى 

سماع آرائهم حول القضايا التي تحتاج إلى 
 ITFمعالجة. قم باالتصال بالنقابة في بلدك أو بالـ

كي نتمكن من مساعدتك.

السفن السياحية 

الـــبـــحـــارة 
اإلتــــــصــــــاالت

 و

ـالرغم من التقدم في االتصاالت الرقمية وتزايدها على ب 
اليابسة، إال أن خدمات اإلنترنت ال زالت محدودة في البحر. 
لذلك فإن البحارة يعتمدون على هواتف األقمار الصناعية 

لالتصال بعائالتهم إذا ما تمكنوا من دفع تكلفة تلك االتصاالت.
وتقول دراسة مدعومة من الـITF بأن:

الرسائل اإللكترونية تستخدم بشكل كبير في المنازل وعند 
الميناء، حيث ذكر 80% من البحارة بأنهم يتمكنون من استخدام 
اإلنترنت أثناء إجازات مغادرة الشاطئ، وقال 95% بأنهم يتمكنون 

من استخدام اإلنترنت أثناء تواجدهم في منازلهم. 
وظهرت تلك النتائج في تقرير "البحارة واالتصاالت"، والذي موله 

صندوق بحارة الـITF وتحت إشراف البروفيسور إيرول كافتشي. وقام 
بالبحث معهد أبحاث الحياة العملية في جامعة لندن، وقام 

باالستفتاء باحثون من بلجيكا وهولندا وتركيا والمملكة المتحدة.
وشارك في الدراسة أكثر من 1.000 بحار من 58 دولة مختلفة، وقام 

الـITF بنشر النتائج عام 2011.
وكان من بين النتائج:

● ما يقارب من 80% من البحارة من بينهم 97% من البحارة غير 
الضباط قالوا أنهم ال يتمكنون من استخدام اإلنترنت بينما هم في 

البحر.
➡عندما تتوفر خدمة اإلنترنت أثناء التواجد في البحر، كانت 
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توصلت دراسة حديثة 
للـITF إلى أن

 اإلنترنت والهواتف 
النقالة وهواتف األقمار

 الصناعية قد غيرت 
طريقة اتصال البحارة

بالعائلة واألصدقاء 
والعالم الخارجي.
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واإلتصاالت البحارة 

التكلفة باهظة. 
● ارتفعت تكلفة استخدام البريد اإللكتروني على متن السفن 

ثالثة أضعاف منذ عام 2007، وبقي االستخدام محدود. وقال %52 
من البحارة و 68% من الرتب األخرى بأنه ال تتوفر لهم خدمة البريد 

اإللكتروني على متن السفن.
● اإلمكانية المحدودة الستخدام خدمة البريد اإللكتروني بينما 

في البحر، أدت إلى زيادة اعتماد البحارة على هواتف األقمار 
الصناعية.

● أكثر الوسائل التي يستخدمها البحارة لالتصال باألصدقاء 
والعائلة بينما في البحر: الهواتف من مراكز البحارة )%58(، 

.)%74( SMS والرسائل القصيرة ،)%الهواتف النقالة )82
● يستخدم تقريباً كل البحارة اإلنترنت بينما هم في بيوتهم 

لغايات متعددة بما في ذلك االتصاالت والتواصل االجتماعي وسماع 
األخبار والتحويالت البنكية وتحميل الموسيقى واألفالم واأللعاب.
● إمكانية استخدام البريد اإللكتروني على متن السفينة من 

قبل الضباط أكبر بكثير منها عند الرتب األخرى.
● إمكانية استخدام البريد اإللكتروني من على متن السفينة 

يختلف أيضاً باختالف نوع السفينة - فعلى سبيل المثال، ال 
يتمكن 67% من البحارة على متن سفن النقل الضخمة و %65  

على متن سفن الشحن بشكل عام من استخدام البريد 
اإللكتروني.

● استخدام 70% من الذين ردوا على االستفتاء مواقع التواصل 
االجتماعي، وكان ألفيس بوك أكثرها استخداماً، بينما استخدم 

.QQ 78% من البحارة الصينيين موقع
● الضباط في األغلب أكثر استخداماً بكثير من الرتب األخرى 

سواًء من المنازل أو من البحر لإلنترنت والهواتف النقالة ولمواقع 
التواصل االجتماعي. فعلى سبيل المثال يستخدم 82% من 

الضباط اإلنترنت يومياً بينما هم في منزلهم مقارنًة بـ 39% من 
الرتب األخرى.

استفتاء للـITF يبين زيادة كبيرة في اســـتخدام اإلنترنت 
ــر محدود ــي البح ــت ف ــتخدام اإلنترن ــى اس ــن يبق ولك

➡

استخدام اإلنترنت في مركز للبحارة في ميناء أبابا في مدينة الغوس، نيجيريا.

العدد

% االتصال من مراكز 
87185البحارة

استخدام الهواتف 
84282النقالة

استخدام الرسائل 
76174القصيرة

االتصال من الموانئ 
63761)هاتف عمومي(

59458

استخدام هواتف 
56655األقمار الصناعية

45745

الرسائل/ البطاقات 
293البريدية

-2ال أقوم بأي اتصال

141أخرى

كيف تتصل 
بالعائلة بينما أنت 

على متن 
السفينة 

)عدد الذين 
استجابوا مع 

االستفتاء 1023(

استخدام 
اإلنترنت 

بينما في 
البحر 

)عدد الذين 
استجابوا مع 

االستفتاء 
)991

إمكانية 
استخدام 

خدمة البريد 
اإللكتروني

عوائق االتصال مع 
العالم الخارجي 

بينما هم على 
متن السفينة

)عدد الذين 
استجابوا مع 

االستفتاء 1007(

%العدد

80081ال يمكنني استخدام اإلنترنت

263يومياً

253مرتان في اإلسبوع

121عدة مرات في الشهر

91نادراً

11912ال استخدم اإلنترنت

%العدد

74174إمكانية استخدام وسائل االتصاالت

68568تكلفة االتصاالت

42642توفر الوقت

959أخرى

475ال يوجد

الضباط )العدد 368(الرتب األخرى )العدد 561(

102 )28%(379 )68%(ال يمكن

88 )24%(64 )11%(نعم، كل عضو من أعضاء الطاقم لديه بريد إلكتروني خاص

103 )28%(28 )5%(نعم، بالرغم أنه ليس لدي بريد إلكتروني خاص

22 )6%(63 )11%(نعم، باستطاعتي اإلرسال ولكن ال يمكنني تلقي الرسائل

)%5( 27)%11( 41

14 )4%(34 )6%(نعم، ولكن تمنع المرفقات مع الرسالة

3 )1%(9 )2%(نعم، ولكنني ال أستخدم  الرسائل اإللكترونية 

نعم، ولكن يتم تحديدي بعدد معين من الرسائل المسموح إرسالها

استخدام البريد اإللكتروني 
عند الشاطئ

استخدام البريد اإللكتروني 
من على متن السفينة
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واإلتصاالت البحارة 

● تعتمد الرتب األخرى في األغلب أكثر من الضباط على الهواتف 
الموجودة في مراكز البحارة وعلى الهواتف العمومية أثناء اإلجازات 

عند الشاطئ.
● الضباط والرتب األخرى يتساوون في مستوى استخدام البريد 

اإللكتروني أثناء إجازات مغادرة الشاطئ.

قال البروفيسور كافيتي معلقاً على نتائج االستفتاء أن تأثير و 
استخدام اإلنترنت كوسيلة اتصاالت كان ذا أهمية مميزة 

جداً. وقال "إن تكلفة المعلومات واالتصاالت والتفاعل عبر 
اإلنترنت الرخيصة الثمن، توفر فرصة للنقابات العمالية لتحسين 

الخدمات ألعضائها وجذب األعضاء".
وأضاف: "بإمكان النقابات استخدام الصفحات اإللكترونية 

لتحسين الخدمات التي تقدمها ألعضائها وفي حل النزاعات 
الصناعية وفي تعزيز روابط المجتمع العمالي".

تم إعداد االستفتاء باللغة اإلنجليزية واللغة الصينية، ولكن 
المقابالت شملت أناساً يتحدثون لغات أخرى مثل اليونانية 

والهندية والروسية والتاجالوجية والتركية.

قام الـITF بتوفير نتائج االستفتاء 
والتقرير يمين على صفحة اإلنترنت 

ونسخة من المنشور ويمكن 
مشاهدتها على:

www.itfglobal.org/seafarers/
communicating-with-seafarers.cfm

استفتاء للـITF يبين زيادة كبيرة في اســـتخدام اإلنترنت 
ــر محدود ــي البح ــت ف ــتخدام اإلنترن ــى اس ــن يبق ولك

%العدد

االتصال من مراكز 
64163البحارة

استخدام الهواتف 
61560النقالة

استخدام الرسائل 
59959القصيرة

47747

االتصال من الموانئ 
47647)هواتف عمومية(

32131

24224

الرسائل/ البطاقات 
9710البريدية

323ال أقوم بأي اتصال

-8أخرى

كيف تقوم باالتصال 
باألصدقاء بينما تعمل 

على متن السفينة؟ 

)عدد الذين ردوا على 
االستفتاء 1023(

هذه النتائج تضع أمامنا – وكل نقابات  ❞
البحارة – تحدياً: ما هي أفضل طريقة 

لتقديم أفضل خدمة للعمال الذين 
يقضون فترات طويلة من حياتهم 

العملية في البحر ."

ــال  ــص ــى إت ــل إبـــق ع
مــــــع نـــقـــابـــتـــك

ـملت أيضاً االتصاالت بين ش 
البحارة ونقاباتهم 

الوطنية بعمق في دراسة 
الـITF. وتبين وجود رغبة لدى البحارة 

للبقاء على اتصال مع نقاباتهم، حيث 
أن ذلك مهماً جداً لحماية مصالحهم 

والحصول على بعض المزايا.
ولكن ظروفهم العملية تعني أنه 

وبالرغم من رغبتهم في البقاء على 
اتصال مع نقاباتهم، إال أن العالقة تبقى 

عن بعد.
الطريقة المفضلة للبحارة لالتصال 

بنقاباتهم الوطنية هي االتصال 
بمكاتب النقابة أو القيام بزيارتهم. ولم 

ترق لهم فكرة االتصال بالنقابات عبر 
البريد اإللكتروني أو اإلنترنت. ومع ذلك 
فإن األغلبية تعتقد بأن أفضل طريقة 

للنقابات لالتصال بالبحارة هي عبر 
البريد اإللكتروني.

زيادة في نسبة القراءة للمجالت 
المتعلقة بالبحارة واإلصدارات األخرى 

والمواقع اإللكترونية أثناء اإلجازات 
الشاطئية. وتبين قراءة نشرة بحارة الـ

ITF بانتظام من قبل العديد.
باإلضافة إلى ذلك، فهنالك عدد ال بأس 

به من البحارة عرفوا عن الموقع 
اإللكتروني لبحارة الـITF من خالل 

إصدارات الـITF والمنشورات 
والملصقات، إال أن الدخول للموقع كان 
محدود جداً. أما أكثر ما يجذب البحارة 

عند دخولهم للموقع هو األخبار 
المتعلقة بالسفن والبحارة وأخذ 

معلومات عامة عن أخبار البحارة 
والرعاية االجتماعية.

وكان نصف الذين ردوا على االستفتاء 
من أعضاء النقابات، إال أن ثلثهم فقط 

على اتصال دائم مع النقابات.
المعرفة بالـITF كانت عالية جداً، 

وبوجود 70% يواظبون على قراءة نشرة 
البحارة.

وتبين أن أفضل فرصة لالتصال بالبحارة 
إما أثناء تواجدهم في المنازل أو أثناء 

قضاء إجازات الشاطئ. وقال ما يقارب 
من 40% من البحارة أن أفضل طريقة 
للنقابات لالتصال بهم هي عن طريق 

البريد اإللكتروني إال أن رتب البحارة من 
غير الضباط فضلوا االتصال بهم عن 
طريق الهواتف النقالة. أما الخيارات 

التي تلي فكانت تلفونات المنازل 
األرضية )29%( والهواتف النقالة )%18(.

وعلق منسق المالحة البحرية في الـ
ITF، ستيف كوتون قائالًُْ: "هذه النتائج 

تضع أمامنا - وكل نقابات البحارة - 
تحدياً: ما هي أفضل طريقة لتقديم 
أفضل خدمة للعمال الذين يقضون 

فترات طويلة من حياتهم العملية في 
البحر. وكل الشكر لتوفر التكنولوجيا، 

ومهمتنا التأكد من توفيرها قدر 
اإلمكان".

وأضاف: "ونحن واثقون من أن هذا 
البحث سوف يثير اهتمام الناس في 

النقابات وأبعد من ذلك أيضاً. وأن فيه 
دروساً يتعلم منها القطاع بأكمله".

استخدام البريد اإللكتروني 
عند الشاطئ

استخدام البريد اإللكتروني 
من على متن السفينة

استخدام هواتف األقمار 
الصناعية من على متن السفن
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نصف الذين شاركوا في االستبيان قالوا بأنهم يرغبون أن يروا مزيداً من مشاركات (
القراء. ونتفق معهم في ذلك، لذلك يرجى منكم بعث الرسائل واألشعار والقصص 

والصور - أي شيء تعتقدون أنه يجلب اهتمام زمالئكم البحارة. ابعثوا 
 ITF Seafarers’ Bulletin, ITF, 49/60 Borough Road,       :بمشاركاتكم إلى

London SE1 1DR, United Kingdom   أو عبر البريد اإللكتروني:
mail@itf.org.uk يرجى مالحظة أننا ال نستطيع إعادة أي مواد ترسل إلينا، لذلك 

تأكد من االحتفاظ بنسخ من أي وثائق أو صور تبعثها ونتطلع لمشاركاتكم!

أرسلوا لنا مشاركاتكم

تأكد من حصولك على العدد القادم 
من   نشرة البحارة

لقد قمنا بحذف قوائم البريد اإللكتروني القديمة، وابتدأنا بعمل قائمة جديدة لعدد 2012.

تأكد من وجودك على قائمة بريدنا اإللكتروني لنتمكن من ارسال العدد القادم لك
 قم بإعادة هذا النموذج لنا على العنوان التالي:

ITF Publications, 49/60 Borough road, London se1 1dr, united Kingdom 
mail@itf.org.uk :أو أرسل بريد إلكتروني إلى

www.itfseafarers.org/publications.cfm :أو قم بزيارة موقعنا اإللكتروني لالشتراك على

االسم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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األفضل الحصول على المجلة (ضع إشارة داخل المربع) نسخة مطبوعة ❒  نسخة إلكترونية  ❒

يرجى ذكر اللغة المفضلة (حسب األولوية)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

الشكر الجزيل لكل القراء الذين أجابوا على االستبيان حول 
نشرة البحارة والمنشور في عددنا األخير. وإنه حقاً يساعدنا 

لمعرفة رأيكم حول هذا اإلصدار الفريد من نوعه - وهي المجلة 
الوحيدة متعددة اللغات في العالم ولكل البحارة وبغض النظر عن 

الجنسية والدين والرتبة أو نوع السفينة.
وسوف نتدارس ردودكم بشكل دقيق أو سوف نقوم نتيجة لذلك 

بعمل أي تحسينات ضمن إمكانياتنا.
وهذه أهم نتائج االستبيان:

قال أكثر من 80%، من الذين أجابوا االستفتاء، بأنهم يقرؤون 
نشرة البحارة لمعرفة ما يحدث للبحارة حول العالم.

قال أكثر من 60%، أن حقوق البحارة هي أهم ما تحتويه المجلة.
قال أكثر من 80% أنهم يرغبون أن يروا مساحات أكبر عن قصص 

البحارة ومقابالت مع أعضاء الطواقم، وربما تكون على شكل 
رسائل أو أشعار ... الخ.

قال نصف الذين أجابوا االستبيان، بأن نشرة البحارة تصلهم 
عبر البريد إلى منازلهم. وما يقارب 25% منهم تسلموا نسخة عن 

.ITFطريق نقاباتهم، و 20% عن طريق مفتشي الـ
اللغة المفضلة كانت اإلنجليزية وتبعها الروسية ثم 

التاغالوجية ثم اإلسبانية.
القضايا األهم كانت الرواتب والصحة والسالمة وحقوق 

البحارة.

نشرة البحارة

االستماع إلى 
❞  وجهات نظركم

أحب القصص التي تتحدث عن 
ظروف الطواقم على متن السفن 

 .ITFوالقصص التي تتحدث عن نشاطات الـ
اإلجراءات الناجحة هي من األشياء التي 

تحفز الناس لالنتساب للنقابات."

 ❞
أحب المقاالت التي تتحدث عن 
األسطول العالمي والتحذيرات 
والمعلومات للبحارة وقضايا السالمة 

والقضايا القانونية ،"

❞
فقط، تعرف ما يدور من حولك."

 ❞
حقوق البحارة - إنه من المهم جداً 

لكل بحار أن يعرف حقوقه."

 ❞
أنا شخصياً أحب أن أرى قصصاً عن 
شكاوى ناجحة للطواقم وكيف تم 
حلها. كما أحب أن أرى قصصاً عن السفن 

ذات المعايير المتدنية أفلتت من الحجز 
". ITFحتى تدخل الـ

 ❞
اقرأ النشرة بأكملها. ويبدو أن أكبر 

قضية اآلن هي القرصنة ."

 ❞
أفضل جزء في النشرة هو قائمة 

الدول والموانئ والتي تشمل أسماء 
وعناوين المفتشين، حيث باستطاعة أي 

بحار بحاجة إلى مساعدة االتصال بمفتش 
الـITF طلباً لذلك ."

هذا ما قاله بعضكم عندما سئلوا عن أفضل جزء 
في نشرة البحارة ...
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ITF، هو اتحاد  اإلتحاد الدولي لعمال النقل 
نقل  مليون عامل   4.5 يمثل  النقل  لنقابات 

من 154 دولة. تأسس اإلتحاد عام 1896، 
 : النقل في قطاعات  ويمثل اإلتحاد عمال 

البري،  النقل  الحديدية،  السكك  البحارة، 
النهرية،  المالحة  الموانئ،  المدني،  الطيران 

الخدمات  في  والعاملين  األسماك  صيادي 
. حية لسيا ا

الدولي،  المستوى  على  النقل  عمال  ويمثل 
الحمالت  ويدافع عن مصالحهم من خالل 

الدولي. والتضامن 
10 إتحادات نقابية دولية  ITF واحد من  والـ

ITUC، وجزء من  متحالفة مع الـ 
الدولية. النقابات  مجموعة 

الإت���������ح���������اد ال������دول������ي 
ل�������ع�������م�������ال ال�����ن�����ق�����ل


