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Patrice Terraz

ــاط الـITF في الصناعة البحرية يعتبر رأس احلربة في  إن نش
ــارة حول العالم،   ــا نقابات املوانئ والبح احلملة التي تقوده
ضد تغيير السفن العالمهم الوطنية إلى أعالم املواءمة، من 

أجل التملص من القوانني  احمللية والنقابات أيضاً.
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 بني مالك الس
ــل إيجاد  ـــITF من أج ــاء ال ــات أعض ــارب النقاب ــاً حت وصناعي
ــة مقبولة على  ــور ، ومعايير اجتماعي ــني حد أدنى لألج وتأم
ــي أن النقابة في دولة ملكية  ــفن املواءمة FOC. وهذا يعن س
ــي يجب أن ال  ــروط، الت ــفينة ، يجب أن توافق على الش الس
تقل عن املعايير التي وضعتها جلنة املعايير العادلة FPC في       
ــال الرصيف،  ــن البحارة وعم ــتركة م ـــITF وهي هيئة مش ال
ــنوات  ــة. وفي الس ــة الصناعي ــة تراقب احلمل ــذه اللجن وه
ــرة، فاوض الـITF على اتفاقية عمل جماعية دولية، مع  األخي

 IBF ــغلي بواخر كبار من خالل املنتدى الدولي للتفاوض مش
والتي تعطي معايير 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(.
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18  168.2  183.5  8,065 بنما*   1

12  76.6  82.4  2,306 ليبيريا*   2

15  43.7  46.5  1,446 جزر البهاما*   3

9  36.0  42.6  1,265 جزر المارشال*   4

9  36.3  39.9  2,451 سنغافورة   5

11  35.8  39.1  1,371 هونغ كونغ )الصينية(   6

22  35.7  36.8  1,498 اليونان   7

15  27.8  31.6  1,532 مالطا*   8

23  24.9  26.8  3,916 الصين   9

13  19.0  20.1  1,016 قبرص*   10

21  12.9  15.3  961 المانيا   11

20  13.4  15.3  1,676 المملكة المتحدة   12

16  14.7  15.0  601 النرويج )تسجيل NIS ثاني(   13

25  13.1  14.1  3,001 كوريا الجنوبية   14

23  13.0  13.6  1,588 ايطاليا   15

16  12.8  13.6  6,316 اليابان   16

27  11.3  11.3  6,524 الواليات المتحدة   17

16  9.0  10.1  470 الدنمارك )تسجيل DIS ثاني(   18

13  9.2  9.6  153 برمودا* )المملكة المتحدة(   19

10  8.6  9.5  1,195 انيجوا وبربودا*   20

المصدر سجالت لويدز للشحن البحري.    * ترمز الى اعالم المواءمة.

االسطول العالمي: 
وتستمر نزعة تغيير 

األعالم

لقد بلغ  عدد السفن التجارية العالمية 
والتي تحمل اوزاناً اكثر من 100 طن بحلول 
األول من كانون الثاني 2009 عدداً وصل الى 
99,741 سفينة بحمولة اجمالية تبلغ 830،7 
سفن  شكلت  العدد  ذلك  ومن  طن.  مليون 
يستخدم  والتي   -   %40 المواءمة  أعالم 
لألعالم  مغايرة  أعالماً  مديروها  و  مالكوها  

المسجلة تحنها السفن. 
في  المواءمة  أعالم  سفن  بين  ومن 
منها   %48 فقط  توجد  العالمي  االسطول 

.ITF مغطاة باتفاقيات
يبين  وكما  االعالم  تغيير  نزعة  وتستمر 
الجدول نسب االساطيل الكبر خمسة دول 

مالكة للسفن والتي قامت بتغيير االعالم.
مالكو السفن اليابانيون  يسيرون ما يقارب 

الـ90% من سفنهم خارج اليابان . 
أكبر عدد سفن مسجل موجود في بنما، 
أكثر  لديها  المسجلة  السفن  اعداد  ويبلغ 
ثانياً من  بأربع مرات من  ليبيريا والمصنفة 

حيث عدد تسجيل السفن.

إحصاءات هامة 

9  120.6  3,720 اليابان   1

16  101.0  3,064 اليونان   2

9  76.5  3,522 المانيا   3

20  59.4  3,499 الصين   4

18  37.3  1,783 الواليات المتحدة   5

14  35.1  2,027 النرويج   6

16  29.2  1,235 كوريا  الجنوبية   7

14  26.5  1,018 المملكة المتحدة   8

11  24.2  917 الدنمارك   9

12  21.2  680 هونغ كونغ )الصين(   10

14  19.5  631 تايوان   11

14  17.8  876 سنغافورة   12

15  15.6  820 ايطاليا   13

24  13.8  2,073 روسيا   14

21  11.7  413 كندا   15

16  10.3  564 الهند   16

18  10.0  1,163 تركيا   17

15  9.1  435 ماليزيا   18

15  8.3  211 ايران   19

14  8.2  172 المملكة العربية السعودية   20

المصدر: سجالت لويدز للشحن البحري.

أعلى 20  دولة مالكة للسفن

مقارنة ألعلى خمس دول مالكة للسفن في الثالث سنوات األخيرة

200720082009

حمولة السفنمرتبة حسب البلد 09/08/07
االجمالية )م(

حمولة السفن-علم 
الدولة)م(

حمولة السفن
االجمالية )م(

حمولة السفن-علم 
الدولة)م(

حمولة السفن
االجمالية )م(

حمولة السفن-علم 
الدولة)م(

99.812.8110.012.8120.513.5اليابان 1/1/2

100.632.0103.335.7100.936.8اليونان 2/2/1

62.111.469.212.976.415.3المانيا 3/3/3

44.923.554.324.959.426.8الصين 4/4/4

39.111.135.411.337.311.3الواليات المتحدة 5/5/5
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نسبة السفن التي غيرت أعالمها )اعلى 5 دول مالكه للسفن(

الواليات المتحدةالصينالمانياالياباناليونان

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

)سفينة(  2008 )150طن فما فوق(      

أعلى 20 دولة مسجلة لألعالم

مرتبة حسب الحمولة 
االجمالية )طن(

1 كانون ثاني 2009

متوسط الحمولة االجمالية   عدد    
العمر  )مليون(  السفن    

)سفينة( )1000طن فما فوق(      

مرتبة حسب الحمولة 
االجمالية )طن(

1 كانون ثاني 2009
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زار مفتشوا الـITF ما مجموعه 
9562 سفينة خالل عام 2009.

وقعت اتفاقيات ITF خاصة 
بالرواتب وظروف العمل في ثالثين دولة 

خالل عام 2009.

نتج عن حملة الـITF " أعالم 
المواءمة " استرجاع ما مجموعه 30.9 

مليون دوالر أمريكي كرواتب متأخرة 
وتعويضات للطواقم خالل عام 2009.

للـITF   129 مفتش في موانئ 45 
دولة حول العالم

 
خالل عام 2009، قام بحارة أعضاء 
في نقابات تتبع للـITF، وأعضاء طواقم 

على سفن أعالم المواءمة بإضرابات 
دعماً لحملة الـITF في 22 دولة موزعة 

على أربع قارات.

83% من التفتيشات التي قام بها 
الـITF كانت على سفن أعالم المواءمة 
)انظر قائمة الـFOC ص26 (، تم التركيز 

على السفن ذات التاريخ السيء.

عدد البحارة الذين شملتهم 
اتفاقيات الـITF عام 2009 بلغ 263 ألف.

 ITFحملة الـ
أعـــــــالم الــــمــــواءمــــة
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الرواتب المستعادة بأثر رجعي )مليون دوالر امريكي(

2006200720082009

باإلضافة إلى تأمين رواتب للطواقم لم تكن مدفوعة، فقد ساعدت أيضاً حملة الـITF البحارة الذين كانوا محجوزين على متن السفينة. الصورة هنا لطاقم سفينة سويفت سبندرفت والشكر للـITF الذي قام بعملية 
تنسيق إعادتهم إلى بلدانهم من ليبيا في تشرين األول 2009. انظر التفاصيل ص12



ITFأسبوع نشاط للـ

نجاح في
جنوب شرق آسيا

جنوب  في  عقد  والذي   ITFالـ نشاط  أسبوع 
شرق آسيا في األسبوع األخير من تشرين الثاني 
حول  المنطقة  في  الوعي  زيادة  استطاع   2009
تسريح  وقضايا  السفن  مالكي  مع  التعامل 

البحارة. 
تم تفتيش ما مجموعه 73 سفينة، وعقدت 
تايالند،  في  صحفية  ومؤتمرات  مؤتمرات،   
ماليزيا  في  المحلية  الصحافة  إلى  والتحدث 
في  تضامنية  نشاطات  وعقدت  واندونيسيا، 

الفلبين وسنغافورة.
السيد جنكوهوغا، وهو موظف في مكتب الـ

ألسبوع  بالتنسيق  قام  والذي  اليابان،  في   ITF
والخاصة  المنسقة  حمالتنا   " قال  النشاط 
بأعالم المواءمة في هذه المناطق أصبحت أقوى 
بسبب  السنة  هذه  أوضح  استيراتيجية  وذات 

وضوح األهداف.
والمثال الواضح على نجاح العمل والتنسيق 
 )KMTC( كان قيام شركة نقل مالحة بحرية كورية
البحارة  نقابات  اتحاد  مع   ITF اتفاقيات  بتوقيع 
الكورية ) FKSU( لثالثة من سفن أعالم المواءمة 

التابعة للشركة. 
شنغهاي   KMTC سفينة  تفتيش  تم 
والمملوكة للـKMTC مرتان خالل هذا األسبوع، 

مرة في سنغافورة، 

النقل  الدولي لعمال  اإلحتاد 
ITF، هو احتاد لنقابات النقل 
ــون عامل نقل  ميثل 4.5 ملي
ــأ اإلحتاد  ــن 148 دولة. أُنش م
ــاد  اإلحت ــل  وميث  ،1896 ــام  ع
ــل في قطاعات : عمال النق
احلديدية،  السكك  البحارة، 
النقل البري، الطيران املدني، 
ــة،  ــة النهري ــئ، املالح املوان
والعاملني  األسماك  صيادي 
ــياحية. ــات الس ــي اخلدم ف

ــل على  ــال النق ــل عم وميث
ــع  ــي، ويداف ــتوى الدول املس
ــن خالل  ــم م ــن مصاحله ع
الدولي. والتضامن  احلمالت 
والـITF واحد من 10 إحتادات 
ــة  متحالف ــة  دولي ــة  نقابي
ــن  ــزء م ـــ ITUC، وج ــع ال م
مجموعة النقابات الدولية.
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المصريون يتظاهرون
للحصول على رواتب

غير مدفوعة بأثر رجعي
المقال لـ أونغ ثويا، من نقابة البحارة البورمية

ميكائيل  التجارية  السفينة  حطت  عندما 
ارهانيغيلوس في ميناء ليام تشابانغ التايالندي في 
24 حزيران من العام الماضي، كان على متنها طاقم 

لم تدفع رواتبهم ألربعة أشهر مضت. 
وعزت الشركة التي تعمل لديها السفينة وهي 
شركة سي وند ماري تايم ذلك إلى الوضع االقتصادي 

السيء. 
أما الطاقم فقد سئموا من ذلك الوضع وقرروا 
اإلضراب وطلبوا المساعدة من الـITF. وخالل شهر 
واحد تم التوصل إلى تسوية وتم دفع 59,200 دوالر 

أمريكي بأثر رجعي لطاقم السفينة. 
تشمبوري  إقليم  في  البحارة  نقابة  استدعت 
التايالندي ممثل الـITF في بانكوك السيد أونغ ثويا. 
حيث تم إخباره بأن شبكة مساعدة البحارة الدولية 
) ISAM ( قد طلبت زيارة السفينة ميكائيل من أجل 

تفقد األوضاع.
الثالث  المهندس  مع  بالتحدث  قام  ثويا  أونغ 
بالرواتب،   المتعلقة  المشاكل  على  وتعرف 
على  السالمة  وأمور  الشرب  ومياه  والطعام، 
السفينة.  كان هناك على متن السفينة بحارة من 
دول مختلفة فكان هناك اثنان من روسيا، واحد من 
الهند واحد من بيروفيا، 6 من بنغالدش، ثمانية من 

مصر، واثنان من اليونان، واثنان من بورما.
قام ممثل الـITF باالتصال مع مكتب الـITF في 
طوكيو وبالشركة التي مقرها في مدينة بيراوس 
باللوم على  ألقت  اليونان. الشركة المشغلة  في 

الموظفين وخاصة البحارة المصريين. 
وقالت إدارة الشركة أن رواتب الطاقم لم تدفع 
بسبب الركود التجاري ولكنه أيضاً اعترف أنه لم 

يدفع لهم حتى قبل ذلك.
عند هذا ساءت األوضاع على متن السفينة وبدأ 
التنسيق  البحارة المصريون. بعد  اإلضراب بقيادة 
 ITFفيما بين دائرة عمليات المالحة البحرية في الـ
بيرسل  مات  السيد  االسترالي   ITFالـ ومنسق 
ومكتب الـITF في طوكيو، بدأت الشركة المشغلة 
الواقع  مع  والتعامل  العدائية  للهجة  تخفيفاً 
الرواتب لـ7  التسوية ودفع  إدارة الشركة  وعرضت 
من الطاقم المصريين، على أن يغادروا السفينة في 

تايالند. 
الرواتب  بقية  دفع  الشركة  أيضاً  عرضت  كما 

للبحارة اآلخرين في الميناء القادم في ماليزيا.
في الوقت نفسه قام أونغ ثويا بالتحدث للطاقم 
أي  يتأذى  ال  بحيث  كيفية عرض مشكلتهم،  عن 

حملة أعالم المواءمة
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فريق  استطاع  اندونيسيا.  في  أخرى  ومرة 
تفتيش الـITF في اندونيسيا وبدعم من النقابات 
بدء  أجل  من  الشركة  على  بالضغط  المحلية 

الحوار.
وود، هو مستشار لحمالت أعالم  السيد جون 
المفاوضات  ترأس  والذي   ITFالـ لدى  المواءمة 
الناجحة مع الشركة قال " إنها خطوة كبيرة نحو 
المرة  هي  هذه  أن  نعرف  إننا  حيث  المستقبل 
األولى التي تدخل فيها شركة KMTC باتفاقيات 

." FKSUمع الـ ITF
جارية  مفوضات  هناك  كانت  األسبوع  وخالل 
والتي من المتوقع أن ينتج عنها توقيع اتفاقيات 
يابانيون   ITFالـ مفتشي  فريق  ابتدأ  أخرى.   ITF
الماليزية  الوطنية  البحارة  نقابة  مع  وبالتعاون 
سفن  شركة  إدارة  مع  بالتحاور   ITFللـ والتابعة 
ويلمسن من أجل التوقيع على اتفاقيات وطنية 

لثالثة سفن تحمل األعالم الماليزية. 
اليابانية  البحر  رجال  كل  نقابة  أيضاً  وكانت 
منشغلة بمفاوضات لتوقيع اتفاقيات ITF للعديد 
من السفن اليابانية والتي تحمل أعالم المواءمة.

رئيس نقابة البحارة االندونيسية ) KPI ( السيد 
المكتب  مسؤول  أيضاً  وهو  روستاندي  حنفي 
 ITFاإلقليمي بمنطقة الهادئ / آسيا التابعة للـ
منطقة  في  النشاط  أسبوع  خالل   " قائالً:  علق 
جنوب شرق آسيا تم إعادة التأكيد على رسالة الـ
ITF  ال مكان لالختباء لسفن أعالم المواءمة، لن 

نسمح بأي نوع من أنواع تسريح البحارة.
كانت  أنها  ناجحة  من حملتنا  والذي جعل   "
بجهود مشتركة مع األقاليم ومشتركة مع كل 

القطاعات. 
قضايا  أن  على  المنطقة  لبحارة  التأكيد  تم 

السالمة وظروف العمل تحضى باهتمام كبير من 
الـITF وأن باستطاعتهم االتصال بالـITF من أجل 

المساعدة وبكل ثقة وفي أي وقت ".  
إن نجاح هذا األسبوع كان بمساعدة وتعاون من 
كل النقابات التابعة للـITF ومفتشي الـITF في 

مناطق جنوب شرق آسيا وشرق آسيا.

لن نسمح بأي نوع
من أنواع تسريح

البحارة والذي جعل
من حملتنا ناجحة أنها 

كانت بجهود مشتركة مع
كل األقاليم ومشتركة

مع كل القطاعات

)أعلى( الـITF وبعض األصدقاء يرفعون العلم في جنوب شرق آسيا

www.itfseafarers.org
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ITFأسبوع نشاط للـ

مطاردة سفينة في 
البلطيق تبرز أهمية 

مساعدة عمال 
الرصيف

بقلم ديفيد بنز، رئيس قسم المالحة البحرية 
في نقابة فيرداي، ألمانيا

من  أكثر  حد  إلى  الماضية  السنة   ITFالـ ذهب 
المعتاد خالل أسبوع نشاطه في منطقة البلطيق. 
من المعتاد أن تقوم نقابات البحارة من 10 دول في 
البلطيق المشاركة في نشاطات عديدة على مدى 
ساحل البلطيق. ولكن هذه المرة، وبعد اكتشاف أن 
 ،ITFالـ اتفاقيتها مع  إنهاء  تم  دينب قد  السفينة 
مدينة  وحتى  السفينة  بمالحقة  النقابة  قامت 
هامبورغ. هنالك وبمساعدة عمال الرصيف اللذين 
 ITFالـ ممثلو  استطاع  السفينة،  تحميل  رفضوا 
بإقناع مالكي السفينة دينب بالتوقيع على اتفاقية 
جديدة. كما قامت النقابة بتذكير مالكي السفينة 
بأنها قد ابحرت تحت علم انتيغوا، وأن السفن التي 
تبحر تحت أعالم المواءمة يسمح لها اإلبحار في 

البلطيق إذا توفر لديها اتفاقية رواتب جماعية مع الـ
يوم  في  بعد.  تنتهِ  لم  القصة  أن  يبين  هذا   .ITF
النشاط الثاني شاهد زمالء الـITF السفينة دينب 
في ميناء كيل هول تيناو األلماني. وتبين أن مالكي 
 ITFالـ رواتب  اتفاقية  مزقوا  قد  األلمان  السفينة 

الجماعية الخاصة بالسفينة. 

في صباح اليوم الثاني قامت وحدة تدخل تابعة للـ
ITF ومقرها لوبيك بالذهاب إلى هامبورغ لتقصي 
الحقيقة على متن السفينة. واستطاعوا اللحاق 

بالسفينة دينب بوقٍت قليل قبل انطالقها.
 .ITFعمال الرصيف كانوا قد تبلغوا عن زيارة الـ
فقد  أنفسهم  من  وبقرار  البحارة،  مع  وتضامناً 
رفضوا البند االجتماعي ـ استخدام عمال من دولة 
لها معايير توظيف عمالة بمستوى سيء وال تلتزم 
من  مكالمة  تلقيهم  وبعد  األوروبية.  بالمعايير 
نقابتهم، قام عمال الرصيف بالتوقف عن تحميل 
حاويات  ثماني  أال  يتبق  لم  أنه  رغم  السفينة 

للتحميل.
ومع ذلك لم تستسلم الشركة المالكة وحاولوا 
تحديد  دون  السابقة  الوضعية  على  االستمرار 
 ITFوقاموا بإيصال الخبر لوحدة الـ .ITFاتفاقية الـ
الدينب  وأن  الحاويات سوف تبقى في مكانها،  بأن 
سوف تتوجه إلى بيركاردكواي. ولكن فقط عندما 
مالكو  ابتدأ  السفينة  على  التحميل  توقف 
على  بالتوقيع  وقاموا  رأيهم  بتغيير  السفينة 

اتفاقية الحقة بأثر رجعي اعتباراً من حزيران 2009 
لسفينتين   ITF اتفاقيتي  بعمل  يفكرون  كما 

أخريتين.
أن هدف أسبوع النشاط هو من اجل أن تتعرف 
متن  على  والعمل  العمال  ظروف  على  النقابات 
السفن وفي الموانئ بشكل واضح ومفصل ولكي 
يتفهوا بشكل أكبر حمالت أعالم المواءمة.  مفتشو 
الـITF في دول البلطيق العشرة يقومون وعلى مدى 
اعالم  تحت  تبحر  التي  السفن  بمراقبة  العام 
المواءمة، ومع ذلك فانهم ال يتمكنون من التفتيش 
على كل السفن. إن من حسنات أسبوع النشاط أنه 
يمكن الـITF تقريباً من زيارة كل السفن في موانئ 

البلطيق أينما كانت.
 ITFإنه من المهم وعل قدر من الفائدة لحملة الـ
أن تقوم بعمل مثل أسبوع النشاط هذا كل سنة. 
وأن   ،" متحدين  معاً  نقف   " كان  العام  هذا  شعار 
على  دليل  هو  دينب  السفينة  عملية  في  النجاح 
مقدرة الـITF على تفعيل الوحدة كي تحقق النتائج.

  ITFنقابة فيردي التابعة للـ
تشارك في اسبوع عمل البلطيق

عندما توقفت عملية 
التحميل على السفينة، 
غير المالك قرارهم وقاموا 

بالتوقيع على اتفاقية. 
ويفكرون بالتوقيع على 

اتفاقيات ITF لسفينتين 
أخريتين
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حملة أعالم المواءمة

منهم، إذ أنه قلق بشأن التهديدات التي صدرت عن 
الشركة المشغلة.

يبقوا   أن  على  الطاقم   ITFالـ ممثل  حث 
نشاطاتهم  كل  تكون  وأن  وملتزمين  "متوحدين، 

سلمية ".
عقود عمل البحارة تنص على عدم انضمامهم 
لنقابة أو القيام بأي إضراب. لكن الزيادة في استغالل 
العمال أدى بهم للمخاطرة واإلضراب بغض النظر 

عن النتيجة. 
ولم يكن لديهم ما يخسرونه إذ أن ظروف العمل 
سيئة، وال تدفع رواتبهم بمواعيد منتظمة، وال يوجد 

ما يكفي من طعام أو شراب.
وحاول أونغ ثو يا إقناع الطاقم بان المشغل سوف 
يفي بالتزاماته، ولكن معظمهم كان قد فقد الثقة. 
وأخيراً تم التوصل إلى اتفاق بحيث ينهي الطاقم 
إضرابهم حالما يوافق المشغل على دفع رواتبهم 
إلى  عودتهم  بترتيب  ويقوم  بالكامل  المتأخرة 

بالدهم.
وبعد مفاوضات أخرى قام المشغل بإرسال ممثل 
أونغ  ووصل إلى السفينة في 20 تموز 2009. وقام 
بالتحدث إلى الطاقم مرة أخرى وسلم الممثل قرار 
يدفع  سوف  أنه  الممثل  وقال  الجماعي.  الطاقم 
لسبعة  فقط  العودة  وتذاكر  كاملة  الرواتب 
مصريين. واحتج أونغ بأن هذا القرار يشكل تعامالً 

غير عادل لبقية أعضاء الطاقم. 
وبعد استمرار التفاوض وافق ممثل الشركة على 
التوقيع على عقود مع أعضاء الطاقم البنغاليون، 

بإمكانهم  وأن  رواتبهم  لهم  يدفع  أنه سوف  وقال 
ترك السفينة عند الوصول ماليزيا.

رواتبهم  وبكل رضى  المصريون  البحارة  وتسلم 
إلى  باإلضافة  أمريكي  دوالر   36,500 بلغت  والتي 
وفعالً  بالدهم،  إلى  ليعودوا  إلكترونية  سفر  تذاكر 

قاموا بالمغادرة في اليوم التالي.
العرض  والبورميون على  البنغاليون  أيضاً  ووافق 
مجموعه  بما  متأخرة  رواتب  واستلموا  المقدم 
يغادروا  أن  على  ووافقوا  أمريكي  دوالر   22,700
أونغ  أبلغ  البورمي  السفينة في ماليزيا. المسؤول 
يتم  الميناء ولم  إلى  السفينة  بأنه عندما وصلت 
وسمح  االتفاقيات،  احترام  تم  السفينة،  تحميل 
للرجال بمغادرة السفينة قبل إبحارها إلى الصومال. 
رسالة  السفينة ميكائيل  أفراد طاقم  أحد  وكتب 

 .ITFشكر إلى أونغ، شكر فيها ما قام به الـ
وقال السيد أونغ" أنا مسرور جداً النتهاء قصتهم 
بنهاية سلمية وإنني أبدي كل إعجابي بجهودهم 
الجماعية ونضالهم للحصول على حقوقهم. ومن 
أجل تغيير األوضاع مستقبالً، فإني آمل أن يقوموا 

باالنضمام إلى اتحادات عمالهم ".

بحارة بنغاليون 
يكسبون قضية هامة 

في ميناء صيني

لـ دونغلي هر، دائرة عمليات المالحة البحرية في 
الـITF، لندن

استطاع مدير مكتب الـITF ألعالم المواءمة في 
مكتب هونغ كونغ السيد تيغ كام يون تسوية النزاع 
ساي  السفينة  على  يعملون  بحارة  بين  المعقد 

كانتويند والشركة البنغالية المالكة.
بما  متأخرة  رواتب  استعادة  استطاع  حيث 
متن  على  كان  أمريكي.  دوالر   164,893 مجموعه 
السفينة والتي تبحر تحت علم توغو 13 بحار من 
بنغالدش. لم تدفع رواتب ألفراد الطاقم منذ أشهر 
عديدة قبل أن يتدخل الـITF، حيث لم يستلم بعض 

أفراد الطاقم رواتبهم لـ 14 شهرا مضت.
السفينة ساي كاتويند كانت قد رست في ميناء 
رفع  الطاقم  أفراد  حاول  وعندما  الصيني.  بيهاي 
قضية لدى المحكمة المحلية، رفضت المحكمة 
التعامل مع القضية أو احتجاز السفينة دون دفع 

مبلغ مقدم.
وقالت سلطات الميناء المحلية أن هذه القضية 
بإمكانها  وليس  نزاع وظيفي  ببساطة هي قضية 
اإلمدادات  بتزويد  استمر  المالك  وألن  التدخل. 
العون  طلب  من  الطاقم  ذلك  منع  فقد  للطاقم، 

والمساعدة. 
ومما جعل األمور أكثر سوءاً أن قام المالك برفع 
األوامر.  لعصيانهم  الطاقم  أعضاء  ضد  قضية 

وطالب المالك بمبالغ مساوية تماماً للرواتب الغير 
مدفوعة.

أظهر كام يون مقدرته ومهارته العالية وخبرته 
لم  النزاع.  هذا  مع  التعامل  في  المفاوضات  في 
يتمكن فقط من إقناع محامي صيني للعمل مع 
الطاقم على أسس الطوارئ، ولكنه أيضاً استطاع 
إقناع محكمة بيهاي من غض الطرف عن الدفعة 

األولى، وأدى كل ذلك إلى احتجاز السفينة.
الصينيين  البحارة  عند  األمل  يبث  النصر  هذا 
والذين غالباً ما يضطرون للعمل دون حماية وبظروف 

سيئة، وهو يمثل نجاح كبير للبحارة حول العالم.

الـITF يتدخل حيث أن 
طاقماً يواجه المجاعة 

في كوريا

لـ هاي كيونغ كم، منسق ITF، كوريا

في نيسان 2009، استلم الـITF تقريراً عن سفينة 
في ميناء بايونغ تيك في كوريا الجنوبية. واتصل أحد 
أي  توجد  ال  انه  قائالً   9 وعددهم  الطاقم  أعضاء 
رواتب  تدفع  لم  للشرب.  مياه  أو  طعام  إمدادات 
المالكة  الشركة  مع  اتصالهم  وفقدوا  الطاقم 

الصينية واسمها اورينتال ديفلوبمنت.
وكانت السفينة قد احتجزت من قبل جهة ثالثة 
 ITFآذار بعد أن دمرت حمولتها. حاول الـ في شهر 
االتصال بالمالك ولكنه لم ينجح. ورفضت السفارة 
على  بأن  قائلة  المساعدة  سيؤول  في  الصينية 
الكوريين التعامل مع قضايا الرواتب غير المدفوعة، 
وان يقوموا بتزويد اإلمدادات ومياه الشرب حيث أنه 

قاموا بحجز السفينة.
البدء  أجل  من  الطاقم  بزيارة  قام  المفتش 
الغير  بالرواتب  المتعلقة  القانونية  باإلجراءات 
مدفوعة وتكاليف عودتهم إلى بالدهم. في الوقت 
الـITF السيد هاي كيونغ كيم  نفسه قام منسق 
 ITFالـ البحرية في  المالحة  بالتحدث مع عمليات 
لهذه  حالً  إيجاد  أجل  من  الصينية  السفارة  ومع 
الحالة. وعندما وافق أخيراً المالك على االجتماع مع 
وكان  القضية.  تسوية  برفضهم  استمروا   ،ITFالـ
الطاقم.  وليس  السفينة  هو  الرئيسي  قلقهم 
أو حتى  الشرب  ومياه  الطعام  تزويد  أيضاً  ورفضوا 

االجتماع بالطاقم.
الطاقم ابلغ الـITF بأنهم يتضورون جوعاً، لذلك 
قامت النقابة بتزويدهم بطعام ومياه شرب بقيمة 
زار كوريا لعدة  السفينة  أمريكي. مالك  دوالر   250
مرات ولكنه لم يتخذ أي إجراء ولم يعرض أي نوع من 
أنواع المساعدة. لذلك قرر المفتشون إعادة البحارة 

إلى بالدهم بدالً من انتظار قرار المحكمة.
نقابة  ورئيس  الطاقم  وبقرارٍ مشترك من  لذلك 

➡

➡

عندما هذا النصر يبث األمل 
عند البخارة الصينيين 

والذين غالباً ما يضطرون 
للعمل دون حماية وبظروف 

سيئة
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البحارة الكورية السيد دونغ سك باك ) FKSU ( قرر 
الـITF تحمل نفقات إعادة أفراد الطاقم التسعة إلى 
بالدهم، 7 من أفراد الطاقم التسعة قرروا العودة إلى 
بالدهم، بينما قرر القطبان وعضواً آخر البقاء على 
متن السفينة، سوف لن يكون من السهل الحصول 
على رواتب الطاقم غير المدفوعة وينتظر الـITF اآلن 

قرار المحكمة.

ً الـITF يحقق فوزا
الستعادة رواتب لبحارة

كانوا قد هجروا في 
بريطانيا 

يعملون  أربعة عشر  وعددهم  أعضاء طاقم  فاز 
الحاويات  لنقل  المخصصة  بليفير  سفينة  على 
ومسجلة في مالطا بتسوية قيمتها 65 ألف جنيه 
 ITFالـ ( مفتش  أمريكي  دوالر   97,740  ( استرليني 
أن  بعد  بالمفاوضات  قام  مولي  تومي  البريطاني 
أفلس مالك السفينة كريستين حيث أن البنك قام 
بالحجز على أموال الشركة. غادر أربعة أفراد طاقم 
ولكن  مدفوعاتهم  على  الحصول  قبل  السفينة 
ـ مكثوا  وواحد روسي  بولنديين   9 ـ  اآلخرين  الـ10 
على  للحصول  محاولة  في  السفينة  متن  على 

رواتبهم المعلقة.
مولي  المفتش  توصل  مكثفة  محادثات  بعد 
والذي مقره مدينة ليفربول إلى اتفاق يقضي بدفع 
قام  أنه  كما  الطاقم.  أفراد  لكل  أيلول  شهر  راتب 
بتأمين راتب عن شهرين كتعويض عن إنهاء العقد 
في وقٍت مبكٍر. وهذا كان متماشياً مع اتفاقية الـ
 )  TTC  ( للطاقم  الكلية  بالتكلفة  المعروفة   ITF

والتي كانت تغطي تلك السفينة.
توقيع عقود  أجل  من  بالتفاوض  مولي  قام  كما 
عمل قصيرة األمد وبمعدالت دفع متفق عليها من 
الى  بالسفينة  باإلبحار  البحارة  يقوم  أن  أجل 
غدانسك وتحت سيطرة مشغل جديد وهي شركة 

فيست الند مارين والتي مقرها بولندا.
المحاوالت  رغم  األموال  البحارة  استلم 

التكتيكية لتأخيرها. في إحدى المراحل وصل مولي 
محملة  سفينة  جانبها  إلى  ليجد  السفينة  إلى 
بالفحم. السفينة كانت على وشك تنزيل حمولة 
الفحم والتي كانت وضعت من قبل مؤجر السفينة.
القبطان أبلغ المفتش بأنه استلم تعليمات عن 
طريق وسيط البنك تطلب منه تفريغ الشحنة من 
أجل تجنب احتجاز السفينة. طلب مولي االجتماع 
بالطاقم، والذين قرروا عدم إتباع تعليمات من قبل 
جهة غير مسؤولة عن توظيفهم. وكانوا قد رفضوا 
تنزيل الفحم قبل معرفة الجهة التي سوف تدفع 
اتصل  وعندها  البارجة.  إبعاد  تم  لذلك  رواتبهم. 
بمولي  المؤجرة  الشركة  عن  موكالً  محامي 
مستفسراً عن سبب إضراب الطاقم مشيراً إلى أنه 
ال يمكن للطاقم القيام باإلضراب إن لم يكن لديهم 

شركة تدفع رواتبهم. 
في مناسبة أخرى حاول الوسيط إقناع الطاقم 
عند  رواتبهم  ستدفع  حيث  النرويج  إلى  باإلبحار 
الدفع  سبب  فهم  الطاقم  يستطع  لم  الوصول. 
لمؤجر السفينة وللميناء قبل اإلبجار بينما عليهم 
وأخذوا  النرويج.  إلى  السفينة  االنتظار حتى تصل 
من  المقدم  العرض  رفض  وقرروا   ITFالـ بنصيحة 

الوسيط.
ولحسن الحظ فقد عثر وبسرعة على مشتري 

للسفينة.

ولم تعد هنالك حاجة ليقوم الطاقم برفع قضية 
لحجز السفينة واستعادة الرواتب. ولم يعد هناك 
من  إن  المحكمة.  تكاليف  لدفع  داعي  أي  أيضاً 
الطاقم  يطلب  أن  الحاالت  هذه  مثل  وفي  المهم 
تدخل الـITF في المراحل المبكرة من أجل حماية 

مصالحهم.
من  كل  في   ITFللـ تابعة  نقابات  أيضاً  ولعبت 
النرويج وبولندا دوراً في إنهاء القضية بشكل مرضي 

للبحارة.

حجز سفينة لمدة 20 
يوم في ألمانيا بسبب 

عدم دفع الرواتب

 39,000 مجموعه  ما  استعادة   ITFالـ استطاع 
جنيه استرليني ) 56 ألف دوالر أمريكي ( مستحقة 
طاقم  ألعضاء  أشهر  أربعة  منذ  متأخرة  كرواتب 
ظروف  بعض  معالجة  استطاع  كما  السفينة. 

العمل السيئة.
 ITFالـ من  المساعدة  أوكرانيون  بحارة  طلب 
كراماتورسك  السفينة  على  عملهم  بخصوص 
والتي كانت في ميناء فالشنك الهولندي. صعد الـ

ITF إلى متن السفينة برفقة مفتشين من سلطة 
دفع  عدم  إلى  باإلضافة  أنه  (حيث   PSC  ( الميناء 

الرواتب فقد اكتشفوا أعطاالً في األجهزة.
الترتيب  باستطاعتها  ليس  أنه  قالت  الشركة 
على  الطاقم  أفراد  وافق  قصير.  وقٍت  خالل  للدفع 
اإلبحار إلى الميناء القادم، بريمن، حيث سيتم الدفع 

لهم هنالك ومغادرة السفينة.
يتم اإلشراف على ميناء بريمن من قبل منسق الـ

ITF في هولندا وألمانيا السيدة ديبي كليم.
والتي  كراماتورسيك  السفينة  وصلت  وعندما 
تحمل العلم األوكراني إلى الميناء، تم إبالغ سلطات 
قامت  آخر.  تفتيش  بإجراء  قاموا  حيث  الميناء 
منسقة الـITF بالتحدث إلى مفتشي الـ ) PSC ( عن 
هذه  ضم  على  ووافقوا  المدفوعة  غير  الرواتب 
النقطة إلى قائمة النواقص على السفينة. وكان 
عدد النواقص فيما مجموعه 22 ونتج عن ذلك حجز 

السفينة في الميناء لمدة عشرين يوم.
باإلضافة إلى عدم دفع الرواتب فقد واجه الطاقم 
قبل  من  السلوك  بسوء  متعلقة  أخرى  مشاكل 
قبطان السفينة. فعلى سبيل المثال كانت هناك 
مخاوف جدية متعلقة بأمور سالمة قوارب النجاة، 

والتي ال يمكن تنزيلها بشكل مناسب.
لم يعر القبطان االهتمام الالزم لهذا الموضوع 
أي  توجد  ال  وبرأيه  أنه  قال  ذلك  عن  سئل  وعندما 
مشكلة وكان بشكل عام غير متعاون، وأن الطاقم 
كانوا قد وقعوا عقوداً تنص على أن ال يتسلموا رواتب 

في أول شهرين لذلك فال يجب عليهم االحتجاج.
السفينة  وغادرت  اإلصالحات  عمل  تم  وأخيراً 

➡

حملة أعالم المواءمة

لم يستطع الطاقم فهم 
سبب الدفع لمؤجر 

السفينة وللميناء قبل 
اإلبحار، بينما عليهم 

االنتظار حتى تصل 
السفينة إلى النرويج

طاقم سفينة البلبفير 
والذين حصلوا على تسوية 

خاصة بالرواتب بمساعدة الـ
ITF
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المتأخرة  الرواتب  دفع  تم  أن  بعد  ولكن  الميناء. 
للطاقم وقيمتها 56 ألف دوالر أمريكي. 

  

بحارة أتراك يفوزون
برواتب بأثر رجعي

في بنما

فاز سبعة عشر بحار تركي بمطالبتهم كي يدفع 
لهم رواتب متأخرة بعد عدة أشهر من المطالبات 
إلى بالدهم قي شهر  القضائية، وكانوا قد أعيدوا 
نيسان السنة الماضية. هجر العمال الذين يعملون 
على متن السفينة ميفلوت دوف والتي تحمل العلم 
البنمي، حيث هجروا في ميناء كريستوبال البنمي 
وذلك بعد أن عانت السفينة من مشاكل ميكانيكية 
أثناء رحلتها من ريودي جانيرو البرازيلية إلى ميناء 
تشرين  في  السفينة  ورست  كاالو.  في  بيريوفيان 
األتراك  البحارة  هجر  لذلك  ونتيجة   .2008 الثاني 
السفينة  لرواتب متأخرة على متن  والمستحقين 
كانوا  إذ  التهوية،  سيئة  قمرات  في  أشهر  لعدة 
يعيشون على طعام يزوده مفتشو الـITF في بنما 
أيضاً  والتي   ITFللـ التابعة  البنمية  والنقابات 

ساعدت بدفع تكاليف عودتهم إلى بالدهم.
بعد تدخل مفتش الـITF لويس فروتو والمحامي 
اولميدو اروشا تم رفع قضية في محكمة المالحة 
بيع  على  اتفق  حيث  البنمية،  الثانية  البحرية 
ثمن  من  المتأخرة  البحارة  رواتب  ودفع  السفينة 

البيع.
في بداية تشرين الثاني 2009 تم تحويل ما قيمته 
160 ألف دوالر بدالً عن الرواتب إلى تركيا. المفتش 
لويس فروتو قال:" رغبت الحكومة الجديدة في بنما 
المالحة  سلطة  وإدارة  مارتنلي  ريكاردو  برئاسة 
البحرية بالتعاون للتأكد من احترام السفينة التي 
والبحارة.  العمال  لحقوق  البنمي  العلم  تحمل 
باإلضافة إلى ذلك فقد طلبت السلطة وبتوجيهات 
من الميناء والبحارة بالسماح للجنة رعاية البحارة 
ومفتشي الـITF بالدخول المجاني إلى موانئ  بنما".

المفتشون يحققون 
نجاحات في هولندا

دفع 35 ألف يورو ) 50,390 دوالر أمريكي ( لخمسة 
بحارة من روسيا كانوا قد هجروا على متن السفينة، 
كل الشكر للجهود التي بذلها مفتش الـITF في 

هولندا رود توين.
كان قد تم هجر الرجال في السفينة، ذا مايك، في 
مالكي  قبل  من  وذلك  األلماني  ديوزبيرغ  ميناء 
السفينة. في ذلك الوقت كانت قيمة رواتبهم الغير 

مدفوعة 19 ألف يورو ) 27,350 دوالر أمريكي (.
توين قدم عرضاً للرجال نيابًة عن نقابتهم: مالكو 
السفينة مستعدون لدفع 40% من المطالبة نقداً 
باإلضافة إلى تذاكر العودة إلى بالدهم. وتم نصح 
حيث  هولندا  إلى  السفينة  في  اإلبحار  الطاقم 
السفينة  باحتجاز  تساعدهم  أن  للنقابة  يمكن 

وبيعها في مزاد روتردام.
خالل  من  ذلك  تنظيم  يمكن  بأنه  الطاقم  أبلغ 
من  تخوفهم  أبدوا  البحارة  ولكن  القادم.  األسبوع 
تأخير مدفوعاتهم وقرروا بأنهم يرغبون بالحصول 
على أموالهم مقدماً. وقاموا بإشراك محاميهم في 
اتفاقية  إلى  التوصل  في  فشل  ولكنه  القضية، 

تقضي بالدفع المباشر.
وتدخل  الـITF مرة ثانية. وبدأ توين التفاوض مرة 
الوقت  هذا  في  السفينة.  وإدارة  مالكي  مع  أخرى 
ارتفعت قيمة المطالبة 42 ألف يورو ) 60,430 دوالر 
نقاشات  جرت  المحامي.  أتعاب  شامالً   ) أمريكي 
طويلة ولكن تم أخيراً التوصل إلى تسوية، ولكن من 
الطاقم  استلمها  التي  يورو  ألف  الـ35  ضمن 
سيدفعون أجور تذاكر عودتهم إلى بالدهم وكذلك 
أتعاب المحامي. هذه المرة وافق الطاقم الروسي 

على التسوية وعادوا جميعاً إلى ديارهم.

الـITF يساعد طاقم
سفينة محطمة هندي

بالعودة على بالدهم
بعد تحريات قام بها الـITF، تم إنقاذ 26 بحار من 
على سفينة شحن كانت قد غرقت قبالة سواحل 

أوريسا الهندية،
وتمت أعادتهم إلى بالدهم بعد أن كانوا هجروا 
لمدة شهرين أثناء فترو التحقيق في الحادث. طاقم 
السفينة بالك روز  والمملوكة لمنغوليا كانوا ـ 17 
من بنغالدش، 3 من روسيا ، 6 من أوكرانياـ  قد تركوا 
في باراديب قبالة أوريسا بعد أن غرقت سفينتهم 

في 9 أيلول. 

توفي في  قد  األوكراني  المهندسين  وكان كبير 
الحادث. تدخل الـITF من أجل مساعدة الطاقم بعد 
مغادرة  إذن  على  حصولهم  حتى  حجزهم  تم  أن 

رسمي من وزارة الشحن البحري.
الهندي  البحرية  المالحة  عمال  اتحاد  ساعد 
وقال  رجعي.  بأثر  رواتبهم  استعادة  على  الطاقم 
القبطان سيرجي كماروف:" إننا سعداء بالعودة إلى 
ما  على  الهجرة  ودائرة   ITFللـ الشكر  وكل  بالدنا 
قدموه من مساعدة " عاد الطاقم إلى بالدهم في 10 

تشرين الثاني 2009.

الـITF يكسب قضية
لبحارة من أوكرانيا

يعملون بال عقود عمل

توصل ممثلو الـITF في آذار 2009 إلى اتفاقية مع 
مالكي وإدارة السفينة لوتس. االتفاقية أكدت على 
رواتب متأخرة وبدل تذكرة سفر عودة لبحارة،  دفع 
وذلك بالرغم أن كل الذين كانوا على متن السفينة 

يعملون بال عقود عمل مكتوبة.
باستمرار  يضغطوا  أن  البحارة  على  يتوجب 
للحصول على اتفاقية ITF جماعية. ولكن إنه من 
أوروبا الشرقية، من سوريا،  المحزن أن البحارة من 
عمل.  عقود  لهم  توجد  ال  عادة  آسيا  دول  وبعض 
 ITFولعدم وجود عقود مكتوبة ، فقد كان موقف الـ

ضعيفاً في البداية.
أثناء  صابرون  البحارة  بقي  ذلك  ومع  ولكن 

المفاوضات.
نتاليا  أوكرانيا  في   ITFالـ مفتشة  تلقت  بداية 
التي  لوتس،  سفينة  طاقم  من  اتصاالً  يغرميكو 
كانت قد استأجرت في أوكرانيا في 22 آذار، حيث أن 
السفينة لن تغادر الميناء حتى اليوم الثاني، فقد 
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وبدء  السفينة  حالة  في  للبحث  وقتاً  هناك  كان 
التفاوض مع الشركة.

تم حجز السفينة بسبب النواقص التي وجدت 
قالوا   11 وعددهم  الطاقم  أعضاء  من   6 عليها.  
إذا ما استمرت الشركة  العمل  بأنهم سيرفضون 

بعدم الوفاء بالتزاماتها. 
قبل  المالك  مع  عليها  االتفاق  تم  التي  الرواتب 
االنضمام إلى السفينة كانت أقل بكثير من أدنى 

.) ILO ( رواتب أوصت بها منظمة العمل العالمية
وبالرغم من ذلك، فقد كانت األخبار األولى التي 
وصلت من المالك واإلدارة في تركيا تقترح أن تكون 
الرواتب أقل، صمم 6 من البحارة على أن يستبدلوا 
كي يعودوا إلى بالدهم ألن الشركة لم تلتزم بدفع 
االتفاقية فيما بينهم، ولم تدفع رواتبهم في الفترة 

من كانون األول 2008 إلى شباط 2009. 
الحوار  في  دخلت  األوكرانية  المؤجرة  الشركة 
وساهمت في تحسينه. فقط وبعد 5 أيام من قيام 
الطاقم بإجراء االتصال األول، تم التوصل إلى اتفاق 

فيما بين البحارة والشركة. 
وتعهدت بالترتيب للدفع واإلعادة إلى البالد ألحد 
مرتبات  دفع  على  وافقوا  كما  األوكرانيون.  البحارة 
بين  للفترة  عملهم  عن  بحارة  لخمسة  متأخرة 

كانون األول 2008 إلى آذار 2009. 
تدفع الرواتب بناًء على سلم الرواتب الموصى به 
على  آخرون  بحارة  خمسة  وافق   .)ILO(الـ قبل  من 
إسطنبول  إلى  تصل  حتى  السفينة  على  البقاء 

ليتم تبديلهم هنالك بطاقم تركي.
بالدهم  إلى  المتظلمين  الستة  عودة  تكلفة 
عليه  اتفق  قد  الذي  المبلغ  في  شملت  قد  كانت 

ودفعت في أوكرانيا. 
ولتجنب محاوالت الشركة تأخير الدفع، فقد تم 
قبل  البحارة  عائالت  إلى  األموال  معظم  تحويل 

مغادرة السفينة التركية.
البحارة  أن  وحيث  يفرمينكو:"  نتاليا  وقالت 
ذلك  كان  فقد  توقعوا،  مما  أكثر  مبالغاً  استلموا 
عمل  عقود  وجود  عدم  ألن  السفن  لمالكي  درساً 
موقعة من كال الطرفين ليس دائماً في صالحهم 
هذه  من  درساً  تعلموا  قد  البحارة  يكون  أن  وآمل 

القضية ".

أعيدوا إلى بالدهم بعد 
ثالثة أشهر من الحجز 

في طرابلس

وصلت محنة طاقم السفينة سويفت سبندرفت 
وعددهم 13 إلى النهاية في تشرين األول 2009 وذلك 
بعد أن نجح الـITF بترتيب عودتهم إلى بالدهم في 
ميناء طرابلس  في  قد حجزوا  الطاقم  وكان  بورما 

الليبي ألكثر من سنة.
يقوموا  كي  السفينة  مالكي  بإقناع  النجاح 
بتمويل تكاليف إعادة الطاقم إلى بالدهم كان قد 
نقابات  به  اشتركت  عالمي  نشاط  بفضل  تحقق 

وممثلين عن الـITF في ستة دول.
صدق الطاقم تأكيدات القبطان وعلى مدى عام 
 ITFبالـ االتصال  قرروا  النهاية  في  ولكنهم  كامل. 

طلباً للمساعدة. 
في تلك األثناء كانوا محبطين، خاصة وأنهم لم 
يتسلموا رواتبهم آلخر ستة أشهر. إمدادات الطعام 
الرسو  من  السفينة  ومنعت  تنفذ  بدأت  والماء 
معظم الوقت، مما ترك الطاقم بعيدين عن االتصال 
نتيجة  كان  محنتهم  سبب  الخارجي.  العالم  مع 
وألن  المؤجرين.  من  متعددة  أطراف  بين  لنزاع 
السفينة هي من سفن أعالم المواءمة، فقد كان من 
الصعب الوصول إلى مالكي وإدارة سفينة سويفت 
سبندرفت، بالرغم أنه يظهر أن لديهم ارتباط مع 

غريس الينز التي تعمل من لندن ودلهي.
المكتب  في   ITFالـ موظفي  من  وبتنسيق 
الرئيسي في لندن، بدأ أعضاء في الـITF حول العالم 
الواليات  في   ITFالـ منسق  قام  حيث  بالتحرك، 
غريس  مع  باالتصال  ايسوبا  ريك  السيد  المتحدة 
الينس في نيويورك، وأيضاً قام السيد ما هندرا شارما 
بممثلي  باالتصال  دلهي  في   ITFالـ مكتب  من 
النجاح  مفاتيح  أحد  ولكن  الهند.  في  الشركة 
لجهود الـITF كان بإرسال ممثلين إلى طرابلس من 
أجل الحوار مع سلطات المالحة البحرية المحلية 

والنقابات.
 ITFاالسبانية والتابعة للـ ) ELA ( وافقت نقابة
والذي  ارشيدي  محمد   ITFالـ مفتش  إرسال  على 
مقره بالباو الي ليبيا. باإلضافة إلى ذلك قام السيد 
بالل ملكاوي من مكتب الـITF اإلقليمي في عمان ، 
النقل  عمال  اتحاد  قادة  مع  اتصاالت  بعمل  األردن 
الدعم  بتقديم  قاموا  والذين  العربي  واالتصاالت 

الكبير.
أمضى السيد ارشدي 22 يوم في طرابلس، حيث 
ووكالء  المحامين،  مع  مفاوضات  يجري  كان 
السفينة، وسلطات المالحة البحرية الليبية وذلك 
بالدهم.  إلى  العودة  من  الطاقم  تمكين  أجل  من 
وحتى أنه حصل على موافقة للسفينة كي ترسوا 
وألول مرة منذ أشهر. وفي الوقت نفسه فقد توصلت 
سكرتاريا الـITF في لندن إلى اتفاقيات مع المحامين 
السفينة  لمالكي  والممثلين  ولندن  نيويورك  في 
سويفت سبندرفت وذلك من أجل دفع تكاليف عودة 

الطاقم إلى بالدهم.

طاقم مضرب يتلقى 
العون من نقابة افريقية 

 ITFتابعة للـ

إن تصميم أعضاء الطاقم التركي العاملين على 
متن السفينة بيركت على تحقيق العدالة قد حقق 
استلموا  عندما   2009 األول  تشرين  في  نجاحاً 
رجعي  بأثر  الرواتب  عن  بدالً  أمريكي  دوالر   46,540
نجاحهم  تحقق  لقد  بالدهم.  إلى  إعادتهم  وتمت 
في   ITFالـ مفتش  بين  فيما  التعاون  بسبب  أيضاً 
تركيا ونقابة رجال البحر التنزانية ) TSU ( التابعة للـ

.ITF
وعندما رست السفينة قبالة الزنجبار، قرر الـ14 
بحار البدء باإلضراب بعد أن رفض مالك السفينة 
الدفع   " تايكارت  في  ساناي  زاليك  الرديني  "اوزاك 
محاولة  بعد  وذلك  أشهر  ثالثة  رواتب  للبحارة 
المفتش التركي السيد مظفر سيفيليك فتح حوار 

حول الموضوع.
وكانت الشركة في وقت مضى قد هددت بطرد 
الطاقم لقيامهم باالتصال بمكتب الـITF اإلقليمي 

في إفريقيا ومقره كينيا.
الرحمن  عبد  بالسيد  باالتصال  الطاقم  وقام   
على  قام  بدوره  والذي   .)TSU(الـ نقابة  من  تشاندا 
الفور باالتصال بسلطة التحكم بالموانئ المحلية. 
وجرت عملية تفتيش على السفينة حيث تم حجز 
السفينة حيث أنها " ال يوجد عليها عدد كافي من 
العمال وذلك بسبب عدم رغبة الطاقم باالستمرار 

في وظيفتهم بسبب الخالف على دفع الرواتب ". 
للسفينة  يسمح  لن  بأنه  المفتشون  وأضاف 
طاقم  رواتب  ودفع  النزاع  حل  يتم  حتى  باإلبحار 

السفينة.
وحيث أنه لم يعد بإمكان السفينة اإلبحار، فقد 
السيد  إلى  بالتحدث  السفينة  مالكو  أخيراً  وافق 
الرواتب  دفع  تسوية  على  االتفاق  وتم  سيفيليك 

وتكلفة إعادة الطاقم إلى بالدهم.

حملة أعالم المواءمة

البحارة استلموا مبالغاً 
أكثر مما توقعوا، فقد كان 
ذلك درساً لمالكي السفن 

ألن عدم وجود عقود عمل 
موقعة من كال الطرفين 
ليس دائماً في صالحهم

➡
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من يعتني بالبحارة المتضررين من القرصنة؟
برندا كيرش تتحدث عن القضية.

R
euters/Abdiqani H

assan

القرصنة

ــارة   ــح ــب ال
الثمن يدفعـون 

قراصنة صوماليون قبضت عليهم القوات 
الفرنسية في خليج عدن والصورة تظهر 
القراصنة وهم يجولون بمدينة بوساسو 
 .2009 الثاني  تشرين  في  الساحلية 
البحرية الفرنسية قامت بتسليم 12 من 
في  عليهم  قبض  والذين  القراصنة 
شبه  سلطات  إلى  الهندي  المحيط 
شمال  منطقة  في  الذاتي  الحكم 

الصومال " بونتالند "
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R
euters/Susana Vera

بالقضية ق  ليست  القرصنة  ـضية 
الجديدة، ولقد كان البحارة عرضة لمثل 
هذه الهجمات عبر التاريخ. ولكن ظهرت 
وجه  وعلى  األخيرة،  السنوات  في  خطيرة  تطورات 
الخصوص في مياه خليج عدن، وفي القرن اإلفريقي 

وحتى المحيط الهندي. 
ومع عدم االستقرار السياسي في الصومال، فقد 
ازدهرت القرصنة وأصبحت قطاعاً تجارياً هاماً في 

منطقة بونتالند والتي تحكم بشبه حكم ذاتي.
والذين  مدقعاً،  فقراً  تعيش  التي  المجتمعات 
شاهدوا تجارة صيد السمك التقليدية تندثر ويحل 
أو  قوانين   ال تحكمه  الذي  الجائر  الصيد  مكانها 
في  سهولة  هنالك  وحيث  عادل،  تجريم  نظام 
تجارة  إلى  اتجهوا  فقد  األسلحة،  إلى  الوصول 

القرصنة المربحة.
وقال جون باينبريدج وهو مساعد سكرتير قسم 
السواحل  قبالة  القرصنة  إن   "  ITFالـ في  لبحارة 
التي  تلك  عن  تختلف  مشكلة  هي  الصومالية 
نعرفها في مضيق ملقا وفي بحر جنوب الصين ". 
وأضاف " إننا نشهد هنا عملية تجارة، وهي تجارة 

تدر ربحاً عن طريق احتجاز رهائن ".

تطور القرصنة
وذلك   ،2008 عام  القرصنة  مشكلة  تسارعت 
عندما قام القراصنة الصوماليون بأخذ ما يقارب من 
من  وبالرغم  500 شخص كرهائن.  و  100 سفينة 
متعددة  بحرية  قوة  وتواجد  العالمي،  القلق 
الجنسيات تجوب خليج عدن، إال أن عدد الهجمات 

استمر بالزيادة في المنطقة خالل عام 2009. 
ويوجد هنالك دليل قاطع بأن القراصنة مستعدون 
للمغامرة وتوسيع هجماتهم إلى البحر األحمر وإلى 

صقلية وإلى الشاطئ اإلفريقي الشرقي.
 وبحلول أيلول 2009،فقد ذكرت تقارير صادرة عن 
مركز اإلبالغ عن القرصنة ) PRC ( التابع لمجلس 
المالحة البحرية الدولي ) IMB ( وهو المركز الذي 
يراقب القرصنة حول العالم ـ إن األرقام لهذا العام 
ولغاية اآلن أظهرت بأن هجمات القرصنة قد فاقت 
مجموع األرقام لعام 2008. القراصنة الصوماليون 
قاموا بـ148 هجمة ـ كان منها 97 في خليج عدن، 
السواحل  قبالة   4 و  الصومال  سواحل  قبالة   47

العمانية. 
فشلت  الهجمات  من  العديد  أن  من  وبالرغم 
القراصنة  أن  إال  التحالف،  قوات  تدخل  بسبب 
الصوماليون تمكنوا من اختطاف 32 سفينة وأخذ 
532 شخص كرهائن. ومما يثير القلق أن أربعة من 
القراصنة  الهجمات.  نتيجة  قتلوا  البحارة 
الصوماليون يغامرون بشكل  كبير وذلك ألن األموال 

المتوقعة كبيرة. 
نسب إلى الكس كيمب وهو من شركة غروب فور 
سيكيوروتي والتي هي فرع من شركة NYA الدولية 
القراصنة  قبل  من  طلبت  التي  الفدية  أرقام  أن 
ارتفعت إلى )5ـ15 مليون ( دوالر أمريكي في العام 
2009، وبلغت اموال التسوية )1،5 - 1،7 مليون( دوالر 
امريكي. وكانت مدة خطف الرهائن تمتد من 50 - 80 

يوم أو حتى أكثر في العام 2009. 
عضو ) يمين ( من أعضاء قارب صيد سمك التونة االسباني االكارنا، وتحتضنه إحدى القريبات عند وصوله إلى ميناء فكتوريا في جزيرة صقلية في 
شهر تشرين الثاني 2009. وكان القراصنة الصوماليون قد أطلقوا سراح القارب االكرانا، والذي كان قد أخذ رهينة في تشرين األول، وقال القراصنة 

أنه تم دفع فدية قيمتها 3.5 مليون دوالر أمريكي إلطالق سراح السفينة والطاقم.
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هجمات القراصنة امتدت أيضاً إلى مياه أخرى في 
العالم ـ وذلك مؤشر على مساهمة األزمة المالية 

العالمية بارتفاع نسبة الجريمة تلك.  
الهجمات مستمرة في مياه بحر جنوب الصين 

ومياه ماليزيا. 
سفن  على  هجمات  الماضي  العام  وشهد 
وأشخاص في دلتا النيجر ألسباب سياسية، حيث إن 
من  مكاسب  على  الحصول  يحاولون  المتمردين 
قطاع النفط. وبعد العديد من الهجمات وعمليات 
االختطاف فيبدو أن المشكلة بدأت باالنحسار في 
منطقة دلتا النيجر، وذلك بعد أن قامت الحكومة 
بإطالق سراح قائد حركة التحرير ) MEND ( في دلتا 

النيجر وذلك في حزيران 2009.

حماية البحارة
ركزت وسائل اإلعالم على القرصنة. وكان االهتمام 
بمحنة البحارة غير كاٍف حيث أنهم األكثر معاناة 

وهم ضحايا القرصنة والهجمات اإلجرامية.
مصدراً  ليسوا  البحارة  باينبيردج"  جون  ويقول 
لالستهالك، وإذا استدعت الحاجة لدفع فدية من 
أجل تحريهم فليكن إذاً كذلك، الشيء المهم هو 

سالمة البحارة".
وحيث ما أمكن، فإن نقابات الـITF عند تدخلها 
تعتمد على أسلوب التفاوض االحترافي في التعامل 
مع  يتعاملون  نفسه  الوقت  في  الخاطفين،  مع 

عائالت المخطوفين.
البداية  يكون  سوف  بتحريرهم  النجاح  ولكن 
الستمرار المشكلة لدى البحارة والذين هم ضحايا 
ألعمال القرصنة. فالصدمة العصبية )PTSD ( قد 
تستمر، وسوف تؤثر على الصحة، والوظيفة على 

العالقات.
ويقول جون باينبيردج" بسبب طريقة التوظيف 
تكون  أن  الممكن  من  فإنه  السفن  على  السيئة 
سراحهم،  إطالق  بعد  جداً  سيئة  البحارة  أوضاع 
أي  تصلنا  وال  اجتماعية،  رعاية  يجدون  ال  حيث 
معلومات من الدول صاحبة األعالم عن الحوادث، وال 
نتمكن من تقصي أثر البحارة من أجل تقديم الدعم، 
تقديم  يتم  ال  إنه  إذ  كبيرة  مشكلة  تعتبر  وهذه 

العناية الكافية".
أبدية،  مشكلة  هي  القرصنة  مشكلة  أن  يبدو 
الصومال  في  الحالة  مع  التعامل  يتم  ربما  ولكن 
على المدى البعيد من خالل تطبيق معايير دولية 

تضمن استقرار تلك الدولة.

حل المشكلة
على المدى القصير فإن البحارة سيحتاجون إلى 
حماية أنفسهم عندما يبحرون في مياه الصومال 
الخطيرة. وهنالك من ينادي بتسليح البحارة عندما 
 ITFالـ يرفضها  خطوة  وهذه  المياه،  تلك  يعبرون 
سوف  الخطوة  هذه  باينبيردج"  جون  ويعلق  كلياً، 
على  المخاطر  من  المزيد  وتضع  القضية  تصعد 

البحارة ".
بشكٍل  معرضة  السفن  أن  تماماً  يدرك   ITFالـ
جداً  بطيئة  ألنها  وذلك  القرصنة،  لعمليات  كبير 
تحت  مسجلة  هي  األغلب  وفي  قليلة  وحراستها 

نفس أعالم المواءمة. 
ويقول جون" لذلك فإننا نطالبهم بالتوقيع على 
اتفاقية ITF أو اتفاقية نقابة، وعكس ذلك فلن يوجد 

أحد هنا لمساعدتهم".
 برندا كيرش هي صحفية مستقلة مقرها لندن.

القرصنة

قام   ITFالـ في  البحارة  قسم 
القرصنة  مشكلة  بتقييم 
المتزايدة في خليج عدن، وقبالة 
سواحل الصومال وأيضاً اآلن في 
أن  وحدد  الهندي  المحيط  مياه 
السفن التي لها ظروف خاصة  أو 
حاالت استثنائية يجب أن ال تعبر 

المنطقة لضمان سالمتها.
وصلت  الهجمات  مخاطر  إن 
تضر  أنها  بحيث  كبير  حد  إلى 
بالبحارة وقد تصل إلى حد تخلي 
واجباتهم  عن  السفن  أصحاب 

تجاههم.
تتعلق  االستثنائية  الحاالت 

بــ:
 وجود حماية قريبة للسفن 
تعبر  أن  البحرية،أو  قوات  من 
السفن كقافلة وبوجود مرافقة 

كافية من القوات البحرية.

 أن تصنف السفينة على 
ويوجد  المخاطر  قليلة  أنها 

عليها معايير حماية كافية.

وطلب أيضاً الـITF أن ال يلحق 
رفضوا  ما  إذا  ضرر  أي  بالبحارة 
تلك  عبر  بالسفينة  اإلبحار 

المناطق الخطيرة. 
وضع  برفض  الحق  للبحارة 
أنفسهم في طريق المهالك وأن 
قبل  العمل  من  إعفاءهم  يتم 
المناطق  إلى  السفينة  دخول 

الخطيرة. 
ويطالب الـITF الدول صاحبة 
في  البحارة  حقوق  دعم  األعالم 

هذا الخصوص.
على  التأكيد   ITFالـ وأعاد 
تسليح  يجب  ال  بأنه  موقفه 
قطاع  البحارة  وطالب  البحارة. 
الموقف  هذا  يدعم  أن  الشحن 
وأن يتخذ كل اإلجراءات من أجل 
التأكد من حماية البحارة وعدم 

وضعهم في طرق الهالك.

المصدر: اتفق على التصريح 
أعاله من قبل قسم البحارة في 

الـITF في لندن عام 2009.

ITFموقف الـ
ـــن الــقــرصــنــة م

تسليح البحارة على متن 
السفن سوف يصعد 

القضية، ويضع المزيد
من المخاطر عليهم
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أعلى: أعضاء طاقم قارب االكرانا الذي يحمل 
العلم االسباني يلوحون بعد أن أفرج عنهم 
قراصنة صوماليون في تشرين الثاني 2009.

الدنماركيون  البحارة  يعتقد  لم 
قبل  من  احتجزوا  الذين  الثالثة 
قراصنة صوماليين في حزيران 2007 
أنهم سوف يرون عائالتهم مرة أخرى.
 لقد كان أخذ الرهائن والذين كانوا 
من  مكون  سفينة  طاقم  أعضاء 
السفينة  متن  على  خمسة 
وايت"  "دانيكا  للدنمارك  المملوكة 
من قبل قراصنة عدائيون أمراً مرهقاً 
معاناة  واجهوا  ولكنهم  نفسياً، 
نفسية بنفس القدر بسبب الصمت 
المطبق الذي تعاملت به بالدهم مع 

القضية.
سراحهم  إطالق  تم  النهاية  وفي 
الرهائن  اثنان من  أن  إال  يوم،   89 بعد 
الوقت وهم يدفعون ثمن  ومنذ ذلك 
إذ  ـ  بأرزاقهم  متضررين  اعتقالهم 
العمل  باستطاعتهم  يعد  لم  إنه 
المعاناة  بسبب  وذلك  ثانية  بالبحر 

النفسية التي مروا بها.
سكرتير  وهو  بيالو  هنريك  وبين 
 3F قسم المالحة البحرية في نقابة
الدنماركية أن النقابة ال زالت تطالب 

بتعويض الرهائن.
وبينما استلم الرهائن بعض المال 
كتعويضات من شركات التأمين، إال 
الشركة  تقاضي  زالت  ال  النقابة  أن 
عن  مسؤوليتها  تتحمل  كي 
القبطان  إهمال  وعن  القضية، 
بالصعود.  للقراصنة  وسماحه 
بمتابعة  حالياً  النقابة  وتقوم 

القضية في المحكمة.
ويقول هنريك" لم يتخذ القبطان 
هنالك  يكن  ولم  احتياطات،  أي 
يلتزم  ولم  مخصصين،  حراساً 
البحرية  المالحة  منظمة  بتوصيات 
الخاصة بتجنب هجمات القرصنة". 
وايت  "الدانيكا  هنريك:  ويضيف 

الحركة،  بطيئة  سفينة  كانت 
من  ميل   200 بعد  على  وكانت 
الساحل الصومالي" وإننا نعتقد أن 
حماية  في  القبطان  اهتمام  عدم 
إهماالً  يعتبر  والطاقم  السفينة 
سهالً  هدفاً  منهم  وجعل  كبيراً، 
للقراصنة" وكما أنه غاضب جداً من 
تتمتع  "الشركة  السفينة:  مالك 
سلطة  أن  حيث  سيئة،  بسمعة 
كانت  الدنماركية  البحرية  المالحة 
قبل  المطابقة  وثائق  سحبت  قد 

شهر من وقوع الحادث".
ويقول هنريك عن المالك:" شركة 
سيئة وسمعة سيئة وسجل حافل 

بعدم احترام البحارة".
قطاع  فشل  إلى  هنريك  وألمح 
التأمين في المالحة البحرية. فليس 
الطاقم  يشمل  ال  التأمين  أن  فقط 
والحمولة-  السفينة  يغطي  -فقط 
ولكن القطاع يفضل االلتزام بقانون 
المالحة البحرية والذي يقضي بمرور 
السفينة  تعتبر  حتى  أشهر  ستة 

مفقودة". 
كافياً  وقتاً  يعطيهم  وهذا 
الحصول  أجل  من  للمفاوضات 
صفقة أرخص مع القراصنة قبل دفع 

التأمين".
الحكومة  هنريك  يلوم  كما 
أنها  حيث  تكبرها  على  الدنماركية 
أو  "اإلرهابيين  مفاوضة  رفضت 
القراصنة" -في الوقت الذي كان فيه 
 - للبحارة  بالنسبة  يطاق  ال  الوضع 
تأخير  على  الشرطة  يلوم  وكذلك 
عائالت  إلى  المعلومات  توصيل 

الرهائن.
وأضاف هنريك" لقد شعر الطاقم 
ولم يجدوا مبرراً  تم نسيانهم،  بأنه 
في  محنتهم  عن  الحديث  لعدم 

وسائل اإلعالم". 
وزير  منا  طلب  لقد  ويضيف" 
الخارجية أن ال نتحدث عن الموضوع 
تسربت  وعندما  ولكن  كثيراً، 
المعلومة من القبطان عن المطالب 
بالتحدث  عندها  قمنا  بالفدية، 

لوسائل اإلعالم".
المبلغ  دفع   3Fالـ نقابة  عرضت 
دفعت  ولكن  الطاقم،  لتحرير  كامالً 
ثالثة  بعد  البحارة  وأطلق  الفدية 

أشهر.
وأوضح هنريك بأنه ال بد من تغيير 
وتأمين  الشحن  قطاع  سلوك 
أخذ  يتم  ال  بحيث  البحرية  المالحة 
ستة  من  ألكثر  كرهائن  البحارة 
عن  تعويضهم  من  بد  وال  أشهر، 

محنتهم.
البحارة  قيام  على  هنريك  وشدد 
بإتباع نصائح الـIMO والـIMB، وعلى 
لوضع  األموال  دفع  السفن  مالكي 

الحواجز مثل الحواجز الكهربائية.
"أول 35 ـ 40 دقيقة من الهجمة 
هي األهم، إذ خالل ذلك الوقت يمكن 
وطلب  الخارجي،  العالم  تنبيه 
الحماية واالتصال بالقوات البحرية"            
من  وبالرغم  أنه  هنريك  والحظ 
بتجربة  ومرورهم  الرهائن  معاناة 
إلى  إعادتهم  تم  أنه  إال  قاسية، 
وتم  خاصة  طائرة  متن  على  بالدهم 
عرضهم على أخصائيين ـ كان ذلك 
عن  ماذا  ولكن  ـ  الدنمارك  في 
ضحايا  كانوا  الذين  الفلبينية 
سيئة  أوضاع  في  إنهم  للقرصنة؟ 

للغاية.

المعاناة من الصمت: رهائن الدانيكا وايت

أول 35ـ  40 دقيقة 
من الهجمة هي 

األهم، إذ خالل ذلك 
الوقت يمكن تنبيه 

العالم الخارجي، 
وطلب الحماية

واالتصال بالقوات 
البحرية
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أعلى: ستيف بيغس )يسار( : الموانئ هي اماكن خطيرة وكل 
منها يستخدم طريقة مختلفة للتعامل مع الحموالت.

ستيف بيغس، عامل رصيف، ميناء
ساوثاميتون، نقابة يونايت، المملكة 

المتحدة

إنني أعمل في هذه المهنة منذ أكثر  
منهج  نهجت  وقد  سنة،   15 من 
رصيف،  عمال  كانوا  أيضاً  والذين  وجدي  والدي 
وككثير من الموانئ، فإن لميناء ساو ثهامتون تقاليد 
األبناء  إلى  اآلباء  من  العائلة  في  المهنة  توريث 

واألخوة.
وعندما ابتدأت العمل كنت صبياً متدرباً وقد تم 
تدريبي على كل مهام العمل في الرصيف: التعبئة، 

والتربيط، وقيادة الرافعة الشوكية، وقيادة الجرارات، 
وقيادة الرافعات.

وبعد تدريبي الذي استمر لثالث سنوات أصبحت 
جزءاً من القوة العاملة بنمط مناوبات واضح وظروف 

وشروط محددة.
ساوثهامبتون  ميناء  في  الرصيف  لعمال  يوجد 
دفتراً للمهام، حيث يحدد هذا الدفتر أي األعمال التي 
يتوجب إنجازها وفي أي مناوبة. ويتمتع كل العمال 
األول  اليوم  ومنذ  أيضاً  ونتلقى  متعددة.  بمهارات 
تدريباً حول األمور الصحية والسالمة، وال يسمح لنا 
التدريبية  الدورات  إتمام  بعد  إال  مهمة  بأي  القيام 

ً ــا علن ــدث  التح الـITF يقوم بتذكير البحارة 
دائماً بأن ال يقوموا بأعمال 
المناولة. وسألنا اثنان من 
عمال الرصيف عن أهمية 

ذلك لهم.

➡

عمال الرصيف

R
euters/Susana Vera
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عمال الرصيف

وتحقيق النجاح.
إنه لمن المهم أن ال يقوم البحارة بأعمال الرصيف، 
حيث ذلك سيؤدي إلى فقدان الوظائف، وإلى تكرار 
وزيادة الحوادث. الموانئ هي أماكن عمل خطيرة جداً 
لمناولة  مختلفة  طرقاً  يستخدم  ميناء  وكل 

الشحنات،
وإنه من الضروري أن يتنبه كل عمال الرصيف إلى 
ذلك  حيث  ميناؤهم،  يتبناه  الذي  السالمة  نظام 
باستخدام  بواجباتهم  القيام  يمكنهم  سوف 
المعرفة والخبرة التي كسبوها عن طريق الدورات 
لعمال  بالنسبة  كارثة  تكون  وسوف  التدريبية، 
بالقيام  البحارة  قام  ما  إذا  مينائنا  في  الرصيف 
إضعاف  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  بنا.  المنوطة  باألعمال 

وإنهاء العمل التقليدي الذي نقوم به".

نقابة  وباتريك،  وارفيل،  جون فلوريه، 
MUA، فرع ملبورن

الحاويات   ميناء  في  هنا  أعمل  إنني 
)PGE ( بدوام جزئي ودوام كامل منذ 
رافعة،  قيادة  تصريح  معي  يوجد  سنوات  خمس 
السالمة  ممثلي  أحد  أنني  كما  مراقب،  وتصريح 
للسالمة  ممثالً  تصبح  ولكي   .PEGالـ في  االثنان 
فإنه يتوجب عليك حضور دورة تدريبية" العمل بأمان 

" معتمدة من الحكومة ولمدة خمسة أيام.
الرصيف  عمال  يقوم  أن  المهم  من  فإنه  لذلك 
فقط بأعمال الرصيف، إنها وظيفتنا ولقد تم تدريبنا 

للقيام بهذا العمل.
ولقد أبحرت سفينة قبل عدة أيام اسمها" أم أس 
سي كاترينا " دون القيام بالتربيط. وهذا خطر على 
عمال الرصيف، والبحارة، وعلى الناس الذين يأمون 

الميناء، وعلى البيئة أيضاً. 
وكان عمال التربيط على متن السفينة ليؤمنوا 
وصولها إلى الميناء التالي، إال أنهم أبلغوا بأن يغادروا 

ألن السفينة بصدد اإلبحار.
في نهاية المطاف، فإن حياة الناس في خطر. وإذا 
ما تعرضت السفينة إلى هزة قوية من القاطرة، فإنه 
من الممكن أن تسقط الصناديق. ومن الممكن أن 
أو  الرصيف،  على  أو  المياه،  في  الصناديق  تسقط 

حتى على القوارب الترفيهية الموجودة في الميناء.
أن  الممكن  ومن  المخاطر.  من  العديد  هنالك 
تحصل كارثة بيئية، مثل ما حصل عندما تدفقت 
المحيط  مياه  إلى  الحاويات  من  األمونيا  نيترات 
جسم  األمونيا  ثقبت  حيث  آذار2009،  في  الهادئ 
السفينة مما أدى إلى تدفق 30 طن من الزيت الثقيل 

وعلى امتداد 20 كيلو متر.
إن القيام بعملية التربيط وسط المحيط يعتبر 
أمراً بالغ الخطورة. حيث إنه من الصعب المحافظة 
على التوازن، ورفع ثالثة قضبان ثقيلة بينما السفينة 
نجعلها  فلماذا  مهنة شاقة،  للبحارة  وإن  تتحرك. 
بعملهم  بالقيام  يرغبون  الرصيف  عمال  أصعب. 

ونحن نريد أن يتم ذلك بأمان.

➡

إنه لمن المهم أن ال يقوم البحارة بأعمال الرصيف، حيث ذلك 
سيؤدي إلى فقدان الوظائف، وإلى تكرار وزيادة الحوادث.
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Photos: Patrice Terraz

دليل من 8 صفحات قابلة للسحب

معلومات 
اإلتصال 
والمشورة
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توخ��ى   احل��ذر    وانتب��ه    قب��ل    أن   توق��ع
نصائ��ح ال��� ITF فيم��ا يتعل��ق بعق��ود العم��ل للبح��ارة عل��ى م��ن الس��فن

ــود العمل طبقاً لالتفاقية  ــروط عمل في البحر هي بتوقيع عق ــة الوحيدة لضمان أفضل ش الطريق
اجلماعية املوافق عليها من قبل الـ ITF . وفيما يلي الشروط التي يجب التنبه لها قبل التوقيع.

ال تبدأ العمل على السفينة قبل توقيع 
عقد مكتوب.

ــى بياض نهائياً،  ال تقم بتوقيع عقد عل
ــروط غير  ــتمل على بنود وش أو عقد يش

محددة أو غير مألوفة بالنسبة لك.

ــير إلى  ــد يش ــا إذا كان العق ــد فيم تأك
ــة العمالية، إذا نعم،  االتفاقية اجلماعي
ــروط  ــك على علم تام بش ــن متأكداً من أن ك
ــخة منها مع  ــذه االتفاقية، واحتفظ بنس ه

عقد العمل.

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

ــي  ــد يعط ــى عق ــع عل ــم بالتوقي ال تق
ــراء  إلج ــفينة  الس ــك  ملال ــات  صالحي
ــالت على مدة العقد من جانب واحد، أي  تعدي
تغييرات فيما يتعلق مبدة العقد يجب أن تتم 

باملوافقة عليها من قبل الطرفني.

ــن أن العقد ينص صراحة  كن متأكداً م
ــب  يج ــذي  ال ــي  األساس ــر  األج ــى  عل
ــاعات العمل  ــاً أن يتم حتديد س ــه، وأيض دفع
األسبوعية مثالً 40 ، 44 ، 48 ساعة أسبوعياً. 
ــد األقصى  ــل الدولية حتدد احل ــة العم منظم
لساعات العمل املسموح بها أسبوعياً وهي 

48 ساعة أسبوعياً / 208 ساعة شهرياً.

ــص بوضوح على  ــن أن العقد ين تأكد م
ــل اإلضافي  ــاعات العم ــة دفع س كيفي
ــابها. ميكن أن يتم احتسابها  وكيفية احتس
اعتماداً على الراتب األساسي، أو ميكن أن يتم 
دفعها شهرياً بناًء على عدد ساعات العمل، 
ــاعة عمل بعد ساعات  بجميع األحوال أي س
ــر طريقة  ــب أن يتم ذك ــمي يج ــل الرس العم
دفعها بوضوح. تنص منظمة العمل الدولية 
ــى للعمل اإلضافي هو 1.25  على أن احلد األدن

ساعة لكل ساعة إضافية.

ــاعات اإلجازة  ــوح عدد س ــر بوض أن يذك
ــهرياً، منظمة العمل  ــة لك ش املمنوح
ــل أيام اإلجازة عن  ــة تنص على أن ال تق الدولي
ــهر  ــنوياً أو 2.5 يوم أجازة لكل ش ــوم س 30 ي

عمل.

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

منفصل ومحدد في العقد.

ــمح ملالك السفينة  ال توقع أي عقد يس
أن يحتفظ أو يخصم أي مبلغ من أجرك 
ــب أن يتم دفع  ــريان العقد، يج ــالل مدة س خ
ــي نهاية كل  ــة ف ــتحقاتك املالي ــل مس كام

شهر.

ــن فقرة  ــى عقد يتضم ــع أبداً عل ال توق
تنص على أنك مسؤول عن دفع أي مبلغ 
من أجل إصالح أو إبدال أو لتغطية أي نفقات.

ــى حرمانك من  ــص عل ــع عقد ين ال توق
حقك في االنضمام أو االتصال، املشاورة 
أو التعاون مع ممثلي أي نقابة عمالية تختارها 

بنفسك.

ــل الفردي  ــد العم ــذراً من أن عق ــن ح ك
ــن املزايا  ــل ع ــاً تفاصي ــن دائم ال يتضم
ــل على هذه  ــة لذلك يفضل أن حتص اإلضافي
ــكل عقد موقع منفصل يتضمن  احلقوق بش

التعويضات املستحقة في احلاالت التالية: 
 املرض أو اإلصابة خالل مدة العقد.

 املوت )يتم دفعه ألقرب شخص لك(.
 فقدان السفينة أو املركبة.

ــخصية نتيجة   فقدان املتعلقات الش
فقدان السفينة.

 إنهاء عقد العمل قبل نهاية املدة.

ــخة موقعة  تأكد من حصولك على نس
خاصة بك من عقد العمل.

ــول  ــك مخ ان ــص  ين ــدك  ان عق ــد  تأك
باحلصول  على نفقات الترحيل ال بالدك

ــروط التي تنهي عقدك مبا  تأكد من الش
فيها املهلة القانونية لذلك

ــروط  ــن الش ــا تك ــه مهم ... بأن ــر  تذك
والظروف التي يتم إدخالها طواعية في 
العقد أو االتفاقية فإنها تعتبر ملزمة قانونياً 

عند نشوء أي خالف.
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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
 ,Avenue Dimbdolobsom 1036

,3rd floor ex immeuble CEAO

BP 832, Ouagadougou, Burkina Faso 11

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 

Japan ,108-0023

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
 Sadovaya Spasskaya, Office 729, 21/1

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 

ITFمفتشو الـ

مكتب العالم العربي
عمان

+962 )0(6 569 94 48
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
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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 34+)0(94 493 5659

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+
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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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التفاصيل الشخصية
االسم ) سوف يتم التعامل معه 

بسرية(
أرقام االتصال بك

الوظيفة على السفينة
اجلنسية

تفاصيل السفينة
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 المشكلة؟
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(

 ITF هذه  هي المعلومات التي عليك تزويدنا بها عندما تطلب المساعدة من الـ
لالتصال بعمليات الـITF ، او دائرة عمليات المالحة البحرية على العناوين :
 email: mail@itf.org.uk or fax: +44 20 7940 9285 or +44 20 7357 7871

هذه قائمة بالمعلومات التي يجب تزويدنا بها:

اإلحتــاد الــدولي لعمــال النقــل

هل حتتاج إلى  مساعدة ؟
إذا كان كذلك، اتصل بنا وزودنا بهذه املعلومات

z ه��ل تفك��ر يف القي��ام بإض��راب
عمالي ؟

z! إقرأ ما يلي أواًل
ــاعدة  ــد أخذت الـITF على عاتقها مس لق
ــفن  ــن يعملون عل منت الس ــارة الذي البح
حملة أعالم املواءمة، من أجل احلصول على 
ــان خضوعهم إلتفاقيات  أجور عادلة وضم
ــة عند التفاوض مع أرباب  جماعية منصف

العمل.
ــر البحارة اللجوء  في بعض األحيان يضط
ــي بعض  ــم احمللية، ف ــي احملاك ــون ف للقان
ــون هي احلل  ــاالت عملية املقاطعة تك احل

ضد بعض السفن اخملالفة.
ــب  ــم اتخاذها حس ــة يت ــراءات مختلف إج
احلالة، فرمبا يكون إجراء معني فعال في بلد 

ما وغير فعال في بلد آخر.
ــعى  ــك أن تفعله أوالً أن تس ــا يجب علي م
ــال ببمثلي الـ ITF احملليني في بلدك،  لالتص
ــم وأرقام  ــات عنه ــاد معلوم ــك إيج ميكن
ــرة، يجب  ــط هذه النش هواتفهم في وس
ــذ النصيحة محليا  ــعى ألخ عليك أن تس

قبل اللجوء ألي إجراء.
ــون ضدك  ــدان يكون القان ــض البل في بع
ــال أي إضراب  ــك العمال في ح وضد زمالئ
ــوف يقوم ممثلو  صناعي، وفي هذه احلالة س

الـITF احملليني بشرح الوضع لك.
ــل األمثل للفوز  ــرى يكون احل ــي بلدان أخ ف
ــي. مرة أخرى هذا  ــو بإجراء إضراب صناع ه
يعتمد على النصيحة احمللية التي تتلقاها 

.ITFمن ممثل الـ
ــت لديك احلق  ــدان أن ــد من البل ــي العدي ف
ــرط أن  القانوني بالقيام باإلضراب، على ش
تكون السفينة راسية على امليناء وليست 

في عرض البحر.
ــداً أن تكون  ــم ج ــراب من امله ــالل اإلض خ
ــق ويد  ــل كفري ــط، تعم ــالم، منضب مس

واحدة.
وتذكر أن حق اإلضراب هو واحد من احلقوق 
ــون  ــا بالقان ــوص عليه ــية املنص األساس
والدساتير الوطنية في العديد من البلدان.

ــل إليه، ال  ــذي تتوص ــرار ال ــا كان الق مهم
ـــITF احمللي قبل  ــال مبمثل ال ــى االتص تنس

القيام بأي إجراء .
عن طريق العمل معاً ميكننا حتقيق النصر 

والعدالة.
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تونغاسانت فنسنت  و غرينادنيز ساوتومي وبرنسيبي             

برمودابيليزباربادوسالبهاماانتيجوا وبربودا

الكوموروسجزر كايمانكمبوديابورما / مايناماربوليفيا

غينيا االستوائية المانيا )تسجيل ثاني(قبرص

هندوراس جبل طارق

جورجيا

ليبيريالبنان

مونغوليا

جامايكا

مالطا

فرنسا )تسجيل ثاني(

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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تحسناً س  قريباً  البحارة  يشهد  ـوف 
وذلك  عملهم،  ظروف  على  حقيقياً 
 )MLC( نتيجة التفاقية العمل البحري
والصادرة عن منظمة العمل الدولية ) ILO ( في عام 

2006، والتي تعرف أيضاً بميثاق حقوق البحارة.
االتفاقية سوف توفر حقوقاً كاملة وحماية أثناء 

العمل لكل بحارة العالم.
واألهم من ذلك فإن االتفاقية سوف تطبق على 
كل السفن، حتى ولو أن الدول المالكة للسفن لم 

توقع على االتفاقية.
ولعب الـITF والنقابات التابعة له دوراً كبيراً في 

.ILOتطوير االتفاقية لدى الـ
السيد   ITFالـ في  البحارة  قسم  سكرتير  وقال 

ــبون  يكس ــارة  البح
ــوق جديد ــاق حق ميث

سوف  توفر اتفاقية العمل البحري2006 
حقوقاً حقيقية للبحارة قابلة  

للتطبيق. وهذا دليل سهل مكون من 
ست صفحات تبين أهمية االتفاقية 

لك.

International Labour Organisation/M Crozet

➡
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جون ويلتون" إن االتفاقية تشكل أداة وفرصة لتطوير 
أثناء  قاتلنا  لقد  وأضاف"  البحرية"  المالحة  قطاع 
صياغة االتفاقية من أجل حقوق البحارة، وعرضنا 
لكل بنودها سطراً سطراً وقضية قضية. واآلن فإننا 
نطلب من البحارة استخدامها وتقديم الشكاوى إن 

لم يحصلوا على حقوقهم".
بعد   "MLC2006"االتفاقية تطبيق  يتم  وسوف 
مرور 12 شهراً على تصديقها على األقل من قبل 30 
سفن  مجموع  من  و%33   ILOالـ في  أعضاء  دولة 
الشحن. وحتى اآلن قامت خمس دول بالتصديق على 
المارشال،  وجزر  وليبيريا،  الباهاما،  هي:  االتفاقية 

ونيجيريا، وبنما.
من  العالي  المستوى  هذا  فإن   ،ILOللـ ووفقاً 
المصادقة على االتفاقية قد صمم لتحقيق تغييراً 
التوقيع.  لمجرد  فقط  وليس  القطاع  في  حقيقياً 
ألغلب  القوانين  تنظيم  عن  المسؤولة  والدول 
تطبيق  إلى  بحاجة  البحري  الشحن  أسطول 

المعايير على المستوى المحلي.

القواعد األساسية  

أو  موظف،  شخص  أي  أنه  على  البحار  يعرف 
عليها  تطبق  سفينة  متن  على  يعمل  أو  يشارك، 
بواخر  الطعام في  وهذا يشمل موظفو  االتفاقية. 

السياحة.
يذكر  لم  ما  السفن  كل  تشمل  االتفاقية  هذه 
التي  السفن  تشمل  واالستثناءات  ذلك،  عكس 
تنتقل داخل الدولة فقط، وسفن الصيد، والسفن 
الحربية والسفن التي تبنى على النمط التقليدي 

مثل سفينة دوهز وسفينة جنكس.
يجب أن تزيد أعمار البحارة عن سن ستة عشر 
عاماً، ويجب أن يجتازوا الفحص الطبي وأن يتمكنوا 

من القيام بأعمالهم بكفاءة.
والسكن،  للتوظيف،  اهتماماً  تعير  االتفاقية 
الصحية،  والحماية  والطعام،  الترفيه،  ومرافق 
والضمان  االجتماعية  والرعاية  الطبية،  والعناية 

االجتماعي.
بوجوب  الجميع  على  تؤكد   MLCالـ اتفاقية 
المحافظة على حقوق أساسية متعلقة بالعمل، 

وهذه الحقوق تشمل:

في  الحق  لك   - التنظيم  حرية  في  الحق   
االنضمام ألي اتحاد عمالي ترغبه.

االتفاقيات  عقد  بحق  الكامل  االعتراف   

الجماعية - حق نقابتك المفاوضة لعقد االتفاقيات 
الجماعية نيابًة عنك.

وباختصار، فإن لك الحق بوجود مكان عمل آمن 
توظيف  بشروط  ويلتزم  السالمة،  بمعايير  يلتزم 
عادلة، ولك الحق بحياة الئقة وظروف عمل مناسبة.
وحماية اجتماعية مثل توفير الخدمات الطبية، 

والحماية الصحية والرعاية االجتماعية.

استحقاقاتك

الرواتب
لك الحق في استالم الراتب بشكل كامل ومنظم 
وعلى األقل مرة واحدة في الشهر، وبناًء على عقد 
اتفاقية جماعية.  على  بناًء  أو  وقعته  الذي  العمل 
ويجب على صاحب العمل تزويدك بكشف حساب 
بسجل  يحتفظ  أن  القبطان  على  ويجب  شهري. 
لساعات العمل اإلضافي ويتم إقرارها من قبلك على 

األقل مرة واحدة شهرياً. 
ويجب على صاحب العمل التأكد أنه باستطاعتك 
تحويل كل أو بعض من المبلغ لعائلتك، وال يجب أن 

تخصم مبالغ كبيرة لقاء تلك الخدمات.

استحقاقاتك تشمل:

 يجب أن يدفع لك كل مبالغ المكافآت المتأخرة 
عند نهاية العقد.

 ال يجوز خصم أي مبلغ من الراتب بما في ذلك 
كان  إذا  إال  التوظيف،  برسوم  يتعلق  خصم  أي 
أو  بالدك  قانون  في  واضح  وبشكل  بذلك  مسموح 

منصوص عليه في اتفاقية جماعية.

ساعات العمل وساعات االستراحة
ساعات العمل الطبيعية هي ثماني ساعات في 

اليوم ويوم إجازة في األسبوع.
الدولة صاحبة العمل تستطيع تحديد ساعات 
العمل على أساس أكثر عدد ساعات عمل في اليوم 

أو على أساس أقل ساعات استراحة.

أقل ساعات العمل

 يجب أن ال تعمل ألكثر من 14 ساعة خالل أي 

فترة زمنية مدتها 24 ساعة .

 يجب أن ال تعمل ألكثر من 72 ساعة خالل فترة 
زمنية مدتها سبعة أيام.

أقل ساعات االستراحة
 يجب أن تستريح على األقل لمدة 10 ساعات 

خالل أي فترة زمنية مدتها 24 ساعة.

 يجب أن تستريح على األقل لمدة 77 ساعة 
خالل أي فترة زمنية مدتها سبعة أيام.

توزيع ساعات االستراحة على أكثر من  ال يجب 
 6 عن  تقل  ال  بمدة  إحداها  تكون  أن  على  فترتين، 
ساعات. ال يمكنك العمل ألكثر من 14 ساعة دون 
اخذ استراحة ومع ذلك وفي حالة تعرض السفينة 
أو  سفن  مساعدة  حالة  في  أو  لخطر،  والطاقم 
تعليق  القبطان  حق  من  فإن  البحر،  في  أشخاص 

ساعات العمل حتى انتهاء المشكلة.

ترتيبات العمل
يجب على كل السفن تعليق جدول يحتوي على 
ترتيبات العمل على السفينة باللغة المتداولة على 

السفينة وباللغة اإلنجليزية ويجب أن تشمل:

 برنامج الخدمات في البحر وفي الميناء.

اقل عدد ساعات  أو  أكثر عدد ساعات عمل   
استراحة والمعرفة بالقانون أو باالتفاقية الجماعية.

العمل  لساعات  بسجل  االحتفاظ  ويجب 
مع  مطابقتها  أجل  من  االستراحة  وساعات 
ساعات  من  نسخة  تستلم  أن  ويجب  التعليمات. 

العمل واالستراحة لتتم موافقتك عليها.

اإلجـــازات
يجب أن يدفع لك أثناء اإلجازة، وتحسب إجازات 
مغادرة الشاطئ واإلجازات السنوية على أساس 2.5 

يوم لكل شهر ميالدي أثناء فترة الوظيفة.

العودة إلى البالد
يحق لك العودة إلى البالد دون أن تدفع تكلفة ذلك. 
وأطول فترة يمكنك العمل على متن سفينة قبل أن 
حساب  وعلى  البالد  إلى  العودة  تكاليف  تستحق 

مالك السفينة هي 12 شهر.

السكن ووسائل الترفيه
يجب على الدول صاحبة العلم إصدار تعليمات 
على  أعالمها  تحمل  التي  السفن  تجبر  وقوانين 
االلتزام بمجموعة من المعايير والتي يجب التفتيش 

عليها للتأكد من المطابقة.

اتفاقية الـMLC وباختصار➡
اتفاقية العمل البحري هي عبارة عن ميثاق 
والنقابات   ITFالـ أجلها  من  ناضل  حقوق، 

التابعة له.
للبحارة  األساسية  الحقوق  توفر  وهي 
والحماية في العمل. اتفاقية الـMLC تقول أن 

للبحارة الحق في:

مكان عمل آمن.
شروط توظيف عادلة.

حياة الئقة وظروف عمل مناسبة.
حماية اجتماعية مثل توفير الخدمات 
والرعاية  الصحية  والحماية  الطبية، 

االجتماعية.
لالتفاقية نظام تنفيذي شامل، ولكن يتوجب 
من  بالمشاكل  تقارير  تقديم  البحارة  على 

أجل إنجاح العملية.

➡

اتفاقية العمل البحري
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لـ جون ويتلو

الخاصة  النقاشات  كل  في  كبير  وبشكل   ITFالـ اشترك 
فبالنسبة  إبداعي:  يعتبر  العمل  هذا  إن   .MLCالـ بصياغة 
التفاقيات الـILO، فإن هذه االتفاقية تعتبر مفصلة أكثر بكثير 
المطابقة  في مناقشة  وقتاً طويالً  أمضينا  لقد  العادة.  من 
األخذ  مع  المستطاع،  بالقدر  جيدة  أنها  ونشعر  والتنفيذ 

باالعتبار أننا بحاجة إلى تأمين أطراف االتفاقية الثالثة.
يتوجب على كل سفينة أن تزيد حمولتها عن 500 طن وتبحر 
في المياه الدولية أو بين موانئ دول مختلفة أن تحصل على 
شهادة عمل بحري، وهذا يعني أن أغلب السفن في العالم 

بحاجة على هذه الشهادة.
على  منتظمة  تفتيشات  مرة  وألول  هنالك  يكون  وسوف 
الحقوق االجتماعية العالمية والعمالية، وحتى السفن التي 

ال تحمل الشهادة سوف تخضع للتفتيش.
ولكن على البحارة أن يقوموا بدورهم اآلن. إننا نطلب من 
البحارة الوقوف والنضال واستخدام حقوقهم، وذلك بتقديم 
تقارير  ذكرت  وإذا  بحقوقهم.  االلتزام  يتم  لم  إذا  الشكاوى 
البحارة وجود مناهضة للعمل النقابي، أو عدم دفع للرواتب، أو 
وجود دفاتر مزدوجة، فإن مثل هذه األمور سوف تخضع وألول مرة 

إلى سلطة ميناء الدولة.  
سفن أعالم المواءمة غضت الطرف للحقوق االجتماعية 
وحقوق العمل علماً بأنها ملزمة من قبل القانون الدولي، ولكن 

هذه القوانين سيتم تطبيقها اآلن.
لم تعطى لنا الحقوق من قبل الحكومات، ولكن كان علينا 
النضال للحصول عليها ولم يكن ذلك سهالً. عمل النقابات 
معاً استطاع تحقيق ميثاق الحقوق هذا. وناضلت النقابات من 
أجل تحسين المستوى االجتماعي والحصول على أقل حقوق 

مقبولة.
قد تصبح  فإنها  االتفاقية بشكل صحيح  ما عوملت  إذا 

سالحاً رئيسياً.
والـITF سوف يواصل عمله على االتفاقية "MLC". ونحن 
اآلن نقوم وبالتعاون مع النقابات الوطنية بالضغط من أجل 
المصادقة على االتفاقية، والدالئل تشير على أنه سوف يتم 

المصادقة عليها وبشكل كبير.
دليل  بإعداد  ونقوم   ،ITFالـ مفتشي  بتدريب  اآلن  ونقوم 
باالتصال  القيام  البحارة  وأوراق حقائق. ويجب على  مختصر 
بالمفتشين والذين لهم دور هام في التأكد من وصول الحقوق 

للبحارة.
وفي نهاية المطاف، فإننا سوف نقيس نجاح االتفاقية بما 

تحققه على أرض الواقع وبمدى تأثيرها على الناس.

الــITF واتفــاقـيـة 
ـــري ـــح ـــب الــــعــــمــــل ال

لم تعطى لنا 
الحقوق من قبل 

الحكومات، ولكن
كان علينا النضال 
للحصول عليها. 

ولم يكن
ذلك سهالً. عمل 

النقابات معاً 
استطاع

تحقيق ميثاق 
الحقوق هذا

قررت منظمة المالحة البحرية الدولية أن يكون موضوع يوم المالحة البحرية 

العالمي لهذه السنة - والذي سوف يجري في الفترة من 20 - 24 أيلول هو " 2010 : 

عام البحارة " . ونسب للـIMO أن الهدف من وراء ذلك هو " اإلشادة بالبحارة حول 

التي  والمخاطر  باألعباء  واعتراف  المجتمع  تجاه  المميز  لعملهم  العالم 

يتحملوها خالل تأديتهم  واجبهم في أجواء غالباً ما تكون عدائية.
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الطعام والمطاعم
يجب على السفن أن تحمل كميات كافية وذات 
نوعية جيدة من الطعام ومياه الشرب وأن توفر ذلك 

مجاناً أثناء فترة عملك.
ويجب أيضاً األخذ بعين االعتبار الفروقات الثقافية 
والدينية. يجب أن يكون الطهاة على متن السفينة 
من ذوي الكفاءة العالية والمدربين، إال إذا كان عدد 
طاقم السفينة أقل من عشرة أو مدة الرحلة ال تزيد 

عن شهر.

من  والوقائية  الصحية  الحماية 
الحوادث

من حقك العيش والعمل في بيئة آمنة ومتناغمة 
والرعاية  والسالمة  األمان  ثقافة  فيها  يسود 
فيها  يوجد  سفينة  متن  على  كنت  إذا  الصحية. 
ممثل  انتخاب  من  بد  فال  أكثر،  أو  بحارة  خمسة 
لسالمة البحارة أو تعيينه من قبل الطاقم من أجل 

المشاركة فقي لجنة سالمة السفينة.

السفينة  متن  على  الطبية  العناية 
وخارجها

بينما أنت على متن السفينة فيجب أن تتمكن 
من المحافظة على صحتك وأن تتمكن من الوصول 
إلى الخدمات الطبية بما في ذلك، األسنان، إذا ما 

احتجت إلى ذلك. 
يجب أن تتساوى مع أولئك الذين على البر. هذا 
يعني سهولة الوصول لألدوية الضرورية، واألجهزة 
وكذلك  والعالج  التشخيص  أجل  من  الطبية 
واالستشارات.  الطبية  المعلومات  على  الحصول 
بالنسبة للسفن التي تحمل مئة راكب أو أكثر في 
الرحالت الدولية والتي تبحر ألكثر من ثالثة أيام فال بد 

من وجود طبيب على متن السفينة.

مسؤولية مالك السفينة
بسبب  التكاليف  كل  السفينة  مالكو  يتحمل 
المرض، والجروح، أو الموت أثناء فترة الوظيفة، وذلك 
إلى  رجوعك  وحتى  العقد  توقيع  تاريخ  من  ابتداًء 
بالدك، أو باستطاعة مالك السفينة طلب التعويض 

من شركات التأمين. 
إذا احتجت إلى عالج، أو معالجة طبية، أو االبتعاد 
عن المنزل بينما تتم معالجتك، فإنه يتوجب على 

➡

ITFمفتش الـ

 ،ITF مفتش  منكيني،  البو 
البحر  رجال  نقابة 

الفنلندية.

اجتماعات  في  شاركت  لقد 
مع الحكومات والشركات حول 
أن  يجب  الوطنية،  التشريعات 
لكي  تشريعاتنا  بتعديل  نقوم 
والمصادقة  نتمكن من تطبيق 

."MLC2006"على اتفاقية الـ
مالكي  بتذكير  دائما  وأقوم 
بأن  اإلدارة  وممثلي  السفن 
تحقق   "MLC2006" اتفاقية 
فقط أدنى المعايير  وأن بإمكاننا 
بشكل  تشريعاتنا  صياغة 
المثال  سبيل  فعلى  أفضل، 
أفضل  تشريعات  عمل  يمكن 
ووسائل  بالسكن،  متعلقة 
والمطاعم،  والطعام  الترفيه، 
التي  السفن  بزيارة  قمت  لقد 
تحمل أعالمنا وقمت بالتحدث 
ممثلي  ــى  وإل البحارة،  ــى  إل
السالمة، وإلى نقابيين وطلبت 
هذه  حــول  آلرائــهــم  السماع 

األمور.
مالكي  أن  يقلقني  ما  ولكن 
السفن يعتقدون أن اتفاقية الـ
MLC2006 تحقق أعلى المعايير 
وليس فقط أدنى المعايير. وإذا 
مشمولة  السفينة  تكن  لم 
باتفاقية ITF جماعية مقبولة، 
فإن اتفاقية التوظيف والرواتب 
 ILOالـ توصيات  هي  المقبولة 

التي تحدد أدنى سقف رواتب. 
سقف  بالدنا  في  نتقبل  لم 
 ILOالـ به  أوصت  الذي  الرواتب 
أو  المواءمة  أعالم  سفن  على 
أعالمنا  تحمل  التي  السفن 
التابعة  الدول  ولكن  الوطنية، 
لها الموانئ تقبل بذلك. لذلك 
الدول  كانت  إذا  أتساءل  فإني 
سوف  الموانئ  لها  التابعة 
تتدخل عند وقوع أي مشكلة ال 

نقوم بتغطيتها.
فإني  المطاف،  نهاية  في 
أعتقد أن عملي كمفتش في الـ
هذا  على  يستمر  سوف   ITF
الـ اتفاقية  تطبيق  بعد  النهج 

 .MLC2006
قوية في  نقابات  لدينا  يوجد 
فنلندا وسوف ننجح في حملتنا 

من  المواءمة  بأعالم  الخاصة 
رواتب جيدة وظروف  توفير  أجل 

عمل الئقة للبحارة. 
الذين  للبحارة  بالنسبة  أما 
تحمل  سفن  على  يعملون 
يكون  فسوف  الوطنية  أعالمنا 

هناك تغييراً قليالً فقط. 
الذين  للبحارة  بالنسبة  أما 
أعالم  سفن  متن  على  يعملون 
لهم  تتوفر  فسوف  المواءمة 
من  المساعدة  طلب  فرصة 
مفتشي الموانئ في بلدنا فيما 
 .MLC2006 يتعلق بأمور اتفاقية
وأنا متأكد أنهم سوف يتصلون 
وخاصة  للمساعدة،  طلباً  بنا 
الــرواتــب  عــن  الحديث  عند 
علينا  االعتماد  وباستطاعتهم 
من أجل تقديم األفضل. ومهما 
البحارة  بأن  متأكد  فأنا  يحدث، 
دائما سوف يحتاجون إلى نقابات 
 ITFالـ من  كبيراً  ودعماً  قوية 
للدفاع عن حقوقهم األساسية.

ضابط الرعاية 
االجتــماعيــة

روجر هيرس، اللجنة الدولية 
لرعاية البحارة.

سوف   MLC2006الـ اتفاقية 
ملف  إلبــراز  هامة  فرصة  توفر 
للبحارة  االجتماعية  الرعاية 
وسوف تؤكد وبشدة على وضع 

أجندة المالحة البحرية. 
وهذا يعني المزيد من العمل 
يقومون  ســوف  إذ   ICSWلــلـــ
الخاصة  األجــزاء  بأن  بالتأكد 
بالرعاية االجتماعية في اتفاقية 
فهمها  يتم  ســوف   MLCالــــ

وتطبيقها بالكامل.
 وهذا يعني بناء عالقات بناءة 
واإلدارة،  السفن  مالكي  مع 
ــئ،  ــوان ــم ــات، وال ــاب ــق ــن وال
والحكومات، ومنظمات الرعاية 

االجتماعية.
وذلك كله من أجل التأكد بأن 
تتماشى  اإلجبارية  التشريعات 
التي  التطوعية  التعليمات  مع 

يتم نبنيها. 
وهذا يعني زيادة حجم عملي، 
الـ بأن  التأكد  علّي  يتوجب  إذ 
قيادي  بعمل  يقومون   ICSW
التشريعات  تطبيق  في  وهام 

بالرعاية  الخاصة  والقوانين 
االجتماعية والمنصوص عليها 

 .MLCفي اتفاقية الـ
اتفاقية الـMLC تضع األسس 
الحماية   " في  البحارة  لحقوق 
الطبية،  والرعاية  الصحية، 
االجتماعية،  الرعاية  ومعايير 
الحماية  من  أخــرى  وأشكاالً 

االجتماعية ". 
اتفاقية الـMLC تعتبر خطوة 
وعلى  أنها  وحيث  األمــام،  نحو 
خالف االتفاقيات األخرى تنطبق 
على كل الدول، وحتى تلك التي 
لم تصادق عليها، وسوف تسهل 
خدمة  إلى  الوصول  االتفاقية 
ومرافقها  االجتماعية  الرعاية 

للبحارة العاديين. 
إن االتفاقية على درجة كبيرة 
تعترف  أنها  حيث  األهمية  من 
بالبحارة على أنهم بشر ولهم 
االجتماعية  بالرعاية  الحق 
عليها  المحافظة  يجب  والتي 

واحترامها.
تعترف  أيــضــاً  االتفاقية 
الرعاية  خدمات  توفير  بأهمية 
االجتماعية ومرافقها على متن 
وتطوير  وخارجها  السفن 
من  ــك  ذل لتمكين  هياكل 

الحصول 

 MLCاتفاقية الـ
تعتبر خطوة إلى 

األمام، وعلى 
خالف االتفاقيات 

األخرى، فإنها 
تنطبق على كل 
الدول، حتى تلك 
التي لم تصادق 

عليها.

International Labour O
rganisation/J M

aillard

ــــك؟ ــــك ذل ـــــــاذا يـــعـــنـــي ل م
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مالك السفينة دفع كل الفواتير حتى يتم الشفاء أو 
إنهاء عقدك بشكل كامل بسبب العجز.

مسؤولية المالك لدفع تلك التكاليف قد تقتصر 
على 16 أسبوع واعتباراً من تاريخ حدوث اإلصابة / 
المرض، وإذا ما نصت على ذلك القوانين والتشريعات 
الوطنية. وإذا لم تتمكن من العمل نتيجة لإلصابة 
أو المرض فيجب أن تدفع لك كل الرواتب طالما أنت 

على متن السفينة. 
أو  دولتك  قوانين  فان  بالدك  إلى  تعود  وعندما 
االتفاقيات الجماعية هي التي سوف تحدد أن يدفع 
مالية  مكافأة  صرف  أو  جزئياً  أو  كامالً،  راتباً  لك 
 16 على  المدفوعات  هذه  تقتصر  وقد  كتسوية، 

أسبوع من تاريخ اإلصابة / المرض.

االجتماعية  الرعاية  مرافق  استخدام 
في الموانئ

يجب السماح لكل البحارة على متن السفن 
في  الموجودة  والمرافق  الخدمات  استخدام 
الميناء من أجل المحافظة على صحتهم وبنيتهم. 
ويجب أن يكون الوصول لها سهل بغض النظر عن 
الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو 
التوجه السياسي، أو المنزلة االجتماعية، أو العلم 
الذي تحمله سفينتك. ويجب على مالكي السفن 
السماح بإجازات مغادرات الشاطئ قدر المستطاع.

الضمان االجتماعي
لك الحق وكذلك ألفراد عائلتك بالحصول على 
الضمان االجتماعي. وعلى الدول توفير ثالثة مجاالت 
بها هي:  الموصى  والمجاالت  االجتماعي  للضمان 
العناية الطبية، وتأمينات عند المرض وتأمينات ضد 

إصابات العمل.

التوظيف، والتعيين

واتفاقيات التوظيف

أي  التوظيف منك  تتقاضى شركات  أن ال  يجب 
أموال مقابل توفير وظيفة لك. التكاليف التي يجب 
هوية  إصدار  تكاليف  فقط  هي  تتحملها  أن 
شخصية، أو شهادة طبية، أو دفتر البحارة الوطني، 
أو جواز السفر أو ما شابه ذلك من وثائق سفر. أما 
تكاليف الفيزا ) إذن الدخول للدول األخرى ( فيجب أن 

يتحملها مالك السفينة.

اتفاقيات توظيف البحارة
إن من حقك الحصول على اتفاقية أو عقد عمل 
عادل والذي يوفر ظروف حياة وعمل الئقة على متن 
السفينة. ويجب أن توقع االتفاقية من قبلك ومن 
قبل صاحب العمل، ويجب أن تكون سهلة الفهم 
ويمكن تطبيقها من ناحية قانونية. ويمكن توقيع 
االتفاقية عن صاحب العمل من قبل مالك السفينة، 
أو ممثل عنه، أو أي شخص أنيطت به مسؤولية إدارة 

السفينة.
وظروف  بشروط  المتعلقة  المعلومات  كل 

التوظيف بما في ذلك االتفاقيات الجماعية يجب 
السماح بالوصول لها لكل من على متن السفينة 

وأن تكون جاهزة ليتم التفتيش عليها في الموانئ.

ما الذي يجب أن تشمله اتفاقية التوظيف؟
 االسم الكامل، وتاريخ الميالد، ومكان الميالد.

 اسم وعنوان مالك السفينة.

 مكان وتاريخ توقيع االتفاقية.
 الوظيفة على السفينة على سبيل المثال، 

مهندس ثالث أو طباخ........
 الرواتب وكيفية حسابها.

 مدة اإلجازة السنوية المدفوعة األجر.
 شروط إنهاء العقد.

لفترة  العقد  كان  إذا  العمل-  انتهاء  تاريخ   
محدودة فإن من حقك أن تعرف تاريخ االنتهاء.

 الميناء المقصود - إذا كان العقد خاص برحلة 
تغادر  سوف  متى  تعرف  أن  حقك  من  فإن  بحرية 

السفينة بعد وصولك الميناء المقصود.
 المنافع الصحية والضمانات االجتماعية التي 

سيوفرها مالك السفينة.
 تفاصيل عن استحقاقات العودة إلى البالد.

ذلك  كان  إذا  الجماعية  لالتفاقية  مرجع   

مناسباً.
 أي معلومات أخرى يطلبها القانون الوطني.

ماذا سيحصل إن لم يحصل

البحارة على هذه الحقوق؟

متن  على  الشكوى  تقديم  كبحار  يمكنك 
إلى  أو  القبطان،  إلى  أو  األقدم،  للضابط  السفينة 
مالك السفينة أو للدولة صاحبة العلم. أو يمكنك 
الجهة  في  عامل  أو  لضابط  شكوى  تقديم 

المسؤولة عن الميناء أو إلى مفتش. 
وليس بالضرورة أن تقدم الشكوى بنفسك، إذ من 
 ITF الممكن أن يقوم بذلك شخص آخر، مثل مفتش

أو عامل رعاية اجتماعية. 
تتحمل الدول صاحبة العلم، ودول الموانئ، والدول 
االلتزام  من  التأكد  مسؤولية  للعمالة  المزودة 

.MLCبمتطلبات اتفاقية الـ

إذا كنت على متن سفينة 
يتواجدعليها خمسة بحارة 

أو أكثر، فيتوجب انتخاب 
ممثل عن سالمة البحارة، أو
تعيينه من قبل الطاقم من 
أجل المشاركة  في لجنة 

سالمة السفينة.

➡
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متن  على  الشكاوى  تقديم  إجراءات 
السفينة

البد من وجود طريقة متبعة على متن سفينتك 
تمكنك من تقديم الشكاوى بخصوص مخالفات 
تعليمات االتفاقية واالنتقاص من حقوقك، بما في 

ذلك حقك في العيش والعمل الالئق.
على  المشاكل  حل  محاولة  عليك  ويجب 
مقابلة  في  الحق  لك  ولكن  األدنى،  المستوى 
السلطات  إلى  الذهاب  أو  مباشرة،  القبطان 
في  الحق  ولك  العلم.  دولة  ممثل  مثل  الخارجية 
ظرف  أي  تحت  يجب  وال  بحار  أو  ممثل  اصطحاب 

تجريمك بسبب تقديمك أي شكوى. 
إن لم تحل المشكلة على متن السفينة فيجب 
عليك أن تنقل المشكلة إلى خارج السفينة وذلك 
بتقديم الشكوى إلى مالك السفينة أو إلى سلطات 
الدولة صاحبة العلم. ويجب تزويدك بطريقة تقديم 

الشكاوى عند صعودك للسفينة.

المطابقة

كل دولة صاحبة علم سوف تقرر طريقة االلتزام 
تختلف  فقد  لذلك   ،MLCالـ اتفاقية  بشروط 
الطريقة من دولة إلى أخرى. وهذا الشيء  مسموح 

به طالما يتم االلتزام بمتطلبات االتفاقية.
صاحبة  الدولة  معايير  مع  السفينة  وتتوافق 
الـ اتفاقية  تتوافق مع  أن  أيضاً  والتي يجب  العلم 

.MLC
يتوجب  فإنه   ،DMLCالـ شهادة  إلى  وباإلضافة 
على كل سفينة تزيد حمولتها عن 500 طن وتبحر 
مختلفة  دول  موانئ  بين  أو  الدولية  المياه  في 
هي  الشهادة  بحري.  عمل  شهادة  على  الحصول 

تأكيد بأن السفينة تلتزم بمتطلبات االتفاقية. 

 ولمزيد من المعلومات:
ww.itfseafarers.org

➡

ضابط وقاية
دولة الميناء

ضابط  غياردوينو،  لويجي 
وقاية ميناء إيطالي.

عند تطبيق اتفاقية الـMLC فإنها 
سوف ترسي أساساً لتعامل األطراف 
منها  ستستفيد  إذ  الثالثة، 
ومالكو   ،) األعالم  )دول  الحكومات 

السفن والبحارة على حد سواء. 
يعمل  لكي  الوقت  حان  لقد 
والشركاء  البحارة  مجتمع 
وذلك  قرب  عن  معاً  االجتماعيون 
تأكيداً لحصول البحارة على وظائف 

وظروف عمل الئقة. 
اتفاقيات  من  كبير  عدد  وجود 
المالحة البحرية في السابق شكل 
تلبية  في  الحكومات  على  صعوبة 
وتحقيق  وتطبيقها  متطلباتها 
كانت  المعايير  من  وكثير  المعايير. 
قديمة وال تعكس واقع الحال لظروف 

العمل على متن السفن. 
لتطوير  ملحة  الحاجة  وكانت 
والذي  فعالية  أكثر  جديد  نظام 
يمكنه شطب السفن ذات المعايير 

المتدنية. 
وكانت أيضاً هنالك حاجة للعمل 
من خالل األنظمة الدولية القوية من 
أجل تطبيق معايير السالمة الدولية 
لحماية أمن وسالمة السفن وتوفير 
تتبناها  والتي  البيئية  الحماية 
الدولية  البحرية  المالحة  منظمة 

  .) IMO(

على  السفن  تحصل  أن  يجب 
شهادة تبين أنها متماشية مع مبادئ 
اتفاقية العمل البحري. ومن المتأمل 
أن يسهل ذلك عملية تحديد السفن 

التي يجب التفتيش عليها.
على  مشدداً  التفتيش  يكون  لن 
شهادة  على  الحاصلة  السفن  تلك 
من دولة العلم، وسوف تشدد رقابة 
على  رئيسي  وبشكل  الميناء  دولة 
السفن ذات المستوى المتدني. وهذا 
سيشمل السفن غير الحاصلة على 
شهادة ألن الدولة صاحبة العلم لم 

تصادق على االتفاقية.

المسؤول في 
نقابة وطنية

مفتش  فياللون،  لويس  جوان 
ITF، تشيلي.

في  كبير  بشكل  ساهمنا  لقد 
تشيلي في عملية تطوير اتفاقية الـ
ولقد  الوطني.  المستوى  MLC على 
بتأسيس مجلس عمال  قمنا حديثاً 
والذي  التجاري  البحرية  المالحة 
يجمع بين نقابات المالحة البحرية، 
والضابط  والكليات،  واالتحادات، 

والرتب. 
ونحن اآلن كعمال لنا فرصة فريدة 
بالسلطات  لالتصال  نوعها  من 
التي  والمشاكل  مطالبنا  لعرض 

نواجهها،
صياغة  عند  استشارتنا  تتم  وأن 
قوانين وتشريعات جديدة. ومن ناحية 
على   ILOالـ كانت  فقد  سياسية، 

الدوام مهتمة بتصديق تشيلي على 
بعض  تبني  األقل  على  أو  االتفاقية 

االتفاقيات. 
بعمل  البدء  حكومتنا  وقررت 
الثالثة  األطراف  مع  استشارات 
وتعتقد   .MLCالـ اتفاقية  بخصوص 
الـILO أن هنالك فرصة جيدة للترويج 
لالتفاقية في أمريكا الالتينية لذلك 
قامت بعقد مؤتمر في المكتب شبه 

اإلقليمي.
كل  في  األطراف  كل  بحثت 
وقد  تشمل.  أن  يجب  التي  القضايا 
بين  الفرق  مثل  قضايا  نوقشت 

المواد،  وسالمة  األفراد  سالمة 
وأهمية دائرة اإلطعام داخل السفينة، 
وإصدار  والسكن،  العمل،  وساعات 

الشهادات. 
الوطني  السجل  دائرة  أن  وحتى 
شاركت في بعض من أجزاء المؤتمر. 
تقرير  شكل  على  مسودة  وصيغت 

من أجل البدء باالستشارات. 
وحضر المؤتمر العديد من الجهات 
ودائرة  العمل،  وزارة  مثل  الرسمية 
المالحة  وسكرتاريا  التفتيش، 
وسلطة  الصحة،  ووزارة  البحرية، 
مالكي  وجمعية  البحرية،  المالحة 

السفن وبعض العمال.
على  بالضغط  قمنا  ولقد 
إلشراك  السفن  ومالكي  السلطات 
أكبر عدد من الناس في هذه القضية. 
األولى  الخطوة  هي  تلك  كانت  لقد 
من جولة ترمي إلى البدء بالحوارات 
ومالكي  الحكومة  مع  الرسمية 

السفن.
وعلى مدى العام تم إيضاح كل ما 
 ،MLCالـ اتفاقية  بتطبيق  يتعلق 
إجراء  تتطلب  التي  القضايا  وخاصة 
تعديالت على قوانيننا الداخلية، مثل 
ميثاق العمل، والتشريعات المعمول 
وقوانين  السفن،  متن  على  بها 

المالحة البحرية...الخ.
الصياغة  من  االنتهاء  وبعد 
النهائية للتقرير وباتفاق كل األطراف 
واآلن   ،ILOللـ التقرير  إرسال  تم 
إلى  التقرير  إرسال  علينا  يتوجب 
مؤتمر هيمفيريك الذي سوف يعقد 
 ،MLCالـ اتفاقية  حول  باربادوس  في 
عن  كممثل  بالمساعدة  اآلن  وأقوم 

العمال.

اتفاقية العمل البحري

ونحن اآلن كعمال لنا 
فرصة فريدة

من نوعها لالتصال 
بالسلطات لعرض

مطالبنا والمشاكل 
التي نواجهها، وأن

تتم استشارتنا عند 
صياغة قوانين 

وتشريعات
جديدة.

ــــك؟ ــــك ذل ـــــــاذا يـــعـــنـــي ل م
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ـقد عانى البحارة من ظروف صعبة خالل ل 
راسية  السفن  من  فكثير   .2009 العام 
واآلخر.  العقد  بين  الفترة  طول  وتزداد 
وقت  فإن  السفينة خفيفة  تكون حمولة  وعندما 
هنالك  يكون  لن  وبالتالي  قليالً،  يكون  التحميل 
مغادرة  إجازات  ألخذ  للطاقم  الوقت  من  متسع 

الشاطئ.
وهذا يعني أن مراكز البحارة تعاني أيضاً، فإما أن 
يأمها عدد قليل من الزوار، أو إن الزوار ال يملكون المال 

الكافي لينفقوا في تلك المراكز. 
الدخل المالي التقليدي لتلك المراكز والذي كان 

➡

ــارة  ــز البــحــ مراكـــ
ــتعملها وإال سوف تفقدها اس

ربما تغلق مراكز الرعاية االجتماعية،
إن لم يأمها عدد كافي من الزوار،

وهذه تشكل خسارة للبحارة.

بحار مع عائلته متوجهاً الى ليفربول في مهمة انسانية خاصة بالبحارة
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تقلص  قد  والبيرة  المرطبات  بيع  طريق  عن  يأتي 
وخاصة بوجود تحديدات على بيع الكحول. وتقلص 
واالتصاالت  الخلوية  الهواتف  بطاقات  دخل  أيضاً 

بسبب انخفاض تسعيرة المكالمات الهاتفية.
اجتمع ممثلون عن العديد من مراكز البحارة حول 
العالم في هونغ كونغ في تشرين األول 2009 وذلك 
من أجل دراسة كيفية إبقاء هذه المراكز مفتوحة 

وأن تستمر بتقديم الدعم للبحارة.
نونوي  اسمه  فلبيني  بحار  االجتماع  إلى  حضر 
بالدون من أجل التحدث عن خبرته مع مراكز البحارة 

وخاصة تلك التي حدثت في رحلة بحرية حديثاً.
نونوي يقول أن الطاقم يسعدون لاللتقاء مع الزوار 
إذا قاموا  الموانئ، وخاصة  على متن السفينة في 
نونوي  وتحدث  بعائالتهم.  باالتصال  بمساعدتهم 
عن سهولة استغاللهم من قبل التجار في الموانئ 
وإنه اضطر في إحدى المناسبات أن يدفع لسيارة 

أجرة 100 دوالر أمريكي لتوصله إلى وسط البلد. 
ويقول نونوي أنه تم االهتمام بنا في إحدى الحانات 
بشكل رائع، وتم إعطاؤنا الكثير من السندويشات 
نهاية  في  ولكن  والمشروب،  الطعام  من  وأنواع 
دوالر   500 بقيمة  فاتورة  الهدية  كانت  السهرة 

أمريكي.
القسيس  قام  آخر  ميناء  وفي  إنه  نونوي:  ويقول 
جولة  في  واصطحبنا  السفينة  متن  على  بزيارتنا 

لرؤية المناظر الطبيعية وإلى مركز البحارة. 

وعلق نونوي على تلك الحادثة أنها كانت رائعة إذ 
تسنى لنا رؤية األعشاب والجبال وكان أفراد الطاقم 

سعداء بتلك الرحلة.
وتحدثوا عن تلك الرحلة وكأنهم قد أنهوا عملهم 
على السفينة وانتهى العقد. السيد هني ال غرانغ 
وهو السكرتير العام للـICMA قال" أوضحت الورشة 
ونوعية  المندوبين،  واحترافية  تعاطف  جالء  وبكل 

العناية التي تقدم إلى البحارة في المراكز. 
مثل  مع  واالرتباط  بالتعاون  فخورة   ICMAالـ إن 
تشكل  أن  ونأمل  البحارة.  خدمة  أجل  من  هؤالء 

الورشة أسساً لكل مراكز البحارة".
السيد روي باول من صندوق بحارة الـITF أيضاً قام 
بالمساعدة في إدارة الورشة وقال" لقد كان واضحاً 
تقديم  أجل  من  ضرورية  زالت  ال  المراكز  أن  جداً 

الرعاية االجتماعية للبحارة. 
لوجود  الحاجة  أبرزت   MLC2006الـ اتفاقية 
خدمات ومرافق اجتماعية في الموانئ وهذه المراكز 

موجودة أصالً في الموانئ".
لذلك  البحارة،  احتياجات  تغيرت  لقد  ويضيف" 
وعلى سبيل المثال فلم تعد هنالك حاجة كبيرة 
لوجود مراكز تشتمل على غرف للمبيت ويجب أن 

تكون المراكز أصغر حجماً وأقرب إلى الموانئ".
وفوق كل ذلك فيجب أن تستخدم المراكز من قبل 
البحارة وآمل أن يبذل البحارة جهداً لزيارة المراكز 

عندما يتمكنون من ذلك وأن يدعموا مراكزهم".

مراكز البحارة
يقدر عدد مراكز البحارة في الموانئ بـ650 مركز. وتدار معظمها من قبل أعضاء الجمعية الدولية 

 .) ICMA ( المسيحية للمالحة البحرية
صندوق بحارة الـITF وبالتعاون مع الـICMA قاموا بعقد ورشة عمل في هونغ كونغ بقصد جمع مدراء 
المراكز والقسسة من مختلف أرجاء العالم. بحث مدراء المراكز في العوامل الهامة وأفضل الطرق 

لجعل مراكز البحارة ناجحة.
المجموعة قامت بتحديد مجموعة من القضايا والتي شملت:

يجب على المراكز التركيز على احتياجات البحارة.
البنية التحتية ) الموقع، وسهولة الوصول إلى المركز، والتصميم( للمراكز.

سالمة وأمان األشخاص والخدمات المتعلقة بالمراكز. 
سلوك واحترافية الموظفين والمتطوعين.

عالقات المراكز مع السلطات المحلية، والقطاع والمجتمعات العقائدية في المجتمع.
توفير مواصالت يمكن االعتماد عليها.

جمع التبرعات يعتبر أمر ضروري إلبقاء هذه الخدمات الهامة للبحارة.

إن مراكز البحارة تقدم خدمات قيمة، وبالتعاون معاً، فإن باستطاعة مدراء المراكز توفير احتياجات 
البحارة.

➡

لقد تغيرت احتياجات 
البحارة، لذلك وعلى سبيل 

المثال لم تعد هنالك حاجة 
كبيرة لوجود مراكز تشتمل 
على غرف للمبيت ويجب أن 
تكون المراكز أصغر حجماً 

وأقرب للموانئ.
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ITFصندوق بحارة الـ

إن سرعة شحن الحاويات قد أثر 
على رفاهية البحارة. فإنه يمكن اآلن 
ثانية  مرة  السفينة  وتحميل  تفريغ 
وخالل عدة ساعات وهذا قد أثر على 
عدد الساعات المسموح بها مغادرة 

الشاطئ. 
بزيارة  البحارة  فرص  قلت  وقد 
مراكز البحارة الموجودة في المدينة 

أو خارج الميناء.
أو  اآلن  سواًء  حتمياً  فكان  لذلك 
من  أحدهم  يتطلع  أن  بعد  فيما 
احتياجات  لتلبية  طريقة  الحاويات 

رفاهية البحارة. 
يتم  العالم  موانئ  من  كثير  في 
تحويل الحاويات وبشكل متزايد إلى 

مراكز البحارة.
ويجني البحارة الشيء الكثير من 
الحاويات  مراكز  وجود  من  الفوائد 
المراكز  هذه  أن  فائدة  وأكثر  هذه 
مما  الرصيف  من  بالقرب  تتواجد 

يجعل زيارتها سهلة. 
لهذا السبب يقوم صندوق بحارة 
الـITF بتمويل هذه المرافق ويشجع 

البحارة على زيارتها.

مراكز الحاويات
في عام 2009 قام صندوق البحارة 
للحاويات  مركز  افتتاح  بتمويل 
في  للبحارة  كمركز  الستخدامه 

ميناء سانتوس الفلبيني. 
تم التنسيق للمشروع بمساعدة 
سلطات الميناء والقسيس بوال نيو. 
القسيس بو ال نيو والقسيس غوتيرن 
إدارة   (  MARINAـــ ل بالتحدث  قاما 
 ،) الوطني  البحرية  المالحة  قطاع 
وإلى سلطات  السواحل،  وإلى خفر 
بشأن   )  PAP  ( الفلبينية  الموانئ 

المشروع. 
بتوفير  التزمت  الموانئ  سلطات 
مكان خاص لخدمات البحر. شركة 
دولي   " الدولية  الخضروات  شحن 
بحاوية  بالتبرع  قامت  فيليبينز" 
مديرها  طريق  عن  قدم   40 سعتها 

العام كيفن ديفيز. 
وقامت  بالبناء،  قامت  الشركة 
وتبليط  وشبابيك  أبــواب  بإضافة 
شهر،  مــن  ــل  أق ــدة  م فــي  األرض 
إلى  الحاوية  تحويل  من  وتمكنت 

مركز بحارة.
ماريس"  ستيال   " البحارة  مركز 
الفلبيني يقع في مكان استراتيجي 
مسافة  وعلى  الميناء  جانب  على 

قريبة من السفن. 
انترنت  ويوجد في المركز مقهى 
وتلفونات وكذلك فسحة الحتساء 
يمكن  حيث  وحديقة  المشروبات 
واالسترخاء  بها  الجلوس  للبحارة 

أثناء فترات المساء.
الـITF قام بتمويل  صندوق بحارة 
عدد من المشاريع المشابهة. ففي 
تحويل  تم  الفلبيني  كيبو  ميناء 
حاويتين ذوات أربعين قدم سعة إلى 
مرسيليا  ميناء  وفي  بحارة.  مراكز 
الفرنسي تم بناء موقت والذي يأخذ 
الستعماله  حاوية  شكل  نموذج 

كمركز بحارة.
ميناء  في  يحطون  الذين  البحارة 
ــوس  الغ ــي  ف النيجيري  ــا  ــاب اب
باستطاعتهم أيضاً زيارة مركز رعاية 
الميناء.  من  قريبة  اجتماعية 
على  مكاناً  وفرت  الميناء  سلطات 
الـ الميناء، وقام  امتداد برج مراقبة 
بأربعة  الجديد  المركز  بتمويل   ITF

أجهزة حاسوب. 
البحارة احتساء  ويستطيع أيضاً 
المشروبات وشراء التحف المحلية.

الــرعــايــة  مجلس  سكرتير 
االجتماعية للبحارة الوطني السيد 
بمساعدة  ــال"  ق كوجي  ــوس  آم
إنشاء  من  تمكنا  الميناء  سلطات 

هذا المركز.
يستضيف  كي  صمم  البرنامج 
البحارة الذين ترسو سفنهم في أي 

من محطات ميناء ابابا.

المساحات الموجودة بين المراكز 
أو  لالسترخاء  تستعمل  أن  يمكن 

للعب التنس أو الريشة. 
ويوجد حافلة نقل مجاني يمكن 
استخدامها لزيارة األماكن الهامة، 
الكنائس  زيـــارة  أو  التسوق،  أو 

والمساجد. 
المتطوعون حضروا دورة تدريبية 
الدورة  وتختص   ISCWـــ ال قدمها 
والــرعــايــة  الضيافة  بتقديم 

االجتماعية للبحارة. 
ويقوم المتطوعون بزيارة السفن 
وإشغال المراكز كي تبقى مفتوحة 
للبحارة يومياً من الساعة 4 صباحاً 

إلى الساعة 4 مساًء ".
الحاويات هي طريقة رائعة لتزويد 
الميناء.  من  قريبة  بمرافق  البحارة 
لعمل  الحاجة  استدعت  ما  وإذا 
تغييرات في الميناء فإنه من السهل 
مناطق  إللى  الحاويات  نقل  جــداً 

أخرى. 
وهو متطوع  إبو   باريناس  السيد 
في مركز ابابا يقول" لقد زارنا العديد 
منذ افتتاح المركز، وإننا محظوظون 
القريب  الموقع  لحصولنا على هذا 
الـ مدونة  قواعد  إن  إذ  الميناء،  من 
ISPS تتطلب سهولة وصول البحارة 

إلى المركز. 
ضمن  يقع  المركز  فإن  وكذلك 
زيارة  يسهل  مما  اآلمنة  المنطقة 

البحارة له. 
ويندهش البحارة لوجود مثل هذا 
ويشعرون  الميناء  في  المركز 
االتصال  من  لتمكنهم  بالسعادة 

بعائالتهم".
صندوق  من  هولمر  توم  السيد 
نستمر  سوف  يقول"   ITFالـ بحارة 
أجل  من  المراكز  هــذه  بتمويل 
مساعدة البحارة في الحصول على 

الخدمات التي يحتاجونها. 
يتم  حيثما  ألنه  مسرورون  إننا 
شركات  فإن  المراكز  هذه  تأسيس 
الشحن المحلية وسلطات الميناء 
بتزويد  وتقوم  إيجابياً  تتجاوب 
الحاويات والمكان الستيعاب مراكز 

الحاويات هذه. 
وفي بعض األماكن قامت سلطات 
البحارة  احتياجات  بتلبية  الموانئ 
ــم بــمــراكــز الــرعــايــة  ــده ــزوي وت
االجتماعية كما قامت أيضاً بتوفير 
خدمات الماء والكهرباء وهذه تعتبر 

مساعدة رائعة". 

تقرير لروي بول عن 
آخر اإلبداعات 

الرامية إلى إيجاد 
مكان للترحيب

واستقبال البحارة

ـــد ؟ ـــدي حــــل ج
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نشرة بحارة الـITF سوف تنشر باللغات الصينية، 
والروسية، واإلسبانية.

منسق المالحة البحرية في الـITF ستيفين 
كوتون يعطينا تصوراً من الداخل عن صفحة 

بحارة الـITF اإللكترونية ولغاية 18 شهر

www.itfseafarers.org

ماذا كان هدف الـITF من إصدار صفحة إلكترونية 
خاصة بالبحارة

ما هي األشياء الجديدة التي أضفتموها للبحارة من 
خالل الموقع؟

ما مدى نجاح الموقع حتى اآلن؟

لقد ذكرت لغات أخرى للموقع؟

ماهي الخطوات القادمة بالنسبة للموقع؟

الذين  البحارة  من  رائعة  ردود  وصلتنا  كوتون:  ستيفين 
يزورون  الذين  الثابتة في عدد  والزيادة  الموقع.  إلى  دخلوا 
الموقع تعتبر مشجعة جداً. وأصبح البحارة يتصلون بنا 
وبشكل متزايد. وفي هذه السنة ومع إطالق هذا الموقع 
بلغات أخرى ومع التحديث المستمر لمحتويات الموقع 

فإن الموقع سوف يقوى أكثر  وأكثر.

حال  تفقد  اآلن  البحارة  يستطيع  كوتون:  ستسفين 
سفينتهم والحصول على معلومات هامة، مثل وجود 
اتفاقية ITF للسفينة ومتى تم التفتيش عليها آخر مرة 
وتعليقات  دردشة  منتدى  أيضاً  وهنالك   .ITFالـ قبل  من 
وجهات  تبادل  للبحارة  تسمح  بحيث  السفن  ألطقم 
النظر حول األمور التي تهمهم. وأضيفت خانة جديدة 
لسجل المفتشين والتي ثبت أنها ذات شعبية عالية. 
المفتشون  يقوله  بما  كبيراً  اهتماماً  هنالك  أن  ويبدو 
وبخبراتهم والنصائح التي يقدموها. وهنالك أيضاً نشرة 
أخبار أسبوعية مما يمكن البحارة من البقاء على اتصال 

بآخر التطورات التي تهمهم. 

وما   ITFالـ يعرفون  البحارة  معظم  كوتون:  ستسفين 
موقع  وجود  ينقصنا  كان  ولكن  لهم.  تقديمه  يمكن 
متخصص يجد به البحارة معلومات تتعلق بالـITF. وكان 
ايضاً واجبنا أن نقدم المزيد للبحارة، لذلك فقد اضفنا 
أن  ونأمل  والمشاركة.  للتفاعل  عديدة  طرقاً  للموقع 

تساعدنا هذه  لإلتصال بالبحارة.

ستيفن كوتون: نعم، فسوف نطلق هذه السنة الموقع 
حقيقة  وإننا  واإلسبانية.  والروسية،  الصينية،  باللغات 
لغير  الموقع  هذا  يوفر   أن   ونأمل   لذلك   متحمسون 
على  للحصول  أكبر  فرصة  باإلنجليزية  الناطقين 
بوظائفهم  يتعلق  فيما  وخاصة  والنصائح،  المعلومات 

وحقوقهم  العمالية.

ستيفن كوتون: هذه السنة نريد التأكد أن يعرف أكبر عدد 
من البحارة عن الموقع وعن اللغات الجديدة للموقع . وعلى 
الموقع.  محتويات  تحسين  إلى  نتطلع  فإننا  الدوام 
والخطوة القادمة هي إضافة معلومات أخرى للبحارة حول 

ميثاق حقوق البحارة  )اتفاقية العمل البحري 2006(.
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استمروا بمثل هذا 
ITF العمل الرائع

هابفان
مبروك موقع رائع 

دين

إنني شاكر جداً 
لوجود هذا الموقع

صفحة  كابيا كنغمارينو
إلكترونية مميزة

 بيكون

إنه لموقع رائع - 
عمل رائع

شكراً للـITF إنها سي تشابلين
خطوة عظيمة 

جويجداً

إنني مسرور جداً بأن 
قام الـITF بتقديم 

هذه المساعدة 
إنه موقع رائعدينز

تشاباليندز

شكراً. حقاً 
إنكم رائعون 

مبروك على جاكسبلين
الموقع الرائع

 روبرت ديكسون 

www.itfseafarers.org

اختر اللغة من هنا

الصفحة الرئيسية:

صمم الموقع
لكي    www.itfseafarers.org  
يستخدم بسهولة من قبل كل 
إليه.  تدخل  التي  المستويات 
اللغة  اختيار  وباستطاعتك 
بالضغط على مربع الخيارات في 
الرئيسية  أعلى يمين الصفحة 
القائمة.  تصفح  ثم  ومن 
ويشتمل موقع بحارة الـITF على 
البحرية  المالحة  أخبار  قصص 
عن  ومعلومات  أسبوعياً، 
حقوقك، وسجل منتظم يصدر 

عن المفتشين.

دردشة األطقم:
 

البحر  وداخل  بعيداً  كنت  إذا 
قد  العزلة  تلك  فإن  ألشهر 
تشكل لك مشكلة. لذلك قم 
بالدخول إلى موقع دردشة   و قم 
بالتحدث مع البحارة اآلخرين عن 
تهمكم.  التي  القضايا 
عن  عبارة  للدخول  والتسجيل 
عملية سهلة وسوف تتوفر عما 
الصينية  باللغات  قريب 

والروسية واإلسبانية.

داخل هذا العدد:

معاً  الحقائق  أوراق  تجميع  تم 
بطريقة سهلة وفي قسم واحد 
وهي تعطي تعريفاً كامالً لكل 
القضايا التي تهم البحارة، مع 
وجود روابط لمصادر أخرى مهمة 
يمكن  ونصائح  ومعلومات 

الوصول لها بكل سهولة.

ماذا يقول مستخدمو الموقع؟
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األغلب إ   وعلى  البحري  الشحن  سوق  ن 
في  الصناعية  القطاعات  أكبر  يعتبر 
العالم. أثناء فترة األزمة هذه، فإن عولمة 
بسبب  تأثر  قد  العالم  معظم  أن  تعني  االقتصاد 
العالمية.  السلسلة  دول  أصاب  الذي  االنكماش 
أثرت على كل قطاعات سوق  قد  الوظائف  فقدان 
المالحة البحرية، حيث زادت أعداد البحارة الذين يتم 

هجرهم أو التأخير في دفع رواتبهم.
العالم يحاول  التابعة له حول  والنقابات   ITFالـ
وتوفير  الحالة  لهذه  األسوأ  وتجنب  الحلول  إيجاد 
السفن  مالكي  بعض  ولكن  للبحارة  الحماية 
لم  الذين  أولئك  وخاصة  عصيبة،  أوقاتاً  يواجهون 
هذه  لمثل  ــار  االزده فترة  أثناء  حساباً  يحسبوا 

الظروف.
ولقد قمنا بجمع سبعة خبراء في هذا المجال 
وتقديم  األزمة،  حول  نقاباتهم  آراء  إلى  لإلستماع 
النصح، وشرح لإلجراءات التي اتخذوها منذ بداية 

األزمة.

الخبراء هم:
ايجور بافلوف - رئيس نقابة البحارة في روسيا.

نورسك  نقابة  رئيسة   - سميث  جاكلين 
سجومانز فوربند النرويجية.

عبد الغني سيرانج - السكرتير العام لنقابة 
البحارة الوطنية في الهند.

نيك بريملي - من نقابة UNIA في سويسرا وهو 
.ITFرئيس قسم المالحة البرية في الـ

لنقابة  الوطني  السكرتير   - كروملين  بادي    
المالحة البحرية االسترالية.

جيلز هيمان - السكتير العام للجنة التوظيف 
البحري الدولية.

براين مارتيز - من مجموعة الخدمات التجارية 
  V-ships ومدير لـ

كيف أثرت األزمة 
االقتصادية على عملك؟

تؤثر  أن  الطبيعي  من   ، بافلوف  ايجور 
األزمة االقتصادية على النقابة، هنالك المزيد من 
الشكاوى المطالبة لحماية حقوق العمال ولم يعد 
يشاهد عقد اتفاقيات جماعية، ومعظم الشكاوى 

تتعلق بتأخير الرواتب. 
عدد حاالت هجر البحارة زادت بشكل كبير، حيث 
وفي مثل هذه القضايا - يقوم مالكو السفن بترك 
البواخر دون إمدادات، أو طعام، أو رواتب، أو تكاليف 
عودة البحارة إلى بالدهم - وتعتبر هذه القضايا هي 
معها  نتعامل  التي  الهجر  قضايا  وكل  األصعب، 
حالياً حصلت على سفن ال يوجد لديها أي نوع من 

R
euters/Bobby Yip

قمنا بجمع الخبراء 
من النقابات ومن 

القطاعات 
الصناعية لالطالع 

على تفاصيل األزمة.
التقرير 

لنيكوال سميث
من قسم السياسة 
البحرية في مكتب 

الـITF الرئيسي

أعلى: منظر لحاويات غير مستخدمة مكومة في مستودعات 
تخزين بالقرب من مناطق سكنية في شمال غرب هونغ كونغ 

عام 2009
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أنواع االتفاقيات الجماعية. 

جاكلين سميث، نشهد نحن كاتحاد 
عمال زيادة في عدد السفن الراسية، ونتيجة لذلك 
المزيد من تسريح أعضاء طواقم السفن، أعضاء 
بهذا  النقابة  من  المساعدة  طلبوا  النقابة 
القانونية  الطاقم  حقوق  وبشأن  الخصوص 

والتعاقدية. 
من  سفنهم  أعالم  بتغيير  بدأوا  السفن  مالكو 
بدأوا  وكما  المواءمة  أعالم  إلى  النرويجية  األعالم 
برواتب  يقبلون  ببحارة  النرويجيون  البحارة  بتغيير 
أقل وظروف عمل أدنى من المستوى المقبول في 
النرويج. وبما أن العديد من هذه السفن تعمل في 

المياه النرويجية فإن ذلك يعتبر تحقيراً اجتماعياً. 

دولة  الهند   ، الغني سيرانج  عبد 
تمتاز باقتصاد يتطور بشكل متزن، ولم تتأثر بنفس 
القدر الذي تأثرت بها الدول ذات االقتصاد المتطور. 
تعتبر  االقتصادية  األزمة  فإن مسألة  لنا  بالنسبة 

مسألة ذهنية أكثر منها جسدية.
الدول  منه  عانت  لما  مشاهدتنا  خالل  ومن 
اآلن  ونحن  العبر  أخذنا  فقد  اقتصادياً  المتقدمة 

بوضع أفضل لمواجهة األزمة.

نيك بريملي ، لقد تأثرت المالحة البحرية 
الداخلية بشكل كبير حيث هبطت نسبة الرحالت 

بأكثر من %25،
ولكن بعض األصناف تأثرت أكثر من أصناف أخرى. 
نقل  هو  الداخلية  البحرية  المالحة  يميز  ما  إن 
البضائع بكميات كبيرة ) البترول، المعادن، الفحم، 

مواد البناء ....الخ ( ونقل الحاويات. 
إلى  أدى  الحالية  األزمة  أثناء  الصناعات  انهيار 
األضرار بتجارة نقل المعادن والفحم واإلضرار أيضاً 
من صيف جاف  عانينا  الحاويات. كما  نقل  بسوق 
المستقبل  المياه.  نسب  في  متدني  ومستوى 
غامض وخاصة أن معظم شركات التوظيف هم من 
المالك والمشغلين والذين يعانون من قلة التمويل 

وغير جاهزين للتعامل مع األزمة.

بادي كروملين ، لقد أثرت األزمة المالية 
العالمية على عمل نقابة الـMUA باتجاهين. االتجاه 
اإلمكانات  من  هائل  كم  تتطلب  أنها  األول، 
الشحن  في  وخاصة  للعضوية،  لتخصيصها 
العالمية  االقتصادية  األزمة  آثار  أن  والتفريغ حيث 

أثرت بشكل كبير. 
حموالت  في  نقص  من  الموانئ  بعض  وعانت 
الشحن وصلت إلى 60% وبلغ مجموع معدل الهبوط 
في نقل الشحنات لكل الموانئ ما يقارب الـ%30، 
وكان كل ذلك خالل شهر واحد. ومن الطبيعي أدى 
كبير  بشكل  العمل  ساعات  عدد  هبوط  إلى  ذلك 

وألول مرة منذ أكثر من عشرة سنين.
االتجاه الثاني، أن األزمة جعلتنا نحن وحلفائنا أن 

المستوى  على  استراتيجي  بشكل  ونعمل  نفكر 
السياسات  مع  نتماشى  لكي  والدولي  الوطني 
العالمية. وكان ذلك تحدي للحركة العمالية - هل 
والفكرية  التنظيمية  اإلمكانية  لدينا  توجد 
السياسة  تأثيرات  وتحدي  التحديات  لمواجهة 

العالمية؟

قطاع  على  األزمة  أثرت   ، مارتيز  برايان 
الشحن البحري بشكل واضح. توجد هناك العديد 
بعد  األســواق  تتعافى  ولم  الراسية،  السفن  من 

لدرجة زوال خطر اإلفالس عنها. 
مالكي  من  العديد  وجد  فقد  لذلك  ونتيجة 
السفن أنفسهم في أزمات مالية. وتأثير ذلك على 
على  قادرين  يعودوا  لم  السفن  مالكي  أن  البحارة 
الوفاء بالتزاماتهم نحوهم.  وبعود األمر إلى إدارات 
وبالتالي  الخطر  يتحسسوا  كي  الجيدة  السفن 
التأكد من إنهاء عمل البحارة وإعادتهم إلى بالدهم 

قبل أن تصل األمور إلى حد سيء للغاية.

، أثرت األزمة على أعمالنا  جيلز هيمان 
بشكل كبير، فلم تعد هناك أية أرباح.

نقل  سفن  من   %12 من  يقارب  ما  اآلن  يوجد 
الحاويات راسية بال عمل، وبعض التقارير تشير إلى 
أن إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى 30%. مالكو السفن 
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يتطلعون إلى ترشيد النفقات وتوفير األموال، لذلك 
فقد كان آخر منتدى مفاوضات عالمي هو األصعب 
حتى هذه اللحظة. مالكو السفن في الـIMEC هم 
ما  إذا  ولكن  المسؤولية،  بتحمل  يتميزون  مالك 
ويقدر  وظائفهم،  سيفقدون  البحارة  فإن  أفلسوا 
الظروف  بأن   ITFالـــ عائلة  تفهم  السفن  مالكو 

صعبة على الجميع.

كيف تتجاوب في 
تقديم المساعدة 

لألعضاء

القانونية ج س  النصائح  تقدم  النقابة 
عند  الطاقم  ألعضاء  والمساعدة 
من  التسريح  بخصوص  الشركة  مناقشتهم 
العمل، إذ ترى النقابة أن التسريح يجب أن يتم بناًء 
بناًء على أسس  ربما  أو  العمل،  األقدمية في  على 
الحكومة  على  بالضغط  أيضاً  وتقوم  ــرى.  أخ
النرويجية لكي تقوم بسن تشريعات للسفن التي 
تعمل في المياه اإلقليمية وذلك بهدف تأمين كل 
البحارة برواتب مساوية لرواتب البحارة النرويجيون 

وبغض النظر عن جنسيتهم.

في كل القضايا وعندما يطلب البحار أي أ ب 
نقابة  من  المساعدة  ــواع  أن من  نوع 
إعادة  مشاكل  الرواتب،  تأخير   ( الروسية  البحارة 
تقوم  النقابة  فإن   ) .....الخ  أوطانهم  إلى  البحارة 
بعمل كل ما هو ممكن بالمساعدة وذلك عن طريق 
الحوار مع الشركات، وطلب الدعم من الـITF، ومن 
أو كتابة رسائل إلى الحكومة  خالل رفع القضايا، 
وأحياناً إلى رئيس الجمهورية ) كما فعلنا غي قضية 

طاقم سفينة اركتك سي (.

قد أ س  االقتصادية  األزمة  أن  من  بالرغم 
محلياً  الشحن  حركة  على  ــرت  أث
على  ملحوظاً  فقداناً  نشهد  لم  أننا  إال  وعالمياً 
وظائف البحارة في الهند. نسبة البحارة الهنود لم 
على  يحافظون  إنهم  إذ  كبير،  بشكل  تنخفض 
البحري  الشحن  قطاع  في  جيدة  توظيف  نسبة 

العالمي.

معايير ن ب  توضع  ال  بأن  تتأكد  أن  يجب 
سوف  ذلك  إن  األزمــة،  مع  للتجاوب 
يعني استمرار الوضع واستمرار المعايير فيما بعد. 
الداخلية  البحرية  المالحة  قطاع  في  فإننا  لذلك 
العمالة  استقدام  ضد  كبير  وبشكل  نضغط 
الرخيصة من خارج أوروبا. أما بالنسبة للبحارة فإن 
منطقتنا تعمل وبشكل حثيث لكي تقوم سويسرا 
 ،)  MLC  ( البحري  العمل  اتفاقية  على  بالتصديق 

ونأمل أن يتم ذلك خالل 2010.

منحنا ب س  فقد  ســريــع،  كتجاوب 
عن  للبحث  لألعضاء  الفرصة 
وقضية  العمال  تسريح  لقضية  الحلول  أفضل 

تخفيف ساعات العمل. 
حددوا  أنهم  حيث  إبداعية  ــم  ردوده وكانت 
مجموعة حلول استطاعت حماية الوظائف ولكن 

سوف  هذا  الشركة،  على  التكلفة  تخفيف  مع 
يخفف من عدد العمال المسرحين. وعندما تكون 
التسريحات بأعداد مقبولة وعلى أسس تطوعية، 
فإن االتفاقيات الجماعية توفر مكافآت جيدة عند 

االنتهاء من العمل. 
الحكومة  على  بالضغط  النقابة  نجحت  كما 
والحصول على مساعدتها في نقل عمال التحميل 
والتفريغ المفصولين وتدريبهم كبحارة، وذلك على 

أمل حصولهم على وظائف. 
وكما قمنا أيضاً بالتحرك على المستوى المحلي 
وعملنا على حث الحكومة من أجل أن تتبنى طريقة 
على  أيضاً  وتحركنا  جديدة،  وظائف  لخلق  تحفيز 
المستوى الدولي وبالتعاون مع الـITF والـITUC من 
مثل  العالمية  المنتديات  حوارات  في  التأثير  أجل 

.G20منتديات مؤتمر الـ

كيف تصف هذه األزمة 
االقتصادية مقارنة مع 

األزمات السابقة؟

هذه ب م  االقــتــصــاديــة  ـــة  األزم تعتبر 
لألوضاع  نتيجة  وكانت  استثنائية، 
االقتصادية السيئة في الواليات المتحدة. نتج عن 
المتحدة  الواليات  أنه ومهما يحصل في  العولمة 
اقتصادياً وسياسياً فإنه سوف يؤثر على بقية دول 
العالم. وسيادة الدوالر كعملة احتياطية أصبح اآلن 
في خطر. وتقوم بعض الدول بتخفيف احتياطاتها 
من الدوالر والممتلكات القائمة على الدوالر، وألول 
االنكماش  ياليورو.  النفط  وشراء  بيع  تم  فقد  مرة 
االقتصادي هذا سوف يستمر على األقل لسنتين أو 

ثالث سنين وبغض النظر عما يقوله السياسيون.

عقبت ج س  التي  البحري  الشحن  أزمة 
أزمة النفط في السبعينيات كانت 
نتيجة للتغيرات الهائلة وغير المسبوقة في زيادة 

➡

R
euters/Thierry R

oge

بحارة اوروبيون يتظاهرون امام المبنى الرئيسي للمفوضية االوروبية في بروكسل مطالبين برواتب وظروف عمل أفضل

باختصار
يمكن للبحارة القيام بخطوات بسيطة لكي يكونوا دائماً 
األوضاع  عن  النظر  وبغض  ممكن،  موقف  أفضل  في 

االقتصادية.

تعرف على حقوقك.

انضم إلى نقابة.

طور مهاراتك.

لمزيد من المعلومات والمساعدة حول النقاط المذكورة 
أعاله، يرجى زيارة الموقع:

www.itfseafareres.org ، وحيث يمكنك أيضاً االنضمام 
إلى حوار المنتديات.
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ناقالت  على  وخاصة  البحري،  النقل  على  الطلب 
هو  األزمتين  بين  الشبه  أوجه  نقاط  وأحد  النفط. 
وجود عدد زائد من السفن وعدد آخر تحت الطلب. 
أزمة  بعد  النرويجية  الحكومة  قامت  ذلك  ومع 
الحفر  لسفن  تأمين  نظام  بتأسيس  السبعينيات 

وسفن النقل في محاولة للتقليل من الخسائر.
النظام ما زال يعمل أال إنه ثبت انه يجدي نفعاً 
لورش صيانة السفن وللحفارات أكثر من النفع الذي 

تحصل عليه السفن. 
ووجه الشبه اآلخر هو تغيير علم السفن من علم 
النرويج إلى أعالم المواءمة أو إلى أعالم دول أوروبية 
لمالكي  السماح  اإلجــراء  ذلك  شأن  ومن  أخــرى، 
السفن توظيف بحارة من أصول غير أوروبية وبرواتب 
المعايير  متطلبات  من  اقل  عمل  وظــروف  اقل 

األوروبية.

انكماش ب س  ــوأ  أس هــذا  فــإن  برأيي 
اقتصادي يمكن تذكره. لقد اثر على 
كل القطاعات االقتصادية، وفي قطاعات الشحن 
البحري والموانئ فقد أثر االنكماش بشكل كبير، إذ 
قلت المشتريات من قبل المستهلك، وبالتالي قل 

حجم االستيراد.
لقد كانت استراليا والى حد ما محمية وذلك ألننا 
نقوم بتصدير كم كبير من السلع مثل الفحم وخام 
الكهربائية  الطاقة  مولدات  مصنعي  إلى  الحديد 
في آسيا والتي تعاني اآلن من األزمة، فمن المتوقع أن 
تحركات  بأن  شك  أدنى  يوجد  وال  علينا.  ذلك  يؤثر 
النقابة وضغطها على الحكومة لكي تحفز العمال 
حدة  من  التخفيف  إلى  أدى  قد  بتدريبهم  وتقوم 

المشكلة.

بناًء على تقارير لخبراء الـIMF فإن هذه أ ب 
األزمة هي األسوأ منذ عام 1960. وبناًء 
انكماش  حالة   15 آخر  على  أجريت  تحاليل  على 
اقتصادي حصلت ومنذ العام 1960 في 21 دولة من 
الدول المتقدمة اقتصادياً، فإن الركود الذي يستمر 
لمدة سنة يحتاج إلى أكثر من خمس سنوات كي 
لفترة  األزمة سوف تستمر  أن هذه  ويبدو  يتعافى. 

أطول وسوف يكون التعافي صعباً.

إنها األسوأ، ولم يتوقعها احد، فقد غ هـ 
تغيرت األحوال فجأة من أوضاع جيدة 
يستمر  أن  يتوقع  الكثير  وكان  سيئة،  أوضاع  إلى 
االزدهار، لذلك فقد قاموا بطلب المزيد من السفن 
هذه  تستمر  وسوف  وهم.  في  نعيش  كنا  ولكننا 

األزمة لسنوات طويلة.

في األزمات السابقة كان عدد الوظائف أ س 
الضباط  على  وكان  هائل.  المفقودة 
يأتي  حتى  ألشهر  االنتظار  الهنود  األخرى  والرتب 
دورهم في التوظيف. أما في هذه األزمة فإن الوظائف 

المفقودة أقل بشكل كبير،
بعض  األخــرى  الرتب  رواتــب  انخفضت  وبينما 
زال  وال  تنخفض  لم  الضباط  رواتب  أن  إال  الشيء 

الطلب عليهم كبير.

ما نالحظه هنا في سويسرا هو وجود ن ب 
فترة انكماش ولكن ال يرافقها تضخماً 

اقتصادياً كما حصل في األزمات السابقة.
إننا نخشى أن تتأثر القوة الشرائية بسبب األزمة 
وهذا بدوره سوف يطيل أمد األزمة وبشكل غير مبرر. 
لم تتحرك الحكومة لتحفيز االقتصاد، ولكن عندما 
لهم  وفرت  فقد  البنوك  بإنقاذ  يتعلق  األمر  كان 
إلى استثمارات  إننا بحاجة  األموال وبشكل كبير. 
وللعاطلين عن  للشباب  اكبر ومساعدة  حكومية 

العمل.

في أي القطاعات 
تتوقع أن ينمو االقتصاد؟

سوف يلعب الغاز الطبيعي دوراً هاماً ب م 
في أوروبا وذلك للتحول من استخدام 
المصادر التقليدية وخاصة في روسيا. وسوف تتوفر 
الشحن  قطاع  في  االقتصادي  للنمو  كبيرة  فرصاً 
البحري في كل من الهند والصين )كان تأثير النمو 
االقتصادي في هذه الدول اقل بكثير من دول اخرى في 

العالم(.

ال اعتقد أن تكون الصين هي المنقذة غ هـ 
يتوقع  وكما  السفن  لمالكي 
الجميع، فالصين هي دولة مصدرة وحجم استيرادها 
ليس بالكبير. ال أرى في الوقت الحالي نمواً اقتصادي 
السفن  سوق  هبط  لقد  القطاعات.  من  أي  في 
الناقلة للحاويات وسوف يكون التعافي بطيئاً. وربما 

يتعافى مالكو السفن اليابانيون أسرع من غيرهم.

ما النصيحة التي 
تقدمها للبحارة الذين 
يعانون من هذه األزمة؟

نصيحتي الرئيسية لهم أن يتعرفوا ج س 
من  كثير  أن  ونرى  حقوقهم.  على 

الشركات تقوم بالتسريحات بشكل سريع.
ال يستطيع البحار منع مالك السفينة من إيقاف 
أو  العلم  تغيير  من  منعه  أو  العمل  عن  سفينته 
إبداله بعمالة أرخص، ولكن على الشركات ان تلتزم 

بالقوانين واالتفاقيات الجماعية عند القيام بذلك.

األمثال أ ب  من  مثلين  لكم  أضرب  دعني 
الروسية التقليدية: " السمكة تبحث 
أماكن  عن  يبحث  والرجل  األعماق،  في  مكان  عن 

➡

هذا أسوأ انكماش اقتصادي
يمكن تذكره. لقد أثر على 

كل القطاعات االقتصادية، 
وفي  قطاعات الشحن 

البحري والموانئ فقد اثر 
االنكماش بشكل كبير، إذ 

قلت المشتريات من قبل 
المستهلك، وبالتالي قل 

حجم االستيراد

األزمة االقتصادية
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افضل " و "عندما تكون األمور جيدة فال تبحث عن 
األفضل".

فإذا  الثاني.  المثل  من  االعتبار  البحارة  وأنصح 
كنت تعمل لشركة ومنذ عدة سنوات فال تتركها 
من اجل عرض أفضل، وإذا كنت تبحث عن وظيفة 
فأرجو ان تسأل النقابة عن وجود اتفاقية ITF لدى 

السفينة التي سوف تعمل عليها. 
وإذا لم يكن للسفينة أي اتفاقية جماعية فإني 
أن تخصص  وأرجو  الوظيفة.  تقبل  ال  بأن  أنصحك 
يمكنك  حيث   SURالـ مكاتب  من  أي  لزيارة  وقتاً 
هنالك من الحصول على معلومات أكثر عن الشركة 
التي سوف تعمل لها. وإن لم تكن عضواً في النقابة 
فأرجو أن تبادر بالتسجيل. النقابة ليست جمعية 

خيرية ولها التزامات فقط تجاه األعضاء.

بمظهر أ س  بالظهور  البحارة  ننصح  إننا 
إيجابي وأن يتمسكوا بوظائفهم. فمن 
أن  من  بها  والتقدم  بالوظيفة  االحتفاظ  األفضل 
تكون بال وظيفة. وقد تمكن البحارة الهنود وعلى 
الدوام من التأقلم مع أحداث قطاع الشحن البحري 

حول العالم.

لفترة ن ب  األزمة  هذه  تستمر  ال  أن  نأمل 
الدوام  وعلى  أنه  نعرف  وإننا  طويلة، 
هنالك نقص في عدد البحارة المهرة. وإننا ننصح 
البحارة الزمالء بأن ال يفقدوا األمل وأن يبقوا على 
اتصال مع النقابة في بالدهم من أجل المساعدة 
عن  البحث  النقابات  على  ويجب  الدعم.  وتقديم 
وتحسين  لتدريب  فرص  إليجاد  الضغط  أو  فرص 
وحتى  األزمة  بسبب  تأثروا  الذين  أولئك  مؤهالت 

يتمكنوا من الحصول على وظيفة.

النصيحة التي أقدمها على عمال ب س 
الرصيف، وعلى البحارة ونقاباتهم 
ومن  الموجودة.  بالفرص  نتمسك  أن  يجب  بأننا 
الممكن للرأسمالية أن تعمل بكفاءة وباتزان فقط 
بوجود سوق عمل ناشط. وهذا شيء يمكن للعمال 

واتحادات العمال أن يكون لهم تأثير فيه.
أن نعمل بشكل جماعي لكي  بد  ومع هذا، فال 
نكون مؤثرين. فالنصيحة التي أقدمها للنقابات بأن 
التي  والنصيحة  للتنظيم.  الفرصة  يستغلوا 
للنقابات.  االنضمام  هي  للبحارة  أقدمها 
تعرض  أن  فينبغي   - حاسمة  تعتبر  فاألساسيات 
الفرصة على كل عامل لينضم إلى نقابة، وبعد ذلك 
توفير الفرصة له ليعمل بشكل جماعي في مكان 

العمل، وفي القطاع وعلى المستوى الوطني.

متى باعتقادك سوف 
تبدأ األزمة المالية 

بالتحسن؟

سنوات ب م  الثالث  أو  السنتين  في  ربما 
القادمة.

التقارير التي أراها في الصحف في غ هـ 
اإلحباط.  على  تبعث  األوقــات  هذه 
وتذكر التقارير يومياً عن بروز مالمح للتعافي، ولكن 
هذه التقارير ال تقدم الكثير من المساعدة، ويتوجب 
تمر  بأنها  تعترف  أن  الصناعية  القطاعات  على 
يستمر  أن  الممكن  ومن  عصيبة،  مالية  بأوقات 
الوضع لخمس سنوات قادمة قبل أن نعود إلى األيام 

الخوالي الجيدة. 
 IMECتوجد لدى شركات المالحة البحرية في الـ
التضحية  دون  المرحلة  اجتياز  األكيدة في  الرغبة 
بالوظائف، ونؤكد عليهم وعلى الدوام ضرورة تدريب 

الموظفين وخاصة أثناء األوقات العصيبة.

ما الذي يمكن للبحارة 
عمله اثناء هذه الفترة 

الهزيلة للتأكد من 
وجودهم في مواقف 

قوية عند تحسن األمور؟

بالنسبة للبحارة النرويجيين، فإننا ج س 
بأن يستمروا في وظائفهم  ننصح 
إذا تمكنوا من ذلك وأيضاً أن يتخصصوا في أعمال 
من  فإنه  السحرية  العصا  ــدون  وب البحر  خــارج 

المستحيل التنبؤ بما قد سيحدث.
ولسوء الحظ فإننا لم نشهد األسوأ بعد، وإنني 
أخشى بأن ال يتم توظيف أعضاءنا إن لم نستطيع 
المحافظة على مستوى الرواتب النرويجية في كل 

اإلقليم.

متن أ س  على  البحارة  يكون  ال  عندما 
العمل  عليهم  يتوجب  فإنه  السفن 
على تطوير مهاراتهم. ويتوجب عليهم وعلى وجه 
والتي  فنية  مهارات  اكتساب  محاولة  الخصوص 
سوف يستفيدون منها على المدى البعيد وكذلك 
عندما تتحسن الظروف فإن ذلك سوف يساعدهم 

في التوظيف. 
الهنود بطبيعتهم ميالون لتوفير األموال وكذلك 
فإننا ننصح البحارة أن يقوموا بالتخطيط المالي 
 NUSIمن أجل مواجهة المستقبل. وتقدم نقابة الـ

كل الدعم الضروري واالستشارات.

نصيحتي لزمالئي في الدول المصدرة ن ب 
واحصل  نفسك  ثقف  هي:  للعمالة 
الدول  على معلومات عن الشركات وظروفها وعن 
تدعهم  ال   " ذلك  من  واالهــم  بها  ستعمل  التي 
يبيعونك بثمن بخس "، وذلك يعني تقوية النقابات 
في بالدك لكي تتمكن من وضع المزيد من الضغط 
من  للتأكد  التوظيف  وشركات  الحكومات  على 
األزمة  تركنا  ما  وإذا  مناسبة.  عمل  ظروف  وجود 
تضعف مصالحنا فإن إرجاع الخسائر قد يستغرق 

سنوات عديدة.

بالنسبة لعمال الرصيف والبحارة ب س 
فإنه  وظائفهم،  يفقدوا  لم  الذين 
من  والتعلم  العبرة  أخذ  مسؤولية  عليهم  تقع 
أنفسهم  ينظموا  كي  وذلك  األزمة  أثناء  الخبرة 

بشكل أفضل وان يكونوا جاهزين للمستقبل. 
الذين  والبحارة  الرصيف  لعمال  بالنسبة  أما 
أنه يتوجب عليهم  فقدوا وظائفهم فإنني أعتقد 
إدامة االتصال مع النقابة، والبحث عن فرص التدريب 
أو إعادة التدريب من أجل العودة إلى قطاع العمل مع 
األزمة  هذه  لمثل  السماح  عدم  على  التصميم 

اإلنقاص من حقوق العمل مرة أخرى. 
إن لم يكن هناك أي درس آخر نتعلمه من األزمة، 
المنظومة  في  األهم  هي  العمال  اتحادات  فإن 

للمحافظة على مصالح العمال.

➡

ال تسمح لنفسك بأن" تباع بثمن بخس". وذلك يعني تقوية 
النقابات في بالدك لكي تتمكن تتمكن من وضع المزيد من 
الضغط على الحكومات وشركات التوظيف للتأكد من وجود 
ظروف عمل مناسبة. وإذا ما تركنا األزمة تضعف مصالحنا 

فإن إرجاع الخسائر قد يستغرق سنوات عديدة.

األزمة االقتصادية
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