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محلة ال�ITF ضد الس��فن اليت حتمل أعالم املواءمة

للبحارة الــعــون  يــد  نمد 

ــة البحرية احلملة  ــاطات الـITF في قطاع املالح تتصدر نش
التي تقودها نقابات البحارة والرصيف حول العالم ضد حتول 
ــدف التملص  ــفن اعالم مواءمة )FOCs( به ــفن الى س الس
ــب االحتادات  ــروطها وكذلك جتن ــن الوطنية وش ــن القوان م

العمالية.
ــي لعمال النقل ITF يحارب  ــة جانبان، فاالحتاد الدول وللحمل
ــن أن هناك صلة  ــات والهيئات الدولية للتأكد م مع احلكوم
ــفينة والعلم الذي حتملة السفينة،  واضحة بن مالك الس
وصناعياً حتارب النقابات أعضاء الـITF من أجل إيجاد وتأمن 
ــفن  ــر اجتماعية مقبولة على س ــى لألجور ، ومعايي حد أدن

 .FOC املواءمة
ــفينة ، يجب أن  ــذا يعني أن النقابة في دولة ملكية الس وه
ــب أن ال تقل عن املعايير التي  ــروط، التي يج توافق على الش
ـــITF وهي هيئة  ــر العادلة FPC في ال ــا جلنة املعايي وضعته
ــتركة من البحارة وعمال الرصيف، وهذه اللجنة تراقب  مش
احلملة الصناعية. وفي السنوات األخيرة، فاوض الـITF على 

ــغلي بواخر كبار من  ــل جماعية دولية، مع مش اتفاقية عم
ــي معايير  ــاوض IBF والتي تعط ــدى الدولي للتف ــالل املنت خ

مقارنة مع مرونة أكبر.
ــر FOC عادة  ــى  بواخ ــون عل ــن يعمل ــارة الذي ــى البح يعط
تعليمات بعدم االتصال بالـITF والبعض أجبروا على التوقيع 
ــك. وهناك أيضاً بعض املالك الذين  على تعهد بعدم فعل ذل
ــل مما هو موجود  ــات الـITF ويدفعون اق ــون على اتفاقي يوقع
ــى »حفظ مزدوج  ــة تدع ــة للبحارة - وهذه املمارس باالتفاقي

للدفاتر«.
ــم وظروف  ــاكل في أجوره ــارة الذين لهم مش ــن للبح وميك
ــلوب املعاملة االتصال  ــم أو أية مظالم أخرى حول أس عمله
مباشرة مع  الـITF )انظر عنواننا وأرقام االتصال على صفحة 
ــينا  املتواجدين  ــد مفتش ــع أح ــال م ــم االتص 21(، أو ميكنه
ــر إلى اخلريطة  ــول العالم )أنظ ــر من املوانئ ح ــي عدد كبي ف
ــة على ظهر  ــرة، ومعلومات إضافي ــف هذه النش في منتص

اخلريطة(.



2011  ITF3نشـرة  بحـارة الـ www.itfseafarers.org

ـلب قطاع المالحة البحرية واألخطار التي ج 
البضائع  ينقلون  الذين  البحارة  يواجهها 
مرتين  العام  الرأي  اهتمام  العالم  حول 

خالل عام 2010 وذلك عائد إلى سببن سيئين.
كان أحد األسباب كارثة المالحة البحرية المتعلقة 
بانفجار بئر النفط العائد لشركة ديب ووتر هورايزون 
على سواحل الواليات المتحدة. حيث قام أحد ما 
بارتكاب خطأ فظيع، أو لم يكن هنالك تدريب كافي أو كان بسبب 

ضغط اإلدارة لخفض النفقات. 
وسرعان ما تصدرت نشرات األخبار التهديدات المحيطة بقطاع صيد 
السمك. وعندما حدث تسرب نفط كبير في البحر كان هنالك اهتماماً 
قليالً بالـ11 عامل الذين يعملون في بئر النفط والذين دفعوا أرواحهم 

ثمناً لنظام السالمة الفاشل. 
ورسالة الـITF واضحة جداً وهي أن العنصر البشري هام جداً لقضية 
السالمة. إن احترام حقوق البحارة ومنحهم رواتب جيدة والتأكد من 
عدم وجود خوف لديهم من تقديم الشكاوى عندما يجدون ممارسات 
غير آمنة واالعتراف بالنقابات الحقيقية هي مكونات رئيسية لقطاع 

المالحة البحرية.
األخبار  تصدرت  التي  البحرية  المالحة  قطاع  في  األخرى  والقضية 
العالمية وتتعلق بسالمة اإلنسان هي قضية القرصنة. وكما توضح 
القصة المنشورة في صفحة 12 بشكل جلي، فإن التحالف الذي لم 
يسبق له مثيل بين الـITF وبين منظمات الشحن البحري العالمية 
أدى إلى التوصل إلى ما يقارب المليون توقيع على عريضة تطالب بـ 
لألمم  العام  للسكرتير  العريضة  وقدمت  فوراً"  القرصنة  "إنهاء 
المتحدة ولمنظمة المالحة البحرية الدولية في يوم المالحة البحرية 

العالمي. 
وإن لم تتخذ إجراءات سريعة لوقف هجمات القرصنة، فإن مالكي 
 ITFالسفن الذين يتحملون مسؤولياتهم قد ينضموا مع نقابات الـ
على  المناطق  وتجنب  الخطر  في  ببحارتهم  الدج  عن  ويتوقفوا 
السواحل الصومالية والممرات المؤدية إلى قنوات السويس. وإذا ما 
قاموا بذلك، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل كبير على أسعار البضائع 
أولئك  على  معيشتهم  اعتماد  بمدى  الناس  وعي  من  يزيد  وسوف 

الناس الذين يعملون في البحر.

ITFــرة  بحارة الـ نش
العدد 25/ 2011

~

~
ديفيد كوكروفت

ITFالسكرتير العام للـ

نشرة البحارة
العدد 25/ 2011

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

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

صورة الغالف: االستير فايفي

تلفون: 2733 7403 )20( 44+
فاكس: 7871 7357 )20( 44+

mail@itf.org.uk :بريد إلكتروني
www.itfglobal.org

المساهمات من:
نينا أسبيلي ألين، توم هولمر، 
بيني هوارد، جيم جمب، برندا 

كيريش، فرانك ليز، آنا 
ليولين، سيان مالوني، آنا 

ليليا بيريز، نيكوال سميث.
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8
األسطول العالمي  آخر الحقائق 
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8
 ITFتحديث الحملة  جهود الـ

لمساعدة البحارة العاملين على سفن اعالم 
المواءمة 

12
قصة الغالف  مطالبات بإنهاء 

القرصنة، باإلضافة إلى إرشادات عملية 
للتعامل مع المشكلة 

19
معلومات من الـITF  نصيحة للبحارة، 

  ITFباإلضافة إلى طرق االتصال بمفتشي الـ

27
الفلبين  معرض الـITF يجلب الحشود 

في مانيال  

29
السفن السياحية  مساهمة من 

اتحادات العمال لمتدربين إندونيسيين 

30
  MLC اتفاقية العمل البحري

تطبيق "ميثاق حقوق البحارة" 

33
حقوق البحارة  لماذا نحتاج إلى مركز 

للخبرات القانونية واألبحاث

34
العبارات  النقابات األوروبية تطلق حملة 
للتوظيف العادل وضد قيام البحارة بأعمال 

الرصيف

36
  ITFصندوق بحارة الـ 

30 عاما من االعتناء بالرعاية االجتماعية 
لبحارة العالم 

37
في  عرض البحر  من الممكن أن تتكرر 

كارثة ديب ووتر هورايزون

39
صيد السمك  فضيحة انتهاك حقوق 
اإلنسان على سفن صيد سمك غير قانونية 

ترفع أعالماً غير مواءمة

41
سالمة الحاويات  تجاهل التعليمات
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 دخول حقبة
جديدة

تبنى مؤتمر الـITF الذي عقد في شهر آب 2010 
في مكسيكو سيتي سياسة جديدة لحملة 

أعالم المواءمة. آنا ليولين تعرض ملخصاً 
للسياسة  الجديدة وماذا تعنيه للبحارة

حملة أعالم المواءمة   
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بما يبلغ عمر حملة أعالم المواءمة FOC التي ر 
أطلقها الـITF أكثر من ستين عاماً، ولكنها 

حتمياً لم تصل إلى نهايتها بعد. وال زالت 
الحملة ديناميكية وكما كانت على الدوام. والسر 
وراء ديمومة الحملة أن الحملة كانت دائماً تجدد 
وتغير نفسها مع مرور األيام. والسياسة األخيرة 

ككل هي نتيجة ألربع سنوات من المراجعة. وجرت 
المراجعة األخيرة بمناسبة مرور خمسين عاماً 

على انطالق الحملة وهدفت العملية إلى التأكد 
من تحسين أوضاع عمال قطاع المالحة البحرية 

على مدى القرن الحادي والعشرين.
وقد وقعت أحداث كثيرة منذ آخر مراجعة للحملة 
والتي جرت قبل اثني عشر عاماً حيث نتج عن أخر 

مراجعة تقرير "من موسكو إلى دلهي". إضافًة إلى 
التغيرات والتحديات للقانون الدولي فإن العولمة 

انتشرت بشكل كبير، وتعقدت أكثر هيكلة مالكي 
السفن، وحصلت تغييرات على التشريعات الدولية 

مثل التوصل إلى اتفاقية العمل البحري التي 
قدمتها منظمة العمل الدولية "ميثاق حقوق 

البحارة"  )انظر الصفحات 30 - 32(.
وكان أيضاً أحد أهداف المراجعة هو النظر في 

كيفية تمكين الـITF والنقابات المنتسبة له من 
القيام بتقديم خدمات أفضل للعاملين في قطاع 

المالحة البحرية.

التزامات النقابة 
ومن أهم الميزات الجديدة لسياسة نيو مكسيكو 

والتي حلت مكان سياسة دلهي التي وضعت عام 
1998 هو تبني ميثاق بحارة جديد. ويضع الميثاق 
الجديد الحد األدنى من االلتزامات التي تقع على 

أعضاء الطواقم والتي يجب أن تحققها النقابات 
 ITFالتي ينتسبون لها تحت ظل اتفاقيات الـ

الجماعية. وسوف تصبح نافذة اعتباراً من 1 كانون 
الثاني 2012 وعلى النقابات أن تلتزم بشكل كامل 

بحلول عام 2014. وعلى النقابات وتحت ظل 
السياسة الجديدة أن تزود البحارة على األقل بـ:

●  بطاقة عضوية
●  نشرة إخبارية 

●  دليل ثابت بعناوين مسؤولي النقابة
●  المساعدة بالمطالبات التي نصت عليها 

االتفاقيات الجماعية 
●  حقوق المشاركة

●  زيارات من قبل مسؤولي النقابة 
●  معلومات عن مسؤوليات النقابات )حيث أمكن 

عندما توقع االتفاقية من قبل أكثر من نقابة(.

الحدود الدنيا من المعايير هذه سوف تحرص على 
 ITF أن يستفيد البحارة المغطيين باتفاقيات
جماعية  ليس فقط من الحدود الدنيا للرواتب 

وظروف العمل التي حددها الـITF، ولكنهم أيضاً 
سيحصلون على الدعم الكامل المباشر من 

النقابة التي تحتفظ باالتفاقية وستكون أيضاً 
لهم كلمة مسموعة في القضايا النقابية.

شفافية الرواتب
ومن الميزات األخرى أيضاً التي سيحصل عليها 
البحارة تبني سياسة التمويل والتدقيق. وكما 

ينص ميثاق البحارة فإن هذه السياسة ستطبق 
اعتباراً من عام 2012 مع تحديد عام 2014 كتاريخ 

نهائي لاللتزام الكامل بالتطبيق. والهدف هو 
التأكد من فهم البحارة وحصولهم على كل 

المنافع التي يستحقونها.
بعض اتفاقيات الـITF تقوم بتفصيل الرواتب 

الكلية شاملة المنافع المختلفة باإلضافة إلى 
الراتب األساسي.

وقد تشتمل على الموارد المالية المقدمة من 
النقابات، وأنظمة التقاعد والتأمينات الطبية التي 
يقدمها صاحب العمل. السياسة الجديدة سوف 

تتأكد من أن يوضع سلم الرواتب بشكل يمكن 
البحارة ومفتشي الـITF أن يتعرفوا وبشكل واضح 

على كل جزئية من جزئيات الراتب وعلى طريقة 
استالمها سواًء نقداً أو على شكل مؤجل. 

وتعني السياسة أيضاً أن المنافع واألنظمة التي 
يحصل عليها البحارة في مراحل الحقة والتي 

تشكل جزءاً من المدفوعات المتوجبة بناًء على 
اتفاقيات الـITF يجب أن تكون قابلة للتدقيق 

بشكل احترافي. هذا من شأنه التأكد بأن األموال 
تدار بشكل جيد من قبل النقابة أو الشركة 

والتأكد من استالم البحارة لكل مستحقاتهم.

تحسينات الطواقم على السفن التي ترفع 
األعالم الوطنية

وركزت حملة الـITF من وقت طويل  على أهداف  
أبعد من سفن أعالم المواءمة حيث أن هدف 

الحملة هو القضاء على الشحن البحري الذي ال 
يلتزم بالحد األدنى للمعايير وتحقيق النجاح لكل 

البحارة. 



�سيا�سة مك�سيكو �سيتي 

خمسة جوانب إيجابية للبحارة:
الحد األدنى من االلتزامات المترتبة 

على النقابات تجاه البحارة في ظل 
.ITFاتفاقيات الـ

ساللم رواتب مفهومة، توضح 
بشكل جلي كل بنود الرواتب.

تحسين الشفافية فيما يتعلق 
بإدارة أنظمة دفع المنافع المؤجلة.

دور أكبر لنقابات الـITF في تزويد 
العمالة، شامالً االتفاقيات الثنائية.

زيادة التعاون بين البحارة وعمال 
الرصيف.
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سياسة مكسيكو 
سيتي هي محصلة لتمرين 

دام أربع سنوات مارسته 
النقابات وذلك لجعل حملة 

الـITF ألعالم المواءمة فعالة 
ويُعتمد عليها وذات فاعلية 

في قطاع الشحن البحري 
المتجدد. وبنيت السياسة 

الجديدة على النجاحات التي حققتها حملة 
أعالم المواءمة طويلة األمد وسوف تجعل 

الحملة أكثر فاعلية.
وسوف تستمر السياسة بتبني سياسات أقوى 

وعن قرب بين البحارة وعمال الرصيف ونقاباتهم 
وسوف تطور طرقاً من شأنها التقدم ومراعاة 

مصالحهم.
وتبدأ السياسة بمعالجة المشاكل التي امتدت 

ألزمان طويلة والمتعلقة بالبحارة غير المقيمين. 
كما تشمل السياسة على التفهم بأن انخراط 
الـITF مع السفن التي ترفع أعالم دولها هو دور 
تشاركي وتشاوري مع النقابات في تلك الدول 

ويعكس مخاوفهم المتعلقة بحماية 
عضويتهم.

ستيفين كوتون

ITFمنسق المالحة البحرية في الـ
نرحب بالسياسة الجديدة التي تستمر 
بإبراز مبادئ  التعاون واالحترام المتبادل من خالل 

االعتراف باالتفاقيات الثنائية. 
جوني اوكاجي آر

نقابة AMOSUP، الفلبين

 يجب إعادة أعمال الرصيف التقليدية 
لعمال الرصيف من قبل البحارة. وسوف يقف 

عمال الرصيف إلى جانب البحارة من اجل ضمان 
الحصول على رواتب جيدة وظروف عمل الئقة. 

إنها صفقة عادلة.
نيك ستام

نقابة FNV، هولندا

من وجهة نظر فائدة النقابات، فإن 
السياسة الجديدة احتفظت بحجر األساس 
الذي أرسته السياسة القديمة، وخاصًة مبدأ 

الملكية وحق المفاوضات، وتبنت تلك المبادئ 
لتنقلها بشكل يتالءم مع متغرات الصناعة.

توماس أبراهامسون
نقابة SEKO، السويد

ماذا قالوا عن السياسة الجديدة

الحدود الدنيا من المعايير هذه 
سوف تحرص على أن يستفيد 
البحارة المغطيين باتفاقيات 

الـITF ليس فقط من الحدود 
الدنيا للرواتب وظروف العمل 
التي حددها الـITF، ولكنهم 

أيضاً سيحصلون على الدعم 
الكامل المباشر من النقابة 

التي تحتفظ باالتفاقية 
وستكون أيضاً لهم كلمة 

مسموعة في القضايا 
النقابية
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www.itfseafarers.org
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واآلن باللغات 
الصينية والروسية 

واإلسبانية 
واإلنجليزية

   حقوقك    أخبار المالحة البحرية 
  اتصل بالـITF    النصيحة حول الرواتب 

إنه لموقع رائع، واألهم 
من ذلك أن الـITF هو 
األفضل لكل العمال 

وخاصة البحارة. 
ساغوس

الصفحة اإللكترونية رائعة. 
أستطيع ممارسة اللغة 

اإلنجليزية والبقاء على 
اتصال مع زمالئي. أنداي

موقع إلكتروني 
جميل. لقد 

وجدته مفيداً 
جداً. د س ن

اللقطات اإلخبارية على 
الصفحة األولى مفيدة. 

روس

إنه لشيء رائع 
ITFوشكراً للـ

سي هورس

والوظائف والسالمة  
  التحقق من السفينة  

  ملفات الميناء   أعالم 
المواءمة   مدونة 

المفتشين 
 منتديات 

الدردشة 
للطواقم

ابق على ات�سال في 
نصائح حول تجنب البر وفي البحر 

هجمات القرصنة وعن 
طرق النجاة في حال 

اختطافك
 ITFحمل دليل الـ

"ميثاق حقوق 
البحارة".
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 حملة أعالم المواءمة 

^

لرئيس الجديد لقسم ا 
البحارة في الـITF يقول 
جداً  متحمس  أنه 
التحديات  لمواجهة 
ذلك  في  بما  المقبلة، 
نيو  سياسة  تطبيق 
حول  الجديدة،  مكسيكو 

أعالم المواءمة.
هو  )يمين(  هيندل  ديفيد 
مسؤول وطني مع النقابة الدولية للبحارة في شمال 
أمريكا )SIUNA(، وانتخب كرئيس للقسم في مؤتمر 

الـITF لعام 2010 الذي عقد في نيو مكسيكو.
 ITFوأضاف: "إنه لشرف كبير، وبدعم من سكرتاريا الـ
وموظفيه والنقابات المنتسبة له فإن باستطاعتنا 

تحقيق إنجازات عظيمة".
وكان هيندل ومنذ عام 1997 أميناً للخزنة في نقابة 
SIUNA التي مقرها الواليات المتحدة وتمثل البحارة 

في الواليات المتحدة وكندا.
من   1973 عام  وتخرج  اورلينز،  نيو  في  هيندل  وولد 
معهد SIUNA التدريبي، وذهب للعمل على السفن 
وكهربائي.  مبتدئ  كمهندس  البحار  أعماق  في 
للنقابة وتسلم عدة  العمل  بدأ  وبحلول عام 1980 

مناصب قبل تسلمه المنصب الحالي.
قسم  لرئيس  نائباً  هيندل  انتخب   2002 عام  وفي 

.ITFالبحارة في الـ
ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل بحماس داخل الواليات 
المتحدة ومع المنتديات الدولية وبين منظمة العمل 
الدولية ومنظمة المالحة البحرية الدولية. وبالتركيز 
المشروع  على  وكذلك  والموانئ  السفن  أمن  على 
دولية،  بحارة  هوية  على  البحارة  لحصول  الدولي 
إستطاع تحقيق حماية حقوق البحارة في ظل مدونة 
أمن مرافق الموانئ والشحن البحري الدولي )والتي 
وتمكّن   ،)2004 تموز  في  المفعول  سارية  أصبحت 
أيضاً من تأمين إتفاقية جديدة لعشرات اآلالف من 
البحارة حول العالم في ظل منتدى عقد االتفاقيات 
الدولي في الـITF. ومتحدثاً من مكتب الـITF في لندن 
خالل أول زيارة له كرئيس قال هيندل: "أنا واثق من أن 
األشهر  في  أهدافه  يحقق  سوف  البحارة  قسم 
والسنوات المقبلة. وسوف نتعامل مع هذه األهداف 
بقوة، ولكننا ندرك أيضاً أن أحد أهم عوامل النجاح 
سوف تكون روح التعاون التي تعتبر ضرورية لتحقيق 

التقدم في قطاع المالحة البحرية هذه األيام".
المحرك  هو  البحرية  المالحة  قطاع  "إن  وأضاف: 
لإلقتصاد العالمي والبحارة هم بمثابة الوقود الذي 
المستحيل  فمن  المحرك.  تشغيل  على  يحافظ 
لتحقيق  البحارة  يقدمها  التي  المساهمة  تجاهل 
االستقرار االقتصادي والنمو، ناهيك عن الدور الحيوي 

الذي يلعبونه في األمن الوطني في أوقات الطوارئ".

ديفيد هيندل 
يت�سلم زمام الأمور

● الراقصون يحيون مندوبو الـ
ITFفي مؤتمر مكسيكو ستي

تم االتفاق على سياسة أعالم المواءمة الجديدة 
والمعروف بسياسة مكسيكو سيتي - في مؤتمر 

الـITF الثاني واألربعون الذي عقد في العاصمة 
المكسيكية في شهر آب 2010.

ويعقد مؤتمر الـITF مرة كل أربع سنوات، حيث 
تقوم النقابات من حول العالم بإيفاد مندوبيها 

من ممثلي البحارة وعمال النقل اآلخرين من أجل 
إقرار سياسة الـITF وحتى موعد المؤتمر القادم.

 ،ITFكما يقوم المندوبون بانتخاب ضباط الـ
وكذلك أعضاء اللجان - مثل قسم البحارة.
وانتخب ديف هينديل وهو أمين الخزنة في 

النقابة الدولية للبحارة في شمال أمريكا وهي 
تمثل البحارة في الواليات المتحدة وكندا رئيساً 

لقسم البحارة.

وحضر إلى مؤتمر مكسيكو سيتي 1196 مندوب 
ومستشار ممثلين لـ333 نقابة من 109 دولة من 

حول العالم. وكانت فكرة المؤتمر "نقابات قوية - 
نقل مستدام"، حيث تصف الفكرة التحديات 

التي تواجه النقابات وشبكات النقل الناجمة عن 
التأثيرات السلبية للتحرير والخصخصة.

ومع وجود الخصخصة والتكنولوجيا الحديثة 
التي تؤدي إلى تكامل وظائف النقل مع بعضها 

البعض، فقد اتفق المندوبون في مكسيكو 
سيتي على وجوب تنسيق ردود النقابات عبر 

أقسام الـITF المختلفة، فعلى سبيل المثال أن 
يقوم البحارة بحمالتهم مع عمال الرصيف 

ومجموعات العمال األخرى.
 ITFولمزيد من المعلومات حول مؤتمر الـ

لعام 2010  انظر:
 www.itfcongress2010.org

صنع في المكسيك

ومع ذلك فتعتبر سياسة مكسيكو سيتي هي 
المرة األولى التي يوجد فيها للـITF سياسة 

محددة تتعامل مع ظروف البحارة للعاملين على 
سفن ترفع األعالم الوطنية. ويوجد اآلن الحد األدنى 
من الشروط للبحارة غير المقيمين الذين يعملون 

على سفن ترفع األعالم الوطنية. وسوف أيضاً 
تعمل النقابات الوطنية الموقعة على اتفاقيات مع 
هذه السفن عن قرب مع النقابات من الدول المزودة 

للعمالة من أجل التأكد من حماية وتمثيل كل 
البحارة العاملين على متن تلك السفن.

وبينما تركز السياسة بشكل قوي ورئيسي على دور 

النقابات في دول مالكي السفن، إال أنها أيضاً 
تشجع على انخراط أكبر من النقابات في دول تزويد 

 ITFالعمالة وتشجع على توقيع اتفاقيات الـ
بالشراكة فيما بين النقابات.

حقبة جديدة من التضامن
تبقى المبادئ الرئيسية لحملة أعالم المواءمة 

FOC كما هي. إال أن مراجعة السياسة سمحت للـ
ITF بتوضيح المبادئ بشكل جلي، على سبيل 

المثال األهداف المشتركة والتضامن المتبادل بين 
البحارة وعمال الرصيف. وهذا يعتبر بشكل ثابت 

جزءاً رئيسياً من مبادئ الحملة. النجاحات التي 
حققتها الحملة للبحارة لم تكن ممكنة دون 

الدعم الحقيقي من عمال الرصيف. ويواجه اآلن 
عمال الرصيف حول العالم هجمات شديدة، وتعاود 

اآلن نقابات الـITF النضال عن طريق موانئ 
المواءمة، ومستفيدين من الدروس والنجاحات التي 

حققتها حملة أعالم المواءمة، وإن لم تدعم 
الحملتان بعضهما البعض، وإذا لم يتحد البحارة 

وعمال الرصيف معاً فإن النتيجة سوف تكون 
كارثية عليهم. وبعدما تم االتفاق على التغييرات 

على السياسة في مكسيكو سيتي، أظهرت 
نقابات المالحة البحرية المنتسبة للـITF عزمها 
على العمل معاً من أجل تحقيق مستقبل مشرق 

لكل عمال قطاع المالحة البحرية في البر  وفي 
البحر.

● آنا لويلين هي رئيسة تنفيذ سياسة المالحة 
البحرية في المكاتب الرئيسية للـITF في لندن.

قل كلمتك
 www.itfseafareres.org قم بزيارة موقع

ومن ثم :

أخبرنا رأيك حول السياسة الجديدة.  

تأكد من أن سفينتك موقعة على 
.ITF اتفاقية

تحقق من الراتب والشروط االخرى.

تبين أي نقابة تغطي سفينتك.


دخول حقبة جديدة
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مفتشو الـITF قاموا بزيارة 8.302 سفينة 
خالل عام 2010.

يوجد 32 علم من أعالم المواءمة )انظر 
قائمة األعالم صفحة 26(. وكانت معظم 

التفتيشات التي قام بها مفتشو الـITF على 
.FOC سفن أعالم المواءمة

نتج عن حملة الـITF ألعالم المواءمة عام 
2010 استرجاع ما مجموعه 23.7 مليون دوالر 

أمريكي كرواتب متأخرة وتعويضات للطواقم. 

يوجد للـITF 135 مفتش في موانئ  49 دولة 
حول العالم. وبهذا زاد ثمانية مفتشين في  أربع 

دول مختلفة مقارنًة مع العام 2009.

 ITFقام بحارة أعضاء في نقابات منتسبة للـ
وأعضاء طواقم يعملون على سفن أعالم 

المواءمة بإضراب صناعي دعماً لحملة الـITF في 
32 دولة تمثل أربعة أقاليم في العالم خالل 

.2010

عدد البحارة المغطيين باتفاقيات الـITF بلغ 
288,575 عام 2010 – وهذا يزيد بـ25,000 عن 

عام 2009. 

حملة الـITF بالأرقام

الأ�سطول العالمي

18  183.5  190.7  8,100 بنما*   1

11  82.4  91.7  2,456 ليبيريا*   2

8  42.6  49.1  1,376 جزر المارشال*   3

14  46.5  48.1  1,426 جزر البهاما*   4

10  39.1  45.3  1,529 هونغ كونغ )الصينية(   5

9  39.9  41.0  2,563 سنغافورة   6

22  36.8  38.9  1,517 اليونان   7

13  31.6  35.0  1,613 مالطا*   8

23  26.8  30.1  4,064 الصين   9

12  20.1  20.2  1,026 قبرص*   10

19  15.3  17.0  1,697 المملكة المتحدة   11

23  13.6  15.5  1,635 ايطاليا   12

21  15.3  15.2  948 المانيا   13

16  13.6  14.7  6,221 اليابان   14

15  15.0  13.9  560 النرويج )تسجيل NIS ثاني(   15

26  14.1  12.9  3,009 كوريا الجنوبية   16

27  11.3  12.0  6,546 الواليات المتحدة   17

16  10.1  10.8  490 الدنمارك )تسجيل DIS ثاني(   18

10  8.6  10.2  363 جزيرة ايلمان )المملكة المتحدة(   19

10  9.5  10.0  1,237 انيجوا وبربودا*   20

المصدر سجالت لويدز للشحن البحري.    * ترمز الى اعالم المواءمة

8  123.9  3,751 اليابان   1

14  109.3  3,150 اليونان   2

9  77.5  3,627 المانيا   3

19  65.9  3,633 الصين   4

17  38.8  1,865 الواليات المتحدة   5

14  32.0  1,968 النرويج   6

16  28.3  1,200 كوريا الجنوبية   7

14  26.5  1,018 المملكة المتحدة   8

11  25.3  944 الدنمارك   9

11  21.7  680 هونغ كونغ )الصينية(   10

13  20.3  985 سنغافورة   11

13  19.1  637 تايوان   12

14  17.1  844 ايطاليا   13

24  14.3  1,987 روسيا   14

20  12.6  433 كندا   15

18  10.8  1,222 تركيا   16

17  10.2  509 الهند   17

14  9.8  480 ماليزيا   18

14  7.7  165 ايران   19

14  7.6  234 بلجيكيا   20

المصدر سجالت لويدز للشحن البحري

أعلى 20  دولة مالكة للسفن أعلى 20 دولة مسجلة لألعالم

دفعات محصلة بأثر رجعي )مليون دوالر(
ITF باتفاقيات  املغطين  البحارة  اعداد 

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

)سفينة(  2009 )100طن فما فوق(      

 مرتبة حسب الحمولة
االجمالية

1 كانون ثاني 2010
متوسط الحمولة االجمالية   عدد    

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

 مرتبة حسب الحمولة
)االجمالية )طن

1 كانون ثاني 2010



2011  ITF9نشـرة  بحـارة الـ www.itfseafarers.org

الفوز بأكثر من 200.000 دوالر 
أمريكي في تفتيشات خاطفة 

في بحر البلطيق
بدعم من الـITF تمكن بحارة على متن سفن في 

بحر البلطيق الفوز بمبالغ كبيرة بدالً عن رواتب 
بأثر رجعي خالل أسبوع نشاط للـITF غطى 10 

دول في المنطقة.
ففي الفترة من 27 أيلول إلى 1 تشرين األول تمكن 
مفتشو الـITF من الصعود إلى متن 258 سفينة 

في دول الدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وألمانيا، 
والتفيا، وليتوانيا، والنرويج، وبولندا، وروسيا، 

والسويد.
وساعد المفتشون بتأمين ما مجموعه 212.995 

دوالر أمريكي كرواتب متأخرة للبحارة على متن 
السفن.

وباإلضافة إلى تقديم النصح للبحارة حول تقديم 
الشكاوى بخصوص الرواتب، فقد قام أيضاً 

المفتشون بتفحص األحوال على متن السفن 
والتأكد من عدم قيام الطاقم بأعمال من 

المفترض أن يقوم بها عمال الرصيف، واستلمت 
تعويضات من احد مالكي السفن بدالً عن قيام 

البحارة بعمليات التربيط.
وقال أندو زيج كوسيك، وهو مفتش ITF في ميناء 

غيدينا البولندي "أظهر البحارة أن هنالك 
إمكانية للقيام بإجراء في كل دول بحر البلطيق. 
وقد أظهرنا لسلطات الميناء ولمالكي السفن 

بأن اإلجراءات المنسقة بين البحارة وعمال 
الرصيف من الممكن أن تحقق الفائدة للبحارة 

ولعمال الرصيف على السواء".
وقامت نقابات البحارة في منطقة الهادئ/ آسيا 
بأسبوع نشاط خالل األسبوع ذاته، وقد استهدف

أعالم المواءمة والسفن ذات المعايير المتدنية. 
واشترك في الحملة نقابات منتسبة للـITF من 

روسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان 
والفلبين.

صمود طاقم سفينة في 
إسبانيا حتى دفع الرواتب 

المتأخرة
مكث بحارة تقطعت بهم السبل في ميناء 

إسباني في سفينتهم حتى استلموا وبمساعدة 
الـITF رواتبهم المتأخرة والتي بلغت 98.000 دوالر 
أمريكي. ووعد أيضاً مالك السفينة دفع تكاليف 

عودتهم إلى أوطانهم.
وكل الشكر لصمود أولئك البحارة حيث كان واحد 

منهم من جورجيا، وثالثة من روسيا، و12 من 
أوكرانيا، وكانوا يعملون على متن سفينة إستون 

بالنت والتي تحمل علم سيراليون، وتمكنوا 
جميعاً من استالم مرتباتهم وحتى 31 آب 2010. 
وتبع ذلك مساعدة من منسق الـITF في إسبانيا 

السيد جوسيه مانيويل أورتيغا.
وترك الطاقم في ميناء الجيسايرس الواقع جنوب 
إسبانيا في 22 تموز عندما اعتقلت السفينة من 

قبل سلطات المالحة البحرية بعد وجود عيوب 
على السفينة. وكان من المتوقع حينئذ أن 

تستغرق عملية اإلصالح أقل من شهر، وبعد ذلك 
تبحر السفينة إلى محطتها األخيرة في ميناء 

ماتادي في الكونغو.
ورفض البحارة الغاضبون التعاون في إنزال حمولة 



وصول المساعدات لطاقم سفينة ايسترن بالنت

نقابات بولندية تبدأ اسبوع نشاط في البلطيق

اخبار ?
حملة اعالم 

ITFالمواءمة للـ
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السفينة حتى تدفع لهم رواتبهم.
ووافق مالك السفينة أخيراً على القيام بذلك وقام 

بتعبئة السفينة بـ40 طن من الوقود وقام أيضاً 
بتوفير الطعام، باإلضافة إلى ذلك وافق على إعادة 

أي فرد من أفراد الطاقم إلى وطنه في حال عدم 
رغبته بالبقاء على متن السفينة حتى نهاية 

الرحلة.
وعلق أورتيغا قائالً: "بعد مضي 42 يوم على عدم 

سماع أي خبر من مالك السفينة أصبحت 
القضية اآلن في طريقها إلى الحل - إنها نهاية 

سعيدة".

بحارة بورميون يطلبون 
المساعدة في مصر

عندما وصلت سفينة نافث اليمن 3 إلى ميناء 
السويس في مصر بهدف عمل الصيانة، أدرك 
كبير المهندسين والمهندس الثاني وهما من 
أصل بورمي أنهم لم يستلموا مستحقاتهم 

المالية.
عند ذلك قاموا باالتصال بموظفي الـITF في لندن 

 ITFوالذين بدورهم قاموا باالتصال بمفتش الـ
طلعت الصيفي المتواجد في ميناء بور سعيد. 

وقام طلعت باالتصال بالشركة المالكة وهي 
شركة أوفرسيز شبنغ ومقرها اليمن ومنحهم 
أسبوعاً واحداً لحل المشكلة. وإال سوف تتخذ 

إجراءات حجز السفينة.
وبعد مضي أسبوع قام مالك السفينة بالحضور 
إلى مكتب الـITF في بور سعيد ودفع كل الرواتب 
المتأخرة ألعضاء طاقم السفينة، وبلغت قيمة 

تلك الرواتب 76.021 دوالر أمريكي.

دفع 112.000 دوالر أمريكي 
لطاقم سفينة بعد أن 

هجروا
ساعد الـITF خمسة من سريالنكا للحصول وبأثر 

رجعي على رواتب بلغت قيمتها 112.277 دوالر 
أمريكي بعد أن هجروا في ميناء كوتشي الهندي 

لمدة 19 شهر.
وكانت السفينة ماالكاس والتي تحمل العلم 
البنمي قد هجرت في آب عام 2008 بعد تعطل 

محركها. لم تسمح الشركة المالكة تااليه 
جنوب لخدمات المالحة البحرية والتجارة ومقرها 

إيران حتى السماح للطاقم وعددهم 10 باإلنقاذ 
من قبل سفينة كانت قد استجابت لنداء 

االستغاثة.
وقطرت سفينة ماالكس بعد ذلك إلى ميناء 
كوتشي وهنالك تم دفع رواتب لخمسة من 

الطاقم وأعيدوا إلى أوطانهم.
وقام الـITF بتمثيل الخمسة بحارة المتبقين، 

والذين أخيراً استلموا رواتبهم المتأخرة باإلضافة 
إلى مبلغ 6849 دوالر أمريكي كانت على وشك 

االستحقاق وذلك بعد بيع السفينة بالمزاد 
العلني. وعادوا إلى بالدهم جواً في 15 نيسان 

.2010

بحارة فلبينية يطلبون 
المساعدة من الـITF بسبب 

البرودة القارصة على 
سفينتهم

قام 18 فلبيني من طاقم سفينة غورغونيال 
باالتصال بالـITF في شباط 2010 وذلك للشكوى 
بخصوص الظروف السيئة على متن سفينتهم 

التي ترفع العلم البنمي وتدار من قبل شركة سي 
فليكس الدنماركية. 

وبعد انضمام الطاقم في وقت قصير في كانون 
الثاني في جبل طارق أدرك طاقم سفينة 

غورغونيال بان خزانات المواد الكيماوية في حالة 
سيئة. وقاموا بإبالغ شركة سي فليكس عن 

العيوب الكثيرة إال أنه طلب منهم المضي في 
الرحلة وحسب البرنامج إلى ميناء كولند بورغ في 

الدنمارك.
وكانت المشكلة الرئيسية هي عدم وجود تدفئة 

على السفينة بالرغم من أن الجو كان شتاًء في 
أوروبا، ولم تكن أيضاً المراحيض صالحة وكان 
أيضاً هنالك مشاكل في غرفة المحرك، وعلى 

السطح وعلى الجسر أيضاً. وبعد عبور قناة 
كيلي في شباط بوقت قليل تحطم محرك 

السفينة وسقط الشراع مما أدى إلى سحب 
السفينة إلى ميناء برونز بوتيل في ألمانيا.

وبعد إشارة من مفتش الـ  ITF أولف 
كريستيانسين المتواجد في مدينة هامبورغ، 

قامت سلطات سيطرة الميناء بزيارة السفينة 
ثم حجزها، حيث وجدوا العديد من العيوب على 

السفينة. وعندما قام كريستيانسين بزيارة 
السفينة وجد أن درجة الحرارة في غرف الطاقم 

وفي منامهم 6 درجات تحت الصفر المئوي.
وقام على الفور باالتصال بطبيب الميناء والذي 

قرر أن الطاقم كله غير الئق طبياً للقيام 
بمهماته. وغادر الطاقم السفينة ومكثوا ما 

يقارب 10 أيام في مفوضية البحارة في 
برونسبوتيل.

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة بين مالك 
السفينة ومديرها وبين كريستيانسين ومفتش 

الـITF في الدنمارك السيد مورتين باتسن، تمكن 
الطاقم من الحصول على 50% من رواتبهم 

المستحقة نقداً قبل عودتهم إلى بالدهم على 
نفقة مالك السفينة. أما المبالغ المتبقية من 

رواتبهم تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية. 
وبلغت المبالغ التي استلموها بأثر رجعي 59.066 

دوالر أمريكي.
وبيعت أخيراً السفينة إلى شركة أوشيان لينك 

الدولية في بور سعيد في مصر، وسحبت في 
شهر أيار إلى ميناء كالينغراد في روسيا من أجل 

الصيانة.



?

اإنه ل�سعور جميل اأن 
نعرف نحن البحارة اأننا 

ل�سنا وحدنا

أعضاء طاقم سفينة غورغونيال يستلمون رواتبهم المتأخرة. 
انظر "الفلبينية على متن سفينة باردة جداً"

"طاقم سفينة ماالكاس انظر "112.000 دوالر أمريكي للطاقم 
المهجور"

مفتش الـITF طلعت الصيفي يسلم شيكاً بالرواتب المتأخرة 
انظر "بحارة بورميون يطلبون المساعدة"

اخبار 
حملة اعالم 

ITFالمواءمة للـ
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يابانيون يحتجون حول 
سياسة الشركة المناهضة 

للنقابة
تجمع عمال رصيف وبحارة خارج المكتب 

الرئيسي لشركة شحن بحري يابانية في تموز 
2010 احتجاجاً على إجراءات الشركة المناهضة 

للعمل النقابي.
واشترك في التجمع خارج المكتب لشركة 

دواالينز، في طوكيو، اليابان، أعضاًء من نقابة 
البحارة اليابانية )JSU( وأعضاء من االتحاد 

الوطني لنقابات عمال الرصيف اليابانية.
وكانوا يتظاهرون بسبب رفض رئيس الشركة 

لتوقيع اتفاقية ITF ألسطولها المكون من 24 
سفينة تحمل العلم البنمي، وذلك بالرغم من أن 

معظم السفن المملوكة لليابان وترفع أعالم 
.ITF المواءمة هي مغطاة باتفاقيات

وكان أعضاء النقابة أيضاً يعبرون عن غضبهم 
بسبب القضية التي رفعتها الشركة في 

 ،)JSU( المحكمة ضد نقابة البحارة اليابانية
بسبب توزيع نشرات مسيئي  إلى سمعة النقابة.

الـITF أرسل برسالة تضامن دعماً للمحتجين 
وشكرهم على مثابرتهم. 

وقالت الرسالة: "لقد ثابرتم واستمرت جهودكم 
لتحسين ظروف عمل البحارة العاملين على 
سفن دواالينز، ولكن بدالً من أن تقوم دواالينز 

بالتفاوض معكم قامت بتحدي طلباتكم 
المشروعة ورفعت القضية إلى المحكمة.

 ITFوكان ذلك التظاهر جزءاً من أسبوع نشاط للـ
في الفترة من 12 - 16 تموز في منطقة شرق آسيا 

واستهدف اعالم المواءمة. 
وأثناء األسبوع قامت نقابات بحارة ورصيف من 

اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وتايوان، بزيارة 124 
سفينة وتوقيع اتفاقيات مع عدد من مالك السفن 

وأيضاً قاموا بزيارة بعض الموانئ التي ترفض 
الدخول بمفاوضات مع نقابات الرصيف المحلية.

بحارة جورجيون يرفضون 
المغادرة حتى يدفع لهم

أعيد أعضاء طاقم سفينة جاسمين الجورجيين 
إلى بالدهم في 1 أيلول 2010، حيث كانوا قد تركوا 

في الميناء الفرنسي سانت لويس دو روهين 
لشهرين دون أن تدفع لهم رواتبهم.

وكانت سفينة الشحن المملوكة إليطاليا وترفع 
العلم الجورجي راسية في الميناء منذ 26 

حزيران، حيث رفض طاقم السفينة المغادرة حتى 
يدفع لهم رواتب 6 أشهر متأخرة تبلغ قيمتها 

99.000 دوال أمريكي.
وساعد الـITF في حصولهم على ثلث المبالغ 
المستحقة. وقال مفتش الـITF يافيز رينود بأن 

البحارة كانوا "محظوظين لوصولهم إلى فرنسا، 
حيث أن نظام التضامن بالتعاون بين المؤسسات 

ورئيس البلدية استطاع تزويدهم بالمياه 
والمتطلبات األساسية".

ومن المتوقع بيع السفينة بالمزاد العلني بعد أن 
تم اعتقالها.

العدالة لثالثة كان من 
الممكن تهجيرهم

هنأ الـITF السلطات الدنماركية لمنعهم وقوع 
الظلم على ثالثة بحارة على متن سفينة من 

سفن أعالم المواءمة.
البحارة كانوا ضحايا أبرياء لمالك السفينة الذي 

قام بأخذ جوازات سفرهم وهجرهم وهجر 
السفينة. وكانوا على وشك التهجير ووضعهم 

على الئحة السجل اإلجرامي ومنعهم من دخول 
الدنمارك.

وكان لذلك أن يقلل من فرصتهم من الحصول 
على عمل مجدداً. ولكنهم أبلغوا في شباط 2010 

بأنه تم إسقاط كل التهم وأن لهم الخيار في 
العودة إلى بالدهم. وبالتالي إنهاء المعضلة التي 

 ITFدامت لستة أشهر. وبناًء على معلومات الـ
فإنه أيضاً من المرجح أن يستلموا رواتب أربعة 



لقد كنا على و�سك 
التعر�ض اإلى ق�سية 

تجريم غير عادلة اأخرى 
للبحارة. واإنني �سعيد 

لأقول اأن ال�سلطات 
الدنماركية تميزت 

بالحكمة وقامت 
بمراجعة �سريعة لما 

كان مخططاً له 
وتحركت ب�سرعة لمنع 

وقوع الظلم


اعضاء طاقم سفينة كورمورانت : مالك السفينة حجز جوازات سفرهم ، انظر "العدالة للثالثة"

مظاهرة احتجاجية امام مبنى مكاتب شركة دواالينز في 
طوكيو
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 ITFدُعمت حملة الـ
الهادفة إلنهاء 

القرصنة بعريضة 
موقعة من قبل 

930.000 شخص 
وقدمت لألمم 

المتحدة في يوم 
البحارة عام 2010. 

الصحفية المستقلة 
برندا كيريش المقيمة 

في لندن تكتب عن 
ذلك وعن آخر تطورات 

الحملة

أشهر بأثر رجعي بعدما يتم بيع السفينة التي 
كانوا يعملون عليها بالمزاد العلني.

ووعد الثالثة بالعمل على سفينة فينيست
وقال قبطان السفينة األلماني بان مالك 

السفينة أخذ جوازات سفرهم وممتلكاتهم 
الشخصية ومنعهم من مغادرة السفينة. وهجر 

الثالثة وسفينتهم في ميناء فريديكفارك 
الدنماركي في كانون األول 2009.

وعلق سكرتير قسم البحارة في الـITF السيد 
جون ويتلو قائالً: "لقد كنا على وشك التعرض إلى 

قضية تجريم أخرى غير عادلة للبحارة. وإنني 
سعيد ألن أقول أن السلطات الدنماركية تميزت 

بالحكمة وقامت بمراجعة سريعة لما كان 
مخططاً له وتحركت بسرعة لمنع وقوع الظلم".

وبعد أن هجروا دون رواتب أو طعام أو أي قوة، قام 
البحارة الثالثة وهم اثنان من غانا وواحد من روسيا 

باالعتماد على المساعدات المحلية والدعم 
المقدم من مفتش الـITF مورتن باتش.

وشرح باتش قائالً: "لنوايا وأهداف مختلفة فقد 
كان هؤالء الرجال سجناء على متن السفينة. 

وبشكل ال يمكن تصديقه فقد اتهموا فيما بعد 
بأنهم دخلوا الدنمارك بصورة غير قانونية، وذلك 

بالرغم من أن القبطان كان قد اخذ جوازات 
سفرهم لمنعهم من الهرب.

ولو لم تقم السلطات الدنماركية بالمعارضة 
لمنعوا من دخول األراضي الدنماركية لسنة 

واحدة على األقل، وذلك سوف يجعل لهم سجالً 
إجرامياً عبر أوروبا كلها.

ولم يكن ذلك مقبوالً على اإلطالق، ووصلت تلك 
الرسالة للسلطات الدنماركية، والذين بكل سرور 

أنهم قاموا بإيصال تلك الرسالة إلى السفينة".
وبناًء على معلومات الـITF، فإن قضية 

الكورمورانت كانت آخر مثال على التجريم غير 
العادل للبحارة. وتم شجب الحاالت السابقة مثل 

قضية سفينة الهبي تو من قبل كل منظمات 
الشحن البحري.

وبنيت سفينة كورمورانت عام 1965 وهي 
مملوكة لكالوس هيرمان جولز.

خادم يحصل على تعويض بدالً 
عن اإلعاقة

يقوم مفتش الـITF جوان لويس فياللون جونز 
ومقره في فالباراسيو بالتعامل مع عديد من 

قضايا البحارة على متن السفن السياحية الذين 
يتعرضون لحوادث وال يتلقون أي مساعدة من 

شركات التوظيف.
وفي إحدى القضايا التوت ركبة أحد الخدم على 

متن سفينة غراند ميسترال بسبب قابلية 
األرضية لالنزالق لعدم وجود مطاط واقي لالنزالق 

على األرضية. ونصح الطبيب بإعادته إلى بالده 
إلجراء عملية جراحية ولم يحصل على أي 

مساعدة عند عودته إلى بالده من شركة 
التوظيف ولكنهم فقط دفعوا له بدل إجازة 

مرضية بعد شهرين من التأخير.
وحصلت مضاعفات بعد العملية الجراحية وتم 

تحويل البحار إلى طبيب آخر - وفي تلك األثناء 
طلبت شركة التوظيف توقيف العالج وعودة 

البحار لعمله.
فياللون جونز قام باالتصال بشركة P&I للتأمين 

وطلب منهم التعامل مع القضية. وبعد إصرار الـ
ITF قامت شركة التأمين بتحويل البحار لطبيب 
آخر من أجل التشخيص النهائي. وقرر الطبيب أن 

عودة البحار لعمله هو شيء مستحيل.
وفي تلك األثناء، قامت شركة التوظيف باالتصال 
بالبحار وهددته بوقف أي تعويضات إذا ما استمر 

بطلب المساعدة من الـITF. ولكن أخيراً وبعد 
مضي سنة ونصف تمكن البحار من الحصول 

على تعويض إعاقة كامل.

الدفع بعد الحصول على 
األرقام الضريبية في هولندا

عبر بحارة رومانيون عن شكرهم للـITF في كندا 
بعد أن قاموا بمساعدتهم باسترداد رواتبهم من 

الشركة الهولندية التي وظفتهم. وقام كبير 
الضباط والمهندس الثاني على متن سفينة 

فلنتر ستريم المملوكة لهولندا وترفع علمها 
باالتصال بالـITF بينما كانت السفينة ترسو في 

ميناء كونتريكور في مدينة كيوبك الكندية 
قائلين بأن هنالك مشكلة على رواتبهم.

وكان كبير الضباط قد نزل من السفينة قبل ثالثة 
أسابيع ولم يتسلم آخر راتب له ولم تدفع الرواتب 

كاملة للمهندس الثاني.
تبلغ قيمة المبالغ المفقودة 7.476 يورو )10.400( 

وهذه بسبب القوانين الجديدة في هولندا والتي 
تطالب الموظفين األجانب بالحصول على "رقم 

ضريبي" من أجل السماح لهم بالعمل ودفع 
الضرائب للحكومة الهولندية. وتبين لمفتش الـ

ITF باتريش كارون بأن شركة سي كونتراكتور التي 
تدير السفينة كانت قدمت للحصول على األرقام 

الضريبية للبحارين االثنين، إال أن ذلك استغرق 
أكثر من ثمانية أسابيع للحصول عليها.

وأضاف "لقد تم الدفع للبحارة بعد أن استلمت 
شركة سي كونتراكتور األرقام الضريبية".

وفي رسالة شكر لدعم الـITF قال كبير الضباط: 
"إنه لشعور جميل أن نعرف نحن البحارة أننا 

لسنا لوحدنا".

?


هل هنالك م�ساكل في الدفع؟

هل تواجه مشاكل في الحصول على رواتبك 
بشكل كامل؟ إن كان كذلك، فقد تكون تلك 
إشارة بأن شركتك تعاني من مشاكل مالية. 

 ITFويجب أن تقوم باالتصال بنقابتك أو الـ
مباشرةً وبأسرع وقت ممكن لحماية راتبك 

ووظيفتك.

القرصنة

اخبار 
حملة اعالم 

ITFالمواءمة للـ
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ندما قام الـITF - وبالتعاون مع هيئات قطاع ع 
الشحن البحري الدولية الرئيسية - بإطالق 

عريضة عالمية في 20 أيار 2010 تطالب 
الحكومات باتخاذ إجراءات للتعامل مع كارثة 

القرصنة، كانت قد وضعت هدفاً طموحاً لتجميع 
على األقل نصف مليون توقيع خالل األربعة أشهر 
التي تسبق يوم المالحة البحرية العالمي في 23 

أيلول 2010. وخالل تلك الفترة قام ما يقارب من 
مليون شخص - 930.406 - بالتوقيع على عريضة 
"كفى كفى"، والتي قدمت إلى منظمة المالحة 

البحرية الدولية.
ذلك التجاوب عكس مستوى التخوف الدولي حول 

استمرار وزيادة الجرائم التي تحصل في البحار 
العالمية. ويعكس أيضاً الدعم العالمي للبحارة 

األبرياء الذين عادةً ما يكونون ضحايا، وغالباً ما يتم 
أسرهم ألشهر عديدة مما يؤدي إلى نتائج كارثية 

على حياتهم وصحتهم وكذلك على عائالتهم 
وأصدقائهم وزمالئهم.

ومعترفاً بالرسالة التي بعثتها العريضة، فقد 

تعهد سكرتير عام  األمم المتحدة بان كي مون بأن 
األمم المتحدة "لن توفر أي جهد لمعالجة 
التحديات التي تنجم عن قضية القرصنة".

ورداً على ذلك قال سكرتير عام الـITF السيد ديفيد 
كوكروفت أنه كان يأمل بإجراء جدي من قبل األمم 

المتحدة: "اإلجراءات الصارمة والردود المدروسة 
هي فقط التي يمكنها أن تأتي بشيء جيد تجاه 

القضية التي في طريقها لتصبح قضية عالمية".
دعوته تلك جاءت بعد ثبوت أن القرصنة بازدياد حول 

العالم، وذلك بالرغم من إجراءات محاربة تلك 
الجريمة عند أسوأ النقاط سخونة.

إن موجة القرصنة الصومالية والتي أسهمت في 
التشويش على الشحن البحري عبر خليج عدن 

وحتى أنه امتد إلى مناطق أبعد من ذلك في 
السنوات األخيرة، قد ازدادت بشكل كبير.

مع انتشار القوات البحرية متعددة الجنسيات في 
خليج عدن، فإن القراصنة الصوماليين قد وسعوا 

رقعة عملياتهم من القرن اإلفريقي شرقاً إلى 
المحيط الهندي جنوباً - وحتى جزيرة قبرص 

وشواطئ تنزانيا - وإلى مياه البحر األحمر.
ولم تتمكن القوى البحرية من ردعهم عن 

االستمرار بهجماتهم عبر خليج عدن، وبما في ذلك  
عبر المعبر االنتقالي اآلمن.

إن طمع القراصنة في وقف السفن لطلب فدية 
مربحة جداً لهم يعني أن ال فرق بين سفينة كبيرة 
أو سفينة صغيرة. وسواًء كانت السفن هي سفن 

حاويات عمالقة أو سفن نقل نفط أو قوارب صيد 
سمك صغير ة أو حتى لو كانت يخوتاً لشخصين 

فقط، فإنها كلها تشكل مغنماً للقراصنة 
القادمين من مجتمع يتصف بالفقر وال توجد 

ضوابط عليه.
أما ما استطاعت قوات البحرية عملة باإلضافة إلى 

اإلجراءات األخرى المتخذة ضد القرصنة، هو 
التقليل من نسبة نجاح عمليات القرصنة.

وفي الوقت نفسه، فإن الجرائم في البحر تتزايد في 
مياه أخرى. ويوجد لدى مجلس المالحة البحرية في 

�سوت  المليون  ــارب  ــق ي ــا  م
ـــى كــفــى ـــف يـــقـــولـــون ك



القرصنة

اليافطة على سفينة م إس سي سافونا  )أعاله( في ميناء 
فليكسيستو في المملكة المتحدة تبين انطالق حملة 

عريضة الـITF ضد القرصنة
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غرفة التجارة الدولية IMB مركزاً لرصد حوادث 
القرصنة )PRC( ومقره في كوااللمبور في ماليزيا، 

ويقوم المركز بجمع بيانات حوادث القرصنة ويبقي 
على معلومات المتابعة تللك الحوادث.

وفي تقريره للتسعة أشهر األولى من عام 2010، 
ذكر المركز أنه حصلت 289 عملية قرصنة حول 

العالم. وبالرغم من أن القراصنة الصوماليين 
قاموا بأقل من نصف عمليات القرصنة تلك - %44 
- إال أنهم تمكنوا من القيام بأكبر عمليات خطف 
ناجحة، حيث إنهم اختطفوا 35 سفينة من الـ39 

سفينة من السفن التي اختطفت حول العالم في 
تلك الفترة )إذا ما قورن ذلك بـ34 حالة اختطاف 

حول العالم في نفس الفترة لعام 2009(. وبلغ عدد 
الرهائن حول العالم 773 رهينة.

وبلغ عدد السفن التي صعد إليها القراصنة في 
التسعة أشهر األولى لعام 2010  مئة وثمان 

وعشرون سفينة وأطلقت النيران على 52 سفينة. 
واستخدم القراصنة البنادق في 137 حادثة 

والسكاكين في 66 حادثة، وقتلوا واحد من أعضاء 
طواقم السفن وجرحوا 27 آخرين، وتمكنت 70 

سفينة من إحباط هجمات للقراصنة.

إجراءات مقاومة القرصنة
 وبالرغم من زيادة عدد الحوادث، إال أن نسبة صد 

الهجمات بنجاح على السفن تتزايد، ووجود القوات 
البحرية متعددة الجنسيات في خليج عدن ساعد 

على صد القراصنة وإنقاذ السفن التي طلبت 
االستغاثة. وهنالك أصوات تنادي بزيادة رقعة 

المساحة التي تغطيها عمليات القوات البحرية 
ولتأمين الممر المؤدي إلى المحيط الهندي. ومع 
ذلك، وحتى إن حدث ذلك، فإنه من الصعب تصور 



القرصنة

غرب إفريقيا
شهدت في السنوات األخيرة، 

نيجيريا والدول المجاورة 
سلسلة من الهجمات على 
سفن الشحن البحري وعلى 

األشخاص.
فباإلضافة إلى سرقات السطو 

المسلح، فإن الدافع في هذه 
المناطق غالباً ما تكون دافعاً 
سياسياً، حيث إن العديد من 

الحوادث مرتبطة بحركة تحرير 
دلتا النيجر )MEND( - وهم 

مسلحون يرغبون بتوزيع مصادر 
النفط المتواجدة في منطقة 

الدلتا الغنية على المناطق 
المحلية.

وكذلك، وعلى عكس القراصنة 
الصوماليون، فإن المسلحين 

في غرب إفريقيا والذين يحذون 
حذوهم غالباً ما يستخدمون 

العنف ضد البحارة.
وكانت حركة تحرير دلتا النيجر 
)MEND( مسؤولة عن سلسلة 

من الحوادث التي وقعت عام 
.2009

ومع ذلك، فقد أعلنت 
المجموعة إيقاف إطالق النار 

بعد إخالء سبيل أحد قادتها من 
السجن في كانون األول 2009. 

هذا التوقف استمر حتى بدايات 
عام 2010، حيث ازدادت الحوادث 

بعد ذلك. وذكر مجلس اإلبالغ 
عن القرصنة )IMB( أنه كان 
هنالك "عملية قرصنة في 

نيجيريا خالل التسعة أشهر 
األولى لعام 2010.

وحذرت "بأن ترتفع األرقام أكثر 
بكثير في هذه المنطقة 

الخطرة". واختطف بحاران في 
دولة الكاميرون المجاورة في 

أيلول 2010.

الصــومال
ال زالت عمليات القرصنة التي 

يقوم بها القراصنة الصوماليون 
تشكل القلق الرئيسي للشحن 
البحري العالمي وللبحارة. إنهم 

مسلحون بشكل كبير 
باألسلحة األوتوماتيكية 

والصواريخ والقنابل، ولديهم 
االستعداد لمهاجمة السفن 
الصغيرة. وهم دائماً يبحثون 
عن ضحايا - وغالباً ما تكون 

زوارق انطلقت من السفينة األم 
حاملة أجهزة أقمار صناعية 

)وربما زوارق منطلقة من سفن 
تم اختطافها( - وهدفهم هو 
الصعود إلى والسيطرة على 
السفن وإجبارها على اإلبحار 

إلى الشاطئ الصومالي. وهنا 
يتم أخذ البحارة كرهائن وقد 

يمتد ذلك لعدة أشهر.
ونادراً ما يقوم القراصنة 

الصوماليون بإيذاء الرهائن 
جسدياً، وحتى إن عدد الوفيات 

كان قليالً جداً عبر السنوات 
الماضية. ولكن األدلة التي 
تظهر على أشخاص كانوا 

رهائن في وقت ماضي تشير إلى 
أن احتجازهم شكّل صدمة 
أثرت على حياتهم لسنوات 

عديدة. وكذلك هنالك تأثيرات 
سلبية على عائالتهم 

وأصدقائهم.
أخذ الرهائن يعني إجبار شركات 
الشحن البحري على دفع مبالغ 
طائلة. وتطلب ماليين الدوالرات 
كفدية، ودفعت الماليين مقابل 

ذلك، وتجري المفاوضات على 
الفدية في الخفاء، لذلك ال 

توجد أرقام حقيقية عن مبالغ 
الفدية التي دفعت للقراصنة 

الصوماليين.
وفي وقت طباعة هذا العدد، 
كان القراصنة الصوماليون 

يحتجزون ما يقارب 20 سفينة 
و400 بحار كرهائن.

بحر جنوب الصـين
في السنوات األخيرة التي 
سبقت ظهور القراصنة 

الصوماليين، كان بحر جنوب 
الصين هو المنطقة األسخن 

لهجمات القراصنة. إال أن 
القرصنة خفت في تلك 
المنطقة بعد الجهود 
المكثفة التي بذلتها 

سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا. 
ومع ذلك، فقد كان هنالك ازدياد 

ملحوظ خالل فترة الركود 
االقتصادي عام 2008 في تلك 
المنطقة. والقرصنة في تلك 
المياة تركز  بشكل كبير على 
السرقة، حيث تشن الهجمات 
باستخدام السكاكين بدالً من 

البنادق ويستخدم العنف أحياناً 
ضد البحارة. وذكر مركز رصد 

هجمات القرصنة IMB بأن عدد 
محاوالت القرصنة بلفت 30 

محاولة في بحر جنوب الصين 
أول تسعة أشهر من عام 2010، 

ونجحت 21 محاولة في 
الوصول إلى متن السفن - وهذا 

يشكل ثالثة أضعاف الرقم 
المسجل عام 2009 لنفس 
الفترة. ويعتقد الـIMB بأن 
المجموعة المسؤولة عن 

القرصنة هي مجموعة صغيرة. 
وذكر الـIMB أيضاً حصول 26 

حادثة قرصنة حول إندونيسيا 
حيث كان عدد الحوادث عام 

2009 سبعة فقط.

مناطق ساخنة أخرى
وبناًء على تقرير الـIMB فإن 

المناطق األخرى التي تشهد 
حوادث قرصنة هي مناطق شيتا 

غونغ وبنغالدش وكاالو والبيرو 
وموانئ في فيتنام، حيث 
يتسلح القراصنة عادةً 

بالسكاكين أو العصي وعادةً ما 
يصعدون إلى السفن الراسية 

لسرقة ممتلكات السفينة 
والطواقم.

النقاط 
ال�ساخنة 
الخـطيرة

Callao

Chittagong Vietnam

l l l
l

l l
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منع كل الهجمات في مثل تلك المياه الشاسعة. 
ومن الممارسات الناجحة لصد الهجمات هي 

استخدام المناطق اآلمنة، أو استخدام الحصون 
داخل السفينة ليختبئ خلفها الطواقم الذين 

يتعرضون للتهديد في حال صعود القراصنة 
للسفينة. باإلضافة إلى الحفاظ على سالمة 

البحارة فإن من شأن هذا اإلجراء أن يدخل اإلحباط 
إلى نفوس القراصنة. إذ أن هذا اإلجراء سيمنعهم 

من السيطرة على السفينة. وفي العديد من 
الحوادث تراجع القراصنة وتخلوا عن خطف 

السفينة بعد فشلهم في إيجاد الطاقم.
وبينما يقوم بعض مالكي السفن بتوظيف حرس 

خاص على متن السفن التي تبحر في مناطق 
قرصنة ساخنة، إال أن البعض اآلخر - مثل خطوط 

مارسيك العمالقة والجمعية األوروبية لمالكي 
السفن - ينادي الحكومات الوطنية والدولية 

باتخاذ إجراءات. الـITF بدوره يعارض بشدة تسليح 
البحارة على متن السفن.

الوضـع القانوني
الوضع الدولي المعقد جعل من الصعب جداً 

مقاضاة القراصنة. ومع ذلك، فإن هنالك بوادر تشير 
إلى وجود حلول للمأزق القانوني. وتقوم اآلن 

محاكم في الواليات المتحدة وهولندا وصقلية 
بمحاكمة القراصنة. وتحملت محاكم  كينية 

العبء القانوني حيث قاموا بسجن 15 من 
القراصنة الصوماليين ويحتجزون 100 آخرين 
لتقديمهم للمحاكمة، وتقوم أيضاً محاكم 

يمنية بإجراءات مشابهة.
وللمساعدة في تسريع المالحقات القضائية عقد 

اإلنتربول )الشرطة الدولية(  اجتماعاً مع هيئات 

على الفيديو: مقابلة مع سيريالنكيون كانوا ضمن طاقم 
سفينة تشانتلي أجراها الـITF إلنتاج فيلم "ماذا حقاً تعني 

القرصنة" 
تم احتجازهم من قبل قراصنة صوماليين في حزيران 2009 

لمدة أربعة أشهر ونصف قبل أن تدفع الفدية ويطلق 

سراحهم. وكان على متن السفينة التي ترفع علم انتيغوا 
وبربودا 10 بحارة: 7 من سريالنكا وثالثة من الفلبين.

 www.youtube.com/  :قم بمشاهدة الفيديو على
watch?v=Xe_VQkgypRw

 

لقبطان سفينة أشيان 
غلوري، فيليكو فيليكوف

كانت سفينتي واسمها أشيان 
غلوري تبحر يوم رأس السنة 

2010 باتجاه الممر الغربي 
UKMTO/ المشغل من قبل
EU-NAVFOR عندما تمت 

مهاجمتنا. 
كنت في ذلك الوقت في قمرتي. 

وبعد منتصف الليل بقليل 
سمعت صوت عيارات نارية 

وأصوات تنطلق من رشاشات 
أوتوماتيكية على متن 

السفينة ووجدت ثالثة قراصنة 
على الجسر.

وكانوا يحملون بنادق من نوع 
AK47 أو مسدسات. ونجحت 

الهجمة بالرغم من كل 
االحتياطات التي اتخذناها 

وبالرغم من تجنبنا لمناطق 
الخطر. احتجازي واحتجاز 

الطاقم البالغ عدده 24 من قبل 
القراصنة. وبعد ذلك بقليل 

صعد 15 قرصاناً إلى السفينة، 
حيث اصطفت سفينتهم األم 

إلى جانب سفينتنا أشيان 
غلوري.

وأجبرت سفينتنا على اإلبحار 
إلى غاراسد التي كانت على 

بعد 820 ميل من مكان وقوع 
الهجوم. ووصلنا إلى غاراسد 

يوم 4 كانون الثاني، وهنالك 
صعد إلى السفينة عدداً آخر 

كبير من القراصنة. وقاموا 
بنهب قمرات الطاقم وسرقة 
كل الممتلكات الشخصية.
ومكث معظم أفراد الطاقم 

أثناء فترة االحتجاز عند الجزء 
األمامي للجسر وتحت حراسة 

مسلحة.
وكان من الواضح وجود بعض 

القراصنة المسؤولين عن 
العملية، واستعمل أحدهم 

على وجه التحديد تلفون 
السفينة الذي يعمل عبر 

األقمار الصناعية للتفاوض مع 
اإلدارة في لندن. وكان واحداً 

فقط هو من تولى كافة 
المفاوضات. وعاملنا القراصنة 
بقسوة. ولم يكن من الممكن 
التنبؤ بما سوف يصدر عنهم، 

واستعملوا االساليب 
المعنوية والمادية إلذاللنا. 
وغالباً ما بدا عليهم أنهم 

تحت تأثير العقاقير  ومع ذلك 
استمروا بتزويدنا بالطعام 

عندما نفذ مخزوننا من 
الطعام. ولسوء الحظ وفي 7 

آذار قاموا بعزلي عن البقية وتم 
تقييدي باألصفاد في قمرتي، 

وبقيت في العزل االنفرادي حتى 
16 نيسان. بعد ذلك أعادوني 

إلى رفاقي، حيث كانوا قد 
أخبروهم بأنهم قاموا 

بإعدامي.
وعرفت فيما بعد أننا نتلقى 

دعماً كامالً وغير مشروط من 
وكاالت زودياك للمالحة 

البحرية، وإنهم يعملون على 
إطالق سراحنا دون المساس 

بسالمتنا. في ذلك الوقت 
كانت الظروف صعبة على كل 

أفراد الطاقم والذين كانوا 
يخشون على حياتهم.

وال أعتقد أنه يفترض تعريض 
أي إنسان لإلرهاب والمعاملة 

الالإنسانية التي يتلقاها 
الرهائن من قبل القراصنة.

الصوماليون القراصنة   اختطفهم 

قوة العري�سة
تسلم سكرتير عام منظمة المالحة البحرية 

الدولية السيد أفثيميوس إي متيرو بولص 
)يمين( عريضة تطالب بوقف القرصنة وقد 

وقع عليها أكثر من 930.000 شخص.
وتنص العريضة على "نطالب نحن الموقعون 

أدناه الحكومات للقيام بكل ما بوسعهم 
لحماية اآلالف من البحارة والمئات من السفن 

المهددة للتعرض لهجمات قرصنة وذلك 
بقيامهم بـ:

●  تخصيص مصادر محددة وجهود مكثفة 
إليجاد حلول حقيقة لمشكلة القرصنة 

المتزايدة.
●  خطوات فورية إلنقاذ وتحرير وتأمين عودة 

البحارة المختطفين إلى عائالتهم.
●  العمل مع المجتمع الدولي لتأمين حياة 
آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر للصومال 

وشعبها.

قم بمشاهدة الفيديو حول عريضة الـ
www. :لمقاومة القرصنة على IMO

youtube.com/watch?v=qJHSLFNt_HM

~

~
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اليوم 1: صعد قراصنة صوماليون الساعة 
8:55 إلى متن السفينة مسلحين 

برشاشات أوتوماتيكية وصواريخ آر بي 
جي. 

بحلول الساعة 9:02 كانوا قد استولوا 
على الحجر الرئيسية وأصروا على إيقاف 

السفينة. وصعد إلى السفينة قاربان 
وثمانية رجال. وفي الساعة 15:00 توقفنا 
ثانية وصعد قارب ثالث للسفينة. واعتقد 
أنه بلغ مجموع عدد الرجال الذين صعدوا 

السفينة حتى تلك الساعة 10 وكانوا 
كلهم مسلحين. واستمروا بإشغال خط 

هاتف األقمار الصناعية لئال نستعمله 
طلباً للمساعدة. ولم نتوقع وصول أي 

مساعدة، وتوجهنا إلى الصومال.
وكانت أعصاب الجميع متوترة انتظاراً لما 

سيحدث. وعند الساعة 10:00 بدؤوا 
بغرفة القبطان، ثم ذهبوا إلى كل الغرف 

غرفة غرفة، وقاموا بسرقة كل األموال 
والتلفونات المحمولة والساعات وأي 

شيء ذا قيمة. وقد دخلوا إلى غرفتي مرتين 
بقصد السرقة.

اليوم 2: رست السفينة بالقرب من 
الساحل الصومالي "خليج القراصنة" 
)نحن أطلقنا عليه تلك التسمية(. ونزل 

القراصنة ألول مرة إلى غرفة المحرك. 
وقاموا بالبحث في غرفة المحرك عن أي 
شيء ذا قيمة. وقاموا بسرقة حواسيب 

محمولة زودتنا بها الشركة.

اليوم 5: لم نتمكن من معرفة العدد 
الحقيقي للقراصنة على متن السفينة. 

إال أننا نعتقد أن عددهم من 20 - 25. ال 
يسمح لنا بالخروج لذلك ال يمكننا التأكد 

من  العدد.

اليوم 7: تعرض أحد القراصنة لإلصابة 
بطلقة نارية من رشاش AK47 بالخطأ. 

وذهب القراصنة إلى كبير الضباط طلباً 
للمساعدة الطبية، ولكنه قال لهم: "أنا 

لست طبيباً" وال يمكن القيام بذلك. كبير 
الضباط تخوف من أن يموت القرصان 
بسبب فقدان الدم إذا ما حاول انتزاع 

الطلقة. وبعد ذلك نقل القرصان إلى 

الشاطئ ولم نره ثانية. 

اليوم 8: تحركت السفينة اليوم لترسو 
على بعد ما يقارب 15 ميل على امتداد 

"خليج القراصنة" الصومالي. وكانوا دائماً 
يطلبون منا االقتراب من الشاطئ ولم 

يدركوا أن حجم السفينة الكبير يمنعنا 
من االقتراب كثيراً.

اليوم 10: قامت محطة أخبار ITV بإجراء 
مقابلة معي ومع أحد أفراد الطاقم 

واسمه بيتر  وكان ذلك عبر هاتف األقمار 
الصناعية. وقام كالنا بإعطاء صورة جيدة 
عن القراصنة، حيث لم يكن لدينا خيار، إذ 
كان بالقرب منا يستمعون. ووعد البحارة 

بأن يسمحوا لنا باالتصال بعائالتنا غداً 
صباحاً.

اليوم 13: كانت طائرة مروحية تحلق فوقنا 
مرتين في اليوم على مدى األيام القليلة 

الماضية. وفي هذا اليوم أيضاً وقبل موعد 
الغذاء مرت سفينة حربية إسبانية 

)نعتقد أنها كذلك( على بعد خمسة 
أميال منا. وربما كانت تلك رسالة 

للقراصنة.

اليوم 17: انضم اليوم خمسة قراصنة 
آخرين للسفينة. عند الساعة 21:00 

أعطوا أوامر للجميع التوجه إلى الجسر 
لنعامل كرهائن حقيقيين، وذلك ألنهم 

توقعوا أن تتم مهاجمتهم. وانتهى 
المطاف بالجميع نائمون في غرفة رفاهية 

الضباط وبوجود حراس مسلحين على 
األبواب. لقد كان الوضع غير مريح نهائياً 
وبارداً جداً. وكان الخوف من الهجوم ليس 
حقيقياً حيث كانت فقط منارة مضيئة 

على بعد 15 ميل.

اليوم 18: لقد كان يوماً سيئاً علينا نحن 
كرهائن، إذ كنا محبوسين في غرفة 

رفاهية الضباط وال يوجد أي نوع من أنواع 
التسلية. وفي حوالي الساعة 6:00 عاد 

القراصنة لسرقة غرفنا. وعادوا في 
الساعة 9:00 مرة أخرى للسرقة، حيث 
كانوا يخرجون من باب ويدخلون من آخر 

ويفتشون كل مخبأ. وبلغ عدد المرات التي 
تم تفتيش غرفتي خمس مرات. لذلك ال بد 

أن أكون مشهوراً.

اليوم 21: حلقت الطائرة العمودية مبكراً 
اليوم.  وقام القراصنة بإعادة بعض األشياء 

التي ال يريدونها. وقمنا اليوم جميعاً 
باالتصال بعائالتنا.

اليوم 22: حلقت الطائرة العمودية هذا 
اليوم عند الظهيرة. كنت أتشوق لرؤية 

الطائرة العمودية، إنها تجعلني أشعر أننا 
لسنا وحدنا.

اليوم 24: حلت النقابة األوروبية بدالً من 
قوات حلف شمال األطلسي الذين كانوا 

يقومون بدوريات عند الشاطئ الصومالي، 
إال أنهم ال يعرفون ما يتوجب عمله عند 

اعتقال أي قرصان. لكنا جميعاً نعرض ما 
يتوجب عمله معهم.  

اليوم 29: استاء موظفو المطبخ جداً من 
القراصنة ألنهم يأكلون طعامنا.

اليوم 32: عند الساعة 1:15 قام القراصنة 
بإلقاء قارب نجاة في البحر وقاموا بإطالق 
الرصاص عليه. وعند الساعة 6:30 اقترب 
قارب صيد من خلف السفينة، وعند ذلك 
بدأ القراصنة بإطالق العيارات النارية من 
الرشاشات باتجاه القارب. وعند الساعة 

8:05 حلقت طائرة عمودية، وكان ذلك أول 
مرة منذ ثالثة أيام خلت.

اليوم 35: لم تحلق الطائرة العمودية. 
وخلعت خزائن أفراد الطاقم في الصباح 
المبكر لذلك اليوم. ومر أسبوعان دون أن 

يجري أي منا أي اتصال مع عائالتنا. األوضاع 
ليست جيدة.

اليوم 38: قامت الطائرة العمودية. 
بالتحليق مبكراً فوق السفينة. والقراصنة 

يسرقون من الخزائن الموجودة في غرف 
الغيار. وحاولوا اقتحام أحد غرف أفراد 

الطاقم.

اليوم 40: لم تحلق الطائرة العمودية. 
وذهب الطاقم والقراصنة هذا اليوم لصيد 
السمك، وتمكنوا من صيد بعض السمك.

اليوم 42: حلقت الطائرة العمودية هذا 
اليوم. وصعد اليوم زعيم القراصنة 
للسفينة.واعتقد أنه جاء لتسريع 

المحادثات مع فيال الدولية للمالحة 
البحرية )الشركة مالكة السفينة(. لذلك 

أصبح لدينا أربعة صوماليين آخرين على 
متن السفينة. وسمح لنا اليوم جميعاً 

باالتصال بعائالتنا، وكان ذلك أول مرة منذ 
ثالثة أسابيع.

اليوم 50: صعد بعض المسؤولين 
للسفينة وقالوا: "انتهت المفاوضات" 

ونحن ننتظر فقط تحويل األموال، 
وسيستغرق ذلك ثالثة أيام واستطاع مارك 

)أحد أفراد الطاقم( باالتصال بالشركة 
وأكدوا له صحة القصة ولكنهم قالوا أن 

ذلك يستغرق من 7 إلى 10 أيام.

اليوم 54: سوف نذهب غداً إلى سطح 
السفينة، وسنتوزع عند مداخل متعددة 

تؤدي إلى الميناء. وسوف تقوم طائرة 
صغيرة عند الساعة 6:30 بالتحليق 

والقيام بعد الموجودين.
بعد ذلك سوف تقوم بإسقاط 50% من 
المبلغ. وسوف تعود بعد ست ساعات 

إلحضار الـ50%المتبقية.
وسوف يقوم مارك بعد النقود والتي 

سيبلغ مجموعها تقريباً  3 مليون دوالر 
أمريكي. وحصلت في هذا اليوم العديد من 

السرقات، حيث كانوا يسرقون تقريباً كل 
شيء.

اليوم 55: استيقظ الجميع بحدود 
الساعة 5:00 وعند الساعة 7:30 انتقل 

الجميع إلى السطح على الجسر المؤدي 
إلى الميناء. وعند الساعة 8:30 حلقت 
طائرة بمحركين وعلى ارتفاع منخفض 

للقيام بعملية عد الموجودين على 
السطح. وقامت بالتحليق مرة أخرى وعلى 

ارتفاع أعلى وألقت كيساً في مظلة إلى 
البحر، وكان الكيس يحتوي على نصف 

المبلغ. وقام اثنان من القراصنة 
باستخدام القارب وإحضار الكيس إلى 

متن السفينة. بعد ذلك قمنا بالدخول إلى 
السفينة. عادت الطائرة عند الساعة 
14:10 وألقت المبلغ المتبقي. وكانت 

األموال كلها على متن السفينة بحدود 
الساعة 14:20.

وعند الساعة 16:00 كان القراصنة 
مستمرون في عمليات السرقة. ال أدري 
لماذا ال يغادرون وحسب؟ عند الساعة 
16:30 غادر السفينة 17 من القراصنة.

اليوم 56: استيقظ الجميع بحدود 
الساعة 4:00 وعند الساعة 05:34 غادر 

السفينة آخر القراصنة عند الساعة 
05:36 كنا مستعدين للمغادرة، وعند 

الساعة 06:42 كنا جميعاً عند ممر 
المغادرة وحصلنا على الحرية. واتجهنا 

شرقاً مبتعدين عن إفريقيا. وذكرت محطة 
إذاعة الـBBC عن مصدر للقراصنة بأن 

خمسة قراصنة لقوا حتفهم عندما غرق 
قاربهم أثناء هروبهم بالفدية، وكانت تلك 
األخبار سارة جداً لنا. وعند الساعة 14:00 

حلقت الطائرة العمودية مرة أخرى ولكنها 
كانت أبعد من المرات السابقة، وكذلك 
الشكر لها. عند الساعة 15:30 تلقينا 

األوامر باالتجاه إلى ميناء كالبا.

الضابط البريطاني الثاني جيمس غريدي )الصورة إلى اليسار، مع عريضة الـITF "مقاومة القرصنة"( حيث كان رهينة لدى القراصنة 
الصوماليين على سفينة النفط السعودية سيريس ستار من 15 تشرين الثاني 2008 ولغاية 10 كانون الثاني 2009. واحتفظ غريدي بمفكرة 

سرية أثناء فترة محنته. وهذه بعض المقتطفات من الفكرة ...

ــرة  ــك ــف م
رهــيــنــة
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قطاع الشحن البحري في منتصف عام 2010 
وذلك لمناقشة هيكلة مركزية للتحقيق في 

القرصنة ومناقشة طرق لتخفيف معاناة أعضاء 
طواقم السفن الذين يتم استدعائهم لتقديم 

شهاداتهم.

التـــكاليف
القرصنة تكلف ماليين الدوالرات، التكلفة فقط 

ليست تكلفة دفع مبالغ الفدية بل هنالك 
تكاليف باهظة بسبب الدمار الذي يحصل 

للسفينة، وتكلفة العناية بالبحارة، وتكلفة 
اإلجراءات التي تتخذ لمقاومة القرصنة، وتكلفة 

تغيير مسارات السفن لتفادي مناطق الخطر.
وذكر تقرير للمنظمة العامة ألبحاث التأمين في 
تشرين األول 2010 بأن تكلفة كل عملية هجوم 

للقراصنة على سفن الشحن البحري تبلغ تقريباً  
9 مليون دوالر أمريكي - وتبلغ تكلفة االختطاف 

والفدية ما معدله 57.000 دوالر لكل سفينة تعبر 
قناة السويس.

ومحلياً قالت الحكومة اليمنية أن عمليات 
القرصنة كلفت الحكومة خسائر في قطاع صيد 
السمك عام 2009 بلغت 150 مليون دوالر أمريكي.

ولكن التكلفة الحقيقية تقع على البحارة 
وعائالتهم، وال يقدر ذلك بثمن.

ففي حالة البحارة الدنماركية األربعة الذين 
اختطفوا كرهائن لمدة 83 يوم، عندما اختطفت 

سفينتهم دانيكا وايت من قبل قراصنة صوماليين 
عام 2007 - وأطلقوا فقط بعد الحملة التي 

شنتها نقابتهم الـ3F - فلم يعد يعمل منهم في 
البحر إال بحار واحد. فقد توفي أحدهم، وأصيب آخر 
بمرض نفسي، أما اآلخير فلم يعد يعمل في البحر. 

وزاد الطين بلة قيام المحكمة الدنماركية في 
تشرن األول 2010 برفض مطالبهم بالتعويض.

مســاعدة البحارة وعائالتهم
تتم اآلن دراسة كيفية العناية بالبحارة الذين 

يتعرضون للقرصنة وللهجوم المسلح من قبل 
مالكي السفن وشركات التوظيف والنقابات، وهم 

يعملون معاً لوضع استيراتيجية تتبناها كافة 
الهيئات في القطاع.

ووافق صندوق بحارة الـITF في تموز 2010 على 
تخصيص 150.000 جنيه إسترليني )233.000 

دوالر( لبرنامج "القرصنة في المالحة البحرية - 
والتجاوب اإلنساني". وهذا باألضافة  لألعمال 

 ITFاألخرى عن القرصنة والبحارة التي يقوم بها الـ
والـIMO وبالتعاون مع منظمات أخرى، مثل 

"عريضة القضاء على القرصنة فوراً".
ويجمع البرنامج خبراء أزمات من دول مالحة بحرية 

مختلفة، ويقوم البرنامج بالبحث عن أفضل 
الممارسات والسياسات ويشمل ذلك التدريب قبل 

السفر، والخوف من الهجمات، والتأثيرات التي 
تنجم بعد شن هجوم فاشل، وتحرير البحارة عند 

أسرهم. ويعمل حالياً صندوق بحارة الـITF مع 
مجموعة توجيهية أعضاؤها من الـITF، ومن 

شركات المالحة البحرية الريادية، ومؤسسات 
وهيئات اجتماعية للتوصل إلى مقترحات ألفضل 

اإلجراءات في معالجة البحارة وعائالتهم بعد 
حدوث عمليات قرصنة أو سطو مسلح.

القرصنة

مل الـITF منذ زمن بجد إلقناع مالكي ع 
السفن والحكومات كي يتحملوا 

المسؤولية الكاملة لحماية البحارة 
من القرصنة وأن ال يتركوا البحارة للتعامل  

وحدهم مع القرصنة.

واجبات الشركات
الـITF يؤمن بعدم مرور السفن عبر خليج عدن 

وساحل الصومال إال في ظروف استثنائية 
خاصة. إن نسبة التعرض لخطر الهجمات 

عالية جداً اآلن حيث يوضع البحارة في طريق 
الهالك وذلك إخالالً في تحمل المسؤولية من 

قبل مالكي السفن.
وال يجب أن تمر عبر تلك المناطق إال إذا وجدت 
حماية للسفن من القوات البحرية، أو في حال 
تصنيف السفينة على أنها منخفضة الخطر 

ويوجد على متنها إجراءات تفي بالحماية.

اتفاقية مناطق الخطورة البالغة
االتفاقية الجماعية التي عقدها منتدى 

االتفاقيات الدولي )IBF( في الـITF تشمل 4.000 
سفينة وحددت مناطق الخطر البالغة، 

باإلضافة إلى تحديد مناطق مشابهة لمناطق 
الحروب. المناطق بالغة الخطر التي حددها الـ

IBF تشمل خليج عدن كامالً ويمتد 
400 ميل شرق الصومال )انظر الخارطة أعاله(.

يحق للبحارة المغطيين باتفاقية ITF IBF طلب 
العودة إلى أوطانهم على نفقة الشركة قبل 

دخولهم المناطق بالغة الخطورة، إال إذا ما 
أبحرت السفينة بالممر الدولي الموصى به 

)IRTC( والمحروس من قبل دوريات قوات بحرية 
دولية.

ويجب أن يحصل البحارة الذين يبحرون في 
 ITF مناطق بالغة الخطر ومغطيين باتفاقية

IBF على التالي:
●  زيادة قدرها 100% من الراتب األساسي.

●  تعويض مضاعف في حالة الوفاة أو اإلصابة
وتنطبق الزيادة والتعويض خالل الفترة كاملة 

التي يعبر بها البحارة المناطق بالغة الخطورة، 
وبغض النظر كانت السفينة داخل أو خارج 

.)IRTC( الممر الدولي الموصى به
 ،ITF TCCوتوجد مزايا مشابهة في معايير الـ
وفي معايير الـITF، وفي العديد من االتفاقيات 

الجماعية الوطنية.  وباستطاعة البحارة 
معرفة نوعية االتفاقيات التي تغطي سفينتهم 
بالدخول إلى موقع www.itfseafarers.org ومن 





التعامل مع القرصنة - 
ــح لــلــبــــــــحــارة ــائ ــص ن

)IRTC( الممر الدولي الموصى به

المنطقة  بالغة الخطورة  سابقاً

205 ميل بحري إلى الشرق من 
سوقطرة

المنطقة بالغة الخطورة الجديدة: 
االبتعاد 400 ميل بحري عن الساحل

400 ميل بحري إلى الشرق من 
حدود الصومال/ كينيا

منطقة الصومال بالغة الخطر  والتي حددها منتدى االتفاقيات 
الدولي، وتسري من 1 – 30 تشرين الثاني 2009
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دليل من 8 صفحات قابلة للسحب

القرصنة

."lookup a ship" ثم النقر على

حقوق وظيفية أفضل
من خالل المفاوضات التي قام بها الـIBF تمكن 
الـITF من التوصل إلى اتفاقية لتحسين ودعم 
الحماية المقدمة للبحارة المعرضين ألخطار 

القرصنة.
وسوف تطبق هذه التحسينات خالل عام 2011 

وتشمل التحسينات:
●  التأكد من إتباع كل سفن الـIBF أفضل 

الممارسات اإلدارية )انظر أسفل( لتجنب 
القرصنة وعلى الشركات االحتفاظ بخطط 

طوارئ لدعم القراصنة عند وقوع حوادث قرصنة.
●  التأكد من دفع رواتب للبحارة وإبالغ عائالتهم 

في حال أخذ البحارة كرهائن.
●  التأكد من قيام الشركات بدفع رواتب ونفقات 

البحارة الذين يطلبون لتقديم الشهادة حول 
حوادث القرصنة.

منع الهجمات
ساعد الـITF في تطوير أفضل ممارسات إدارية 

)BMP( خاصة بحماية البحارة والسفن من 
أخطار القرصنة. هذه الممارسات تلخص 

اإلجراءات التي يجب أن يتبعها طواقم السفن 
والشركات لحماية السفن من التعرض 

للهجمات واالختطاف.
وأوصت سلطات القوات البحرية بأن تتبع السفن 

أفضل الممارسات اإلدارية "BMP" خالل كل 
األوقات التي تبحر فيها في مناطق العبور 

التطوعي )VRA( حيث يمكن تعرض السفن في 
تلك المناطق وبشكل كبير للقرصنة.

مناطق العبور التطوعي )VRA( تمتد من قناة 
السويس شرقاً إلى الهند )78° شرق(، وجنوباً إلى 

صقلية وتشاغوز )10° جنوب(.
وعلى طواقم السفن التنبه بان العوامل التالية 

تزيد من خطورة احتجاز السفينة:
●  العوم المنخفض - خاصة على عمق أقل من 

8م.
●  السرعة البطيئة - وخاصة السرعة التي تقل 

عن 18 عقدة.
●  الطقس الجيد - خاصة تحت الحالة 3 

للبحر.
●  عدم جاهزية السفن والطاقم.

●  عدم قيام السفن بإرسال التقارير إلى 
سلطات القوات البحرية.

وعلى السفن التي تقل سرعتها عن 18 عقدة 
تجنب الدخول في المناطق بالغة الخطورة.

يجب إجراء "تقييم خطورة" لكل سفينة وعلى 
كل الشركات االحتفاظ بخطة طوارئ متكاملة. 
ويجب تنظيم دورات تدريبية لكل أفراد الطواقم.

ويجب توفير خطط اتصاالت لحاالت الطوارئ. 

وتبقى وفي كل األحوال سالمة الطواقم هي 
األهم. ويجب ان ال يعرض الطواقم أنفسهم 

للخطر عن طريق القيام بإجراءات دفاعية.
وعلى السفن التي تعبر مناطق الـVRA إبالغ 

سلطات القوات البحرية )UKMTO( عند 
دخولهم تلك المناطق وإتباع التعليمات التي 

تصدر عن تلك السلطات.

ويجب اإلبالغ عن موقع السفينة على األقل مرة 
واحدة في اليوم. وسوف تعطى السفن التي تبلغ 

عن أماكنها آخر النصائح لتجنب هجمات 
القرصنة. وعلى كل السفن استخدام الممر 

الدولي الموصى به. كما يجب تكثيف الحراسة. 
وتشجع الـBMP مالكي السفن األخذ بعين 
االعتبار زيادة عدد أعضاء الطاقم على متن 

السفن لزيادة عدد مراقبي المؤشرات.
وتشتمل نصائح الـBMP أيضاً على اقتراحات 

حول كيفية حماية السفينة ومنع القراصنة من 

الصعود إلى متن السفن. وعلى وجود محطة أو 
حصن آمن يلتجئ إليه الطاقم في حالة حصول 

أي هجوم.
وال ينصح بوجود حراسة مسلحة أو استخدام 

األسلحة النارية. 
وتتوفر آخر نسخة من نصائح الـBMP على:
www.itfseafarers.org/deterring-piracy.

  cfm

النجاة من هجمات القرصنة
أصدرت القوات البحرية التابعة لالتحاد األوروبي 

نصائح عن كيفية التعامل في حال احتجازك 
كرهينة.

ال يتعرض معظم الرهائن للعنف إذا ما تعاونوا 
مع محتجزيهم، ومع ذلك فإنه من الممكن 

حجزهم كرهائن لفترات طويلة وفي ظل ظروف 
صعبة.

إنه لمن المهم جداً أن يقوم البحارة بالتحدث 
عن خبراتهم كرهائن )للسلطات المختصة، 

ولنقاباتهم، ولشركاتهم( وذلك بعد تحريرهم 
وعليهم تقبل العالج الجسدي والنفسي 

والمساعدة التي تقدم لهم.
وتتوفر نشرة قوات االتحاد األوروبي البحرية 

باللغات العربية، والصينية، واإلنجليزية، 
والهندية، واليابانية، والروسية والتاجولية 

www.itfseafarers.org/surviv-  على الموقع:
        ing-piracy.cfm



نصيحة: النشرات التي تصدرها قوات االتحاد األوروبية البحرية التي تقوم بدوريات على مياه السواحل الصومالية.

الإبالغ عن حوادث القر�سنة 
من الممكن التبليغ عن الهجمات أو عن 

التحركات المريبة لمركز اإلبالغ عن القرصنة 
في مجلس المالحة البحري الدولي. اتصل 

بالرقم 60320310014+ الخاص بمقاومة 
القرصنة على مدار الساعة أو أرسل رسالة 

imbkl@icc-ccs.org:إلكترونية إلى
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معلومات
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ال تبدأ العمل على السفينة قبل توقيع 
عقد مكتوب.

ــم بتوقيع عقد على بياض نهائياً،  ال تق
ــتمل على بنود وشروط غير  أو عقد يش

محددة أو غير مألوفة بالنسبة لك.

ــير إلى  ــا إذا كان العقد يش ــد فيم تأك
االتفاقية اجلماعية العمالية، إذا نعم، 
ــروط  كن متأكداً من أنك على علم تام بش
هذه االتفاقية، واحتفظ بنسخة منها مع 

عقد العمل.

ــد موضحة  ــأن مدة العق ــن متأكداً ب ك
بشكل تام.

ــد يعطي  ــى عق ــع عل ــم بالتوقي ال تق
ــراء  إلج ــفينة  الس ــك  ملال ــات  صالحي
ــدة العقد من جانب واحد،  تعديالت على م
ــا يتعلق مبدة العقد يجب  أي تغييرات فيم

أن تتم باملوافقة عليها من قبل الطرفن.

ــن متأكداً من أن العقد ينص صراحة  ك
على األجر األساسي الذي يجب دفعه، 
ــل  العم ــاعات  ــد س ــم حتدي يت أن  ــاً  وأيض
ــاعة  س  48  ،  44  ،  40 ــالً  مث ــبوعية  األس
أسبوعياً. منظمة العمل الدولية حتدد احلد 
ــموح بها  ــاعات العمل املس ــى لس األقص
ــبوعياً / 208  ــبوعياً وهي 48 ساعة أس أس

ساعة شهرياً.

ــص بوضوح على  ــد من أن العقد ين تأك
ــل اإلضافي  ــاعات العم كيفية دفع س
ــم  يت أن  ــن  ــابها. ميك احتس ــة  وكيفي
ــب  الرات ــى  عل ــاداً  اعتم ــابها  احتس
ــا  ــم دفعه ــن أن يت ــي، أو ميك األساس
ــهرياً بناًء على عدد ساعات العمل،  ش
ــاعة عمل بعد  ــوال أي س ــع األح بجمي
ــمي يجب أن يتم  ــاعات العمل الرس س
ذكر طريقة دفعها بوضوح. تنص منظمة 
ــى  ــد األدن ــى أن احل ــة عل ــل الدولي العم
ــاعة لكل  للعمل اإلضافي هو 1.25 س

ساعة إضافية.

ــدد  ع ــوح  بوض ــر  يذك أن 
ــاعات اإلجازة املمنوحة  س
ــهرياً، منظمة العمل  لك ش
الدولية تنص على أن ال تقل 
ــوم  ــن 30 ي ــازة ع ــام اإلج أي
ــازة  ــوم أج ــنوياً أو 2.5 ي س

لكل شهر عمل.

ــان  لضم ــدة  الوحي ــة  الطريق
ــي البحر  ــروط عمل ف أفضل ش
ــود العمل طبقاً  هي بتوقيع عق
ــق  املواف ــة  اجلماعي ــة  لالتفاقي
ـــ ITF . وفيما  ــن قبل ال عليها م
ــروط التي يجب التنبه  يلي الش

لها قبل التوقيع.

توخى   احلذر    
وانتبه    قبل    

أن   توق��ع
نصائح ال��� ITF فيما 
يتعل��ق بعق��ود العم��ل 
للبحارة على منت السفن

ــي، العمل  ــر األساس ــم ذكر األج أن يت
ــكل  ــازات بوضوح وبش ــي، اإلج اإلضاف

منفصل ومحدد في العقد.

ال توقع أي عقد يسمح ملالك السفينة 
أن يحتفظ أو يخصم أي مبلغ من أجرك 
ــريان العقد، يجب أن يتم دفع  خالل مدة س
ــي نهاية كل  ــتحقاتك املالية ف كامل مس

شهر.

ــد يتضمن فقرة  ــداً على عق ــع أب ال توق
تنص على أنك مسؤول عن دفع أي مبلغ 
ــدال أو لتغطية أي  ــالح أو إب ــل إص ــن أج م

نفقات.

ــى حرمانك من  ــد ينص عل ــع عق ال توق
حقك في االنضمام أو االتصال، املشاورة 
ــة  ــة عمالي ــي أي نقاب ــع ممثل ــاون م أو التع

تختارها بنفسك.

ــد العمل الفردي ال  ــن حذراً من أن عق ك
ــا  ــن املزاي ــل ع ــاً تفاصي ــن دائم يتضم
ــة لذلك يفضل أن حتصل على هذه  اإلضافي
احلقوق بشكل عقد موقع منفصل يتضمن 
التعويضات املستحقة في احلاالت التالية: 

 املرض أو اإلصابة خالل مدة العقد.
 املوت )يتم دفعه ألقرب شخص لك(.

 فقدان السفينة أو املركبة.
 فقدان املتعلقات الشخصية نتيجة 

فقدان السفينة.

 إنهاء عقد العمل قبل نهاية املدة.

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

ــول  ــك مخ ــص ان ــدك ين ــد ان عق تأك
ــل ال  ــات الترحي ــى نفق ــول  عل باحلص

بالدك

تأكد من الشروط التي تنهي عقدك مبا 
فيها املهلة القانونية لذلك

ــروط  ــن الش ــا تك ــه مهم ــر ... بأن تذك
والظروف التي يتم إدخالها طواعية في 
ــر ملزمة  ــا تعتب ــة فإنه ــد أو االتفاقي العق

قانونياً عند نشوء أي خالف.
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املكتب الرئيسي
49/60 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

Website: www.itfglobal.org

املكتب اإلفريقي اإلقليمي
PO Box 66540, Nairobi, 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
PO Box 925875, Amman 11190, Jordan

Tel/Fax: +962)0(6 569 94 48

Email: malkawi_bilal@itf.org.uk

املكتب اإلقليمي - آسيا/الهاديء
Tamachi Kotsu Building 3-2-22, Shibaura, 

Minato-ku, Tokyo  

108-0023, Japan

Tel: +81)0(3 3798 2770

Fax: +81)0(3 3769 4471

Email: mail@itftokyo.org 

املكتب شبه اإلقليمي - آسيا
12D College Lane, New Delhi 110001, 

India

Tel: +91)0(11 2335 4408/7423

Fax: +91)0(11 2335 4407

Email: itfindia@vsnl.com 

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 

املكتب االوروبي شبه اإلقليمي
21/1 Sadovaya Spasskaya, Office 729, 

107217 Moscow, Russia

Tel: +7 495 782 0468

Fax: +7 095 782 0573

Email: iturr@orc.ru 

Website: www.itf.ru

املكتب األمريكي اإلقليمي
Avenida Rio Branco 26-11 Andar, CEP 

20090-001 Centro, Rio de Janeiro, Brazil

Tel: +55)0(21 2223 0410/2233 2812

Fax: +55)0(21 2283 0314

Email: itf_americas@itf.org.uk 

Website: www.itf-americas.org

ITFمفتشو الـ

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
فريمانتل
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 
سيدني
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

بلجيكيا
انتورب
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
باراناجوا
Ali Zini
Tel/Fax: +55)0(41 3422 0703
Mobile: +55)0(41 9998 0008
Email: zini_ali@itf.org.uk
ريو دي جانيرو
Luiz de Lima*
Tel: +55)0(21 2516 4301
Fax: +55)0(21 2233 9280
Mobile: +55)0(22 9423 5315
Email: delima_luiz@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

هاملتون
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
دبروفينك
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
سيبينك
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

مصر
بور سعيد
Talaat Elseify
Tel/Fax: +20)0(66 322 3131
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
هلسنكي
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
Email: minkkinen_ilpo@itf.org.uk
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
دنكيرك
PascaPouille
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
لو هافر
François Caillou*
Tel: +33)0(2 35 26 63 73
Fax: +33)0(2 35 24 14 36
Mobile: +33)0(6 08 94 87 94
Email: caillou_francois@itf.org.uk
مرسيليا
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 نازاير
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
سيتية
Stéphanie Danjou
Tel/Fax: +33)0(4 67 43 75 18
Mobile: +33)0(6 27 51 35 78
Email: danjou_stephanie@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
هامبورغ
Ulf Christiansen
Tel: +49)0(40 2800 6811
Fax: +49)0(40 2800 6822
Mobile: +49)0(171 641 2694
Email: christiansen_ulf@itf.org.uk
روستوك
Hartmut Kruse
Tel: +49)0(381 670 0046
Fax: +49)0(381 670 0047
Mobile: +49)0(171 641 2691
Email: kruse_hartmut@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
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
هاليدا
Narain Adhikary
Tel: +91)0(332 425 2203
Fax: +91)0(332 425 3577
Mobile: +91)0(94345 17316
Email: naravanhaldiaitf@gmail.com
كوتشي
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
Hashim Sulaiman
Tel: +91)0(22 2261 8368 / 8369
Fax: +91)0(22 2261 5929
Mobile: +91)0(9819 969905
Email: sulaiman_hashim@itf.org.uk
توتيكورين
DM Stephen Fernando
Tel: +91)0(461 2326 519 / 2339 195
Fax: +91)0(461 2311 668
Mobile: +91)0(94431 59137
Email: fernando_stephen@itf.org.uk
فيشاكابوتنام
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(1 874 3735
Fax: +353)0(1 874 3740
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
Piero Luigi Re
Tel: +39)0(10 25 18 675
Fax: +39)0(10 25 18 683
Mobile: +39)0(335 707 0988
Email: re_piero-luigi@itf.org.uk

ــاعدة وكنت تعمل  ــي الـ ITF إذا احتجت للمس اتصل بواحد من مفتش
ــفينة حتمل علم اجنبي  ــفينة حتمل أعالم مواءمة أو س سواءاً على س
ــم يوجد مفتش إتصل  ــب اتفاقية عمالية. إذا ل ــت محمية مبوج وليس
بوحدة العمل في املكتب الرئيسي للـITF أو أقرب مكتب للـ ITF )اجلدول 

التالي(.

يتبع خلف الخارطة
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) ITF ( ــل ــال النقــ ــي لعمــــــــــ ــاد الدول اإلحتـ
البحارة  مــســاعــدة 
العـالم ـــاء  أرج فــي 

مكتب العالم العربي
عمان

+962 )0(65539448
املكتب اإلقليمي اإلفريقي

نيروبي
+254 )0(20 444 80 19

املكتب اإلفريقي الفرانكوفوني
اوكادوكو

+226 )0(50 30 19 79
املكتب االقليمي آلسيا واحمليط الهادي

طوكيو
+81 )0(3 3798 2770

املكتب شبه االقليمي اآلسيوي
نيو دلهي

+91 )0(11 2335 4408/7423

www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm إذهب الى  ITF ملعلومات مفصلة عن مفتشي الـ

ITFمفتشو الـ
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مكتب الـITF الرئيسي 
لندن

+44 )0(20 7403 2733
املكتب اإلقليمي األمريكي

ريو دي جانيرو
+55 )0(21 2223 0410

املكتب اإلقليمي األوروبي
بروكسل

+32 )0(2 285 4660
املكتب األوروبي شبه اإلقليمي

موسكو
+7 495 782 0468

 ابردين 
+44(0(1224 582 688

انورب 3413 224 3)0)32+

 برشلونة 
+34(0(93 481 2766

بيرجن 059 230 55)0)47+

بلباو 5659 493 94)0)34+

بريمن 3333 330 421)0)49+

بريستول 3668 427 151)0)44+

 كونستانتا 
+40(0(241 618 587

 كوبنهاجن 
+45(0(33 36 13 97

ديلفزيل 1166 215 10)0)31+

دبلن 3735 874 1)0)353+

 دبروفينك 
+385(0(20 418 992

 دنكيرك 
+33(0(3 28 66 45 24

جافل 00 30 480 10)0)46+

 جدينا 
+48(0(58 661 60 96

جنوا 675 18 25 10)0)39+

 غوثنبيرغ 
+46(0(10 480 31 14

 هامبورغ 
+49(0(40 2800 6811

 هلزينبورغ 
+46(0(31 42 95 31

 هلسنكي 
+358(0(9 615 202 55

اسطنبول 3771 347 216)0)90+

 كالينينجراد 
+7(0(401 265 6840

لو هافر 73 63 26 35 2)0)33+

لشبونة 8150 391 21)0) 351+

 ليفربول 
+44(0(151 639 8454

ليفورنو 379 72 60 58)0)39+

 مارسيل 
+33(0(4 91 54 99 37

 نوفوروسيسك 
+7(0(861 761 2556

نابولي 21 50 26 81)0)39+

اوديسا 901 429 482)0)380+

اوسلو 835 825 22)0)47+

باليرمو 45 17 32 91)0)39+

بيراوس 6610 411 210)0)30+

 بورسجرن 
+47(0(35 548 240

 رافينا 
+39(0(54 44 23 842

ريجا 436 073 7)0)371+

ريجيكا 343 325 51)0)385+

 روستوك 
+49(0(381 670 0046

 روتردام 
+31(0(10 215 1166

 سانت نازاير 
+33(0(2 40 22 54 62

س.بطرسبيرغ 6380 718 812)0)7+

سيتيه 18 75 43 67 4)0)33+

سيبينك 320 200 22)0)385+

ساوث شيلدز 1308 455 191)0)44+

ستافنجر 549 840 51)0)47+

 ستوكهولم 
+46(0(8 791 4100

شتشيتشين 07 97 423 91)0)48+

تالين 390 16 61)0)372+

تورنتو 555 07 47 99)0)39+

تيلبري 6677 8989 20)0)44+

تريستي 832 21 37 40)0)39+

توركو 110 613 9)0)358+

فيغو 177 221 986)0)34+

زيبروغي 1103 549 2)0)32+

ITFمفتشو الـ



2011  ITFنشـرة  بحـارة الـ 24www.itfseafarers.org

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
رافينا
Giovanni Olivieri*
Tel: +39)0(54 44 23 842
Fax: +39)0(54 45 91 852
Mobile: +39)0(335 526 8464
Email: olivieri_giovanni@itf.org.uk
تورينتو
Gianbattista Leoncini
Tel/Fax: +39)0(99 47 07 555
Mobile: +39)0(335 482 703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
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
Mash Taguchi
Tel: +81)0(66 612 1004 / 4300
Fax: +81)0(66 612 7400
Mobile: +81)0(90 7198 6721
Email: taguchi_mash@itf.org.uk
طوكيو
Shoji Yamashita*
Tel: +81)0(35 410 8330
Fax: +81)0(35 410 8336
Mobile: +81)0(90 3406 3035
Email: yamashita_shoji@itf.org.uk
يوكوهاما
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

كوريا
انشون
Jang Kyoung-Woo
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

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

هولندا
ديلفزيل
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
بيرجرن
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
Nils Pedersen*
Tel: +47)0(22 825 835 / 425 872
Fax: +47)0(22 423 056
Mobile: +47)0(90 148 487
Email: pedersen_nils@itf.org.uk
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
بورسجرن
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
ستافنجر
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

الفلبين
سيبو ستي
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

شيتشيتشين
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

بورتريكو
سان خوان
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
كاليننجراد
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
نوفورسيسك
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
فالدفوستوك
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
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 باالماس
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
فيغو
Luz Baz
Tel/Fax: +34)0(986 221 177
Mobile: +34)0(660 682 164
Email: baz_luz@itf.org.uk

سيريالنكا
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

السوسد
جالف
Peter Lövkvist
Tel: +46)0(10 480 30 00
Fax: +46)0(87 23 18 03
Mobile: +46)0(70 626 77 89
Email: lovkvist_peter@itf.org.uk
غوثنبيرغ
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
هلزينبورغ
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
ستوكهولم
Carl Tauson*
Tel: +46)0(8 791 4100
Fax: +46)0(8 212 595
Mobile: +46)0(70 59 26 896
Email: tauson_carl@itf.org.uk
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

تايوان
كيالنغ
Huang Yu-Sheng*
Tel: +886)0(2251 50302
Fax: +886)0(2250 61046 / 78211
Mobile: +886)0(933 906 398
Email: yu-sheng_huang@itf.org.uk
تايشنغ
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
Norrie McVicar*
Tel: +44)0(1224 582 688
Fax: +44)0(1224 584 165
Mobile: +44)0(7768 652 257
Email: mcvicar_norrie@itf.org.uk
برستول
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
ساوث شيلدز
Neil Keith
Tel: +44)0(191 455 1308 / 1224 582 688
Fax: +44)0(191 456 1309
Mobile: +44)0(7748 841 939
Email: keith_neil@itf.org.uk

تيلبري
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 
هيوستن
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 انجليس
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
نيو اورليانز
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
بورتريكو
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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ــام  القي ــي  ــر ف ــل تفك ه  
بإضراب عمالي ؟

 إقرأ ما يلي أوالً !

ــاعدة  لقد أخذت الـITF على عاتقها مس
ــفن  ــارة الذين يعملون عل منت الس البح
ــن أجل احلصول  ــالم املواءمة، م حملة أع
ــان خضوعهم  ــة وضم ــور عادل ــى أج عل
ــد  عن ــة  منصف ــة  جماعي ــات  إلتفاقي

التفاوض مع أرباب العمل.
في بعض األحيان يضطر البحارة اللجوء 
ــة، في بعض  ــم احمللي ــون في احملاك للقان
ــة تكون هي احلل  احلاالت عملية املقاطع

ضد بعض السفن اخملالفة.
ــب  ــة يتم اتخاذها حس ــراءات مختلف إج
ــراء معني فعال في  ــة، فرمبا يكون إج احلال

بلد ما وغير فعال في بلد آخر.
ــعى  ــا يجب عليك أن تفعله أوالً أن تس م
لالتصال ببمثلي الـ ITF احملليني في بلدك، 
ــم وأرقام  ــات عنه ــك إيجاد معلوم ميكن
ــط هذه النشرة، يجب  هواتفهم في وس
ــعى ألخذ النصيحة محليا  عليك أن تس

قبل اللجوء ألي إجراء.
ــون القانون ضدك  ــض البلدان يك في بع
ــي حال أي إضراب  وضد زمالئك العمال ف
صناعي، وفي هذه احلالة سوف يقوم ممثلو 

الـITF احملليني بشرح الوضع لك.
ــل األمثل للفوز  ــي بلدان أخرى يكون احل ف
ــرة أخرى  ــراب صناعي. م ــراء إض ــو بإج ه
ــة احمللية التي  ــذا يعتمد على النصيح ه

.ITFتتلقاها من ممثل الـ
ــت لديك احلق  ــن البلدان أن ــي العديد م ف
ــرط  ــي بالقيام باإلضراب، على ش القانون
ــى امليناء  ــية عل ــفينة راس أن تكون الس

وليست في عرض البحر.
ــداً أن تكون  ــن املهم ج ــالل اإلضراب م خ
ــق ويد  ــط، تعمل كفري ــالم، منضب مس

واحدة.
ــد من  ــو واح ــراب ه ــق اإلض ــر أن ح وتذك
ــا  ــوص عليه ــية املنص ــوق األساس احلق
ــاتير الوطنية في العديد  بالقانون والدس
من البلدان.مهما كان القرار الذي تتوصل 
إليه، ال تنسى االتصال مبمثل الـITF احمللي 

قبل القيام بأي إجراء .
ــا حتقيق  ــاً ميكنن ــل مع ــن طريق العم ع

النصر والعدالة.

هل حتتاج اإىل  م�ساعدة ؟
اإذا كان كذلك، ات�سل بنا وزودنا 

بهذه املعلومات

ــل النقــ ــال  لعمــ ــي  الــدول ــاد  اإلحتــ

هذه  هي المعلومات التي عليك تزويدنا بها عندما 
 ،ITFلالتصال بعمليات الـ ITF تطلب المساعدة من الـ

او دائرة عمليات المالحة البحرية على العناوين :
mail@itf.org.uk or fax :بريد الكتروني

هاتف:9285 7940 20 44+   أو   7871 7357 20 44+ 
هذه قائمة بالمعلومات التي يجب تزويدنا بها:

التفا�سيل ال�سخ�سية

االسم ) سوف يتم 

التعامل معه بسرية(

أرقام االتصال بك

الوظيفة على السفينة

اجلنسية

تفا�سيل ال�سفينة

اسم السفينة

نوع السفينة

الَعلم

IMOرقم الـ

مكان السفينة احلالي

امليناء القادم للسفينة

عدد أعضاء الطاقم /

جنسياتهم

نوع احلمولة / الكمية

اسم املالك / املشغل

ما هي الم�سكلة؟

صف املشكلة ) قم 

بإعطاء تفاصيل قدر اإلمكان(

منذ متى وأنت تواجه 

املشكلة؟

هل يوجد آخرون يواجهون 

مشاكل مشابهة ؟ ) يرجى 

إعطاء التفاصيل(

منذ متى وأنت على منت 

السفينة؟

ما نوع املساعدة التي 

تتوقعها ؟ )على سبيل املثال: 

استعادة رواتب، إعادة إلى 

الوطن،....، الخ(



2011  ITFنشـرة  بحـارة الـ 26www.itfseafarers.org www.itfseafarers.org

تونغاسانت فنسنت  و غرينادنيز              ساوتومي وبرنسيبي

برمودابيليزباربادوسالبهاماانتيجوا وبربودا

الكوموروسجزر كايمانكمبوديابورما / مايناماربوليفيا

غينيا االستوائية ثانيقبرص )المانيا )تسجيل 

هندوراس جبل طارق

جورجيا

ليبيريالبنان

مونغوليا

جامايكا

مالطا

ثاني )فرنسا )تسجيل 

جزر المارشال

انتيليز الهولندية بنماكوريا الشماليةموريشيوس

فانواتوسيريالنكا

أعـالم املـواءمة

هذه أعالم الدول التي اعلنها اإلحتاد الدولي 
لعمال النقل أعالم املواءمة

باإلضافة الى هذه األعالم ,هناك سجالت شحن معينة ميكن اضافة املراكب التابعة لها بناءاً على مبدأ )سفينة تلو سفينة( ، التابعة لنظام أعالم املواءمة
WWW.ITFGLOBAL.ORG :موقع الكتروني MAIL@ITF.ORG.UK :تلفون:2733 7403 20)0( 44+  فاكس:7871 7357 20)0( 44+  بريد الكتروني  ITF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAD, LONDON SE1 1DR 
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سارع البحارة بأعداد كبيرة لالحتفال بعام ت 
البحارة ولتبادل المعلومات حول الحياة 
في البحر، خالل االحتفال الذي قام به الـ

ITF في حزيران 2010 في الفلبين. واحتشد أكثر من 
3.000 شخص في معرض الـITF الذي استمر لثالثة 
أيام من 23 - 25 حزيران في مركز لونيتا للبحارة في 

مانيال. وافتتح النشاط وزير العمل والتشغيل 
السيد ماريانيتو دي روكيو، وكان النشاط قد نظم 

بالتعاون بين نقابتي البحارة AMOSUP و PSU. وكان 
لمرشحي أكاديمية المالحة البحرية في آسيا 

والهادئ دوراً هاماً أثناء فترة النشاط.
وقام البحارة بالتوقيع على عريضة القرصنة، كما 

قاموا بكتابة مالحظات حول أهم قضايا العمل، 
وكذلك شاركوا في العديد من النشاطات األخرى 

بما فيها تصوير المقابالت.
وطرحت أسئلة أساسية على البحارة حول الحياة 

في البحر. وتم تصوير لقطات مختلفة بلغت 
مدتها ما يقارب 10 ساعات واشتملت على مقابالت 

.ITFمتنوعة وبرامج وثائقية حول نشاط الـ
وتوفر لزائري المعرض فحوصات طبية مجانية، 

ومسابقات وجوائز يانصيب. كما تم التوزيع على 
الجميع نسخة من "رسالة إلى البحارة" والتي 

 ITFتحتوي على قائمة كاملة بعناوين مفتشي الـ
حول العالم، ووزعت عليهم أيضاً نشرة البحارة 

وبعض إصدارات الـITF األخرى.
وباإلضافة إلى ذلك فقد تلقوا معلومات عن فوائد 

العضوية النقابية العمالية وعن شروط وظروف 
.ITF العمل على سفينة مغطاة باتفاقية

وقال السيد غراهام يونغ من عمليات المالحة 
البحرية في الـITF: "لقد كان الجميع مسروراً من 

التجاوب اإليجابي الذي أبداه البحارة. لقد كانت 
ثالثة أيام رائعة. ونتمنى تكرار هذا النجاح في 

نشاطات مشابهة في مناطق أخرى".
معرض الـITF كان واحداً من النشاطات المتعددة 

المتعلقة بالمالحة البحرية والتي أقيمت في مانيال 
في شهر حزيران حيث تزامن ذلك مع مؤتمر منظمة 

المالحة البحرية الذي يهدف إلى مراجعة اتفاقية 
.)STCW( التدريب والشهادات والحراسة

شاهد الفيديو على:
www.youtube.com/ 
user/itfvideos?ob=0#p/u/35/ehgPbISIwMo

 ITFنشاط الـ
في مانيال 

يجذب 
الجماهير

لوح مالحظات اثبت فاعليته أثناء معرض الـITF في مانيال احتفاالً بعام البحارة

يمين: صورة للحشود التي أمت المعرض.



www.itfseafarers.orgPa
ul

 B
ox

/re
po

rtd
ig

ita
l.c

o.
uk

أيها البحارة، هذه هي مجلتكم: 
اخبرونا عن رأيكم بها

إذا كنت ترغب أن تكون جزءاً من المجموعة المهتمة 
والمتفاعلة مع نشرة البحارة ؟ وإذا رغبت بأبداء آرائك في 

مستقبل المجلة، ير جى إعادة هذا النموذج إلينا )العنوان أعاله( 
info@itf.org.uk  أو أرسل رسالة الكترونية الى

االسم  
الجنسية
الوظيفة

البريد االلكتروني
الهاتف الخلوي

تاأكد من الح�سول على العدد 
القادم من ن�سرة البحارة

سوف نقوم بالغاء قائمة بريدنا اإللكترونية ونبدأ بانشاء قائمة 
جديدة اعتباراً من عدد 2012.

تأكد من إدراج بريدك اإللكتروني في العدد القادم. أعد إرسال هذا 
 ITF Publications, 49/60 ( :النموذج إلينا عبر البريد على العنوان

)Borough Road, London SE1 1DR, United Kingdom
أو عبر البريد اإللكتروني orders@itf.org.uk أو قم بزيارة موقعنا 

www.itfseafarers.org/publications.cfm لإلشتراك
اإلسم 
العنوان

البريد اإللكتروني
الجنسية

المنصب/الوظيفة

أرغب بالحصول على نسخة من المجلة )قم بتأشير مربع واحد(

c نسخة الكترونية   c نسخة ورقية

يرجى ذكر اللغات التي تفضلها )رتب حسب األولوية(
1
2
3

"

 ل
اإلحتاد الدولي لعمال النقل تن�ص

ITF، هو احتاد لنقابات النقل 
ميثل 4.5 مليون عامل نقل 
ــأ اإلحتاد  من 154 دولة. أُنش
ــاد  ــل اإلحت ــام 1896، وميث ع
عمال النقل في قطاعات :
البحارة، السكك احلديدية، 
النقل البري، الطيران املدني، 
ــة النهرية،  ــئ، املالح املوان
صيادي األسماك والعاملني 
ــياحية. ــي اخلدمات الس ف
ــل على  ــال النق وميثل عم
ــي، ويدافع  ــتوى الدول املس
ــن خالل  ــن مصاحلهم م ع
احلمالت والتضامن الدولي.
والـITF واحد من 10 إحتادات 
متحالفة  ــة  دولي ــة  نقابي
ــزء من  ـــ ITUC، وج ــع ال م
مجموعة النقابات الدولية. )
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لنينا اسبيلي ألين
نقابة البحارة النرويجية 

تمكن وعلى مدى الخمس سنوات الماضية 
البحارة الذين يعملون على سفن سياحية مغطاة 

باتفاقيات جماعية عقدتها نقابة البحارة 
النرويجية )NSU( من حضور دورات تدريبية تركز في 

تدريبها على اتفاقياتهم وعلى قطاع الشحن 
البحري الدولي. تركز الدورات التدريبية التي تعقد 

في جزيرة بالي اإلندونيسية بالتعاون مع نقابة 
البحارة اإلندونيسية كيا توان بيالوت إندونيسيا 

)KPI( وبالتعاون مع الـITF على تزويد البحارة 
بالمعرفة النقابية األساسية.

وعلى نفس الدرجة من األهمية، فإن النقابات 
تتلقى معلومات هامة من البحارة شاملة آراء 

حول كيفية التفاوض مع الشركات وكذلك آراء 
حول كيفية تمتين العالقات بين البحارة 

والنقابات.
وعقدت النقابات في عام 2010 ثالث 

دورات تدريبية منفصلة. حيث عقدت 
دورة امتدت لنصف يوم للنساء 

وتبع ذلك دورة تأسيسية للرجال 
والنساء وأخيراً عقدت دورة 

تدريبية متقدمة ألولئك الذين أنهوا الدورة 
التأسيسية.

 ITFتقوم الدورات بتدريب وتعليم البحارة عن الـ
والـKPI والـNSU، وكذلك عن منظمة العمل 
الدولي )ILO( وعن منظمة المالحة البحرية 

الدولية )IMO(. ويتلقى المشاركون أيضاً 
معلومات أساسية حول اتفاقياتهم الجماعية.
وتغطي الدورات مواضيع أخرى مثل االختالفات 

الثقافية والتحرش والبلطجة وطرق فض 
النزاعات. وشارك البحارة في تمارين مسرحية 
توضح الحاالت المختلفة التي من الممكن أن 

تحدث على متن السفن. وتعطى أيضاً لهم 
الفرصة لطرح األسئلة وإبداء 

المالحظات.
وفي نهاية الدورات يدعى الطالب 

وأزواجهم لحضور محاضرات 
حول فيروس نقص 

المناعة/ اإليدز تقدم من قبل منظمة مفوضية 
اإليدز المحلية )KPA(. وفي المحاضرة تقد لهم 
إحصائيات عن فيروس نقص المناعة/ اإليدز في 

جزيرة بالي وعن طريقة انتشار الفيروس وعن 
كيفية الحد من انتشار الفيروس.

وحضر إلى الدورة التدريبية التي عقدت عام 2010 
في بالي 65 بحار. وشارك منذ ابتداء البرنامج عام 
2006 وحتى اآلن 234 من أعضاء طواقم السفن - 

وشارك بعضهم أكثر من مرة.
ولتشجيع البحارة لحضور البرامج التدريبية تتم 

دعوتهم مع عائالتهم، حيث إنهم يقضون أوقاتاً 
طويلة على السفن بعيداً عن عائالتهم.

كما تقوم النقابة بترتيب رحالت سياحية أثناء 
الدورات، حيث أن من شأن تلك الرحالت إعطاء 

الفرصة لتعريف المشاركين على بعضهم 
.NSU و KPI والتعرف على مسؤولي نقابات

وتؤمن الـNSU بشدة بأهمية تلك الدورات وتتلقى 
النقابة العديد من الردود اإليجابية من البحارة. 

وباإلضافة إلى ذلك تحصل النقابة على معلومات 
قيمة حول المشاكل بشكل عام التي تحصل 
على السفن وتقوم النقابة بمناقشتها الحقاً.

وتعطي هذه الدورات فرصة للنقابات للتعرف على 
البحارة. ونلتقي فيما بعد عند زيارتنا للسفن 

بالعديد من المشاركين، وحيث إن هنالك معرفة 
سابقة بيننا وبين البحارة فيصبح من السهل 
على البحارة تزويدنا بمعلومات عن العمل على 

متن السفينة.
لقد كان البرنامج ناجحاً حيث تخطط نقابة الـ
NSU للتوسع في المستقبل القريب ليشمل 
البرنامج مناطق أمريكا الجنوبية والكاريبيان 
والفلبين - وقمنا في حزيران من العام الماضي 

بتنظيم دورة في منطقة غوا في الهند بالتعاون 
مع نقابة البحارة الوطنية الهندية وبالتعاون مع 

.ITFالـ
وكما يقول المثل "امتالك المعرفة من عدد قليل 

قوة، بينما امتالكها من الكثرة حرية".

●تعمل نينا اسبيلي في مكتب NSU في 
ميامي. 

المتدربون من اندونيسيا وبالطبع مع قادة نقابات في حلقات دراسية تديرها حول العمل على السفن السياحية

النقابات تولي األهمية لتدريب 
العاملين على السفن 

السياحية

لقد كان البرنامج ناجحاً 
جداً حيث تخطط نقابة 

الـNSU للتو�سع في 
الم�ستقبل القريب 

لي�سمل البرنامج مناطق 
اأمريكا الجنوبية 

والكاريبيان والفلبين 
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ما هي الدول التي تدعم 
اتفاقية العمل البحري؟

ُصدقت من 10 دول:
الباهاما والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكندا، 

وكرواتيا، وليبيريا، وجزر المارشال، والنرويج، 
وبنما، وإسبانيا.

من المتوقع تصديقها من 17 دولة مع نهاية 
عام 2011:

األرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وتشيلي، 
وقبرص، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وساحل 

العاج، واليابان، وكوريا، وهولندا، وروسيا، 
وسويسرا، وترينداد وتوباغو، والمملكة 

المتحدة، والواليات المتحدة.

من المتوقع تصديقها من دولة واحدة مع 
نهاية عام 2012:

الســــــويد

هنالك نجاح في نية المصادقة على 
االتفاقية من قبل 14 دولة دون تحديد لموعد 

التصديق:
بلجيكا، والدنمارك، واليونان، والهند، 

وإندونيسيا، ومدغشقر، ونيجيريا، والفلبين، 
وبولندا، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، 

وتركيا، وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن ال تصدق عليها دولتان:
المكسيك و نيوزلندا

 ITFالمصدر: معلومات من نقابات منتسبة للـ
وصلت في أيلول 2010.

توفر اتفاقية العمل 
البحري، والمعروفة 

بميثاق حقوق البحارة، 
حقوقاً للبحارة قابلة 
للتطبيق وتغطي كل 
ما يتعلق بوظيفتهم. 
وسيتم تطبيقها في 

القريب العاجل.
تقرير  لبيني هوارد
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ـوف تتوفر حقوقاً جديدة لبحارة س 
العالم في عام 2012 عندما يتم 

 )MLC( تطبيق اتفاقية العمل البحري
والمعروفة بميثاق حقوق البحارة. وتحدد اتفاقية 

منظمة العمل الدولي )ILO( الحد األدنى من 
الحقوق التي يمكن للبحارة أن يتوقعوها في 

العديد من المجاالت.
وساهم الـITF في وضع مسودة االتفاقية وانتهت 

تلك العملية عام 2006. ويتوجب اآلن على كل 
الدول مراجعة االتفاقية لتتمكن من تطبيقها 

بالتماشي مع قوانينها. وحتى اآلن في كانون األول 
عام 2010 صدقت االتفاقية رسمياً من قبل 10 دول، 

ومن المتوقع تصديقها من قبل عدة دول أخرى 
خالل العام 2011.

وستصبح االتفاقية نافذة بعد مضي 12 شهر من 
تصديقها من قبل 30 دولة تمثل على األقل 33% من 

أسطول الشحن العالمي اإلجمالي. وتمثل اآلن 
العشرة دول التي صادقت على االتفاقية ما يقارب 

46% من أسطول الشحن العالمي.
وموجزة النجاح الذي تحقق، تحدثت المديرة 

الدولية لمعايير العمل في منظمة العمل الدولي 
 ITFالسيدة كليو دومبيا - هنري لمؤتمر الـ

في مكسيكو سيتي في آب 2010 قائلًة "إن 
االتفاقية في طريقها للتصديق" ميثاق حقوق 

البحارة يدمج ويحدث أكثر من 65 معيار عمل دولي 
تم تبنيها على مدى الـ80 عاماً الماضية".

 MLCووصفت السيدت دومبيا - هنري اتفاقية الـ
على أنها اتفاقية من نوع جديد، حيث أن "لها 
أسنان" ولها إجراءات قابلة للتطبيق ومرحباً 

بمستقبل االتفاقية الذي سيدخل حيز التنفيذ قال 
سكرتير قسم البحارة في الـITF، جون ويتلو: "إنها 

أخبار سارة لقطاع الشحن البحري - وأخبار رائعة 
للـ1.5 مليون بحار حول العالم ".

ويتوقع الـITF والـILO أن تصادق 30 دولة على 
اتفاقية الـMLC مع نهاية العام 2011. وهذا يعني 

أن كل الدول صاحبة األعالم، والدول صاحبة 
الموانئ، والدول المزودة للعمالة والتي صادقت 

على االتفاقية سوف تبدأ تطبيقها ابتداًء من عام 
2012. أما الدول التي سوف تصادق على اتفاقية الـ
MLC بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ عام 2012 

فعليها االنتظار 12 شهر آخر للبدء بتطبيق 
االتفاقية.

الذي يجعل اتفاقية الـITF مختلفة عن اتفاقيات 
العمل السابقة هو وجود عوامل كثيرة تساعد 

على تطبيقها.
خصص قسماً كامالً في الـMLC )العنوان 5( 

اتفاقية العمل البحري

على بعد خطوة واحدة من 
الح�سول على الحقوق

اتفاقية العمل 
البحري:

 ما الذي تفعله

لقد ناضل الـITF والنقابات 
المنتسبة له للتوصل إلى اتفاقية 
العمل البحري وهو ميثاق لحقوق 

البحارة. وهي توفر الحقوق  
األساسية للبحارة والحماية في 

العمل. وتنص الـMLC على أن 
للبحارة الحق في:

●  مكان عمل آمن.
●  شروط عمل عادلة.

●  ظروف معيشة وعمل الئقة.
●  الحماية االجتماعية مثل العناية 

الطبية، والحماية الصحية 
واالجتماعية.

ولالتفاقية نظام تطبيق شامل، 
ولكن على البحارة إرسال 

مشاكلهم كي يتم تفعيل النظام.
ومن بعض األشياء التي توفرها 

االتفاقية للبحارة:
●  اتفاقية توظيف، بحيث تضمن 

االتفاقية ظروف معيشة وعمل 
الئقة على متن السفينة وتوقع من 
قبل البحار ومالك السفينة، أو من 

قبل ممثل عن مالك السفينة.
●  راتب شهري، يدفع كامالً 

ومتوافقاً مع اتفاقية التوظيف ومع 
أي اتفاقية جماعية نافذة.

●  14 ساعة عمل بحد أقصى في أي 
فترة مدتها 24 ساعة، و72 ساعة 
عمل بحد أقصى ألي فترة مدتها 

سبعة أيام.
●  وعلى مالك السفينة دفع 

تكاليف إعادة البحار إلى وطنه في 
حالة اإلصابة، أو الجرح، أو غرق 

السفينة، أو اإلفالس، أو بيع 
السفينة وهكذا.

●  ميزات خاصة للسكن ولوسائل 
الرفاهية - وهذا يشمل أقل مساحة 

للغرف، وتدفئة كافية، وتهوية 
مناسبة، ووجود مرافق صحية، 

وإضاءة كافية، وسكن خاص 
لمستشفى.

●  سهولة الوصول السريع 
والمباشر للعناية الطبية على متن 

السفينة وعند الشاطئ.
 ITFقم بتحميل دليل الـ

التفاقية المالحة البحرية 
"ميثاق حقوق البحارة" من:

www.itfseafarers.org/
 publications-cfm/detail/23556

أو إرسال رسالة إلكترونية إلى 
seafarers@itf.org.uk للحصول 

على نسخة. وهي متوفرة باللغات 
العربية، والصينية، واإلنجليزية، 

والفرنسية، والروسية واإلسبانية.

اإنها اأخبار �سارة لقطاع 
ال�سحن البحري – واأخبار 
رائعة للـ 1.5 مليون بحار 

حول العالم 
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ليشرح كيفية تطبيق االتفاقية. وسوف تقوم 
سلطات سيطرة دولة الميناء بالتفتيش على 

السفن للتأكد من مطابقتها لمعايير اتفاقية الـ
MLC ولدى تلك السلطات صالحية حجز السفن إذا 

ما تبين وجود مشاكل عليها. دول الميناء التي 
تشكل جزءاً من مذكرة تفاهم باريس )االتحاد 

األوروبي، وأيسلندا، والنرويج وكندا( تقوم بتطوير 
توجيهات للتفتيش على مطابقة السفن التفاقية 

.MLCالـ
وسوف تتوفر الصالحية لالتحادات العمالية 

وللبحارة ولمنظمات الرعاية االجتماعية لتقديم 
الشكاوى لمفتشي سيطرة دولة الميناء إذا ما 

ساورتهم المخاوف حول الظروف على متن السفن.
وسوف تتم متابعة اتفاقية الـMLC من لجنة ثالثية 

خاصة،حيث يلعب الـITF دوراً هاماً في المتابعة. 
وإذا برزت هنالك مشاكل تتعلق بكيفية تنفيذ 

وتطبيق اتفاقية الـMLC، فعند ذلك باستطاعة الـ
ITF رفع تلك المشاكل لّلجنة. وسوف يكون لّلجنة 

 MLCأيضاً صالحية تعديل بعض أجزاء اتفاقية الـ
وذلك إلبقاء قوانين االتفاقية مواكبة لألحداث.
وعند البدء بتنفيذ االتفاقية سوف تكون كل 

السفن ومن كل الدول عرضة للتفتيش في موانئ 
الدول التي صادقت على االتفاقية.

ومن الممكن حجز السفن إذا ما تبين مخالفتها 
للمعايير المنصوص عليها. وإحدى المجموعات 

المستفيدة من الحقوق المكتسبة بفضل 
اتفاقية الـMLC هي مجموعة البحارة الذين 

يعملون على السفن السياحية. وسوف يتم تعريف 
كل العمال على متن السفن السياحية على أنهم 
"بحارة" وسيستفيدون من ميزات اتفاقية العمل 
البحري. وهذا يشمل موظفي الفنادق والمطاعم 

والخدمات األخرى والتي ال تتطلب وظائفهم 
تشغيل السفينة. االستثناءات الوحيدة تخص 

أولئك الذين يقومون بمهام التسلية على السفن 
ويمضون فقط أوقات قصيرة على متن السفن.

قد يعطي هذا التغيير حقوقاً جديدة للعمال على 
متن السفن السياحية. ويتوقع الـITF أن تقوم 

العديد من الشركات المشغلة للسفن السياحية 
بتحسين المنامات التي توفرها للعمال على متن 

السفن السياحية بسبب الشروط التي تنص 
عليها االتفاقية.

وعلى السفن أن تتطابق مع االتفاقية، حيث يجب 
أن يتوفر عليها شهادة عمل بحري وإعالن المطابقة 

للعمل البحري واللتان تصدران عن دولة العلم، 
ويجب أن تتوفر هذه الوثائق على متن السفن ليتم 

التفتيش عليها من قبل أي مفتش في دولة الميناء.
www.itf�  ولمزيد من المعلومات قم بزيارة:

seafarers.org/ILOMLC.cfm

ـوف تتحسن إجازات مغادرة الشاطئ س 
في الواليات المتحدة بشكل ملحوظ 
بعد أن قام الرئيس باراك أوباما بتوقيع 

ميثاق في تشرين األول 2010.
وسوف يمول قانون حرس السواحل في الواليات 

المتحدة حرس السواحل بـ10.7 بليون دوالر على 
مدار السنة  القادمة. ويتطلب القانون وجود 

مرافق قريبة من الشاطئ ومحطات حيث سوف 
يتمكن البحارة من الدخول إليها بدون دفع أية 

تكاليف.
وبالنسبة للقانون فإن المرافق يجب "أن توفر 
نظاماً للبحارة مخصص للسفينة عند تلك 
المرافق، وأن توفر إمكانية الصعود إلى متن 

السفينة من قبل األدالء وممثلي الرعاية 
االجتماعية للبحارة وممثلي منظمات العمل 

ضمن وقت محدد وبدون أي تكلفة".
وعلق سكرتير قسم البحارة في الـITF جون ويتلو 

قائالً: "إننا نرحب بهذا التطور وسوف يقدر 
البحارة تلك التطورات".

ونأمل أن تتبع الدول األخرى المثال الذي وضعته 
الواليات المتحدة والتأكد من تطبيق مدونات 

منظمة المالحة البحرية الدولية ومدونة أمن 
مرافق الموانئ الخاصة بأذون استخدام مرافق 

الموانئ.
وتولدت هنالك ضغوطات على الحق في اإلجازة 

عند الشاطئ بسبب اإلجراءات األمنية المشددة 
التي وضعت بعد الهجمات اإلرهابية على 

الواليات المتحدة في 11 أيلول 2001. ونتيجة 
لمدونة أمن مرافق الميناء )ISPS(، أصبح البحارة 

تحت ضغط القوانين األمنية المشددة. ويمنع 
البحارة اآلن عند الشواطئ من استخدام أكشاك 

الهواتف ومرافق الرعاية االجتماعية. في موانئ 
الواليات المتحدة وتماشياً مع نصوص مدونة الـ
ISPS فإن إجازات مغادرة الميناء ممنوعة إال إذا 

حصل البحار على إذن دخول من دائرة الهجرة 
)VISA(. وتؤثر إجراءات الهجرة كثيراً على البحارة، 

حيث هنالك تشديدات كبيرة على بعض 
الجنسيات حيث إن طواقم السفن يأتون من 

جنسيات مختلفة. وهذا يعني تمكن بعض أفراد 
الطاقم من أخذ إجازة عند الشاطئ بينما على 

اآلخرين البقاء على متن السفينة. توجد هنالك 
أيضاً مشكلة تفسير القوانين من قبل موظفي 

دائرة الهجرة حيث تفسر بطرق مختلفة. 
وباإلضافة إلى ذلك يقوم بعض مالكي السفن 

برفض إجازات الشاطئ من أجل تجنب التعرض 
إلى بعض الصعوبات.

هذه اإلجراءات األمنية المشددة تحد من إمكانية 
وصول البحارة إلى خدمات الرعاية االجتماعية 

التقليدية، وتساهم في زيادة عزلتهم، وتساعد 
على تدمير أوضاعهم الصحية وأمنهم 

العاطفي.
الـITF يقول إن هذه اإلجراءات األمنية تتعارض مع 

الحقوق اإلنسانية للبحارة، وسوف يستمر في 
حمالته لحماية حق البحارة في الحصول على 

إجازات مغادرة الشواطئ.
ومن الممكن التوصل إلى ضمانات أكبر في حق 

البحارة في أخذ إجازات مغادرة الشاطئ إذا ما تم 
تصديق وتطبيق المقترحات بإيجاد هوية بحارة 

دولية.
من الممكن التفاقية منظمة العمل الدولي رقم 

185 الخاصة بالهوية الدولية للبحارة )ID( أن 
تحسن األوضاع وذلك بالتأكد من أن البحارة ذوي 
 )ID( النية الحسنة يمتلكون هوية بحارة دولية

معترف بها عالمياً.
الـITF مستمر في حمالته للتصديق على 

االتفاقية رقم 185 وهو يراقب إجازات مغادرة 
الشاطئ للبحارة من خالل أنظمة اإلبالغ 

الموجودة لديه.

اإلجازات عند الشاطئ

اتفاقية العمل البحري



كليو دومبيا – هنري من منظمة العمل الدولي محاضرةً في 
مؤتمر الـITF لعام 2010 في مكسيكو سيتي حول اتفاقية 

العمل البحري

الـITF يضغط لتحقيق النجاح حيث أن قوانين الواليات المتحدة الجديدة تشجع على تحسين 
الحصول على أذون مغادرة الشاطئ.
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ـالم البحارة يواجه أخطاراً مختلفة ع 
باإلضافة إلى التحديات وصعوبات الحياة 
في البحر. فهم عرضة ألخطار القرصنة 

المتزايدة، وهم معرضون الحتمالية االتهام بجرائم 
في حال وقوع حوادث حتى وإن ثبت أنهم كانوا يؤدون 

واجباتهم.
وفي خطوة من شأنها الخوض في القوانين 

المشوشة وغير الواضحة وبهدف التوضيح ودعم 
دور البحارة تم تأسيس مركز حقوق البحارة الدولي 
)SRI( وبدعم من الـITF - وهو مصدر فريد من نوعه 

خصص للتقدم في حماية البحارة حول العالم.
سوف يترأس المركز الذي افتتح في أيلول 2010 

ومقره لندن من قبل المحامية الدولية ديردي 
فيتسباتريك التي ستتسلم منصب المدير 

التنفيذي.

وسوف يقدم لها الدعم من قبل مجلس استشاري 
يضم خبراء من قطاع الشحن البحري ومن 

القانونيين.
ويهدف مركز الـSRI إلى النهوض بحقوق ومصالح 

البحارة. ولن يتولى المركز قضايا البحارة حيث 

توجد جهات أخرى عديدة تقوم بذلك، بل إنه سوف 
يعمل على توفير دعم قانوني استراتيجي من شأنه 
المساهمة في األجندة السياسية والصناعية وفي 

أجندة الحمالت والتي تهدف إلى النهوض وحماية 
وتطبيق حقوق البحارة حول العالم. وباإلضافة إلى 

األبحاث فإن المركز سوف يقوم بعقد دورات 
تعليمية وتدريبية وسوف توفر أدوات من شأنها 

تعزيز مواقف البحارة وتعزيز مواقف أولئك الذين 
يرغبون بحماية البحارة من خالل الوسائل 

القانونية.
وقدم صندوق بحارة الـITF للمركز منحة مالية 

البتداء عمله، ويعتبر مركز الـSRI منظمة 
مستقلة. وسوف يعمل المركز على التعاون مع كل 

أصحاب المصالح لحماية البحارة. وسوف تطلق 
صفحة إلكترونية خاصة بالمركز في يوم المنظمة 
الدولية للمالحة البحرية في 25 حزيران 2011 "يوم 

البحارة".

 لماذا يحتاج
 بحارة

 العالم اآلن
 إلى حماية

قانونية

يرأس الفريق
ديردي فيتسباتريك 

)يمين(. وهي المديرة 
التنفيذية لمركز 

حقوق البحارة الدولي. 
وقد تدربت كمحامية 

في بلدها األصل 
أيرلندا قبل أن تعمل 

لشركة محاماة دولية 
في لندن لسنوات عديدة. وانضمت للـ

ITF عام 1994 لترأس الخدمات القانونية 
.ITFفي الـ

ما هي الحاجة لمركز الـSRI ؟
د ف: البحارة بحاجة إلى نصائح محدثة 

وعملية ومتخصصة لمساعدتهم في إيجاد 
حلول للعديد من القضايا القانونية المتزايدة 
والمتعددة التي يواجهونها. كما إنهم بحاجة 

إلى محامين خبراء ومستشارين لمساعدتهم 
في حل مشاكلهم القانونية.

ما هي تلك المشاكل؟
د ف: إنها تشمل التهم الجنائية، والهجر، 
والقرصنة، واإلصابات، والموت، وعدم دفع 
الرواتب، وعدم السماح بأخذ إجازات عند 

الموانئ.

ما هي الفروق التي يمكن أن يحدثها مركز 
SRI في حياة البحارة؟ 

د ف: بشكل رئيسي فإن المركز مخصص 
لألبحاث، ومن نتائج األبحاث نخطط إلى إصدار 

دليل عملي حول القضايا القانونية. وفوق كل 
شيء فإن من شأن ذلك مساعدة نقابات 

وبعثات البحارة، ولكنه أيضاً سوف يساعد 
البحارة أنفسهم. إن مخرجات الـSRI سوف 
تستخدم من قبل كل المنظمات والوكاالت 

لمصلحة حقوق البحارة، وسوف يستفيد 
منها البحارة أنفسهم على وجه التحديد إذ 

إنهم بحاجة إلى نصائح سهلة الفهم.

ما ضرورة مثل ذلك الدليل؟
د ف: حقوق المالحة البحرية معقدة وذلك 

ألنها تقع في منطقة رمادية بين قانون 
المالحة البحرية الدولي وبين قوانين التوظيف 

المحلية. لذلك توجد هنالك حاجة ضرورية 
للمساعدة القانونية المتمرسة للعمل في 

مثل تلك المنطقة الصعبة.

كيف سيختار مركز SRI أولوياتة وتنفيذ 
اعمالة اليومية؟

د ف: سوف يضم مجلس مستشاري مركز 
SRI مثلين عن النقابات، وعن منظمات الرعاية 

االجتماعية، وعن معاهد أكاديمية، وعن 
محامين متخصصين في المالحة البحرية، 
وعن مالكي السفن. وسوف يعمل موظفو 

مركز الـSRI مع جامعات وغيرها لتنفيذ 
برنامج العمل. وباإلضافة لي شخصياً يوجد 

هنالك أيضاً ثالثة باحثين آخرين، واحد من 
الفلبين، وواحد من إسبانيا والثالث من 

الواليات المتحدة/ رومانيا.

مركز حقوق البحارة الدولي

البحارة يواجهون 
م�ساكل التهم 

الجنائية, والهجر, 
والقر�سنة, والإ�سابات, 

والموت, وعدم دفع 
الرواتب وعدم ال�سماح 

باأخذ اإجازات عند 
الموانئ

اأكثر المخاوف القانونية
أكثر من 90% من البحارة تساورهم مخاوف 

حول إمكانية تجريمهم بسبب ما يقومون به 
من عمل، وذلك بناًء على استفتاء من قبل 

نقابيين من بريطانيا وهولندا في نقابة ناوتليز 
الدولية. وأفاد ثلثا األعضاء الذين تم 

استفتاؤهم بأن لديهم مخاوف بأن تتخذ 
إجراءات قانونية ضدهم. 

الصحفي الدولي المتخصص بالمالحة 
البحرية سين مولوني يصف دور مركز 

حقوق البحارة الدولي 
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جتمعت معاً احتادات عمال البحارة ا 
والرصيف في حملة ملدة أسبوع في أيلول 
2010، وطالبت احلملة من االحتاد األوروبي 

EU باتخاذ إجراء إلنهاء املمارسات غير العادلة. 
وقالت النقابات أنه كان من الضروري القيام بذلك 
النشاط بسبب عدم املساواة في الرواتب وظروف 

العمل في القطاع وكذلك بسبب استخدام 
البحارة للقيام بأعمال من املفترض أن يقوم بها 

عمال رصيف مدربون.
واستهدف أعضاء نقابات من بلجيكا وفرنسا 

وأيرلندا وهولندا واململكة املتحدة العبارات التي 
تنقل البضائع واملسافرين خالل أسبوع النشاط 

ذلك.
وطالبوا "مبا وصفه منسق احلملة في الـITF نوري 

مكفيكار على أنه -احلد األدنى للكرامة- بحد أدنى  
لرواتب البحارة، باإلضافة إلى احلماية الصحية 

والسالمة وإلى احترام عمل عمال الرصيف".
وقام املتحدثون من عمال الرصيف خالل األسبوع 
بالتحدث إلى الطواقم وإلى الركاب وإلى مالكي 

السفن عن األخطار احملدقة بسبب محاولة 
البحارة تخزين وتربيط البضائع.

وبدأت احلملة باالعتصام والتظاهر أمام مكاتب 
ستينا الينز في هولندا. وفي الوقت نفسه قام 
عمال الرصيف بالضغط على سائقي الشحن 

في محطة الشركة في مدينة كيلينغهولم في 
بريطانيا.

وسافر مندوبو اململكة املتحدة وأيرلندا إلى مكان 
االحتجاج في هولندا من مدينة هارويتش على منت 
سفينة ستينا بريتانيكا، وبينما هم في السفينة 
قاموا بالتحدث للطاقم وللمسافرين عن عمل الـ
ITF والنقابات املنتسبة له وعن حملتها املتعلقة 

بالعبارات، حيث شرحوا لهم أن احلملة استهدفت 
شركة ستينا الينز بسبب معاملتها للعمال من 

.EU غير مواطني االحتاد األوروبي

ـما أنهم قاموا بجمع تواقيع على ك 
عريضة تطالب شركة العبارات احترام 

حقوق العمال باحلصول على التمثيل 
النقابي.

البحارة وعمال الرصيف 
يتحدون في حملة 

'العدالة في العبارات' 
في أوروبا

أبرز أسبوع نشاط للـITF الحاجة لوجود  اتفاقية 
جديدة لسياسة االتحاد األوروبي تجاه تشريعات 

العبارات بحيث تغطي هذا القسم الهام في قطاع 
المالحة البحرية األوروبي.
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وللعريضة مطلبان رئيسيان هما:
●  التوقف عن إجبار الطاقم بالقيام بعمل عمال 

الرصيف.
●  املساواة والعدالة في وظائف جميع البحارة.

وفي نفس اليوم وصلت سفينة أوداكي التي ترفع 
العلم اإلسباني إلى زيبروغي، ومعروف لدى نقابات 
الرصيف في بلجيكا أن هذه السفينة تطلب من 

طاقم السفينة القيام بأعمال التربيط في املوانئ 
األوروبية.

وقامت عند ذلك النقابات البلجيكية بااللتقاء 
بسلطات امليناء وباتخاذ إجراء، وبعد ذلك بثالثة 

أيام قام عمال الرصيف في ميناء ساوثامبتون في 
بريطانيا بدعم اإلجراء عندما رست السفينة في 

ميناء ساوثامبتون.
ووافقت الشركة على التفاوض مع النقابات ملنع 

تكرار تلك احلادثة. وشهد ذلك األسبوع أيضاً 
 RMT هجوماً شرساً من نقابة البحارة البريطانية

على شركة ستينا الينز بسبب استخدامها 
للعمالة الرخيصة - حيث أنها تدفع لبعض 

البحارة الفلبينية 2 يورو لكل ساعة.        

وقال مكفيكار: "سوف تكون هنالك حمالت أخرى 
تستمر في استهداف شركة ستينا الينز، وتنتظر 
أيضاً النقابات املنتسبة للـITF ردوداً خاصة بنفس 

األهداف من عبارات نورث لينك، ومن عبارات سي 
تراك ومن عبارات فست نت الين، 

"ويطالب الـITF وذراعه األوروبي ETF )االحتاد 
األوروبي لعمال النقل( مرة أخرى املفوضية 

األوروبية بإعادة فتح احلوار اخلاص باتفاقية األعداد 
على منت عبارات نقل املسافرين والتي سحبت عام 

."2004

وضح مكفيكار بأن االحتاد األوروبي فشل و 
في اتخاذ إجراءات ملعاجلة اخملاوف املتعلقة 

بالسالمة منذ الكوارث التي وقعت في 
التسعينيات للسكاندانيفيان ستار وأستونيا، 
حيث ذهب ضحية تلك احلوادث أكثر من 1000 

شخص. وفي عام 2000 أصدرت املفوضة األوروبية 
مسودة توجيهات تعالج بعض اخملاوف إال أنها ردت 

من قبل مجلس الوزراء وسحبت عام 2004.
واستمر قائالً: "إن إطالق هذه احلملة يعكس 

اإلحباط على مدى 10 سنوات ضاعت هباًء منذ 
أن اقترحت املفوضية األوروبية توجيهات خاصة 
بخدمات املسافرين والتي من شأنها أن تضمن 

حقوقاً متساوية في العمل والشروط للطواقم 
من االحتاد األوروبي ومن خارج االحتاد األوروبي، 

وتعالج اخملاوف املتعلقة بالسالمة والتي تظهر 
بسبب توظيف طواقم من مختلف اجلنسيات 

واللغات.
وألغيت التوجيهات املقترحة بعد الضغط املكثف 

من قبل مالكي السفن"
وأضاف "وكانت النتيجة مرور عقد من فقدان 

الوظائف، وبتخفيضات مستمرة لعدد طواقم 
السفن، وباستبدال الطواقم بعمالة أرخص من 
خارج االحتاد األوروبي، حيث يطلب من العديد من 

أولئك القيام مبهام حتميل وتنزيل الشحنات والتي 
من املفترض أن يقوم بها عمال رصيف مدربون".

السكرتير العام لقسم املالحة البحرية في نقابة 
ترانسكوم البلجيكية ACV السيد مايكل كليس 

علق قائالً: "يطلب عادة من البحارة من خارج 

االحتاد األوروبي القيام مبهام عمال الرصيف. ويعتبر 
ذلك نبذاً اجتماعياً والنقابات جاهزة ومستعدة 

إليقاف تلك التصرفات، وسوف تكون هنالك 
تفتيشات مشددة على السفن مستقبالً.

وتصر النقابات على االستمرار بحملة "العدالة 
في العبارات" في العام 2011 واألعوام التي تلي. 
وسوف تركز احلمالت في املستقبل على شركات 

العبارات وشركات السفن التي تنقل اآلليات 
الثقيلة التي يكثر عليها سلوك النبذ االجتماعي 

لطواقمها.

في مؤشر ألشياء سوف حتدث، وضعت و 
سفينة غراند نبيلوكس التي ترفع العلم 

اإليطالي حتت اجملهر من قبل النقابات عندما 
رست في ميناء أنتريب بعد بضعة أيام من أسبوع 

النشاط، وذلك بسبب الطلب من أعضاء طاقم 
السفينة القيام بأعمال التحميل والتنزيل. 

والحظت النقابات بأن شركة غرميالدي الينز تطلب 
عادة من طاقم السفن القيام بأعمال املناولة في 

البحر وعند املوانئ وأثناء تواجد عمال الرصيف.
وأبلغت الشركة بأن هذه التصرفات غير مقبولة، 

وبعد الضغط من نقابة عمال الرصيف يونايت في 
بريطانيا وافقت الشركة على الدخول في حوار 

ملناقشة املشكلة.

ميني: البحارة وعمال الرصيف أثناء أسبوع حملة "العدالة 
في العبارات" في ميناء هال البريطاني. باجتاه عكس عقارب 

الساعة من األعلى: أعضاء طاقم عبارة وعمال رصيف ميناء 
زيبروغي البلجيكي، ولقطة لالجتماع املشترك للبحارة 

وعمال الرصيف في زيبروغي ومشاركني في حملة الـITF في 
هولندا، أمام مكاتب ستينا الينز في امليناء وأخيراً لقطة في 

ميناء الهجرة البريطاني.

انضم إلى موقعنا على 
الفيسبوك 

إحدى مبادرات حملتنا في استخدام 
شبكاتنا االجتماعية على اإلنترنت. 

فعلى الفيس بوك يوجد موقع "عمال 
الرصيف والبحارة".انظر:

 www.facebook.com/dockers.seafarers 
وانضم  حتى اآلن أكثر من 1000 عامل رصيف 

وبحار. وتوجد أيضاً مدونة لحملة "العدالة في 
العبارات" 

 http://fair-ferries.blogspot.com :انظر

هل تعمل على عبارة أو على 
سفن محملة بآليات ثقيلة في 

أوروبا؟
إذا طلب منك القيام بمهام عمال الرصيف 
على متن السفينة قم بإبالغنا. اخبرنا عن 

المهمة، وعن المكان ووقت حدوث ذلك 
باإلضافة إلى اسم السفينة.

وكذلك قم باالتصال بنا إذا كنت تعمل على 
متن سفينة وتعتقد أن ظروف وشروط العمل 

اقل من المعايير المقبولة. باستطاعتك 
إرسال المعلومات دون الكشف عن هويتك إذا 

رأيت ذلك مناسباً.
أرسل رسالة قصيرة للـITF على الرقم 

32486123890+ أو أرسل رسالة إلكترونية إلى: 
 seafarers@gmail.com
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ـقد انفق الصندوق على مر الثالثين سنة ل 
الماضية أكثر من 200 مليون دوالر لتوفير 
تسهيالت وخدمات للبحارة الذين يأمون 

الموانئ في 91 دولة حول العالم. وأنفقت األموال 
على البنايات، وعلى شراء الحافالت لنقل البحارة، 

وعلى أجهزة االتصاالت لمساعدة البحارة باالتصال 
بعائالتهم، وعلى تدريب األشخاص الذين يلتقون 
البحارة في الموانئ والذين يتعاملون مع عائالت 

البحارة - وأقيمت تلك الخدمات على أساس غير 
تجاري.

وصندوق بحارة الـITF يعتبر مؤسسة خيرية مقره 
المملكة المتحدة. وباإلضافة إلى التمويل الذي 

يقدمه الـITF مباشرة للصندوق، فإن الـITF يتبرع 
بأموال للصندوق بدالً عن دفعها كضرائب لحكومة 
المملكة المتحدة. وتصرف تلك األموال في األوجه 

الخيرية لصالح البحارة.
 وتوافقاً مع الـITF، فإن الصندوق يتطلع للبحارة 

على أنهم محترفون، ومخلصون في العمل، 
ويقدمون مساهمات هامة للتجارة العالمية 

ويساهمون في توفير الضروريات التي نحتاجها 
جميعاً.

إننا نتفهم حاجاتهم لخدمات االتصاالت، ولوسائل 
النقل والترحيب عند وصولهم الموانئ، بعد رحالت 

طويلة، وكذلك الحاجة إلى مغادرة الشاطئ كي 
يشاهدوا أشياء مختلفة عن األشياء التي داخل 

السفينة.
وتساعد األموال التي يعطيها الصندوق لمنظمات 

مثل بعثة البحارة ومثل ستيال ماريس ومثل 
جمعية البحارة، تساعد بالترحيب بالبحارة عند 

الموانئ.
إننا نتفهم أن الحياة في البحر يشوبها العزلة 

وخاصة فيما يتعلق باالتصال باألصدقاء والعائلة - 
وهذه أشياء متوفرة بسهولة ألولئك على البر - 

لذلك فإن اتصاالت البحارة من أهم أولويات 
الصندوق.

ونأمل في الفترة من 5 - 10 سنوات القادمة أن 
يتمكن معظم البحارة من االتصال بعائالتهم 

يومياً من سفينتهم، سواًء كانوا في البحر أو في 
الميناء، ودون مقابل مادي.

وقد تحقق ذلك اآلن على بعض السفن، ولكننا نود 
أن يتحقق ذلك لكل البحارة.

وحتى تحقق إمكانية االتصال من داخل السفينة 
بشكل جيد، فإن الصندوق يعمل على تحسين 

االتصاالت الالسلكية في الموانئ.
وسوف نقوم بذلك عن طريق وضع أجهزة على 

السفينة بمساعدة زوار السفينة لتسهيل 
االتصاالت بينما تكون السفينة راسية في الميناء 

أو عن طريق الدفع مقابل تشغيل مناطق ال سلكية 
في الموانئ بحيث يستطيع البحارة استخدام 

أجهزة الحواسيب المحمولة بينما هم في 
السفينة ودون الحاجة إلى استخدام أي أجهزة 

أخرى.
وال زال العديد من البحارة بحاجة إلى مواصالت عند 

الموانئ. ويقوم بعض مالكي السفن بتوفير 
حافالت لبحارتهم للفترة التي يقضونها عند 

الشاطئ. إال أن عدد أولئك ال يزال قليالً. وبينما تتزايد 
الصعوبة ألخذ إجازات مغادرة الشاطئ بسبب زيادة 
الحاجة لكي يعمل البحارة أثناء رسو السفينة، إال 

أنه من الضروري والمعترف به أن يأخذ البحارة 
إجازات مغادرة الشاطئ أثناء تواجد السفينة في 

الميناء. لذلك فإن الصندوق مستمر في تقديم 
مبالغ كبيرة لشراء الحافالت والتي من شأنها أن 

تخدم العديد من البحارة.

يعمل الصندوق مع منظمات أخرى و 
للمساعدة في القضايا التي تنجم عن توجيه 

التهم للبحارة، حيث تتم معاقبة البحارة 
الذين يقومون بأعمالهم بمهنية واحترافية بسبب 
األنظمة القانونية التي ال يتفهمونها وبسبب عدم 

تفهم تلك األنظمة ألوضاع البحارة. ونرمي إلى 
مساعدة البحارة الذين يعانون من تلك المشاكل.
والصندوق مهتم أيضاً بمخاوف البحارة الصحية. 

فمن خالل برنامج مثل برنامج معلومات صحة 
البحارة قمنا بدفع مبالغ إليصال رسائل من شأنها 

أن تفيد صحة البحارة على السفن ويتم تبنيها من 
قبل القطاع. هذه المواد تشمل ملصقات، وأفالم 

DVD، وكتيبات، وأدلة. كما قمنا بتزويد تلك المواد 
إلى الشركات وإلى المنظمات الدولية والذين 

يتفهمون أهمية الصحة السليمة للبحارة من 
خالل التغذية والحماية من األمراض )المالريا، 

وأمراض القلب، وفيروس نقص المناعة ...الخ( ومن 
خالل التعليم األساسي.

وتضغط باتجاه زيادة عدد زوار السفن الذين سوف 
يتمكنون من تشكيل رابط بين البر والبحارة الذين 
يصلون إلى دول جديدة، ونقوم بعمل بحث لنتعرف 

على حاجات البحارة وعلى حاجات عمال الرعاية 
االجتماعية الذين يتعاملون مع البحارة.

ونعمل أيضاً على جعل الموانئ مناطق أفضل 
للبحارة.

أخبرنا عن الميزات الحسنة التي يقدمها 
الصندوق وعما ترغب أن نقدمه مستقبالً. 

اتصل بـ: trust@itf.org.uk وقم بزيارة 
www.itfglbal.org/seafarers-trust :موقعنا

● توم هولمر هو ضابط إداري في صندوق بحارة الـ
.ITF

 ITFصندوق بحارة الـ

ولد صندوق بحارة الـITF عام 1981، وبهذا 
يشكل العام 2011 الذكرى السنوية 

الثالثون لميالد الصندوق. ما هو الصندوق 
وما الذي قدمه للبحارة على مدى 30 عاماً؟ 

ولماذا يحتاج البحارة إلى التبرعات 
الخيرية؟

توم هولمر يقدم اإلجابة على تلك األسئلة.

من  عاماً   30
الــتــرحــيــب 

بالبحارة

النقل: حافلة لمركز البحارة قدمها الصندوق لمركز 
البحارة في آز بيرغ في الدنمارك.

االتصاالت: االتصال بالعائلة من مركز اتصاالت ستيال 
ماريس الذي تبرعت به الـITF لمركز سانتوس في البرازيل.

زيارات: القسيس جي سايمون دارماراج من البعثة 
الممولة من صندوق البحارة أثناء زيارته لسفينة في 

ميناء توتيكورين في الهند.

مركز: الصندوق يمول مركزاً للبحارة في رينيان
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من الممكن اأن يح�سل ذلك مرة اأخرى 
مضى ما يقارب العامان على إعطاء الموافقة 
لبرنامج الطاقة التي ادعت من خالله شركة 

بيميكس )بتروليوس مكسيكانوس( أن 
باستطاعتها استخراج النفط الخام على عمق 

أكثر من 500 متر في خليج المكسيك. 
وحتى اآلن ال توجد أي برامج تدريبية لألشخاص 
المعنيين بتنفيذ هذه العملية والتي تعتبر من 

أكثر المهمات خطورة في القطاع.
وعندما تقدمت بيميكس بمقترحاتها إلى 

المجلس التشريعي المكسيكي، بين مدراء 
بيميكس أن هنالك حاجة ماسة إلعداد الموارد 

البشرية لعملية اإلنتاج هذه. ولم يتحقق أي شيء 
حتى اآلن، ومع ذلك بدأت عمليات الحفر وسوف تبدأ 

أربعة آبار تشغل من قبل شركات خاصة بالعمل 
عما قريب.

واالستمرار على هذا النهج قد يؤدي إلى حوادث 
جدية أكثر من كارثة BP ديب ووتر هورايزون، وهذا 

يمثل رأي ممثلي القطاع البحري والذين اجتمعوا 
في آب 2010 في مدينة مكسيكو سيتي لمناقشة 
أوضاع العمال في القطاع كجزء من عمل مؤتمر الـ

ITF الذي عقد في مدينة مكسيكو سيتي. 
وخلص خبراء من النرويج والمملكة المتحدة 

والبرازيل متخصصين في استخراج النفط من 
أعماق المياه إلى أن شركة بيميكس لم تتمكن 

حتى من معالجة قضايا السالمة في المياه 
الضحلة حيث كان مقاولون من الباطن يقومون 

باألعمال. وقال الخبراء أن المشاكل الرئيسية 
كانت بسبب الفساد.

وقال نوري مكفيكار وهو رئيس مجموعة المهمات 
البحرية في الـITF "الشركات التي تعمل مع 
بيميكس تعمل بمعايير سالمة متدنية جداً، 

ويعزون السبب بقولهم هكذا هي األمور في 
المكسيك، وهذا هو الواقع في بيميكس".

"واشتكى العديد خالل اجتماعات متعددة في 
القطاع بأنهم أجبروا على االستمرار بممارسات 

فاسدة وغير مقبولة في العديد من الدول ومع ذلك، 
فإنه ال يمكن السماح الستمرار مثل تلك العمليات 

في المياه العميقة. فأرواح العمال، والبيئة 
ومصالح بيميكس كلها في مهب الريح".

وعبر قادة الـITF بوضوح عن مخاوفهم بعد لقائهم 
)SENER( ممثلين عن وزارة الطاقة المكسيكية

وممثلين عن وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية)STPS(، وقال سكرتير الـITF اإلقليمي 
في األمريكيتين، أنتونيو رودريغيوز فريتز: "لقد كان 

واضحاً أنهم غير مكترثين لمخاوفنا حول عدم 
فعالية وكفاية ظروف العمل في قطاع النفط 

المكسيكي".

تكلفة عدم توفر الخبرة
قرعت حادثة بئر ديب هورايزون المملوك لشركة 

ترانز أوشيان السويسرية المؤجر لـBP، جرس اإلنذار 
لدى قطاع النفط الدولي، وذلك ليس فقط بسبب 

وفاة 11 عامل وما نتج عن االنفجار وتسرب ما 
يقارب 4.9 مليون برميل من النفط على مدى 64 
كلم وحتى الجنوب الشرقي لنهر المسيسبي، 

ولكن بسبب أنه يفترض أن BP تمتلك أفضل 
معايير التدريب والسالمة في القطاع.

وبالنسبة لنوري مكفيكار، فإن تقارير التفتيش 
أشارت إلى وجود سبعة عوامل ساهمت في وقوع 

الحادث
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المكسيك تمضي 
قدماً في اكتشاف 
واستغالل مخزون 

النفط والغاز 
الموجود في 

مياهها العميقة - ولكن 
بدون تقديم التدريب الفني 
الضروري للعمال العاملين 
في ذلك القطاع. وتحذر آنا 

ليليا بيريز )الصورة( بان 
النتائج قد تكون كارثية 
وشبيهة لالنفجار الذي 

حصل لـBP ديب ووتر 
هورايزون في خليج 

المكسيك عام 2010.

لقد تسببت كارثة بئر نفط ديب روتر 
هورايزون في فقدان حياة 11 شخص 

وإلى تلوث أدى إلى تدمير خليج 
المكسيك عام 2010. وكانت 

المنصة مسجلة في جزر 
المارشال، وهي إحدى الدول الرائدة 

في تسجيلها لسفن أعالم 
المواءمة. وكان البئر مملوك لشركة 

ترانز أوشيان ومؤجر لـBP عندما 
انفجر في 20 نيسان. واتهم أعضاء 

في الكونجرس األمريكي ترانز 
أوشيان بمحاولتها تجنب معايير 

السالمة التي وضعها حرس 
السواحل في الواليات المتحدة 

وذلك لقيامها بالتسجيل في دولة 
من دول أعالم المواءمة بدالً من 

التسجيل في الواليات المتحدة.
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كان منها عامالن متعلقان بالناحية الفنية، وأما 
العوامل الخمسة األخرى فتتعلق بالنواحي 

البشرية. ولم يتوفر التدريب الكافي للـ126 عامل 
 BP79 يعملون لشركة ترانزا أوشيان( و 7 يعملون لـ(

و 40 يعملون لشركات أخرى.
وقال مكفيكار "لم يكن لديهم لجنة خاصة 
بالصحة والسالمة لديها القدرة على تحديد 

المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 
المناسب".

وأضاف: "يتطلع البعض إلى هذا الحادث من وجهة 
فقدان حياة األشخاص ويتطلع البعض اآلخر إلى 
التأثيرات البيئية. ونحن ننظر إليه من حيث ماذا 

يمكن أن يحصل في المكسيك. حيث توجد
 نسبة عالية لوقوع حوادث مشابهة، وذلك بسبب 

وجود مشاكل جدية في القطاع، وخاصة في حوض 
كامبيتشي، وهي منطقة غارقة بالفساد".  

  
تكلفة خفض النفقات

أبرزت حادثة ديب هورايزون ممارسات مرتبطة 
بخفض النفقات في قطاع النفط - وكانت كلها 

ترمي إلى زيادة أرباحهم".
 CERL ويدعي مركز بحوث العمل المكسيكي

)سنترو دي استديوز دي رفلكوت ال بورال( بأن العديد 
من الشركات تقوم بتوظيف عمالة رخيصة بدالً 

عن األشخاص المتخصصين وتقوم بإهمال 
الصيانة لمنشآتها.

وبهذه الطريقة تعمل معظم الشركات المتعاقدة 
مع بيميكس، وخاصة في قطاع النفط البحري، 

وحيث وعلى وجه التحديد ال توجد سلطات رقابية. 
خفض النفقات أدى إلى عدم تزويد العمال حتى 

بأقل معدات السالمة مثل األفرهوالت والخوذ 
واألحذية والنظارات الواقية. وأدى إلى توظيف 

عمالة رخيصة بما في ذلك أقليات وأناس ال يعرفون 
شيئاً عن الوظيفة، مثلما حصل في حادثة بئر 

أوسوماسينتا الذي كانت بيميكس مسؤولة عنه 
والذي وقع في تشرين األول 2007 وأدى إلى وفاة 21 

عامل. 
النتيجة هي حوادث متكررة وإنه من المستحيل 

حساب الخسارة في األرواح البشرية والمالية 
بسبب الكتمان الرسمي الذي يحيط بالحوادث.

وتم توثيق كل ذلك في تقرير الـITF: "حوض 
كامبيتشي، نموذج من االستغالل العمالي" وقدم 
التقرير إلى منظمة العمل الدولي في 2009، وقدم 

 STPS و SENER في المكسيك إلى ممثلين عن
وبيميكس والذين وعدوا بتحسين األحوال.

وبعد مضي عام فإن الـITF يقول إن األوضاع لم 
تتغير، وحذر أنتونيو رودريغيز قائالً: "إن أي شخص 

يعمل في المياه العميقة وتحت الظروف الحالية 
سوف يعرض العمال للخطر وكذلك القطاع 

والبيئة".
وباإلضافة إلى األخطار التي يتعرض لها العمال 

يومياً في قطاع الذهب األسود، فإن للمياه العميقة 
تعقيدات بيئية وفنية كثيرة.

التيارات البحرية تقوم بتحريك الهياكل وتنتج 
اهتزازات في األنابيب وأجهزة الحفر.

ووجود فرق في درجات الحرارة بين السطح وقاع 
البحر ومناطق الحفر تعمل على تعقيد عملية 

ضخ سوائل الحفر. فإذا كانت درجات الحرارة 
منخفضة جداً فإنها تعمل على تغيير خواص 

اإلسمنت المستخدم لتأمين أنابيب تبطين البئر.
وتتولد أثناء عمليات الحفر غازات وتتدفق مياه 

بضغط غير عادي ويصبح من الصعب السيطرة 
عليها.

أعمال الصيانة والتفتيش للبنية التحتية تحت 
المياه العميقة يجب أن تتم بواسطة رجال آليون 

)روبوتس( ألن اإلنسان ال يستطيع النجاة تحت تلك 
األعماق. وال بد من توفر أمور لوجيستية ال يمكن 
االستغناء عنها للقيام بالمهمات اليومية مثل 

نقل العمال إلى اآلبار، وهي عمليات ال تتم بفاعلية 
وال تؤخذ احتياطات السالمة الالزمة في المياه 

الضحلة في حوض كامبيتشي. العمال يعيشون 
في جو من الذعر خوفاً من وقوع كارثة بسبب 

الحالة الرديئة للقوارب وللطائرات ولعدم كفاءة 
المقاولين الذين يستأجرون مثل هذه المعدات، 

كما حصل في عملية إطالق منصة حفر سيبان 
التي غرقت في آب 2010. 

ماذا إذا ...؟
يعتقد نوري مكفيكار من الـITF أنه من الواضح 

اآلن ولدولة مثل المكسيك يعتمد اقتصادها 
بشكل كبير على العائدات من النفط، "أن على 
الحكومة التشجيع على القضاء على الفساد 
وتوفير شفافية أكثر لإلدارة، ولعقود التوظيف 

وسن تشريعات لشروط العمل". ويقول إنه إن لم 
يحدث ذلك " فإن تطور قطاع المياه العميقة سوف 

يواجه هذه المشاكل".
وسألنا مكفيكار عن ماذا سيحدث إذا ما استمر 
العمل في المياه العميقة الكتشاف واستغالل 

النفط ودون إصالح العيوب القائمة حالياً فقال إنه 
من الجلي أن ذلك سوف يؤدي إلى انهيار الصناعة 

الرئيسية في المكسيك.
لقد ولت أيام النفط الرخيص، عندما كان باإلمكان 

اكتشاف واستغالل النفط من المياه الضحلة 
وبأسعار قليلة. وفي سياق االستمرار باستهالك 
الهيدروكربون، فإنه من المهم البدء باكتشاف 
واستغالل النفط من المياه العميقة، وهذا ذو 

تكلفة عالية وبحاجة إلى تكنولوجيا معقدة أكثر، 
ولكنه أيضاً يتطلب وجود معايير تدريب وسالمة 

عالية وكذلك توفير شروط عمل عادلة للعمال.
"وهذا أيضاً بسبب، وكما تم إثباته، أن هنالك لوم 

يقع على العامل البشري كما حصل في حادثة 
."BP

قم بمشاهدة فيديو الـITF "النفط في مياه 
مضطربة".

النضال للحصول على حقوق العمال 
النقابية في حقول النفط في المياه المكسيكية 

على:
 www.youtube.com/watchtv?V=NAOsmoVpE

●  ظهرت أوالً نسخة مطولة من هذا المقال في 
المجلة المكسيكية الجديدة سونترالينيا في 

أيلول 2010. وفاز المقال بجائزة أحسن تحقيق


خف�ض النفقات اأدى اإلى 
عدم تزويد العمال حتى 

باأقل معدات ال�سالمة 
مثل الأفرهولت والخوذ 

والأحذية والنظارات 
الواقية
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في عمق البحر
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ـمليات قرصنة صيد السمك توصف عادة ع 
بتميزها بوجود أدنى معايير عمل ووجود 

تقارير كثيرة تفيد بوجود انتهاكات 
واسعة. التحديات المدعومة من الـITF والتي 

قامت بها مؤسسة العدالة البيئية )EJF( أدت إلى 
توثيق الطواقم على متن قوارب الصيد في قطاع الـ

IUU  )غير الشرعية، وال يوجد لها قيد، وغير 
منظمة(  حيث يعمل أولئك في ظروف أقرب إلى 
العبودية ويواجهون استغالالً وانتهاكات يومية.

في تقرير جديد عنوانه "الكل في البحر: انتهاكات 
حقوق اإلنسان على متن قوارب صيد السمك غير 

قانونية" تتعرض الـEJF النتهاكات حقوق اإلنسان 
وكذلك يوثق التقرير عدم وجود تشريعات دولية، بما 

في ذلك استغالل أعالم المواءمة والتي من شأنها 
إدامة عملية قرصنة صيد السمك واإلفالت من 

العقاب.

االستغالل واالنتهاك
المعاملة الشنيعة وغير القانونية للعمال على 

متن سفن الـIUU تشمل االستغالل المالي، 
والعناية الصحية الرديئة، والطعام والسكن 

ووسائل األمان الرديئة على متن السفن، 
واالنتهاكات اللفظية والجسدية، والسجن 
والهجر. والحاالت األسوأ تتطابق مع تعريف 

منظمة العمل الدولي )ILO( للعمل اإلجباري، 
شامالً الحبس الجسدي، واإلكراه، وحجز الوثائق 

الشخصية، وعدم دفع الرواتب.
وذكر أعضاء طواقم على متن سفن الـIUU بأنهم 

تعرضوا للكمات، وللضرب بمطارق حديدية، 
والحرمان من النوم، والحبس بدون توفير طعام أو 

مياه شرب، وإجبارهم على العمل بعد التعرض 
إلصابات، وأسوأ أنواع العنف التي قد تصل إلى حد 

الموت. وتصادر وتحتجز عادة وثائق السفر، كما 
وردت تقارير عن حاالت الهجر.

اإلخالل في دفع الرواتب العادلة المتفق عليها 
يعتبر شائعاً وخاصة خصم مبالغ "لوكاالت 

التوظيف" وحجز الرواتب حتى نهاية فترة التعاقد.
وقد يدفع أعضاء الطاقم أضعاف راتبهم الشهري 

المفترض مقابل تلك "الرسوم"، وهنالك أمثلة 
تشير إلى أن بعضهم عمل لسنين عدة دون استالم 

أي رواتب. ومعظم هؤالء الرجال يأتون من الدول 
النامية، وغالباً ما يكونوا أميين، ويتم إحضارهم من 

مناطق نائية ال توجد بها وظائف وليس لديهم أي 
فكرة عما سيواجهونه بعد صعودهم إلى متن 

سفن قراصنة صيد السمك وفي البحر.
وبينما تركز تحقيقات الـEJF على سفن قرصنة 

صيد السمك التي تعمل على سواحل غرب 
إفريقيا، إال أن القضية تعتبر قضية عالمية. ويقدم 
تقرير "الكل في البحر" دراسات شاملة العديد من 

الدراسات التي قدمها الـITF ومشروع األمم 
المتحدة حول االتجار بالبشر. وأبرزت الدراسات 

عمليات استغالل الطواقم العاملين على سفن 
صيد السمك غير القانونية من مناطق مختلفة 

مثل جنوب شرق آسيا، ومنطقة الهادئ، والمحيط 
الهندي وحتى مناطق في القارة القطبية 

الجنوبية.
 ITFورحب روزين كارافاتشيف من قسم بحارة الـ

بمبادرة الـEJF التي تعرض النتهاكات حقوق 
اإلنسان على سفن قرصنة صيد السمك. وقالوا 

"ولطالما اعتقد الـITF بوجود رابط وثيق بين سفن 
الـIUU لصيد السمك وبين السفن التي ترفع أعالم 
المواءمة، حيث يسمح ذلك للمالك المستفيدين 

لالختباء مما يسهل على المشغلين عديمي 
الضمير التهرب من القوانين وانتهاك حقوق صيادي 
السمك. ونؤمن بأن على الدول تحمل مسؤولياتها 
بجد واستئصال سفن صيد السمك المعروفة بالـ

."IUU
عمليات قرصنة صيد السمك ال زالت تتمكن في 

االستمرار في انتهاك حقوق اإلنسان نتيجة 
للفشل الكامل للمجتمع الدولي بالتصديق على 
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ف�سيحة:
ف�سيحة انتهاكات حقوق الإن�سان 
على �سفن �سيد �سمك غير قانونية

يعد قطاع صيد 
السمك بيتاً ألسوأ 

األمثلة على 
االنتهاكات في أماكن 

العمل وكشف عن ذلك 
في تقرير يربط هذه 

االنتهاكات بعمليات 
صيد السمك غير 

القانونية تدار تحت 
ظل أعالم المواءمة.
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صكوك تهدف إلى تأسيس الحد األدنى من معايير 
العمل والسالمة لسفن صيد السمك.

ومع سوء تطبيق التشريعات الموجودة للدول 
صاحبة األعالم، فإن مالكي السفن باستطاعتهم 

السماح بتدهور حالة السفن لتصنف غير صالحة 
للعمل في البحر وبالتالي ال يتمكنوا من تزويد 

وسائل السالمة على تلك السفن.
وحيث أنه لم يتم تبني أطر تنظيمية تعالج ظروف 

العمل على متن سفن صيد السمك، ولم يتم 
مصادقتها أو تطبيقها بشكل كافي من قبل 

المجتمع الدولي، فبالتالي من الممكن القول أنه ال 
توجد أطر قانونية تحمي العمال على متن سفن 

قرصنة صيد السمك.

دور  أعالم المواءمة
إن استخدام أعالم المواءمة )FOCs( من قبل سفن 
الـIUU لصيد السمك يعتبر مشكلة كبيرة. فدول 

أعالم المواءمة عادة يفتقدون للمقدرة واإلرادة 
لتطبيق قوانين صيد السمك وقوانين العمل على 

السفن التي ترفع أعالمها، وبهذه الطريقة هم 
يسهلون عمليات الـIUU لصيد السمك حيث 

إنهم يقللون فرصة كشفهم وتعرضهم للعقاب.
أعالم المواءمة سهلة، وسريعة ورخيصة، وتسمح 

لسفن قرصنة صيد السمك بتغيير اعالمها 
وتغيير اسمائها لمرات عديدة في الموسم الواحد 

تجنباً للسلطات.
وبدعم من شركات صيد سمك، ومن مشاريع 

مشتركة، ومن مالك غير معروفين، فإن سفن أعالم 
المواءمة تضيق الجهود الرامية لمهاجمة صيد 

السمك على سفن الـIUU، حيث أن ذلك يجعل من 
الصعوبة البالغة تحديد المالك الحقيقيين 

ومعاقبتهم والذين يقومون بعمليات صيد السمك 
غير القانونية ويشغلون العمال. 

تقرير الـEJF يظهر حاجة ماسة لحضر استخدام 
أعالم المواءمة على سفن صيد السمك )وأي أعمال 

تتعلق بصيد السمك( وذلك لدعم وجود موقف 
دولي إلنهاء استقالل طواقم السفن ولمعالجة 

العيوب في التشريعات الدولية التي تسمح لهم 
بالتزايد.

ويدعو تقرير الـEJF أيضاً إلى المصادقة على 
اتفاقيات الـILO واتفاقيات منظمة المالحة 

البحرية الدولية التي وجدت لتعالج مشاكل 
الطواقم وللتدريب ولسالمة السفن، ولتطبيقها 

من قبل كل الدول الساحلية.

ويمكن مشاهدة تقرير "الكل في البحر" 
كامالً على :

 www.ejfoundation.org/page682.html



تفقت النقابات في مؤتمر ا 
الـITF عام 2010 بان 

هنالك حاجة لبذل المزيد 
من الجهد إلقناع الحكومات 

لتصديق اتفاقية منظمة 
العمل الدولي رقم 188 

الخاصة بصيد السمك. 
االتفاقية ضمت وحدثت 

معظم القوانين التي سنتها 
الـILO والمتعلقة بصيد 
السمك وظروف العمل، 
وخاصة على سفن صيد 

السمك الكبيرة.
االتفاقية بحاجة إلى التصديق 
من 10 دول على أن يكون منها 
8 دول ساحلية قبل أن تصبح 

قابلة للتطبيق وحتى اآلن 
صادقت دولة واحدة على 

االتفاقية.
وفي الوقت نفسه وفي تشرين 

األول 2010 بدا الذراع األوروبي 
للـITF، الـETF، واليوروبتشي، 

بعمل شراكة في لجنة الحوار 
االجتماعي في القطاع في 

االتحاد األوروبي، وبدؤوا بنقاش 
للتوصل إلى اتفاقية شراكة 
 ILO اجتماعية لنقل اتفاقية

رقم 188 إلى قانون االتحاد 
األوروبي.

والهدف من ذلك هو تحسين 
ظروف الحياة والعمل على 

متن السفن وضمان معاملة 
عادلة ومتساوية لكل صيادي 
السمك المحترفين في أوروبا 

وأيضاً لتشجيع دول العالم 
 ILOالثالث األعضاء في الـ

لتصديق االتفاقية بأسرع وقت 
ممكن.

تم تبني العمل على اتفاقية 
لصيد السمك عام 2007 

لوضع معايير لحماية العمال 
في قطاع صيد السمك. 
وتهدف إلى التأكد من أن 

صيادي السمك:

● لديهم أمان مهني وعناية 
صحية وطبية في البحر، وان 
يتلقى صيادو السمك الذين 
يتعرضون لإلصابات العالج 

والعناية عند الشاطئ.
●  يتلقون استراحات كاملة 

من أجل الصحة والسالمة.
●  لديهم اتفاقيات عمل 

تحمي حقوقهم.
●  لديهم مظلة ضمان 

اجتماعي مثل العمال اآلخرين.
وهنالك أيضاً معايير للتأكد 

من المطابقة والتطبيق.
ومن الممكن القيام بالتفتيش 

على سفن صيد السمك 
الكبيرة للرحالت البحرية 

البعيدة في الموانئ األجنبية 
للتأكد بان صيادي السمك ال 
يعملون تحت ظروف قد تهدد 

سالمتهم وصحتهم.

العمل على اتفاقية صيد السمك

النقابات تضغط لمصلحة حقوق العمال 

صيد السمك



2011  ITF41نشـرة  بحـارة الـ


لفرانك ليز
ITFسكرتير قسم الرصيف في الـ

يتعامل تقريباً كل العاملين في قطاع النقل مع 
الحاويات، وخاصة البحارة، وعمال الرصيف، وعمال 
النقل على الطرق وعمال النقل في سكك الحديد. 
وبالرغم من أن التقارير تشير إلى ازدياد الحوادث في 

السنوات األخيرة، إال أن أمان الحاويات لم يعط 
االهتمام الالزم. ويرغب الـITF والنقابات األعضاء 

لديه اآلن أن يقوم كل العاملين بالنقل بإعطاء 
األولوية ألمان الحاويات.

وألن الحاويات هي صناديق مغلقة، فال أحد يتمكن 
من رؤية ما بداخلها. لذلك ال يمكننا معرفة ما إذا 

كانت المحتويات مرتبة بشكل جيد، وآمنة 
بشكل جيد وال نستطيع معرفة وزن الحاوية.

ومن شأن هذه الحالة أن تشكل خطراً على عمال 
النقل، فعلى سبيل المثال قد تشكل خطراً على 

أولئك المسؤولين عن رفع الحاويات وتحميلها 
على السفن، أو على أولئك الذين سينقلونها في 

البحر من ميناء إلى ميناء.
لذلك تقوم النقابات الممثلة للبحارة وعمال 

الرصيف بالضغط على منظمة العمل الدولي 
للبحث في أسباب تجاهل وعدم تطبيق العديد من 

القوانين والتشريعات الخاصة بالحاويات.
ولو احترمت تشريعات منظمة المالحة البحرية 

الدولية )IMO( التي تحكم الحاويات، لما كان هناك 
سبب للمخاوف التي تساور النقابات. وبدالً عن 

ذلك، فإنه أيضاً من الشائع عدم اإلعالن عن المواد 
والبضائع الخطيرة. ونشاهد في العديد من 

الحاالت وجود بوليصة شحن تشير إلى أن الحاوية 
فارغة - ولكن عند توزين الحاوية يتضح أن وزنها 

يزيد على الـ20 طن.

الوزن الصحيح 
إن قضية الوزن مهمة جداً. الوزن الحقيقي 
للحاوية ال يعكس ما هو مذكور في الوثائق 

المرفقة. تجاوز الحد األقصى للحمولة اإلجمالية 
قد يسبب خطراً عند التعامل مع الحاوية في 

الميناء أو عند تكديسها في السفينة - وخاصًة 
عند وضع حاويات ثقيلة فوق حاويات خفيفة أو 

عندما يكون الوزن الكلي للحاويات على متن 
السفينة أكبر مما هو موجود في خطة التكديس.
الـITF يعمل مع كل أصحاب المصالح في قطاع 

النقل للقيام بإجراءات تتعلق بأمان الحاويات. 
البضائع وتشمل تلك المنظمات الدولية التي 

تمثل الشحن البحري، وشركات الشحن البحري، 

ما 
مدى 

سالمة 
الصناديق؟

سالمة الحاويات

تعدي الحد الأق�سى 
للحمولة الإجمالية قد 

يوؤدي اإلى اأخطار عند 
التعامل مع الحاوية في 

الميناء اأو عند ترتيبها 
على ال�سفينة – وخا�سة 

عند و�سع الحاويات 
الثقيلة فوق الحاويات 

الخفيفة
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سالمة الحاويات

ال يوجد نقص في 
التشريعات

تشريعات منظمة المالحة البحرية التي 
تحكم الحاويات

  اتفاقية وسالمة الحياة في البحر.
  االتفاقية الدولية ألمان الحاويات.

  مدونة الممارسات اآلمنة لتخزين 
الشحنات وتأمينها.

  مدونة المالحة البحرية الدولية 
للبضائع الخطيرة.

  بروتوكول حول التأهب، والتجاوب 
والتعاون لحوادث التلوث بسبب المواد 

السامة والخطيرة.
  تشريعات حول الحد من التلوث بسبب 

المواد الضارة المحمولة في البحر 
والمعبأة.

  اتفاقية تحمل مسؤولية التلوث.
بعض التشريعات الدولية األخرى حول نقل 

الحاويات تشمل:
اتفاقية الجمارك للـWCO )منظمة الجمارك 

العالمية(، UNECE )المفوضية االقتصادية 
ألوروبا في األمم المتحدة( اتفاقية حول النقل 
الدولي للبضائع المشمولة بمقتضى أحكام 

النقل البري الدولي TIR، UNECE اتفاقية 
خاصة بنقل األطعمة القابلة للتلف، اتفاقية 
تحمل مسؤولية الشحن، والـبضائع الخطرة

ومشغلي الموانئ والطرق والسكك الحديدية. 
كما إننا نعمل عن قرب مع الحركات النقابية 

العمالية الدولية حيث إن النقابات تمثل الرابط 
األضعف في سلسلة نقل الحاويات - هؤالء العمال 

من الممكن أن يكونوا ضحايا لحوادث مرتبطة 
بعدم أمان الحاويات.

ومما يدل على إهمال أمان الحاويات هي حقيقة 
عدم توفر إحصائيات شاملة عن الحوادث فهي 

ببساطة ليست متوفرة محلياً أو دولياً.
وكل ما يتوفر لدينا من أدلة هي قصص عديدة 

للعديد من الحوادث الخطيرة. ويوجد بين أيدينا 
استفتاء قامت به الـIMO عام 2008 حول الحاويات 

التي تحتوي على مواد خطيرة، وبّين االستفتاء أن 
5% من تلك الحاويات غير صالحة. وهذا يعني وجود 

15.000 حاوية غير صالحة تحتوي على مواد 
خطيرة تنقل في أي وقت على مدار السنة.

نتائج االستفتاء      
آخر استفتاء عن شركات الشحن في المملكة 

المتحدة بّين أن 15% من تلك الشركات تلتزم 
بتعليمات الـILO و الـIMO الخاصة بتغليف 

وتعبئة الشحنات. 
70% منهم ال يعرفون عن وجود مثل تلك 

التعليمات.
نتائج هذا االستفتاء تبين وجود نزعة غير منظمة 
في تعبئة الحاويات وعادة ما يقوم بذلك أشخاص 

غير مدربين بشكل جيد وال علم لديهم 
بالتعليمات والتشريعات الخاصة بذلك الموضوع. 

باالضافة الى جهود السلطات الوطنية والدولية 
 ITFفي تطبيق تشريعات امان الحاويات، فإن الـ

يسعى الى وجود سلسلة واضحة تتحمل 
مسؤولية تعبئة ونقل الحاويات. هذا من شأنه أن 

يلقي بالمسؤولية على الجهات التي تهمل 
مسؤولياتها بعد وقوع أي حادث وبالتالي تحملها 

للتكاليف المترتبة على اعادة نقلها وتكاليف 
التعويض ايضاً.



نتائج هذا ال�ستفتاء 
تبين وجود نزعة

غير منظمة في تعبئة 
الحاويات وعادة ما

يقوم بذلك اأ�سخا�ض غير 
مدربين ب�سكل جيد

ول علم لديهم 
بالتعليمات 
والت�سريعات

الخا�سة بذلك 
المو�سوع
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