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ــاط الـITF في الصناعة البحرية يعتبر رأس احلربة في  إن نش
ــارة حول العالم،   ــات املوانئ والبح ــة التي تقودها نقاب احلمل
ــفن العالمهم الوطنية إلى أعالم املواءمة، من  ضد تغيير الس

أجل التملص من القوانني  احمللية والنقابات أيضاً.
وللحملة جانبان، فاالحتاد الدولي لعمال النقل ITF يحارب مع 
احلكومات والهيئات الدولية للتأكد من أن هناك صلة واضحة 
ــفينة والعلم الذي حتملة السفينة، وصناعياً  بني مالك الس
ــاء الـITF من أجل إيجاد وتأمني حد أدنى  حتارب النقابات أعض
.FOC لألجور ، ومعايير اجتماعية مقبولة على سفن املواءمة
ــفينة ، يجب أن  ــي أن النقابة في دولة ملكية الس ــذا يعن وه
ــل عن املعايير التي  ــروط، التي يجب أن ال تق توافق على الش
ـــITF وهي هيئة  ــة FPC في ال ــة املعايير العادل ــا جلن وضعته
ــف، وهذه اللجنة تراقب  ــتركة من البحارة وعمال الرصي مش
ــنوات األخيرة، فاوض الـITF على  احلملة الصناعية. وفي الس

ــغلي بواخر كبار من  ــة دولية، مع مش ــة عمل جماعي اتفاقي
ــي معايير  ــاوض IBF والتي تعط ــي للتف ــالل املنتدى الدول خ

مقارنة مع مرونة أكبر.
يعطي البحارة الذين يعملون على  بواخر FOC عادة تعليمات 
ــى التوقيع على  ــض أجبروا عل ــال بالـITF والبع ــدم االتص بع
تعهد بعدم فعل ذلك. وهناك أيضاً بعض املالك الذين يوقعون 
ــون اقل مما هو موجود باالتفاقية  على اتفاقيات الـITF ويدفع

للبحارة - وهذه املمارسة تدعى »حفظ مزدوج للدفاتر«.
ــم وظروف  ــاكل في أجوره ــن لهم مش ــارة الذي ــن للبح وميك
ــلوب املعاملة االتصال  ــم أو أية مظالم أخرى حول أس عمله
مباشرة مع  الـITF )انظر عنواننا وأرقام االتصال على صفحة 
21(، أو ميكنهم االتصال مع أحد مفتشينا  املتواجدين في عدد 
ــر من املوانئ حول العالم )أنظر إلى اخلريطة في منتصف  كبي

هذه النشرة، ومعلومات إضافية على ظهر اخلريطة(.
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محلة ال�ITF ضد الس��فن اليت حتمل أعالم املواءمة

نس��اعدك على االس��تمرار حياً يف البحار



3 www.itfseafarers.org2009 للبحارة ITFنشرة الـ

نشرت في آذار 2009 من قبل اإلحتاد الدولي 
0)ITF( لعمال النقل

60/49 بورو رود ، 
SE11DR لندن

اململكة املتحدة.

هاتف:74032733)20( 44+
فاكس: 73577871 )20( 44+

بريد إلكتروني:
  mail@itf.org.uk 

موقع إلكتروني: 
www.itfglobal.org

اإلجنليزية،  باللغات:  البحارة  نشرة  تطبع 
األندونيسية،  األملانية،  الصينية،  العربية، 
اإلسبانية،  الروسية،  البولندية،  اليابانية، 
في  متوفرة  وهي  والتركية،  التاجالوجية، 

الـITF  على العنوان اعاله.

الترجمة: عبداهلل عصام
املراجعة: بالل ملكاوي

التصميم :خلف بعالوي

)ITF( نشرة حبارة اإلحتاد الدولي لعمال النقل

Reuters/STR New :صورة الغالف

باختصار  كيف كان الـITF يساعد البحارة.   13-4

على  اإلقتصادي  اإلنكماش  سيؤثر  ماذا  االقتصادية  أالزمــة    16-14
البحارة..

الـ قوانني  تؤثر  كيف   ، متواصلة  سنوات  خمس  الدخول  ممنوع    19-17
ISPS على حرية البحارة.

البحارة  تدريب  إلى  يرمي  آسيا  مشروع جديد في  نشطاء هنود    20
على تفتيش السفن.

21-24  مفتشو الـITF دليل من 4 صفحات قابلة للسحب لالتصال مع 
الـITF في أي مكان من العالم.

25   أعالم املواءمة أحدث قائمة.

26   ارقام وحقائق حقائق ومعلومات عن األسطول العاملي.

27-29  جرمية في البحر  تقرير خاص عن صيادي سمك بورميون مهاجرون 
وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يواجهونها.

الصفحة  بتعبئة  إلى مساعدة؟ قم  هل حتتاج  اتصال  إبق على     30
وإرسال الفاكس للـITF واطالعنا.

البحارة  من  اثنان  جترمي  وراء  الكاملة  القصة  سبيريت  هيبي     33-32
الهنود.

نتضامن معاً تاريخ العالقة بني عمال الرصيف والبحارة.    35-34

مشاريع  بتمويل  تقوم   ITFالـ في  البحارة  أمانة  حار   ترحيب     37-36
جديدة ملساعدة البحارة ، نلقي نظرة على بعض منها.

38-39   سيريس ستار  عضو طاقم من السفينة اخملتطفة يروي قصته.

الصفحة  اإللكترونية لبحارة الـITF سبعة أسباب للدخول     41-40
إلى املوقع.

 
 42   إمتحان  ما مدى معرفتك بالـITF ؟ اختبر معلوماتك.

العدد 23 / 2009



ــودة إلى  ــور الع ــع رواتب وأج دف
الوطن لطاقم روسي

ــم في ميناء  ــفينة والذين مت هجره ــتطاع طاقم س اس
ــب النزاع وذلك  ــة املتحدة من كس ــول في اململك ليفرب
للحصول على رواتب بأثر رجعي وبدالت أجور العودة إلى 

أوطانهم.
ــتحق البحارة الروس وعددهم 14 ويعملون على منت  اس
ــركة الروسية  ــتالني غراد واململوكة للش ــفينة س الس
ــاخالني مورترانز رواتب أربعة شهور وقيمتا تقارب الـ  س
85،000 يورو )113،000 دوالر أمريكي(. السفينة كانت قد 

احتجزت بسبب عدم دفع الفواتير. 
دان بونكيرينغ وهو الدائن الرئيسي للشركة قام يتقدمي 
ــوف تؤمن  ــفينة. عملية البيع هذه س ــب لبيع الس طل
ــوف تغطي  ـــ 50،000 يورو وهذه س ــدر ب ــة أولى تق دفع
ــن وجزء من رواتب العمال غير  تكاليف العودة إلى الوط
املدفوعة ، حيث من املفترض أن تدفع املبالغ بعد 14  يوم 
ـــITF تومي مولوي  ــم احملكمة. مفتش ال ــن صدور حك م
ــبة للطاقم،  علق قائالً :"تعتبر هذه نتيجة جيدة بالنس

ويجب أن نثني على جهود احملامي" .
ــاعدة وجمع  ــة باملس ــت جماعات محلي ــاف :"قام وأض
ــات الضرورية  ــم بالطعام واحلاج ــوال لتأمني الطاق األم
حيث مت تركهم بدون تأمينهم باالحتياجات الرئيسية".

بالنصر  ــوال  أقفلت قضية كوك
ودفع الرواتب للطاقم

ــي الرواتب مبا يقارب الـ  ــتطاع البحارة الفوز بزيادة ف اس
ــبوع من اإلجراءات  ــي وذلك بعد أس 100،000 دوالر أمريك
النقابية املشتركة والتي بدأت خالل أسبوع عمل نقابي 

في منطقة بحر البلطيق.
ــق تفتيش  ــي ذلك قام فري ــل النقاب ــبوع العم خالل أس
ــفينة ايدي فيكس بلكر والتي حتمل  فنلندي بزيارة الس
ــوال حيث تبني لهم انه  ــم هونغ كونغ في ميناء كوك عل
ــد للطاقم والبالغ عدده 24 أي نوع من االتفاقيات  ال يوج

اجلماعية.
ــفينة والتي يظهر انها مملوكة  لقد مت تفويض إدارة الس

للدمنارك إلى شركة كوسكو واليم من هونغ كونغ.
ــت بالتجاوب  ــة FSU قام ــر الفنلندي ــة رجال البح نقاب
وطلبت من الشركة التوقيع على اتفاقية ITF جماعية 
لطاقم السفينة ودفع رواتب لم تتماشى مع االتفاقية. 
ــود اتفاقية جماعية  ــكو واليم بعدم وج ــت كوس اعترف
ــع نقابات هونغ  ــتعداد لتوقيع اتفاقية م وانها على اس

كونغ.
ــات هونغ كونغ  ــاور مع نقاب ــت نقابة الـFSU بالتش قام

وأعربوا عن عدم قبولهم بذلك.
ــاً للتفاوض إذ  ــاك وقتاً كافي ــن احلظ فقد كان هن وحلس

www.itfseafarers.org

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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ــبب غزارة األمطار  ــغ احلمولة كان بطيئاً بس أن تفري
ــحنة جديدة من األخشاب،       ــبب توقع وصول ش وبس
ــات لم يتم التوصل  ــبوعني من احملادث ولكن وبعد أس

إلى نتائج مرضية.
ــار إال مقاطعة  ــه أي خي ــم يعد ل ــرر انه ل ـــFSU ق ال
ــون وهم أعضاء في  ــفينة. عمال الرصيف احمللي الس
ــال النقل الدمناركي AKT  أظهروا دعمهم  نقابة عم

وتوقفوا عن حتميل السفينة. 
ــك املقاطعة تأثيراً فورياً إذ وافق املالك على  وكان لتل
تغطية السفينة باتفاقية ITF جماعية ودفع رواتب 

متأخرة للطاقم بقيمة 99،289 دوالر أمريكي.
ــرين أول 2008،  ــع على االتفاقية في 23 تش مت التوقي
حيث بعدها قامت نقابة الـFSU وبدعم من زمالئهم 
ــفينة ظهر  ــال الرصيف برفع املقاطعة عن الس عم
ــعاً من الوقت  ــا زال هناك متس ــوم حيث م ــك الي ذل
ــة في 27  ــت املبالغ املالي ــفينة. وصل ــل الس لتحمي
ــب املتأخرة للطاقم  ــرين األول حيث مت دفع الروات تش
ــان اورن والذي مع  ـــITF ج ــور مفتش ال ــك بحض وذل

زميله ساميو نورمبي تابعوا القضية منذ بداياتها.

ــارة  لبح ــب  روات ــة  اتفاقي
استونيون

ــتوني  ــارب الـ2000 بحار أس ــتفيد ما يق ــوف يس س
ــب مدتها 3 أعوام وذلك بعد احملادثات  من صفقة روات
ــركة التوظيف  ــة ما بني نقابتهم وما بني ش الطويل

املتعددة اجلنسيات.
ــتونية  ــتقلون االس ــة رجال البحر املس ــت نقاب متكن
)ESIU( والتابعة للـ ITF وهي متثل البحارة العاملون 
على منت سفن تولينك غروب من التوصل إلى اتفاق 
خالل املفاوضات والتي بدأت في كانون الثاني 2008.

ــي الراتب  ــار زيادة ف ـــ2000 بح ــة منحت ال الصفق
ــوف يتبعها  بقيمة 25% وذلك في أيلول املاضي ، وس
ــادة أخرى بقيمة%6  ــادة بقيمة 9% في الـ2009 وزي زي

في سنة 2010.
العمال والذين تزيد خدمتهم عن 4 و 9 سنوات سوف 
ــم منحة إضافية بقيمة 5 و %10  يتم أيضاً إعطائه

على التوالي وذلك اعتباراً من 1 نيسان 2009.
ــراب حتذيرية في  ــاعة إض ــل لالتفاق بعد س مت التوص
ــني عاصمة  ــارات في تال ــف 4 عب ــث مت توقي 4 آب حي
ــاعة  ــراب تضامني ملدة س ــق ذلك إض ــتونيا وراف اس
ــتوكهولم في  ــنكي في فنلندا و س في موانئ هلس

السويد.
ــركة سوف  وقال رئيس الـ ESIU : "اننا ندرك أن الش
ــنوات الثالث  ــظ على الوظائف واملدفوعات للس حتاف
القادمة " وأضاف "هذه الزيادة سوف تزيد من حماس 
ــوف حتسن من مستوى  ورغبة املوظفني وبالتالي س
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  ITFالطاقم حصل على 100،000 دوالر مبساعدة الـ

الفوز بالدفع بعد اضراب فينيدكت
ــن املطالبة بدفع رواتب  ــن بحارة اوكرانيون م متك
ــاًء على  ــراب بن ــد قيامهم باض ــي بع ــر رجع بأث
ـــITF في تركيا مظفر  ــة الـITF . مفتش ال نصيح

سيفيليك يشرح احلدث .

ــفينة  ــاعد قبطان س 3 حزيران z 2008 : قام مس
ــال بالـITF بينما كانت  فينيدكت التجارية باالتص
ــس متجهة إلى  ــق دار دانيل ــفينة تعبر مضي الس
ــاك 13 اوكرانياً  ـــITF ان هن ــث اخبر ال ــيا . حي روس
على منت السفينة لم يتم دفع رواتبهم ملدة أربعة 
ــهور وتقدر بـ 100،000 دوالر أمريكي لقد طلبوا  ش
ــال حتى  ــا على اتص ـــITF . بقين ــن ال ــاعدة م املس
ــطنبول قمت بنصح الطاقم  وصلت السفينة إس

بأال يغادروا البوسفور وأن يرسوا وينتظروا هناك.

ــطنبول وارسى  ــفينة اس z 7 حزيران: وصلت الس
ــى الطاقم  ــفينة . وضغط املدير عل ــم الس الطاق
ــم رفضوا منتظرين  ــتمروا باالبحار ولكنه كي يس

زيارتي.

ــد ثالثة أيام عاصفة قمت بزيارة  z 10 حزيران: وبع
ــفينة وبرفقتي محامي حيث التقيت بالفريق  الس
على منت السفينة . وحضرت القنصلية االوكرانية 
ــاعدة بالترجمة . وقمت بشرح بعض احللول  للمس
ــل هذه احلالة . وبعد األخذ ببعض االعتبارات قرر  ملث
ــم اإلضراب . وقام محامي تركي بجمع وثائق  الطاق
قانونية وذلك لتقدميها للمحاكم التركية من اجل 

احتجاز السفينة بسبب عدم دفع الرواتب .

ــاالً على  ــفينة م ــران: عرض وكيل للس z 11 حزي
ــوا ادخاله الى  ــروا ولكنهم رفض ــم كي يبح الطاق

ــفينة. قام الوكيل بطلب مساعدتي ليتمكن  الس
ــوية وقام  ــفينة . صعدنا س ــن الصعود الى الس م
ــث  ــان. حي ــي للقبط ــاء 50،000 دوالر امريك بإعط

احتفظ باملال بوجود شهود والطاقم.

z 12 حزيران: اتصل بي القبطان واخبرني ان املدير 
يضع الضغوطات ويطلب مني االبحار باجتاه روسيا 
على الفور ويقول ان بقية املبلغ سوف يدفع هناك. 
قمت باالتصال مع مؤجري السفينة حيث ابلغوني 
ــم قاموا بانهاء اتفاقهم مع املدير ، وقام مؤجر  بانه
ــمل طريقة الدفع  ــدم بعرض يش ــفينة بالتق الس
ــفينة  ــمل العرض على ان تبحر الس للطاقم. ويش
ــيا حيث سيتم دفع املبالغ املتبقية على  باجتاه روس
ــفينة عند وصولها امليناء. قمنا مبناقشة  منت الس
العرض ولكننا قررنا التقدم بعرض آخر . حيث طالب 
ــتحقاتهم في اسطنبول  الطاقم بدفع كامل مس
وان تعطيهم الشركة رسالة ضمان لدفع رواتبهم 
ــوف نتجه باجتاه روسيا.  القادمة واذا ما مت ذلك فس
ــك تقدمي  وقمت بتحذيرهم بأننا اصبحنا على وش
ــفينة  ــذ حكم بحجز الس ــة واخ االوراق للمحكم

وذلك سوف يستغرق احملكمة اشهراً عدة.

z 14 حزيران: قام وكيل جديد للسفينة باالتصال 
ــب الغير  ــزون لدفع الروات ــم جاه ــي وابلغني انه ب
ــك ما مجموعه 98،478 دوالر امريكي. مدفوعة وذل

استلم القبطان والطاقم رسالة ضمان من املالك. 
ــيا  ــى االبحار الى روس ــك الطاقم عل ــق بعد ذل واف
وبعد ثالثة ايام قام بعض اعضاء الطاقم مبهاتفتي 
وابلغوني انهم استلموا باقي مستحقاتهم املالية 

نقداً.
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“ النقاب��ات قام��ت بالتظاه��ر 
وعمل مسيرات سليمة، وضغطت 
عل��ى الحكومة وادلت لوس��ائل 
االع��الم بموج��ز ع��ن قضية 
البحارة . تم اخي��راً اطالقهم 
في اواخر تشرين الثاني 2008 
احتجازه��م  ت��م  ان  بع��د 

لشهرين”. 

اخلدمات على العبارات.
ــدم تعبر عن  ــت للموظفني االق ــادة التي اعطي والزي
ــاً وعدت ادارة  ــم وخبراتهم . وايض ــر ملهاراته التقدي
ــرى والتي  ــاكل االخ ــاد حلول للمش ــركة بايج الش
ــات. لقد كان  ــى طاولة املفاوض ــا الـESIU عل ابرزته

ذلك نصراً لنا جميعاً ".
ــتيفن  ــق املالحة البحرية في الـITF س واضاف منس
كوتون قائالً : "على كال الطرفني املباركة لبعضهما 
البعض على هذا االجناز االيجابي، واننا ايضاً مسرورون 
ليس فقط الن الـ ESIU قد حققت هذه املكتسبات 
ــبة العضوية  ــن ايضاً النها زادت نس العضاءها ولك

لديها اثناء املفاوضات".

ــاء طاقم  ــبيل اعض ــالء س اخ
سفينة مختطفة 

ساعدت نقابات تابعة للـITF بالضغط الخالء سبيل 
22 بحار على منت سفينة اختطفت من قبل قراصنة 

صوماليون السنة املاضية. 

اشتركت نقابتان تتبعان للـITF وهما نقابة البحارة 
ــة البحرية  ــة )NUSI( ونقابة املالح ــة الهندي الوطني
ــبيل البحارة  ــل اخالء س ــة بالضغط من اج الهندي
ــلوت فولود ،حيث أن 18 منهم  ــفينة س على منت س

من الهنود. 
ــيرات سلمية  قامت النقابات بعمل مظاهرات ومس
وضغطت على احلكومة وأدلت لوسائل االعالم مبوجز 
ــة البحارة. مت اخيراً اطالق البحارة في اواخر  عن قضي
ــرين الثاني 2008 بعد ان مت احتجازهم لشهرين.  تش
ــى عائالتهم  ــاء الطاقم ال ــة من اعض انضم خمس
ــي مومباي، وتبعهم بعد ذلك بقليل بقية الطاقم  ف
ــاً بقية الطاقم الى  ــدي الى دلهي. وانضم ايض الهن

عائالتهم في جنوب شرق آسيا. 
السكرتير العام للـNUSI السيد عبد الغني سيراجن 
قال :"اننا ممتنون الطالق سراح كل البحارة. وان جهود 
ــري والتي اجتمعت  ــحن البح االخوة في قطاع الش

وتضامنت معاً لهي جديرة بالشكر والثناء". 

حتصيل رواتب لطاقم فلبيني

ــيلفر  س ــفينة  الس ــنت  م ــى  عل ــي  فلبين ــم  طاق
ــلم رواتب متأخرة ومتت اعادتهم  كونستيليشن تس
ــى اوطانهم من كراون ويل في بريطانيا بعد نضال  ال

طويل للحصول على الرواتب املتأخرة.
ــزاع اتفاقية مقبولة  ــاعد الـITF الطاقم على انت س

لتسوية املدفوعات وذلك في 16 شباط 2009 .
ــهرين بينما كانوا في  ــام الطاقم باالضراب ملدة ش ق
املياه االسكتلندية ، ولكنهم رسوا فيما بعد في فول 
ــديد في االمدادات  ــي بريطانيا، وبتناقص ش ماوث ف
ــا كانت تناقش مدفوعاتهم بأثر رجعي وتناقش  بينم

درس للبحارة

ــتطيع تقدمي  ــارة ، اال ان هناك بعض القضايا التي ال نس ــات عديدة وناجحة للبح ــن ان الـITF قام مبطالب ــم م بالرغ
ــبيل املثال أرملة البحار الفلبيني والتي كتبت للـITF طالبة املساعدة، حيث كان زوجها  ــاعدة فيها . فعلى س املس

يعمل بعقد ملدة تسعة اشهر على منت سفينة تعمل مبحرك . 
ــعر البحار بتوعك. ابلغ نائب القبطان عن وضعه الصحي وحتى انه طلب انهاء  ــهر من بدء العقد ش بعد اربعة اش
ــار لم يصر على  ــار ليس جاداً وإما ان البح ــب القبطان اعتقد ان البح ــول طلبه . إما أن نائ ــن لم يتم قب ــده ولك عق

طلبه.
ــرة الى  ــى البحار مطلقاً اي فحص طبي واكمل عقده وفي اليوم التالي لوصوله البيت قام بالذهاب مباش ــم يتلق ل

مستشفى محلي، فتم تشخيصه بافراط الغدة الدرقية عنده. 
واثناء فترة عالجه اصابه مرض آخر ومات بعد مغادرته السفينة بشهرين ومت دفع كافة نفقات عالج البحار وترتيبات 
ــركة طالبني منهم دفع بعض املال  ــاعدة نقابة تابعة قام الـITF بالتحدث للش الدفن من قبل البحار وعائلته. ومبس

كهبة ألرملة البحار والعائلة ولكنه لم يتلقى اي رد.
ــخيص من قبل  ــعر جدياً بتوعك صحي هو االصرار على التش ان الدرس الذي يتوجب على البحار تعلمه عندما يش
ــن رفع قضية اهمال اذا ما كان  ــمي ومكتوب . ففي قضايا مثل هذه فانه من املمك ــكل رس دكتور، قم بالطلب بش
ــركة .  ــيئاً مكتوباً فانه من الصعب اثبات االهمال من قبل الش البحار قد تقدم بطلب خطي . ان لم يكن هناك ش

تستطيع الشركة وبسهولة االنكار بان البحار قد طلب املعاجلة الطبية او اعادته الى بلده. 

البحارة االستونيون املضربون
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ــن حالة  ــى البحث ع ــد عل ــة تؤك ــة حتذيري قص
 ITF ــش الـ ــار يرويها مفت ــل االبح ــفينة قب الس

الياباني فوساو اوهوري.

ــفينة قبالة  ــت س ــون الثاني 2008 رس ــي 1 كان ف
ــان ، وهبت هناك  ــمال الياب ــواطئ جزيرة في ش ش
ــرارة -20 درجة  ــة اذ بلغت درجات احل ــة ثلجي عاصف
ــفينة ولكن  مئوية ، حاول الطاقم اعادة تعومي الس

ذلك كان مستحيالً.
لم يجد حرس السواحل الياباني )JCG( اي اصابات 
ــفينة . ولكن  ــوا الس ــم بأن يترك ــوا الطاق ونصح
ــفينة  ــاء على منت الس ــروا على البق ــم اص الطاق
ــب الطعام  ــا. وقاموا فقط بطل ــني حتريكه محاول
ــباط قرر  ــواحل . في 6 ش ــراب من حرس الس والش
ــى واكاناي في  ــفينة ووصلوا ال ــرك الس الطاقم ت

هوكايدو.
ــدمي العون لهم  ــاك من اجل تق ــت الطاقم هن قابل
ــا رواتب  ــم و حل اي قضاي ــى اوطانه ــم ال الرجاعه
ــرة  ــت اربعة اوكرانيني وعش ــا قابل ــرة. عندم متأخ
ــفُت ان اسم السفينة  روسيني من الطاقم اكتش
ــجلة  كان ديربنت ولم يكن عليها علم: كانت مس
في كمبوديا وقد انتهى تسجيلها منذ ستة اشهر 
وال زالت السفينة تقوم برحالت جتارية ما بني كوريا 
ــرطانات  ــماك والس ــيا وتقوم بتحميل االس وروس

البحرية.

ــوا ان لهم رواتب متأخرة  الطاقم االوكراني أفصح
ــم يدفع لهم  ــارب 65،000 دوالر امريكي اذ ل ــا يق مب
ــادرة اليابان  ــهر، وانهم يرغبون مبغ الكثر من 14 ش
ــاً اكدوا  ــي ايض ــذ رواتبهم. الطاقم الروس بعد اخ

انهم لم يستلموا رواتبهم لعدة اشهر.
ــا نزل الطاقم في مرافق عامة في واكاناي قام  بينم
فريق تفتيش ياباني تابع للـ ITF بعمل اتصاالت مع 
الوكيل االداري في كييف في اوكرانيا، ومع السفارة 
االوكرانية والروسية في اليابان، ومع الوكيل احمللي، 
ــي الـ ITF في اوكرانيا وكوريا  والـ JCG، ومع مفتش

وكذلك مع الـ ITF في لندن.
 )v&v(ــفينة ــا على عنوان مالك الس وايضاً حصلن
في موسكو وعلى عنوان مشغل السفينة تتكس 
ترايدينغ في كوريا وطلبنا منهم ان يدفعوا الرواتب 
املتأخرة للطاقم وان يدفعوا ايضاً تكاليف عودتهم 
ــركة قد  ــال ان الش ــر ان املالك ق ــم. غي ــى بالده ال
ــتحيل  ــكت على االفالس لذلك فإنه من املس اوش
ــفينة او اجور الوكيل او  ان تدفع تكاليف انقاذ الس
ــم املتأخرة ، ولم  ــكن الطاقم او رواتبه تكاليف س
يحدد موقعه وال متى سيصل الى اليابان ، املشغل 
ــت  ــؤولية املالك وليس ــرر القول انها مس فقط ك

مسؤولية املشغل.
ــادة  ــة إلع ــاد طريق ــوا ايج ــواحل حاول ــرس الس ح
ــق احلكومة اليابانية .  الطاقم الى ديارهم عن طري
ــك بلغت التكاليف ما يقارب 200،000 دوالر  عند ذل

ــة زيت الوقود من  ــي مبا في ذلك تكاليف ازال امريك
ــفينة. كان على حكومة البلدية املصغرة دفع  الس
تلك املبالغ الكبيرة ولكنهم ليسوا على استعداد 

لدفع املزيد.
ــفارات االوكرانية  في ذلك احلني قمت مبخاطبة الس
والروسية في طوكيو طالباً منهم ان يجعلوا املالك 
يدفع تكاليف عودة الطاقم الى بالده ، ودفع الرواتب 
املتأخرة وتكاليف انقاذ السفينة. الطاقم االوكراني 

ايضاً ارسل عريضة استرحام لسفارتهم.
وأثمرت جهودنا : اعيد الطاقم االوكراني الى بلدهم 
ــباط عن طريق دولتهم والطاقم الروسي  في 14 ش

متت اعادته في 19 شباط بقارب خلفر السواحل.
ــم يجب. ومت ترك  ــال باملالك ولكنه ل ــت االتص حاول
ــاك : كان ال بد من تفكيكها  ــفينة ديربنت هن الس

وازالتها على نفقة احلكومة احمللية.
ــم عن  ــث الطاق ــة بح ــرز اهمي ــة تب ــذه القضي ه
ــا عن طريق  ــل االبحار وذلك ام ــفينة قب حالة الس
 ITF ـــ ال ــة  ــى صفح ال ــول  الدخ او  ــيس  االكواس

االلكترونية/ قسم البحارة.
ــفينة مثل سنة  ــوف يجدون معلومات عن الس س
ــفينة، واسم  البناء، واحلمولة االجمالية، ونوع الس
ــجل السفينة PSC، عدد  وعنوان املالك واملدير، وس
ــيات اعضاء الطاقم، واذا ما كانت السفينة  وجنس

مشمولة باتفاقية ITF جماعية أم ال ؟.
مبجرد ادخال اسم السفينة او رقم الـIMO فبإمكان 
ــاك خطورة او ان  ــوا اذا ما كان هن ــم ان يعرف الطاق

ظروف العمل ليست مناسبة على السفينة.
  www.equasis.org ادخل على

 www.itfseafarers.org أو

“ الش��ركة أوش��كت على االفالس، لذلك فإنه من المستحيل دفع 
تكاليف انقاذ الس��فينة او اجور الوكيل او تكاليف سكن الطاقم 

او رواتبهم المتأخرة ”.

طاقم ديربنت عائداً الى بالده

ملاذا يتحتم عليك دائماً ان تبحث في حالة السفينة ....
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تكاليف عودتهم الى بالدهم. 
ــي مياه  ــا كانوا ف ــدى الطاقم بينم ــام ل ــد الطع نف
ــدادات طارئة من بعثة  ــم تلقوا ام كورنيش، ولكنه

البحارة احمللية .
ــيد  ــق الـITF في اململكة املتحدة وايرلندا الس منس
ــع ما هي  ــركة كي تدف ــكار الحق الش ــوري مكفي ن
ــوية نهائية مبا يقدر  ــم، وايجاد تس مدينة به للطاق
ــب متأخرة منذ متوز  ـــ 240،000 دوالر امريكي كروات ب

2008 حيث مت دفعها في 16 شباط .
ــن في فول  ــيلفر كونستيليش ــفينة س بقيت الس
ــم بحارة هندي جديد  ــاوث من اجل االصالح وبطاق م
ــات تابعة للـ ــرى تقوم نقاب ــدده 21 . من جهة اخ ع
ــل اتفاقية جماعية  ــي هونغ كونغ مبتابعة عم ITF ف

لتغطية السفينة.

ــة يخرج عن  ــد القرصن تصاع
السيطرة

ان حياة وارزاق البحارة أصبحت وبازدياد مهددة باخلطر 
بسبب اعمال القرصنة خالل السنة املاضية.

ــر هذا العدد كان عدد حاالت القرصنة التي  عند نش
 /)IMB( مت االبالغ عنها ملكتب املالحة البحرية العاملي
ــنة 2008 ما يقارب الـ  مركز االبالغ عن القرصنة لس

200 حالة. 
ــيا هي النقاط  ــال ونيجيريا واندونيس ــى الصوم تبق

االكثر سخونة مبا يتعلق بالقرصنة.
ــام 2008  ــالغ عنها ع ــي مت االب ــة الت ــال القرصن اعم
ــفينة واختطاف 31  ــى 115 س ــود ال ــملت الصع ش

سفينة واطالق النيران على 23 سفينة.
ــي مت اخذهم كرهائن 581 حيث  بلغ عدد االطقم الت
ــل 9 منهم وفقد 7 من املفترض انهم ماتوا . مدير  قت
ــنت بوتينغال موكوندان قال : "ان ازدياد  الـ IMB الكاب
ــتوى العنف يسببان  عدد حاالت القرصنة وزيادة مس

قلق كبير لقطاع الشحن ولكل املالحة البحرية.
لقد زادت وبشكل ملحوظ نوعية الهجمات والعنف 
ــن واملبالغ التي  ــك الهجمات وعدد الرهائ املرافق لتل

تدفع كفدية الطالق سراح السفن".
ــون لها عواقب  ــوف يك ــوارث القرصنة هذه س ان ك
ــر الواضح  ــداً عن اخلط ــارة وبعي ــة على البح وخيم
ــل الفدية فإن ازدياد  ــن اخذ البحارة كرهائن من اج م
ــر أيضاً على  ــفن قد يؤث ــى مالكي الس ــة عل الكلف

التوظيف وعلى معدالت االجور. 
ــارات ابعد  ــلك مس ــفن الن تس اضطرت بعض الس
وذات تكلفة اكبر لتجنب نقاط القرصنة الساخنة.

ــذه التكاليف  ــت ، بعض ه ــني ارتفع ــاط التأم اقس
ــا يتعرض  ــن رمب ــتهلك ، ولك ــا املس ــوف يتحمله س

العمال للخطر أيضاً.

ــروف كثير  ــة ظ ــنة املاضية مبناقش قام الـ ITF الس
ــم للحصول على حقوق  من البحارة، بحيث تخوله
ــول عائالتهم  ــر والتأكيد على حص ــات اكث ومدفوع
على تعويضات في حالة الوفاة عند مرورهم بخليج 
ــاخنة ولكن ال بد  عدن والذي يعتبر نقطة قرصنة س
ــع الهجمات في املراحل االولى، لذلك  من التعامل م
ــمة من اجليوش ملعاجلة  طالب الـ ITF بإجراءات حاس

مشكلة القرصنة. 
ويطلب من اسلحة البحرية مطاردة السفن االصلية 
ــدالً من اخذ موقع  ــت منها الهجمات ب التي انطلق

دفاعي فقط.

تعويض بحار بدل عجز بقيمة 
76،000 دوالر امريكي

ساعد الـ ITF بحاراً ليفوز ببدل عجز والشكر للعمل 
املنسق ما بني اليابان وتشيلي.

ـــITF  في  ــق ال ــون الثاني 2008 تلقى منس ــي كان ف
ــيتا مكاملة هاتفية  ــيد سوهجي ياما ش اليابان الس
من مفتش الـITF  في تشيلي السيد لويس فياللون. 
ــفينة  ــبالدو ليون وهو على منت س ُجرح البحار نيس
ــد نيتاكا مارو والتي حتمل العلم الياباني وذلك  الصي
ــراً من  ــى البحار تقري ــد تلق ــران 2007 . لق ــي حزي ف
ــتلم  الدكتور يبني انهاء عمله كبحار ولكنه لم يس

اي شيء من الشركة املالكة نيسوي للشحن.
ــاورات مع نقابات  ــي اليابان بعمل مش قام الـITF  ف
البحارة اليابانية واتخذ قراراً مبساندة ليون . كما قام 
ــات كاملة عن طريق  ــيتا بتزويد ليون مبعلوم ياما ش

فياللون.
التقى ليون ونيسوي للشحن من اجل ايجاد تسوية 
ــوء احلظ  ــيلي في 28 كانون ثاني 2008 . ولس في تش

ال�ITF يطلق صفحة إلكرتونية بلغات 
خمتلفة

ــة بالبحارة  ــة املتعلق ـــITF االلكتروني ــة ال صفح
ــك الصدور بثالث لغات جديدة. الصفحة  على وش
ــوف تتوفر  ــة www.itfseafarers.org س االلكتروني
ــية واالسبانية مع نهاية  باللغات الصينية والروس

العام 2009 .
َمت لتكن "محطة  صفحة البحارة االلكترونية ُصمِّ
ــض النظر عن  ــارة في اي مكان وبغ واحدة«" للبح

مستوى مهاراتهم احلاسوبية.
اللغات اجلديدة سوف متكن البحارة من حول العالم 
ايجاد املعلومات واالتصال مع الـITF ومع بعضهم 
ــهولة. وملزيد من املعلومات عن صفحة الـ بكل س

ITF / البحارة االلكترونية انظر صفحة 40.

معلومات جمانية حول السفن 
متوفره على اإلنرتنت

ــفينة التي  ــل ترغب مبعرفة املزيد عن الس ه z  
تعمل عليها؟

ــفينة التي  ــد أن تعرف إذا كانت الس هل تري z  
ــاه بإتفاقية جماعية للـ تعمل عليها مغط

ITF ؟
هل تريد معرفة سجل السفينة التي تعمل  z  

عليها من ناحية األمن والسالمه؟ 

www.equasis. ــم، فرمبا ترغب بزيارة املوقع التالي إذا نع
ــفن. يوفر  ــن املعلومات اجملانية حول الس ــد م org للمزي
هذا املوقع معلومات يسهل الوصول اليها عن السفن، 
تشمل معلومات عن ملكية السفن، مفتشي سلطات 
ــمل على معلومات مهمه  مراقبة املوانئ PSC كما تش
ــول اإلتفاقيات  ـــITF تتضمن تفاصيل مهمه ح حول ال
ــفن،  ــول الوضع على منت الس ـــITF ح ــي وقعتها ال الت
ــجلني لديها،  ــدث قائمة للبحارة املس ملخص حول أح

تاريخ وموقع آخر زيارة للمفتشني.
ــوى  ــول على هذه املعلومات، ما عليك س إذا أردت احلص
ــك احلصول على  ــع، عندها ميكن ــجيل داخل املوق التس

معلومات مفيدة ومجانية بأي وقت.

كيفية التسجيل
z www.equasis.org إذهب الى موقع

إختر كلمة "تسجيل" في أعلى الشاشة z 
إذا كنت موافقاً على شروط اإلستخدام إختر كلمة  z 

"موافق"
ــر  ــجيل، اختر كلمة الس ــوف يظهر منوذج التس س z 
ــد  ــك، البري ــمك، عنوان ــل اس ــتخدم، ادخ ــم املس واس

اإللكتروني وأي معلومات اخرى.
ــعار بإن  ــوف تتلقى اش عند إكمال هذه اخلطوات س z 
ــتخدام  ــه، وعندها ميكنك البدء باس ــك قد مت قبول طلب
ــدة وقيمة حول  ــى معلومات مفي ــع للحصول عل املوق

السفن.

كيفية استخدام هذه اخلدمة
ــفينة عن طريق االسم، الرمز أو  ميكنك البحث عن الس
ــة، عندما تبحث عن  ــة املالحة الدولي الرقم في منظم
ــوف تظهر الصفحة الرئيسية التي حتتوي  ــفينة، س س

على:
ــنة  ــم، النوع، العلم، س ــفينة: االس معلومات الس z 

الصنع
معلومات االدارة: تفاصيل حول مالك السفينة z 

تصنيف السفينة z 
ادارة السالمة واألمن z 

z معلومات التأمني

حيث ميكنك اإلختيار من القائمة أعاله:
التوثيق واملصادقة

التفتيش: مفتشي سلطة مراقبة امليناء PCS، العناصر 
البشرية ملفتشي السلطة، منظمة العمل الدولية، الـ

ITF ...الخ

تاريخ: العلم، ملكية السفينة ...الخ
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باختصار

غراهام مكالرين وهو مفتش الـITF في نيوزلندا يجد طاقمًا مسروًا وقانع على سفينة 

IVS تايت سنغل .

سفينة سعيدة

مت  عندما  احلالة  كانت  كما  املشاكل  على  دائماً  يعثرون  ال  املفتشون 
التفتيش على الـIVS نايت سنغل في ميناء تيمارو جنوب نيوزلندا.

املفتش صعد الى منت السفينة في آب املاضي ولم يجد اي مشاكل 
املمر  تشبيك  عدا  )ما  العمل  ظروف  او  الرواتب  مثل  السفينة  لدى 

والذي بحاجة الى اعادة تربيط(.
الصورة اعاله ملفتش الـITF  في نيوزلندا غراهام مكالرين )يرتدي سترة 
تيمارو  في  النيوزلندية  البحرية  املالحة  نقابة  فرع  ورئيس   )  ITFالـ
الكابنت  ويتحدثان مع  السفينة  يفتشان  السيد كيفني فوردي وهما 

والضباط والطاقم.
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باختصار

ــى تعويض بدالً عن  حصل مهندس فلبيني عل
ــن خمس  ــل اكثر م ــه حصل قب ــرٍح في عين ج
ــنني. باكيتو كان يعمل كمهندس ثاني على  س
ــفينة شحن في  ــجلة كس ــفينة مس منت س

هونغ كونغ عندما اصيب عام 2003.
ــب منه من قبل القبطان  في 3 ايلول 2003 طل
ــع كبير  ــاون م ــلم بالتع ــة الس ــالح ميمن اص
ــني  ــاول كبير املهندس ــا ح ــني . عندم املهندس
ــلم مبطرقة  ــة ملتوية من الس ــح قطع تصحي
حديد تطايرت قطعة معدن وضربت باملهندس 
ــببة فقداناً كامالً بالنظر في عينه  الثاني مس

اليمنى، وكان عمره 54 سنة في ذلك الوقت .
ــي ادارة توظيف  ــع عقده ف ــد وق ــو ق كان باكيت
ــة )POEA( والتي  ــارج البالد الفلبيني العمال خ
ــارة الفلبينيون .  ــظ حقوق البح ــي الى حف ترم
ــيطر على  وذلك يعني ان القانون الفلبيني يس
ــة وبالتالي فان اخلالفات يجب  العالقة التعاقدي
ان حتكم في الفلبني كما انها حتدد اقل تعويض 
ــي حالة االصابة او الوفاة.  ميكن دفعه للبحار ف
ــر حتكم  ــروط ومعايي ــا ش ـــPOEA "لديه ان ال
ــفن  توظيف البحارة الفلبينيون على منت الس

عبر احمليطات" وهي تنطبق على عقد باكيتو.
ــفن توقيع اتفاقيات  ــه ملن الدارج ملالكي الس ان
مع البحارة الفلبينية، االولى تتماشى مع منوذج 
الـPOEA كي تلبي احتياجات البحارة، والثانية 
لتغطية االحتياجات القانونية االخرى. في هذه 
القضية وباالضافة الى عقد الـPOEA والذي مت 
توقيعه في الفلبني فقد مت التوقيع ما بني مالك 
ــم  ــو على عقد آخر حتت اس ــفينة وباكيت الس
ــماء الطاقم" تتطابق مع  "اتفاقية وقائمة باس
ــذا النحو فإن بنود  ــني هونغ كونغ . وعلى ه قوان
ــي كال االتفاقيات الـ ــد باكيتو قد وجدت ف عق

POEA وعقد هونغ كونغ.

املطالبة بالتعويض
ــض بدالً عن  ــة بالتعوي ــدأ اول مطالب ــو ب باكيت
خسارته ومعاناته في الفلبني وذلك طالباً البدء 
ــة عالقات العمل  ــراءات التحكيم امام جلن باج
ــرين الثاني 2003 . وفي  الوطنية وذلك في 5 تش
ــي عيني )مبعنى  ــراء ادميرال ــت الحق بدأ باج وق
ــمها رينبوجوي وذلك  ــفينة( واس آخر، ضد الس
في سنغافورة في الـ 30 من كانون االول 2003.

ــحب  في 15 كانون الثاني 2004 قام باكيتو بس
ــي هذه االثناء قام  ــواه املقامة في الفلبني. ف دع
مالك السفينة باملطالبة بتعليق االجراءات في 
سنغافورة بناًء على عدة اسباب. اقتنع مساعد 

التسجيل بتعليق االجراءات في سنغافورة.

ــتأنف باكيتو احلكم ولكن استئنافه رفض  اس
ــتأنف  ــة احملكمة. وبالرغم من انه اس في جلس
ــاعد  ــتئناف اال ان قرار مس ــدى محكمة االس ل

التسجيل ما زال نافذاً.
ــاذ اجراءات  ــدأ باتخ ــلم ، ب ــو لم يستس باكيت
ــغ كونغ وذلك في  ــة بالتعويض في هون مطالب
آب 2005 بينما بدأت شركة الشحن التحكيم 
ــول 2005 . باكيتو كان  ــي 23 ايل ــي الفلبني ف ف
ــام بالتقدم  ــة صعبة لذلك ق ــروف مالي مير بظ
ــن دائرة  ــة م ــاعدات قانوني ــى مس ــل عل وحص
املساعدات القانونية في هونغ كونغ. ممثلني عن 
ــغ قاموا بالترافع  ــات البحارة في هونغ كون نقاب

كمحامني للمساعدة .

شركة الشحن تعلق االجراءات
رداً على اجراءات باكيتو تقدمت شركة الشحن 
ــراءات التي تقدم بها البحار.  بطلب تعليق االج
ــاً ان مطالب البحار يجب  ــركة ايض وقالت الش
ــاك جزء من عقد الـ ــع للتحكيم. وهن ان تخض

ــات والنزاعات  ــي حالة املطالب POEA يقول:"ف
ــذا فانه على  ــن عقد التوظيف ه التي تنتج ع
ان  ــة  جماعي ــة  باتفاقي ــمولني  املش ــراف  االط
يقوموا بتسليم مطالباتهم الى جهة حصرية 

قضائية من اجل التحكيم التطوعي ".
ــال ان مطالبة  ــة املقاطعة ق ــي محكم "قاض

 ECO ــض املوظفني ــون تعوي ــار تتبع لقان البح
ــن التوظيف، ومبعنى   ــت مطالبة ناجتة ع وليس

آخٍر: هي ليست مطالبة بسبب العقد".
ــبة للـECO فإن التعويض يدفع لطاملا  وبالنس
ــخص املصاب موظفاً ووقعت االصابة  كان الش
ــة البحار في هذه  ــاء فترة وظيفته . ومطالب اثن
ــم لذلك فان  ــود التحكي ــع حتت بن ــة ال تق احلال
 ECOــق القانوني واخملول له من الـ البحار له احل
ــب العمل كان  ــاً . وصاح ــم كونه موظف بحك

مخطئاً بتعليق هذه االجراءات .
ان  ــى  ال ــي  القاض ــص  2006خل ــران  حزي ــي  ف
محكمة املقاطعة هي احملكمة اخملتصة حصراً 
باملطالبات املتعلقة بالـECO وبغض النظر عن 

وجود اتفاقية حتكيم بني االطراف.
ــه يجب ان  ـــECO ان ــة مبطالبة ال ــزة اخلاص املي
ــة وبالتالي فان  ــي محكمة املقاطع يبت بها ف
مطالبة البحار يجب اال تعلق ويجب ان تخضع 

للتحكيم .
ــحن بتقدمي  ــركة الش ــتمرت ش ــع ذلك اس وم
ــا ضد قرار قاضي  ــتئناف لدى احملكمة العلي اس

محكمة املقاطعة .
وسمح قاضي احملكمة العليا لالستئناف ورفض 

قرار قاضي املقاطعة .
ــراً بايقاف  ــدر القاضي ام ــباط 2007 اص في ش
ــار للتحكيم  ــراءات وحتويل مطالبات البح االج

. POEAوكما ينص عليها عقد الـ
ــل مرة  ــتئناف باكيتو قد فش ــم من اس وبالرغ
ــول على اذن  ــي محكمة التميز للحص اخرى ف
ــتئناف امام آخر محكمة استئناف اال ان  باالس
ــة هونغ كونغ  ــاعدة القانونية وعائل ــرة املس دائ
استمرت مبساعدة البحار واخيراً حصل على اذن 
باالستئناف لدى محكمة االستئناف النهائية.

ــوة لتعليق اجراءات  ــة ايدت ان ال توجد ق اجللس
ــان 2008  ـــ ECO لصالح التحكيم. في نيس ال
ــة التحكيم  ــى ان اتفاقي ــة ال ــت احملكم خلص
ونقاط االختصاص احلصري هي لصالح البحار. 
وهذا يعني ان باكيتو مستحق للتعويضات بناء 
ــني" ، وهذا نصر  ــى "قانون تعويضات املوظف عل

حلقوق البحارة .

بحار يفوز بمعركة استمرت 5 سنوات من اجل التعويض

حمادثات قانونية مطولة تتمسك باصدار مرسوم باستحقاقات تعويضات املوظفني

 “ قاضي محكم��ة المقاطعة قال إن 
مطالبة البحار تتبع لقانون تعويض 
الموظفين ECO وليست مطالبة 
ناتجة عن التوظيف ، وبمعنى آخر 
: هي ليست مطالبة بسبب العقد”.
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ه��ل تفك��ر يف القي��ام بإض��راب  z 
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، كما  ــط هذه النش ــم في وس هواتفه
ــد منوذج فاكس ص 30 . يجب عليك أن  يوج
تسعى ألخذ النصيحة محليا قبل اللجوء 

ألي إجراء.
في بعض البلدان يكون القانون ضدك وضد 
زمالئك العمال في حال أي إضراب صناعي، 
 ITFــوم ممثلي الـ ــوف يق وفي هذه احلالة س

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.

عمال الرصيف االيطاليون ال يقبلون املساومة في اجراءات األمن والسالمة

لم يكن اللقاء موفقاً.
ــا تابعت الـ ــون تابعوا املفاوضات كم احملامون املوكل

JSU املفاوضات اجلادة مع نيسوي للشحن . 
ــى اتفاق للبدء  ــي 20 آب 2008 توصلوا إل ــراً وف وأخي
ــني للتوصل إلى  ــيلي ما بني احملام مبفاوضات في تش
ــك قرر محامو  ــلت ، لذل ــل مبكر . املفاوضات فش ح

ليون التحضير للمحكمة . 
ــحن  ــوي للش الـITF واصل املفاوضات اجلادة مع نيس
ــوي  ــون االول 2008 وافقت نيس ــي 2 كان ــراً وف وأخي
ــحن على دفع مبلغ 76،000 دوالر امريكي لليون  للش
ــت به. وافق ليون على  تعويضاً عن االعاقة التي حلق

قبول القرار وشكر الـITF على مساعدتهم له.

نقابات ايطالية تعلن اإلضراب 
ــوت عمال  ــى م ــاً عل إحتجاج

الرصيف

ــا حديثاً  ــف في ايطالي ــات عمال الرصي ــت نقاب قام
باالضراب إحتجاجاً على ضعف امور االمان والسالمة 

ــلة من املوت  في اماكن العمل والتي ادت الى سلس
على موانئ البالد.

ــية  ــه نقابات املوانئ الرئيس ــراب الذي دعت الي اإلض
 FIlT- CGIl , FIT-CISl ــي  وه ــة  االيطالي
ــبورتي- وكلها تابعة للـITF - كان دافعه  ويويلترانس
سلسلة من احلوادث القاتلة. وكان منها موت عامل 
ــته رافعة  ــي والذي داس ــو فينيل ــف غيوليان الرصي
ــوت وقعتا في  ــبيزيا وحادثتي م ــي الس ــة ف متحرك

قطاع املوانئ منذ بداية كانون ثاني .
وفي بيان مشترك للنقابات قالوا : " انه ملن الواضح اننا 
ــالمة  نواجه حالة جدية طارئة مبا يخص االمان والس
ــباب دقيقة وراء  ــي املوانئ " . واضافوا:" هنالك اس ف
ــالمة في  ــوادث متعلقة مبعايير االمان والس تلك احل
ــد بتطبيقها منذ زمن  ــل والتي مت الوع ــن العم اماك

بعيد ولكنها لم تتحقق بعد ".
ــيد  ــال الرصيف في الـITF الس ــكرتير قطاع عم س
ــماح باملمارسات  فرانك ليز علق قائالً :" ال ميكن الس
ــات . للقوانني  ــى االرصفة وفي احملط ــر آمنة عل الغي
ــر تلعبه - يجب  ــات العاملية دور كبي ــة واالتفاق احمللي
ــدول املصادقة على وتطبيق اتفاقية منظمة  على ال
ــل العاملية رقم 152 وكذلك على مدونة قاعدة  العم

االمان والصحة في املوانئ . 
 ETFــه   االوروبي الـ ــتمر الـITF مع  ذراع ــوف يس وس
ــل الـIlO ومنظمة  ــل مع الهيئات الدولية مث بالعم
ــغلون العامليون جلعل  املالحة البحرية العاملية واملش

املوانئ اكثر أماناً.

 z ITFــار الـ ــر اخب ــالع على آخ ــك االط ميكن
ونشاطات احتادات العمال املتعلقة بالبحارة 

على :
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm
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زار  املفتشون ما مجموعُه  §  
العام  9,580 سفينة خالل 

. 2008

ــات  اتفاقي  § ITFـــ ال ــع  وق  
لظروف العمل في 31 دولة 

خالل العام 2008.

ــج عن حملة الـITF § ضد   نت
ــترجاع  ــالم املوائمة اس أع
ــن 18.8 مليون دوالر  أكثر م
متأخرة  ــب  ــي كروات أمريك
ــم  للطواق ــات  وكتعويض

خالل العام 2008.

ــي  ــش ف ـــITF  125 § مفت  لل
ــول  ح ــه  دول  45 ــئ  موان

العالم. 

، اتخذت    خالل العام 2008 §
 ،ITFــة للـ ــات التابع النقاب
ــارة، و طواقم يعملون  وبح
ــل أعالم  ــفن حتم ــى س عل

ــراءات مهنيه  ــة، إج املواءم
ــم حملة الـITF في 21  لدع

دولة في أربع قارات.

% من عمليات التفتيش  § 82 
ــفن أعالم  ــى س ــت عل كان
ــر  أنظ  (  FOC ــة  املوائم
ــة 25(، مع  ــة صفح القائم
ــك  ــى تل ــاص عل ــز خ تركي
ــجل  ــفن التي لها س الس

سيئ.

ــن مت  الذي ــارة  ــدد البح ع §   
ــات الـ ــم باتفاقي تغطيته
ITF عام 2008 كان 232,946    

)209,950 في 2007 ( .

ــفن التي تعمل مبعايير متدنية حملة الـITF ضد أعالم املواءمة والس

حق����ائ��ق وأرق�����ام للع������ام 2008
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باختصار

“حص��ل الطاق��م عل��ى دع��م هائل من 
الس��كان المحليين . وخالل بضعة أيام 
قام السكان المحليون باعطائهم طعاماً 

يكفيهم لشهر”  . 

ITFلم تدفع رواتبهم حتى تدخل الـ  Ap Lightطاقم سفينة الـ

ـــ ITF  يحقق فوزاً بـ 70،000   ال
ــح بحارة  ــي لصال دوالر امريك

روسيون 
ــيون رواتب بأثر رجعي بعد تدخل  ــتلم بحارة روس اس

الـ ITF   للمساعدة.
 في كانون ثاني 2007 قام كبير املهندسني على منت 
ــت باإلتصــال مع الـ  ــفينة التجارية اي بي اليـ الس
ــفينة غير أمنة وان الشركة مدينة  ITF  قائالً ان الس
  ITF ــراءات في الـ ــب . فريق أتخاذ االج للطاقم بروات
ــلوفينيا  ــيطرة في ميناء س قام باالتصال مبركز الس

وطلب تفتيش السفينة .
كان هناك الكثير من النواقص ومت احتجاز السفينة 
ــلطة امليناء . املالك قام بالترتيب إلرسال  من قبل س

السفينة إلى الورشة من اجل التصليحات . 
ــه قام الـ ITF  بالتفاوض مع املالك  وفي الوقت نفس
ــني واجرة عودته إلى  ــوص رواتب كبير املهندس بخص
ــوا  بالده. البعض اآلخر من الطاقم قرروا إن ال يتماش

مع قرار كبير املهندسني وآثروا البقاء .
ــن أعضاء طاقم  ــون ثاني 2008 قام عضو م  في كان
ــم يدفع له  ــها باالتصال قائالً انه ل ــفينة نفس الس
ــد مضى على  ــهر ، وكان ق ــة اش ــذ خمس ــه من راتب
ــة اإلصالح .وكانت  ــنه كاملة في ورش السفينة س

الشركة في أزمة مالية حقيقية . 

ــا بينما كانت  ــفنهم مت اعتقالها في تركي إحدى س
ــب لطاقمها.  ــت( مدانة بروات ــفينة الـ )اي بي الي س
ــابقاً بعد إجراء قامت به  ــفينة أخرى مت بيعها س وس

نقابة تركية تابعة للـ ITF  للسبب نفسه .
ــيد دونغلي هر  من فريق اتخاذ االجراءات في  الـ  الس
ــركة  ــل مفاوضات تكتيكية مع الش ــام بعم ITF  ق
دوالر   )22،000( ــع  بدف ــركة  الش ــت  وقام ــية  الروس

امريكي وهي ثلث الرواتب املتأخرة .
ــيد براتكو  ــر تطوير االتفاقيات في الـ  ITF   الس مدي
ــعة بينما  ــك قام بزيارة اعضاء الطاقم التس كرزناري
ــد اعضاء الطاقم ثمانية من  كان في اجازة. لقد وج
ــم الطعام  ــي ـ وقد نفذ لديه ــيا وواحد اوكران روس

ويعيشون على صيد السمك .
ــام بالطلب من االعالم التدخل وقام بعمل مؤمترات  ق
ــم كبير من  ــى دع ــم عل ــل الطاق ــة . وحص صحفي

السكان.
 وخالل بضعة ايام تلقى الطاقم طعاماً من السكان 
احملليني يكفيهم ملدة شهر .لدى املالك الرغبة لدفع 
بقية الرواتب ولكنه ال يستطيع ألن الورشة تطالبه 
ــتمر  ـــ)1،3( مليون يورو كأجور تصليح . الـ ITF  اس ب

بعمل املفاوضات مع املشتري ومع ورشة االصالح .
ــالح على تخفيض  ــة اإلص وفي النهاية وافقت ورش
ــف القيمة التي  ــورو أي نص ــى )630،000( ي املبلغ ال
ــي متوز 2008  ــفينة ف ــت تطالب بها. مت بيع الس كان
ــع الرواتب املتبقية للطاقم وأجور عودتهم الى  ومت دف
ــه )70،000( دوالر  ــتعادة ما مجموع ــم ، ومت اس بالده

أمريكي كرواتب متأخرة .
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اإلنكماش اإلقتصادي 

 ǟȿǕǼøøøøøǣ ǥǿǠøøøøǶøøøøǤøøøøȱǟ
 ȨɆȒȱǠǣ  ȷȿȀøøȞøøȊøøɅ

العاملية  ــة  االقتصادي االزمة 
ــكل  بش ــم  العال ــت  هاجم
سريع وقوي، وقد شعر بذلك 
قطاع الشحن البحري. برندا 
االزمة  ــي  ــش تبحث ف كيري

وتأثيرها على البحارة.

خلفية عن االزمة : 
ــدأ القلق يظهر في الواليات املتحدة  في عام 2007 ب
ــجيع  ــل باخملاطرة وتش ــركات التموي ــول رغبة ش ح
ــارات ،  ــراء العق ــول املتدنية على ش ــاب الدخ اصح
وظهرت في بدايات االمور على أنها مشكلة محلية 

محدودة.
ولكن الذي ابتدأ على أنه مضاربة مالية ال يستطيع 
عمله املمولون االمريكيون، قد أثر على األقتصاد في 
كل انحاء العالم ـ وعلى الوظائف وعلى أرزاق ماليني 
ــرعة  ــرت بس ــاس. أن تأثيرات أزمة االئتمان انتش الن
ــت التأثيرات  ــرة . ووصل ــتمر لفت ــوف تس فائقة وس
ــحن البحري والبحارة . وبالضغط على  لقطاع الش
ــان فقد قل الطلب على منتوجات املصانع في  االئتم
ــرق أسيا . وكانت النتيجة  الصني والهند وجنوب ش
أن قل الطلب على السفن التي تنقل احلاويات والتي 
ــمال أمريكا.  ــيا الى أوروبا وش تنقل البضائع من أس
ــحن البحري  ــركات الش ــاء تقوم ش ــذه األثن وفي ه
بتقليص خطط التوسع والنمو ـ مبا في ذلك طلبات 

شراء سفن جديدة .
ــة احلصول على قروض كان لها  تدني الدخل وصعوب
ــى الرحالت البحرية  ــراً إذ تدنى الطلب عل ــاً تأثي أيض
وعلى السفن الترفيهية . كان لهذه التطورات تأثيراً 
ــحن ، وعلى قطاع صناعة  ــراً على حركة الش مباش

السفن على املدى البعيد .

ــحن  ــد تأثر قطاع الش ــك كافياً فق ــن ذل ــم يك إن ل
ــعار احملروقات  ــنة املاضية بسبب ارتفاع أس في الس
ــبب تقليل إنتاج وتزويد احملروقات . وكان لتهديد  وبس
ــركات  ــراً إذ اجبرت ش ــج عدن أث ــة في خلي القرصن
ــارات أطول وأكثر كلفة في  ــحن أن تسلك مس الش
ــيا الى أوروبا وبالتالي زيادة على سعر  رحالتها من آس

الصادرات .

األزمة تضرب قطاع الشحن :
بدأ االنكماش االقتصادي التأثير على قطاع الشحن 
ــكل كبير عدد  ــط وبش ــد هب ــام 2008 . لق ــالل ع خ
ــفن،  ــى لدى مالكي أكبر الس ــالت البحرية حت الرح
ــعار  ــوط احلاد ألس ــل بالهب ــوأ تتمث ــروف األس والظ

الشحن .
ــحن احلاويات  ــم ش ــدأ حج ــران 2008 ب ــول حزي بحل

باألنحدار بشكل كبير .
ــدل النمو في  ــارت الى أن مع ــام الربع الثاني أش أرق
ــى )5.44%( إذ كان  ــض ال ــي قد أنخف ــاع الغرب القط
)11.62%( في الربع االول ، وأكثر من) 20%( عن السنة 

السابقة .
ــمال أوروبا منواً فقط  ــحن احلاويات إلى ش ــجل ش س
ــع األول . ازداد  ــي الرب ــة مع )9.3%( ف ـــ)3.6%( مقارن ب
ــحن في حزيران 2008 من الغرب والى كل  حجم الش
ــات فقط بـ)1%( مقارنة مع )9.3%( في أيار من  االجتاه

“ وحت��ى وقبل تخفيض عدد الرحالت البحرية فق��د كان هناك تأثيراً على وظائف 
البحارة وطواقم السفن”.
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نفس العام .
ــبب  ــحن من ناحية أخرى بس وأهتز أيضاً قطاع الش
ــي الواليات املتحدة  ــواق املالية ف تأثيرات هبوط األس
وخاصة بعد انهيار بنك ليمنز بروذرز في أيلول وأيضاً 
ــد ذ لك كان  ــروض . وبع ــديد على الق ــبب التش بس
ــركة   AIG للتأمني  على احلكومة األمريكية إنقاذ ش
ــا عندما كانت على  ــبب األزمة التي تعرضت له بس
ــية في  ــركة تأمني رئيس ــة االنهيار ـ وتعتبر ش حاف
ــركة  ــحن البحريـ  كما أن AIG متتلك ش قطاع الش
ــركة إدارة موانئ في  ــر ش ــكا وهي أكب ــس أمري بورت

الواليات املتحدة .
وكاملعتاد تزداد حركة الشحن في فترة ما قبل أعياد 
ــا اال أن هذا لم يحصل في  ــيا الى أوروب امليالد من آس

الـ 2008 .
ــتانلي لالستثمارات السيد  رئيس شركة مورغان س
ــحن العاملي  ــر قمة الش ــش قام بتحذي ــتيفن روت س

ــأن األنكماش قد  ــي 2008 ب ــرين ثان )الصني( في تش
يستمر على األقل ملدة عامني . 

البحارة يشعرون بالتأثيرات
ــى قبل تخفيض عدد الرحالت البحرية فقد كان  وحت
ــب طواقم  ــف البحارة وروات ــراً على وظائ ــاك تأثي هن
ــفن. كثيراً من البحارة يتلقون رواتبهم بالدوالر  الس
ــه منتصف عام  ــت قيمت ــي والذي انخفض األمريك

. 2008
ــاً على البحارة وعائالتهم  ــد كان لذلك تأثيراً فوري لق
ــى اقتصاديات الدول مثل  باالضافة الى التأثيرات عل
ــالت اخلارجية،  ــى التحوي ــي تعتمد عل ــني والت الفلب

)أنظر املربع(.
الدراسة التي قامت بها شيبتول ريكرومتنت في متوز 
2008 على البحارة )الضباط بشكل رئيسي( وجدت 
ــدوالر ـ أكثر من  ــبب هبوط ال ــر قد تأثر بس أن الكثي

70% قالوا أن رواتبهم التفي بأحتياجاتهم البيتية.
هنالك قلق متزايد بأن تقوم الشركات بطلب جتميد 
ـ أو رمبا خفض رواتب األطقم . نقابة الضباط ناوتيلوز 
ــدة وهي تابعة للـ ITF   تقول أنها  في اململكة املتح
ــد الرواتب  ــع طلبات جتمي ــاً بالتعامل م ــدأت فعلي ب
ــركات السياحة  ــركات نقل احلاويات وش من قبل ش

البحرية .
ــاش االقتصادي يثير مخاوف حقيقية  كما أن االنكم
تتعلق بهجر وترك الطواقم دون الدفع لهم في حال 

ما أفلست الشركة .
ــات األخيرة خلطوات  الـ ITF   يقوم اآلن بوضع اللمس
ارشادية ليتم توزيعها على املفتشني تعني بكيفية 
ــوادث ولدعم الطواقم في  التعامل مع مثل تلك احل
حال هجر السفينة أو إفالس الشركات . ان القضية 
ــى الرواتبـ  إن اخلطر  ــت فقط التخفيضات عل ليس
يكمن في تخفيض عدد املوظفني وزيادة البطالة بني 

البحارة 
ــر االنكماش  ــى تأثي ــل قطعي عل ــد لدينا دلي "يوج
ــن  ــد م ــك ألن العدي ــارة وذل ــى البح ــادي عل االقتص
ــت تاركة البحارة  ــول العالم قد أفلس ــركات ح الش
ــيلونا(  ــول لـ )فابريزو بارس ــم "، الق ــع له دون أن يدف
 .   ITF ـــ ــة البحرية في ال ــر عمليات املالح ــو مدي وه
   ITF ــي الـ ــاعدة ملفتش ــؤول عن تقدمي املس وهو مس
ــك فأنه على أطالع تام  ــكل يومي لذل وللبحارة وبش

على تأثير االنكماش االقتصادي .
ــام من الصني  ــتيراد املواد اخل ــاض كمية اس إن انخف
ــفن الغير  ــى وجود فائض من الس ــد قد أدى ال والهن
ــوق  ــركات العاملة في الس محملة . تقريباً كل الش
ــكل عام ـ قامت باعادة  ــحن بش ـ نقل حاويات أو ش
جدولة خدماتها وأوقفت كل املسالك الغير مربحة. 
ــية في املوانئ والطواقم مت أعادتها إلى  ــفن راس الس

سفن راسية في سنغافورية - في تشرين ثاني 2008- وهو اكبر ميناء حاويات في العالم، حيث ذكر التقرير عن اول هبوط في حركة الشحن البحري منذ عام 2001 

على  التأثير 
الفلبني 

هناك رقم كبير من البحارة يأتون 
من الفلبني ـ أكثر من )300،000( 
الفلبني بشكل  اقتصاد  ويعتمد 
من  أبنائهم  حتويالت  على  كبير 

اخلارج. 
اقتصاد  من   )%12( من  أكثر 
التحويالت  على  يعتمد  البلد 
الفلبينيني  من  وذلك  اخلارجية 
مختلفة  قطاعات  في  العاملني 
ـ  البحارة  حتويالت  ذلك  في  مبا 
التحويالت قدرت بـ )13.7( بليون 
الفترة  في  وذلك  أمريكي  دوالر 
من كانون الثاني إلى تشرين أول 

. 2008
إن قيمة الدخل قد تأثرت بهبوط 

التضخم  ــاد  وازدي الــدوالر  سعر 
بعض  طــرد  ومت   ، الفلبني  في 
اخلارج  في  العاملون  الفلبينيني 
تخفيض  أو  االفــالس  بسبب 
أو  الهيكلة  أعادة  أو   ، العمالة 

تقليل القوة العاملة . 
اآلن  تقوم  الفلبينية  احلكومة 
ألبنائهم  مالية  مكافآت  بصرف 
والذين  ــارج  اخل في  العاملني 
األزمــة  بسبب  تسريحهم  مت 

االقتصادية العاملية .  
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االنكماش اإلقتصادي 

خسائر كبيرة :
ــــــعــــــض  ب
ــا ــاي ــح ــض ال

ــتريال  انداس z  ــن افالس ــالن ع االع
ــرين اول  ــي تش ــة ف ــرز االوكراني كاري
2008 وهي شركة نقل وشحن حيث 

كان لديها ما يقارب 52 سفينة.

شركة يانغ منغ مارين  z  استغنت
ــبورت التايوانية عن سفينتني  ترانس
ــع نية  ــي 2008 م ــات ف ــل احلاوي لنق
االستغناء عن ثمانية اخريات بحلول 

منتصف العام 2009 .

ــون اورينت  نيبت z  ــركة اخرجت ش
اليتر ) NOl( السنغافورية واململوكة 
للحكومة وشركاؤها MOl وهونداي 
ــفينة من  ــن 40 س ــنت ماري ميرتش
ــض  بتخفي  NOl ــوم  وتق ــة،  اخلدم

سفنها من احلاويات الى %25 .

ــيفيك  باس ــنغافوري  س z 
ــز  و  وان هاي الينز  ــونال الين انترناش
التايوانية علقتا خدمات ما بني آسيا 

واوروبا في كانون اول 2009 .

ــافات  للمس ــات  احلاوي ــة  ناقل z 
البعيدة سكيه اليانس والتي تضم 
ــكون ، وكي الين، ويانغ مينغ،  كوس
ــيبينغ خففت حموالتها  وهاجنني ش
ما بني آسيا وشمال اوروبا في تشرين 
ــبته 9%، وخففت  ــي 2009 مبا نس ثان
ــا ما بني  ــيبينغ خدماته ــني ش هاجن

اوروبا-امريكا.

ــة  ــة العمالق ــركة الدمناركي الش z 
ــط نقل  ــر خ ــا اكب ــك ولديه مايرس
ــت بوقف  ــم قام ــي العال ــات ف حاوي
خطوطها العاملة ما بني آسيا-اوروبا 
ــكا وخدمات عبر  ــط امري ، آسيا-وس
احمليطات واخرجت ما يقارب الثمانية 
ــفينة تنقل  ــرين س ــل عش ــن اص م

.)TEU( احلاويات سعة عشرين قدم
ــاً مبعدل %3  ــركة الحظت هبوط الش
ــنوياً بحجم ما تنقله على خطها  س
ــيا واوروبا في الربع الثالث من  بني آس
ــذا اول انخفاض على  عام 2008 - وه

هذا اخلط منذ 40 سنة.

 z ــيبينغ ــاينا ش CMA CGM وتش
ــيا  تقومان بوقف خدماتها ما بني آس

- اوروبا.

 z )MSC( ميديتيريانني شيبينغ كو
ــل حاويات في  ــركة نق - ثاني اكبر ش
العالم- قامت بتخفيف احلموالت ما 
ــبة 5% وقامت  ــيا- اوروبا بنس بني آس
ــيا  بتعليق خطوطها العاملة بني آس

والبحر االسود.

ــت  ــة اوقف ــوب كوري z C&LINE اجلن
ــرين اول 2008 - حيث  جتارتها في تش
ــفينة  ــطول من 24 س كان لديها اس

ــن 20 خط في  ــر م ــى اكث ــل عل تعم
آسيا.

ــركة  ــر ش ــي اكب z NYK LINE وه
ــن حيث املبيعات تنوي وقف  يابانية م
ــطولها مبا يقارب  خطط توسعة اس

الـ 25%   )50-60 سفينة( .

 z ــورب غروب ــن ك ــن ماري ــر غري اف
ــرت ان دخلها الصافي  ــة ذك التايواني
ــع الثالث من  ــّل مبعدل 94% في الرب ق

عام 2008.

ورشات تصليح السفن في كوريا  z 
اجلنوبية تكبدت خسائر كبيرة وتتوقع 

املزيد.

ــة  ــفن الياباني ــاء الس ــركة بن ش z 
ــتريز اعلنت  ــوجي هيفي اندس تس
افالسها وبوجود طلبية سفن قدرها 

46 سفينة.

ــة  ــي اململك ــارات ف ــركة العب ش z 
املتحدة ب&و فيريز  و ريد فنل خففت 

الرحالت واوقفت التوظيف.

مشاكل في البحر ؟

 zهل يوجد لديك مشكلة دفع مستحقاتك 
ــا تكون  ــم فرمب ــواب نع ــة ؟ إذا كان اجل كامل
ــاكل  ــركتك متر مبش ــارة على أن ش ــذه إش ه
ــك االتصال بنقابتك أو  اقتصادية. يجب علي
 ITFــال بدليل الـ ــش ITF أو االتص ــرب مفت أق

على : 79409287)20(44+

ــن ماذا يجب عليك   zملزيد من املعلومات ع
ــفينتك في البحر قم  فعله إذا ما مت هجر س

بزيارة:
www.itfseafarers.org-abandonedseafarers.cfm

بالدهم دون أن يعرفوا متى سيجدون عمالً .
ــوق  ــيقوم مبراقبة الس ــاف فابريزيو ان الـITF س واض
ــاعدة كثير من البحارة  ــكل مستمر ، وقام مبس وبش
ــول على رواتبهم غير املدفوعة واعادتهم إلى  للحص

بالدهم.
ــرب هذه  ــن املمكن ان تض ــدى البعيد، فم ــى امل وعل
الصناعة حيث ان الضباط يتركون الوظائف مما يخلق 
ــة بني الضباط والطواقم.  نقص في الكفاءات املدرب
الـITF دائماً يوكد على تدريب ضباط السفن للفائدة 

احلالية واملستقبلية.

 zبرندا كيريش صحفية مستقلة في لندن
ــاش االقتصادي على وظائفهم  ــارة يعانون من تأثير االنكم البح

ورواتبهم

 ǟȿǕǼøøøøǣ ǥǿǠøøøǶøøøǤøøøȱǟ
ȨɆȒȱǠǣ  ȷȿȀȞȊɅ
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 ISPSقواعد الـ

ــن مرافق ف ــل مدونة أم ــوف حتتف ي 1 متوز س
 )ISPS( ــات الدولية ــفن واملوانئ للخالف الس
مبناسبة مرور خمس سنوات على انطالقها 
ــذه )املدونة( جعل  ــول العالم . أن تطبيق قواعد ه ح
ــن التعامل مع البحارة وكأنهم إرهابيون وجعلهم  م
ــعرون وكأنهم مجرمون وبان ما يقومون به ليس  يش

بذي قيمة .  
ــر من أيلول في أمريكا عام   بعد هجمات احلادي عش
ــدة بالضغط  ــة الواليات املتح ــت حكوم 2001 قام
لتطبيق قواعد املدونة وذلك من اجل تكثيف معايير 
ــى منت أكثر  ــة وكذلك عل ــي املوانئ الدولي ــان ف األم
ــت بذلك بنجاح كبير  ــفينة . ولقد قام من )500( س
ــة على الـ  ــام 2002 متت املوافق ــة ع ــول نهاي : وبحل

 .ISPS
ومنذ ذلك الوقت أصبحت جزء من االتفاقية العاملية 
ــان في البحر SOlAS واعتباراً من 1 متوز 2004 مت  لالم
ــفن وعلى مرافق املوانئ.  تطبيقها إجبارياً على الس
ــروف عمل  ــة تغيرت ظ ــق قواعد املدون ــذ تطبي ومن

البحارة وبشكل ملحوظ .

وجد البحارة القادمون من دول إسالمية بان حتركاتهم 
ــزاء كبيرة من املوانئ أصبحت  أصبحت مقيدة . وأج
ــض األحيان هذه اإلجراءات  ــق ممنوعة . ففي بع مناط
ــة إذ أن كثيراً من املوانئ  جعلت احلياة للبحارة صعب

ما تقوم بتغيير قواعد املدونة حسب ما يرونها . 
بالرغم من أن البحارة يشكلون جزءاً هاماً في تشغيل 
ــفن إال أن بعض مشغلي املوانئ لم يشملوهم  الس

بتفسيراتهم حول تطبيق قواعد املدونة.
ــيس في احد اكبر مراكز  ريف  جان أولتمان وهو قس
ــورغ حيث يزور ذلك  ــارة "دوكودالبني" في هامب البح
ــا مجموعه  ــن )100( زائر يومي من م ــر م ــز أكث املرك
ــة يقول  إن البحارة هم األكثر تأثراً بقواعد  )156( دول

 . )ISPS(   الـ
ــر الوقت  ــة لقص ــه وباإلضاف ــارة أن ــول لنا البح يق
ــب اآلن عليهم  ــئ فانه يتوج ــم باملوان ــموح له املس
ــيطرة والتي تشبه تلك املوجودة في  املرور بنقاط س
ــافرون برحالت  ــن خاللها املس ــي مير م ــارات والت املط

ترفيهية أو رحالت عمل .

ȯɀøøøǹǼȱǟ țɀøøøøøȺư

اولتمان  ــيس هامبورغ جان  قس
يتحدث الى بحار من وراء حاجز
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ــاول يذكر أن  ـــ روي ب تقرير ل
ــدون  يج ــوا  أصبح ــارة  البح
صعوبة أكثر بالتنقل بحرية 

. )ISPS(  بسبب الـ
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ISPSقواعد الـ

ــاء  لبحار  ــة رث أغني
ــي  ــو مغن ــي : ه ــينارجه غوفيندازم س
ــاحر ماليزي حيث قام باألداء  وملحن وس
ــيا وفي كثير من دول  في جنوب شرق آس
ــينا( . وقد كان  ــم )س ــت اس ــم تح العال
ــن منذ  ــة الدوكودالبي ــي هيئ ــواً ف عض
ــق  ــد تطبي ــام 1986 . بع ــا ع افتتاحه
ــن  ــر م ــدث لكثي ــام بالتح ـــ)ISPS( ق ال
البحارة من جذور إسالمية   واستمع إلى 

شكاويهم .
ــارة  ــض البح ــى بع ــت إل ــول: تحدث ويق
ــم واجهوا  ــدت أنه ــيين ووج األندونيس
 .)ISPS( أحياناً صعوبات بسبب مدونة الـ
لذلك قمت بكتابة هذه األغنية . األغاني 
ــالم ودائماً  التي أقدمها مبنية على الس
ما أركز على أن البحارة القادمون من دول 
ــم  ــر فيه ــك يؤث ــإن ذل ــروب ف ــا ح فيه
ويزعجهم في حياتهم اليومية وعادة ما 
ــي  ــاء ف ــل واألصدق ــى األه ــون عل يقلق
ــال نسخ من  ــينا( قام بإرس بالدهم، )س
أغنيته لزعماء العالم بما فيهم الرئيس 
ــال  ــوف يقوم بإرس ــي بوش وس األمريك

نسخة إلى الرئيس أوباما .
ــاهد محطة الـ  ــينا( يقول " كنت أش )س
ــا أثناء  ــس أوبام ــال الرئي ــا ق CNN عندم
ــه االنتخابية أنه يخطط لحماية  حملت
حدود الواليات المتحدة وميناء نيويورك 
ــر للحماية من  ــود أكب وبتخصيص جه
ــب  وراء كس ــط  فق ــم  أنه   ، ــاب  اإلره
ــهم ودعم عائالتهم . وسوف أقوم  عيش
بتذكير الرئيس عندما يشرب قهوته في 
الصباح أن هذه القهوة ربما وصلته على 
ــفينة والتي يعمل عليها بحارة  متن س
ــه أيضاً أن يتذكر أن )95%( من النقل  وعلي

العالمي يتم عبر السفن والبحارة " .

ــتماع لألغنية  ــتطيع البحارة االس يس
على اإلنترنت على الموقع : 

www.duckdalben.de/duckdalben/
/downloads

ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
أنا بحار ابحث عن بعض الراحة
"في بعثة رجال البحر األملانية"

ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
أنا بحار ابحث عن بعض الراحة
" في دوكودالبني في هامبورغ "
اإلبحار من الشرق إلى الغرب 
دائماً ما يشعرني بالنشوة 
مساعدة االقتصاد العاملي 
بتحصيل قليل من املال 

ولكننا اآلن محتجزون في املوانئ
دون السماح مبشاهدة األصدقاء 
ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
أنا بحار ابحث عن بعض الراحة
" في بعثة رجال البحر األملانية "
ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
أنا بحار ابحث عن بعض الراحة
" في دوكودالبني في هامبورغ "

نعمل ليالً نهاراً 
ال أحد يود سماع محنتنا 

إنها بعثة رجال البحر 
وبنظرتها املستقبلية الرائعة

من له آذان ليستمع لنا 
ويساعدنا ويواسينا

ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
أنا بحار ابحث عن بعض الراحة
" في بعثة رجال البحر األملانية "
ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
" في دوكودالبني في هامبورغ "

انه فقط بعد احلادي عشر من أيلول 
مت مترير القوانني كما أتذكر 

أنها حقوقي كإنسان 
والتي احرم منها 

أنا لست إرهابياً وال وحش
أرجوكم أوقفوا التمييز 

ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
أنا بحار ابحث عن بعض الراحة
" في بعثة رجال البحر األملانية "
ISPS أوقفوا الـ   ISPS أوقفوا الـ
أنا بحار ابحث عن بعض الراحة
" في دوكودالبني في هامبورغ "

                                                                                    أرجوا أن ال تسيئوا استعمال مدونة الـ ISPS ضد رجال البحر األبرياء 
حلنها وغناها سينا راجه

نادي دوكودالبني العاملي لرجال البحر 
Zellmannstr. 16

21129 Hamburg, GERMANY
Tel: +49)0(40 7401661
Fax:+49)0(40 7401660

e-mail:seeyou@duckdalben.de

ارة
ــــ

ة البح
ـ ـــم لكراـم الدعـــــ
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اجراءات امنية جديدة تصعب 
الزيارات للسفن

 ȯɀøøǹǼȱǟ țɀøøȺư
الكثير من نقاط التفتيش في املطارات يعرفون مدى 
ــيكون  ــبب ذلك. كيف س ــذي يحدث بس ــر ال التأخي
ــات التفتيش هذه  ــت مثل عملي ــعورهم إذا ما مت ش

كلما دخلوا أو خرجوا إلى أماكن عملهم ؟ 
ــارة على أنهم أصبحوا  ــعور يتطور لدى البح إن الش

.  ISPS مجرمني بفعل مدونة الـ
ــني أظهروا قلقهم حول مدونة  الكثير من القسيس
ــارة في حياتهم اليومية.  ـــ ISPS  وما تعنيه للبح ال
ــوف يضطرون  ــه ومع تدني رواتبهم س أنها تعني أن
ــعار باهظة مع  ــة بأس ــم الهاتفي ــل اتصاالته لعم
ــف العمومية معزولة  ــم الن صناديق الهوات عائالته
ــكن أصبح أكثر  ــياج . واحلصول على س ــم بس عنه
صعوبة وإذا ما مكثوا على منت السفينة فإن وسائل 
ــق عليها ألن "األمن العام "  األمان اخلاصة بهم مغل

يأتي أوالً وقبل أمن البحارة.
ــروج من امليناء ألنه  ــدى الطاقم فرصة ضئيلة للخ ل
ــل املراقبة  ــي املمرات من أج ــه البقاء ف يتوجب علي
وتسجيل قوائم بالزوار والقيام بعمل تصاريح املرور. 
يتوجب عليهم القيام بتلك األعمال حيث أنها توفر 

أجور احلرس األمني . 
ــام النقابات  ــق الطريق أم ــاً غل ــا يعني أحيان هذا م
ــم ، إذ أن  ــارة الطواق ــة لزي ــة الصحي ــز الرعاي ومراك
الشركات تأمر بذلك متعللة بأن منع الزيارات يجعل 
السفينة أكثر أماناً . وتبرز مشاكل أكبر للبحارة إذا 
ما أبحروا قريباً من موانئ بالدهم حيث متنع عائالتهم 

من زيارتهم .
ــرس بجعل  ــد املوانئ قام احل ــه وفي أح ــد ذكر أن ولق

ــول امليناء  ــن تصاريح دخ ــع ثم ــات البحارة تدف زوج
للصعود إلى منت السفينة ، وكان املبلغ الذي دفعنه 

يساوي أربعة أضعاف التكلفة الطبيعية .
ــيجة  ــورة أيضاً إذ أن املمرات واألس ــد هناك خط توج
ــد بنيت قريبة جداً من رصيف امليناء من أجل توفير  ق
أكبر مساحة للحاويات . لذلك فإن هناك خطر دائم 

من أن ينزلق البحارة في املياه أو أثناء الليل .
دعنا نأمل أن تقوم احلكومات وسلطات املوانئ بإعادة 
النظر في تفسير املدونة . يجب عليهم أن يدركوا أن 
البحارة هم جزء من احلرب على اإلرهاب لذلك فيجب 

معاملتهم باالحترام الذي يستحقونه . 
في دراسة قام بها الـ ITF بعد سنة من تطبيق املدونة 
ــات املمثلة للبحارة قالوا أن  تبني أن )58%( من النقاب

مغادرة الشواطئ قد منعت ـ ووجهوا مشاكل على 
وجه التحديد في موانئ الواليات املتحدة . 

ــذا وبالرغم من أن مدونة الـ  ISPS  تنص وبوضوح  ه
ــي أهتماماً  ــدول أن تول ــى ال ــب عل ــه يتوج ــى أن عل
ــواطئ والسماح  الحتياجات البحارة من مغادرة الش
ــز الرعاية املوجودة في املوانئ  لهم الذهاب إلى مراك

مبا في ذلك املراكز الطبية .
ــوف  ـــ ITF يقوم بإعداد نظام تبليغ جديد والذي س ال
ــجيل احلاالت التي مينع  يشرك مفتشي الـ ITF بتس
ــواطئ أو مينعوا من مغادرة  فيها البحارة مغادرة الش

سفينتهم . 
ــكرتير قطاع البحارة في الـ ITF السيد جون وتلو  س
ــي قطاع املالحة  ــينات في األمن ف ــال :" إن التحس ق
ــظ احلقوق  ــة حتف ــق بطريق ــب أن يطب ــة يج البحري
ــماح لهم  ــمل الس ــارة ، وهذا يش ــانية للبح اإلنس

مبغادرة الشواطئ . 
ــوف يطلعنا على حجم  ــام التبليغ اجلديد س إن نظ
ــاعدنا على التأكيد من تطبيق  املشكلة وسوف يس
ــكل  ــن األخرى بش ــر األم ـــ ISPS  ومعايي ــة ال مدون

سليم".

 zيستطيع البحارة مشاركتنا احلوار والتبليغ عن 
احلاالت التي مينعوا فيها مغادرة الشواطئ وذلك 
www.itfseafarers.(: ــا ــى موقعن ــول عل بالدخ

)org

ــاعد اإلداري في أمانة البحارة   zروي بول : هو املس
. ITF لدى الـ

“الكثير من القسيس��ين أظهروا قلقهم 
ح��ول مدونة ال���  ISPS  وم��ا تعنيه 

للبحارة في حياته اليومية”.
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حملة أعالم املواءمة

ــتفيد البحارة الهنود من املبادرة اجلديدة ق د يس
لتعزيز قوة مفتشي الـ ITF في املنطقة . سوف 
ــداً للتدريب  ــاك برنامجاً تدريبياً جدي يكون هن
على حمالت أعالم املواءمة والذي سوف يعطي القوة 
الحتادات العمال احملليني للقيام بالتفتيشات والتأكد 

من مالئمة ظروف العمل .
بدأ أعداد البحارة العاملون في شبه اإلقليم الهندي 
ــر من )70،000( بحار هندي  بالتزايد ، حيث يوجد أكث
ــالم املواءمة  ــة وذات أع ــفن احمللي ــون على الس يعمل

.FOC
ــادي إال أن الهند ال  ــاش االقتص ــم من االنكم وبالرغ
ــاد العاملي .  ــو االقتص ــاً في من ــب دوراً هام ــت تلع زال
هنالك طلب متزايد على استيراد وتصدير املواد اخلام 
ــن الهند وما حولها . وانه  ــك على تصنيعها م وكذل

ملن املالحظ زيادة عدد البحارة في الهند .
ــاعدة واملعلومات  ــذا يعني تزايد الطلب على املس ه
ــريالنكا . النقابات  ــم  FOC-ITF للهند وس من قس
ــي املنطقة طالبت بزيادة التدريب  التابعة للـ  ITF ف
 ITF وكان الـ . FOC ــني حمالت الـ ــطاء لتحس للنش

مسروراً جداً لذلك .

تطوير النشطاء النقابيون 
ــطاء  ــى تطوير النش ــي إل ــي يرم ــج التدريب البرنام
النقابيون من نقابات عمال الرصيف والبحارة . أنهم 

بحاجة إلى :

. z ITF فهم حلمالت أعالم املواءمة لدى الـ
ــط  ــتطيع الناش  zالتعرف إلى الطرق التي بها يس

التجاوب مع ومساعده البحارة .

فهم لدور حمالت الـ z FOC وكيف تؤثر على عمال 
الرصيف )تضامن متبادل( .

ــني والذين يرغبون  ــطاء اخمللص  zالتعرف على النش
. FOC بتطوير إمكانياتهم املتعلقة بحمالت الـ

ــل نظام  ــى كيفية عم ــرف عل ــم التع ــن امله ــه مل إن
ــي القيام بتدريب ومترير  ــش في الـ ITF وبالتال التفتي
خبراتهم للنشطاء، إن استمرار جناح نظام التفتيش 
في الهند يعتمد على تدريب عمال الرصيف والبحارة 
ــطون وداعمون  ــم ناش ــي جتعله ــباب الت على األس

. FOC حلمالت الـ
ــفن الـ FOC والتي لديها اتفاقية مقبولة مع الـ  س
ــب أن تفتش للتأكد من مطابقتها للمعايير  ITF يج
والتأكد من أن املالك قد شملوا طواقمهم باتفاقيات 

مقبولة .

تفاعل إيجابي
ــطاءـ  كان  ــن النش ــة م ـــ ITF ردوداً إيجابي ــى ال تلق
ــابيع  ــي املاضي في أس ــاركة ف ــض منهم مش للبع
ــدوا ذلك مفيداً إذ  ــاط حمالت الـ FOC . لقد وج نش
أن املفتشني الهنود قاموا بالتدريب باللهجات احمللية 

املااليالم )كوتشي( والتاميل )تشيناي(.
ــون أيضاً قاموا بدور إيجابي بتمرير خبراتهم  املفتش
ــات مفيدة حول  ــى نقاش ــي أدت إل ــم والت ومعرفته

حمالت الـ  FOC وقاموا بعمل تفتيشات جتريبية .
ــبب غياب  ــية من التدريب كانت بس الفائدة الرئيس
ــطاء في مجال الـ FOC، إذ  مفتشي الـ ITF أو النش
متكن املتدربني النشطاء الصعود للسفن ومساعدة 
البحارة وقال املفتش توماس سيباستيان " املعلومات 
التي أفاد بها النشطاء أظهرت بأنهم اكتسبوا ثقة 
ــفينة .  ــن الصعود إلى الس ــس متكنهم م في النف
ــتعمال  ــاركني على الفائدة من اس ــع كل املش واجم

اللهجة احمللية " .
ــفينتني بالتوقيع  ــب أيضاً قيام س ــق عن التدري وحتق
ــمل البحارة باتفاقية ITF مقبولة  والتأكيد على ش
ــي . كما وافقت  ــيناي وكوتش ــي موانئ تش وذلك ف
ــى اتفاقيات  ــى التوقيع عل ــان عل ــفينتان هنديت س

محلية مع نقابات محلية تغطي طواقمها .
ــيد  ــي في الـ ITF الس ــكرتير اإلقليم ــاعد الس مس
ــارما قال : إن مكتبه ملتزم ببناء القدرات  ماهندرا ش
ــل حماية البحارة  ــدى النقابات احمللية وذلك من أج ل
ــفن مبا في ذلك  ــتغالل من قبل مالكي الس من االس
ــاف " لدينا خطط  ــر . وأض ــة والهج ــب املتدني الروات
ــطاء النقابيني لتفتيش  لتدريب عدد كبير من النش

كل سفن أعالم املواءمة في املنطقة".
 

ــالي ماكلنتوش: هو من فريق العمل في دائرة   zفين
. ITF عمليات املالحة البحرية في الـ

ȷɀȖȊȺɅ  ǻɀøøȺøøȽ  ǥǿǠøøøƜ

“ لدين��ا خطط لتدريب ع��دد كبير من 
النش��طاء النقابيين لتفتيش كل سفن 

أعالم المواءمة في المنطقة ”.

يسار: املشاركون في 
جلسة تدريبية لنشطاء 

ITFالـ

ــي دائرة عمليات  ــو من فريق العمل ف ــالي ماكلنتوش: ه فين
. ITF المالحة البحرية في الـ
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 Marc Van Noten z
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 z
Tel: +32(0)2 549 1103
Fax: +32(0)2 549 1104
Mobile: +32(0)486 123 890
Email: roos_christian@itf.org.uk

البرازيل
باراناغوا

 Ali Zini z
Tel/Fax: +55(0)41 3422 0703
Mobile: +55(0)41 9998 0008
Email: zini_ali@itf.org.uk
ريو دي جانيرو

 Luiz Fernando Duarte de Lima* z
Tel: +55(0)21 2233 2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
Mobile: +55(0)21 9480 5336
Email: delima_luiz@itf.org.uk

 Airton Vinicius Broto Lima* z
Tel: +55(0)21 2233 2812
Fax: +55(0)21 2283 0314
Mobile: +55(0)21 9480 5337
Email: lima_airton@itf.org.uk
سانتوس

 Renialdo Donizete Salustiano de z
Freitas
Tel/Fax: +55(0)13 3232 2373
Mobile: +55(0)13 9761 0611
Email: defreitas_renialdo@itf.org.uk
كندا
هاليفاكس

 Gerard Bradbury z
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 z

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 z
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* z
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
فالباريزو

 Juan Luis Villalón Jones z
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 z
Tel: +57(0)5 666 4802
Fax: +57(0)5 658 3496
Mobile: +57(0)3 10 657 3399
Email: sanchez_miguel@itf.org.uk

كرواتيا
دوبروفينك

 Vladimir Glavocic z
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* z
Tel: +385(0)51 325 343
Fax: +385(0)51 213 673
Mobile: +385(0)98 211 960
Email: brazzoduro_predrag@itf.
org.uk
سيبينيك

 Milko Kronja z
Tel: +385(0)22 200 320
Fax: +385(0)22 200 321
Mobile: +385(0)98 336 590
Email: kronja_milko@itf.org.uk

الدمنارك
كوبنهاجن

 Morten Bach z
Tel/Fax: +45(0)33 36 13 97
Mobile: +45(0)21 64 95 62
Email: bach_morten@itf.org.uk

مصر
بور سعيد

 Talaat Elseify z
Tel/Fax: +20(0)66 322 3131
Mobile: +20(0)10 163 8402
Email: elseify_talaat@itf.org.uk

فنلندة
هلسنكي

 Simo Nurmi* z
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 z
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 z
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 z

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

 Pascal Pouille z
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* z
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

مارسيل
 Yves Reynaud z

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 z

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 z
Tel/Fax: +33(0)4 67 43 75 18
Mobile: +33(0)6 27 51 35 78
Email: danjou_stephanie@itf.org.uk

املانيا
برميني

 Susan Linderkamp z
Tel: +49(0)421 330 3333
Fax: +49(0)421 330 3366
Email: linderkamp_susan@itf.org.uk
هامبورغ

 Ulf Christiansen z
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 z
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* z
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

 Antonios Maounis z
Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604
Fax: +30(0)210 413 2823
Mobile: +30(0)69 44 57 0910
Email: maounis_antonios@itf.org.uk

ايسلندا
ريكجافيك

 Jónas Gardarsson z
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 z
Tel: +91(0)332 459 7598
Fax: +91(0)332 459 6184
Mobile: +91(0)98300 43094
Email: roy_chinmoy@itf.org.uk

 Narain Chandra Das Adhikary z
Tel: +91(0)332 425 2203
Fax: +91(0)332 425 3577
Mobile: +91(0)94345 17316
تشيناي

 K Sree Kumar z
Tel: +91(0)44 2522 3539 / 5983
Fax: +91(0)44 2526 3343
Mobile: +91(0)44 93 8100 1311
Email: kumar_sree@itf.org.uk
كوشي

 Thomas Sebastian z
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 z
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 z
Tel: +91(0)22 2261 8368 / 8369
Fax: +91(0)22 2261 5929
Mobile: +91(0)9967 218893
Email: sulaiman_hashim@itf.org.uk
توتيكورن

 DM Stephen Fernando z
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
فيسكاباتنام

 BV Ratnam z
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 z
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 z
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

 Piero Luigi Re z
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
ليجهورن/ليفورنو

 Bruno Nazzarri z
Tel: +39(0)58 68 25 251
Fax: +39(0)58 68 96 178
Email: nazzarri_bruno@itf.org.uk
نابليز

 Paolo Serretiello z
Tel/Fax: +39(0)81 26 50 21
Mobile: +39(0)335 482 706
Email: serretiello_paolo@itf.org.uk
باليرمو

 Francesco Saitta z
Tel/Fax: +39(0)91 32 17 45
Mobile: +39(0)338 698 4978
Email: saitta_francesco@itf.org.uk
 رافينا

 Giovanni Olivieri* z
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 z
Tel/Fax: +39(0)99 47 07 555
Mobile: +39(0)335 482 703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
تريستي

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

املكتب الرئيسي
49/60 Borough Road, London
SE1 1DR, United Kingdom
Tel: +44)0(20 7403 2733
Fax: +44)0(20 7357 7871
Telex: 051 8811397 ITF LDN G
Email: mail@itf.org.uk
Website: www.itfglobal.org

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

املكتب الفرانكو إفريقي
1036 Avenue Dimbdolobsom,
3rd floor ex immeuble CEAO,
11 BP 832, Ouagadougou,
Burkina Faso
Tel: +226)0(50 30 19 79
Fax: +226)o(50 33 31 01
Email: itfwak@fasonet.bf

مكتب العالم العربي
PO Box 925875, Amman 11190,
Jordan
Tel/Fax: +962)0(6 569 94 48
Email: malkawi_bilal@itf.org.uk

املكتب اإلقليمي - آسيا/الهاديء
Tamachi Kotsu Building 322-2-,
Shibaura, Minato-ku, Tokyo
1080023-, Japan
Tel: +81)0(3 3798 2770
Fax: +81)0(3 3769 4471
Email: mail@itftokyo.org

املكتب شبه اإلقليمي - آسيا
12D College Lane, New Delhi
110001, India
Tel: +91)0(11 2335 44087423/
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
211 Sadovaya Spasskaya, Office
729, 107217 Moscow, Russia
Tel: +7 495 782 0468
Fax: +7 095 782 0573
Email: iturr@orc.ru
Website: www.itf.ru

املكتب األمريكي اإلقليمي
Avenida Rio Branco 2611- Andar,
CEP 20090001- Centro, Rio de
Janeiro, Brazil
Tel: +55)0(21 2223 04102233/
2812
Fax: +55)0(21 2283 0314
Email: itf_americas@itf.org.uk
Website: www.itf-americas.org

اتصل بواحد من مفتشي الـ ITF إذا احتجت للمساعدة وكنت 
تعمل سواءاً على سفينة حتمل أعالم مواءمة أو سفينة حتمل 
ــة عمالية. إذا لم  ــت محمية مبوجب اتفاقي علم اجنبي وليس
 ITFــي للـ يوجد مفتش إتصل بوحدة العمل في املكتب الرئيس

أو أقرب مكتب للـ ITF ) اجلدول التالي (.

ITFمفتشو الـ

ITF دليل اإلتصال مبفتشي الـ

يتبع على خلف اخلارطة
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ITFمفتشو الـ

ــارة  البح ــاعدة  مس
ــم العـال ــاء  أرج ــي  ــل ) ITF (ف ــال النقــ ــي لعمــــــــــــــ ــاد الدول اإلحتـ

www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm إذهب الى  ITF ملعلومات مفصلة عن مفتشي 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
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) ITF ( ــل ــال النقــ ــي لعمــــــــــــــ ــاد الدول اإلحتـ

102151166)0(31+روتردام1224582688)0(44+ابردين

3816700046)0(49+روستوك2163473771)0(90+اسطنبول

7073436)0(371+ريجا956657046)0(34+اجليسراس

51325343)0(385+ريجيكا32243413)0(32+انتورب

25491103)0(32+زيبروجي482429901)0(380+اوديسا

8127186380)0(7+س بطرسبيرغ22825835)0(47+اوسلو

240225462)0(33+سانت نازير91321745)0(39+باليرمو

51840549)0(47+ستا فنجر2104116610)0(30+بيراوس

87914100)0(46+ستوكهولم1514273668)0(44+برستول

22200320)0(385+سيبينك934812766)0(34+برشلونة

627513578)0(33+سيتيه4213303333)0(49+برمين

914239707)0(48+سيزين944935659)0(34+بلباو

986221177)0(34+فيجو35548240)0(47+بورسجرن

46410447)0(370+كاليبيدا994707555)0(39+تارينتو

33361397)0(45+كوبنهاجن403721832)0(39+تريستى

241618587)0(40+كونستاتا2089896677)0(44+تلبري

213918150)0( 351+لشبونه9613110)0(358+توركو

235266373)0(33+لو هافر586616096)0(48+جدينيا

1516398454)0(44+ليفربول102518675)0(39+جنوا

586825251)0(39+ليفورنو104803121)0(46+جوتنبرغ

491549937)0(33+مارسيل20418992)0(385+دبروفينك

81265021)0(39+نابولي18743735)0(353+دبلن

4028006811)0(49+هامبورغ328664524)0(33+دنكيرك

31429531)0(46+هلزنبورغ544423842)0(39+رافينا

961520255)0(358+هلسنكي

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



24www.itfseafarers.org نشرة الـITF للبحارة 2009

Your 4-page pull-out guide to contacting the ITF

These are the maritime flags that the International Transport Workers’ Federation 
has declared FLAGS OF CONVENIENCE

ST. VINCENT & THE GRENADINES TONGASÃO TOMÉ & PRÍNCIPE

Flags of convenience

ANTIGUA AND BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE BERMUDA

BOLIVIA BURMA/MYANMAR CAMBODIA CAYMAN ISLANDS COMOROS

EQUATORIAL GUINEACYPRUS GERMANY (second register)

HONDURASGIBRALTAR

GEORGIA

LEBANON LIBERIA

MONGOLIA

JAMAICA

MALTA

FRANCE (second register)

MARSHALL ISLANDS

NETHERLANDS ANTILLESMAURITIUS NORTH KOREA PANAMA

SRI LANKA

In addition to these flags, there are certain shipping registers whose vessels can be regarded, on a ship by ship basis, as operating under a flag of convenience. 

VANUATU

ITF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAD, LONDON SE1 1DR TEL: +44 (0)20 7403 2733 FAX: +44 (0)20 7357 7871 EMAIL: MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET: WWW.ITFGLOBAL.ORG

SB09:SB06 Quark 5  8/4/09  07:39  Page 25

اليابان
تشيبا

 Shigeru Fujiki z
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 z
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* z
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 z
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Mobile: +81(0)90 6949 5469
Email: ohori_fusao@itf.org.uk

كينيا
مومباسا

 Juma Khamis z
Tel: +254(0)41 2495 244
Fax: +254(0)41 2495 117
Mobile: +254(0)721 738053
Email: khamis_juma@itf.org.uk

كوريا
انشون

 Kwang-Jo Ko z
Tel: +82(0)32 881 9880
Fax: +82(0)32 884 3228
Mobile: +82(0)11 440 4611
Email: ko_kj@itf.org.uk
بوسان

 Sang Gi Gim z
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 z
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* z
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
ريغا

 Norbert Petrovskis z
Tel: +371(0)7 073 436
Fax: +371(0)7 383 577
Mobile: +371(0)29 215 136
Email: petrovskis_norbert@itf.org.uk

ليتوانيا
كاليبيدا

 Andrey Chernov z
Tel/Fax: +370(0)46 410 447
Mobile: +370(0)699 28198
Email: chernov_andrey@itf.org.uk

املكيسك
مانزانيلو

 Honorio Alberto Galván Aguilar z
Tel/Fax: +52(0)314 332 8834
Mobile: +52(0)1 314 122 9212
Email: galvan_honorio@itf.org.uk

فيراكروز
 Enrique Lozano z

Tel/Fax: +52(0)229 932 1367 / 3023
Mobile: +52(0)1 229 161 0700
Email: lozano_enrique@itf.org.uk

هولندا
روتردام

 Ruud Touwen* z
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Mobile: +31(0)65 331 5072
Email: touwen_ruud@itf.org.uk

 Debbie Klein z
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 z
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
ويلينغتون

 Graham McLaren z
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 z
Tel/Fax: +234(0) 1 793 6150
Mobile: +234(0)803 835 9368
Email: akinrolabu_henry@itf.org.uk

النرويج
بيرغن

 Tore Steine z
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* z

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 z
Tel: +47(0)22 825 824
Fax: +47(0)22 423 056
Mobile: +47(0)97 729 357
Email: gjestrum_angelica@itf.org.uk
بورسغرن

 Truls M Hellenes z
Tel: +47(0)35 548 240
Fax: +47(0)35 548 023
Mobile: +47(0)90 980 487
Email: hellenes_truls@itf.org.uk

ستافينغر
 Aage Baerheim z

Tel: +47(0)51 840 549
Fax: +47(0)51 840 501
Mobile: +47(0)90 755 776
Email: baerheim_aage@itf.org.uk

بنما
كريستوبال

 Luis Fruto z
Tel: +507(0) 264 5101
Fax: +507(0) 269 9741
Mobile: +507(0)66 178 525
Email: fruto_luis@itf.org.uk

الفلبني
سيبو ستي

 Joselito O Pedaria z
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 z

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 z
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

سيزيسني
 Adam Mazurkiewicz z

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 de Deus Gomes Pires z
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 جوان

 Felipe García-Cortijo z
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 z
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
سانت بطرسبيرغ

 Sergey Fishov* z
Tel/Fax: +7(0)812 718 6380
Mobile: +7(0)911 096 9383
Email: fishov_sergey@itf.org.uk

فالدفوستوك
 Petr Osichansky z

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 z
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* z

Tel/Fax: +27(0)31 909 1087
Mobile: +27(0)82 773 6367
Email: zungu_sprite@itf.org.uk

اسبانيا
اجليسيراس

 José M Ortega z
Tel: +34(0)956 657 046
Fax: +34(0)956 632 693
Mobile: +34(0)699 436 503
Email: ortega_jose@itf.org.uk

برشلونة
 Joan Mas García z

Tel: +34(0)93 481 2766
Fax: +34(0)93 298 2179
Mobile: +34(0)629 302 503
Email: mas_joan@itf.org.uk

بيلباو
 Mohamed Arrachedi z

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 z

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 z

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

سريالنكا
كولومبو

 Ranjan Perera z
Tel: +94(0)11 243 8326
Fax: +94(0)11 278 5091
Mobile: +94(0)77 314 7005
Email: perera_ranjan@itf.org.uk

السويد
غوثنبيرغ

 Göran Larsson z
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 z
Tel: +46(0)10 480 31 21
Fax: +46(0)31 13 56 77
Mobile: +46(0)76 100 65 12
Email: nilsson_goran@itf.org.uk

هلسينغبورغ
 Sven Save z

Tel: +46(0)31 42 95 31
Fax: +46(0)42 37 43 45
Mobile: +46(0)70 57 49 713
Email: save_sven@itf.org.uk

ستوكهولم
 Carl Tauson* z

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 z
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

 Peter Lövkvist z
Tel: +46(0)10 480 37 62
Fax: +46(0)87 23 18 03
Mobile: +46(0)70 626 77 89
Email: lovkvist_peter@itf.org.uk

تايوان
كيالنغ

 Huang Yu-Sheng* z
Tel: +886(0)2251 50302
Fax: +886(0)2250 61046 / 78211
Mobile: +886(0)933 906 398
Email: yu-sheng_huang@itf.org.uk
تاي تشانغ

 Sanders Chang z
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 z
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 z
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

اململكة املتحدة
ابردين

 Norrie McVicar* z
Tel: +44(0)1224 582 688
Fax: +44(0)1224 584 165
Mobile: +44(0)7768 652 257
Email: mcvicar_norrie@itf.org.uk

 Neil Keith z
Tel: +44(0)1224 582 688
Fax: +44(0)191 456 1309
Mobile: +44(0)7748 841 939
Email: keith_neil@itf.org.uk

بريستول
 Bill Anderson z

Tel/Fax: +44(0)151 427 3668
Mobile: +44(0)7876 794 914
Email: anderson_bill@itf.org.uk

ليفربول
 Tommy Molloy z

Tel: +44(0)151 639 8454
Fax: +44(0)151 346 8801
Mobile: +44(0)7764 182 768
Email: molloy_tommy@itf.org.uk
تيلبري

 Chris Jones z
Tel: +44(0)20 8989 6677
Fax: +44(0)20 8530 1015
Mobile: +44(0)7921 022 600
Email: jones_chris@itf.org.uk

الواليت املتحدة االمريكية
بلتيمور

 Arthur Petitpas z
Tel: +1(0)410 882 3977
Fax: +1(0)410 882 1976
Mobile: +1(0)443 562 3110
Email: petitpas_arthur@itf.org.uk
هيوسنت

 Shwe Tun Aung z
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 اجنيليس
 Stefan Mueller-Dombois z

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 z

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 z

Tel/Fax: +1(0)252 726 9796
Mobile: +1(0)252 646 2093
Email: sacco_tony@itf.org.uk

نيو اورليانز
 Dwayne Boudreaux* z

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* z

Tel: +1(0)718 832 6600 (ext 240)
Fax: +1(0)718 832 8870
Mobile: +1(0)201 417 2805
Email: esopa_enrico@itf.org.uk

بورتالند
 Martin Larson z

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 z

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* z
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 z

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  *

ITFمفتشو الـ

ITF دليل اإلتصال مبفتشي الـ
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Your 4-page pull-out guide to contacting the ITF

These are the maritime flags that the International Transport Workers’ Federation 
has declared FLAGS OF CONVENIENCE

ST. VINCENT & THE GRENADINES TONGASÃO TOMÉ & PRÍNCIPE

Flags of convenience

ANTIGUA AND BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE BERMUDA

BOLIVIA BURMA/MYANMAR CAMBODIA CAYMAN ISLANDS COMOROS

EQUATORIAL GUINEACYPRUS GERMANY (second register)

HONDURASGIBRALTAR

GEORGIA

LEBANON LIBERIA

MONGOLIA

JAMAICA

MALTA

FRANCE (second register)

MARSHALL ISLANDS

NETHERLANDS ANTILLESMAURITIUS NORTH KOREA PANAMA

SRI LANKA

In addition to these flags, there are certain shipping registers whose vessels can be regarded, on a ship by ship basis, as operating under a flag of convenience. 

VANUATU

ITF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAD, LONDON SE1 1DR TEL: +44 (0)20 7403 2733 FAX: +44 (0)20 7357 7871 EMAIL: MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET: WWW.ITFGLOBAL.ORG

SB09:SB06 Quark 5  8/4/09  07:39  Page 25

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

انتيغوا وباربودا باهاما  باربادوس  بيليز  برمودا 

بوليفيا بورما/مينامار  كمبوديا  جزر كاميان  كوموروس 

قبرص غوايانا  فرنسا )تسجيل ثاني(  جورجيا  املانيا )تسجيل ثاني( 

جبل طارق هندوراس  جامايكا  لبنان  ليبيريا 

موريشوس منغوليا  انتيليز الهولندية  كوريا الشمالية  بنما 

ساوتوم وبرنسيب سيريالنكا  سانت فنسنت وغرينادينيز  تونغا  فانواتو 

أعـالم املـواءمة

مالطا جزيرة مارشال      ƊƘƜƢƱȄǩ ǯƘǦǭ ȅ
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االسطول العاملي

أعلى 35 دولة مالكة للسفناكثر  35 سفينة حامله لألعالم
مرتبه حسب احلمولة

تاريخ 1 كانون ثاني 2008
عدد السفن

)اكثر من 100
وزن كلي(

الوزن 
الكلي
)مليون(

الوزن الكلي )م(
2007/1

العمر 
التقريبي
)سفينة(

مرتبه حسب احلمولة
تاريخ 1 كانون ثاني 2008

عد د السفن
)اكثر من 1000 

وزن كلي(

الوزن 
الكلي
)مليون(

العمر 
التقريبي 
)سفينة(

3,5261109اليابان7,605168.215519.1بنما *1.

3,121103.316اليونان2,17176.668.412.2ليبيريا *2.

3,22369.28املانيا1,43043.740.815.3البهاما *3.

3,31754.320الصني2,25736.332.210.4سنغافورة4.

1,76035.418الواليات املتحدة1,0993632.810.5جزر مارشال *5.

1,82533.715النرويج1,24235.832.712.6هوجن كوجن )الصينية(6.

1,13623.517كوريا اجلنوبية1,47835.73222.7اليونان7.

85621.212الدمنارك1,42127.824.816.8مالطا *8.

65020.112هوجن كوجن3,79924.923.523.9الصني9.
86520.113اململكة املتحدة985191914.10قبرص *10.

86917.715سنغافورة59814.714.816.11النرويج )تسجيل ثاني(11.

58917.513تايوان1,63713.412.120.12اململكة املتحدة12.

77114.316ايطاليا2,94613.110.525.13كوريا اجلنوبية13.

2,12913.824روسيا1,5641312.622.14ايطاليا14.

41812.121كندا88512.911.421.15املانيا15.

5389.717الهند6,51912.812.815.16اليابان16.

3938.916ماليزيا6,41611.311.126.17الواليات املتحدة17.

1,0248.519تركيا1529.28.412.18برمودا *18.

2347.314بلجيكيا1,4179.28.418.19الهند19.

1657.315اململكة العربية السعودية43598.217.20الدمنارك )تسجيل ثاني(20.

3647.114السويد1,1308.67.911.21انتيغوا وبربودا *21.

4256.521االمارات العربية املتحدة3,4817.6824.22روسيا22.

3586.411فرنسا1,15176.416.23ماليزيا23.

7556.213هولندا1,2586.15.817.24هولندا24.

1795.916ايران1,0485.96.125.25سانت فنسنت *25.

8505.323اندونيسيا4,4695.75.321.26اندونيسا26.

3773.517اسبانيا1,8405.15.128.27الفلبني27.

693.416الكويت1,25254.825.28تركيا28.

1612.915سويسرا57243.932.29السويد29.

3422.723تايالند5083.65.222.30ايران30.

1432.522البرازيل1,4903.43.426.31النرويج31.

4692.325اوكرانيا8582.82.926.32تايالند32.

1402.117فنلندا9272.82.831.33كندا33.

72218اسرائيل6292.72.826.34تايوان34.

731.917املغرب2122.42.224.35الكويت35.

41,184756.122اجملموع الكلي97,504774.9721.922اجملموع الكلي

املصدر تسجيل لويدز للسفناملصدر تسجيل لويدز للسفن/ * ترمز ألعالم املواءمة

نشرة الـITF للبحارة 2009
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 “ واج��ه خي��اراً صعب��اً: ام��ا البقاء في 
قارب الصيد حت��ى الموت أو القفز من 

السفينة حين رسوها في توال ”.

ــارب 1200  ــك ما يق هنال
ــي  بورم ــمك  س ــاد  صي
ــي جزيرة  ــق ف ــدون وثائ ب
ــية . كثير  توال االندونيس
ــوا من اعمال  منهم  هرب

العنف في بالدهم

ــماء فإنها إ ــوال من الس ــرت إلى جزيرة ت ــا نظ ذا م
ــوز الهند  ــجار ج ــة، إنها مطرزة بأش ــدو مثالي تب
ــواطئ اللؤلؤية البيضاء وتقع في بحر باندا  والش
ــبة إلى املئات من  ــيا . ولكنها بالنس ــرق أندونيس ش
صيادي السمك البورميني أصبحت عبارة عن سجن. 
ــافات بعثة الـITF للجزيرة بينت أن هنالك  استكش
ــي 700-1200 بحار موجودون بال قيود في جزيرة  حوال
ــزر احمليطة بها والتي تقع على امتداد 3000  توال واجل
كيلو مترا شرق العاصمة األندونيسية جاكرتا . لقد 
ــية بحثا عن  ــوا من القتل وظروف العمل القاس هرب
األمان في أندونيسيا ، ولكنهم يعانون وبشكل دائم 
ــم إلى تايالند أو إلى  ــوف من اعتقالهم أو إرجاعه اخل

حظيرة احلكم الدكتاتوري العسكري في بالدهم. 
ــو مني  ــر من البحارة املهجورين ، ومن بينهم س  كثي
ــراءات احترازية  ــون بإج ــاينغ وينا يقوم ــه س وصديق
ــن احملاصيل والزراعة داخل  ــن أجل البقاء مثل تخزي م
ــرة التي تبعد  ــبة لهم فإن هذه اجلزي ــرة . بالنس اجلزي
ــي حتكم بنظام  ــن بلدهم والت ــرات ع آالف الكيلومت

عسكري ال تعتبر جنة. 
 " إننا هنا ألنه ال يوجد لنا خيارات ، وال نرغب بالوجود 
ــي بلد آخر ، الكل يرغب بالعودة إلى الديار " هذا ما  ف

قاله ساينغ وينا. 
 " البورميون هنا يعانون من كثير من املشاكل " هذا 

ما قاله سو مني. 
 " ليست مشاكل بسيطة ولكنها مشاكل كبيرة، 
ــا ويعانون كثيرا من الصعوبات،  إنهم يفتقدون بورم
ــد رأيت الكثير منهم ينهارون، يضحكون ويبكون  لق

أمام أعيني، إنها تعبير عن مشاعرهم ". 
ــو مني والذي قال إنه واجه خيارا صعبا : إما البقاء  س

ــمك واملوت أو القفز من  في قاربه اخلاص بصيد الس
السفينة عند رسوها في توال، وأصبح سو مني بعد 
ذلك قائدا لصيادي السمك املنفيني وعزز ذلك زواجه 
من بوبي وهي امرأة محلية متلك بيتا صغيرا في قرية 

مجاورة . 

وحشية على السفينة
ــن 8 بورميني آخرين  ــو مني ومجموعة م  التقينا بس
ــمك  املهاجرين حيث كانوا يختبئون  من صيادي الس
في الغابات ، كان سو مني  والبالغ من العمر 33 عاما 
ــش البورمي بعد  ــر من اجلي ــة قد ف ــة القوي وذو البني

اطلبوا منه قتل قرويني أبرياء . 
ــل أي قرية فإنك تدرك  ــو مني يقول : " عندما ندخ س
ــة ، لقد كانت  ــك القري ــكلة في تل ــه هنالك مش أن
هنالك قتاال وإطالقا للرصاص وطلب منا القائد قتل 
ــم . وكان علينا إتباع  ــال في القرية وحرقه كل الرج
أوامره،  بعض سكان القرية ال يعرفون أي شيء، لقد 
ــرة من  ــة عش ــاك فقط صبيانا في اخلامس كان هن

أعمارهم، قمنا بقتلهم جميعا ". 
 وفي البحر أيضا فإن سو مني والذي يعمل على منت 

ȀǶǤȱǟ Ž ǦøøƹȀǱ
ــن  ع ــب  يكت ــراون  ب ــد  ديفي
ــة التي  ــاكات الصارخ اإلنته
ــمك  ــادو الس ــا صي يواجهه

البورميون. 
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صيادو السمك

قارب صيد تايلندي وبطريقة غير شرعية وبراتب غير 
ــي مثل  مضمون فإنه بذلك قد دخل إلى عالم وحش

ذلك العالم الذي فر منه . 
ــي البحر ،           ــل صديق له ف ــو مني مقت ــتذكر س  واس
ــي مريضا مبرض  ــا تايالند كانا صديق ــذ أن غادرن " من
ــة العمل ، ولم  ــم يكن على دراية بطبيع ــر ، ول البح
ــي مطلقا ، ولم يعرف صديقي  يحب الكابنت صديق
تكلم اللغة التايالندية لذلك فإنه لم يفهم ما الذي 
ــطح  يطلبه منه الكابنت . كانت املياه تقترب من س
ــقط حبار من السلة ، وصرخ به الكابنت  القارب ، وس
ــم ما الذي أراده  ــي يلتقطه لكن صديقي لم يفه ك

الكابنت ، فذهب احلبار إلى البحر . 
ــورة ، مد صديقي  ــا  أتى الكابنت وضربه مباس   عنده
يده لصد الضربة فانكسرت يده ، أما الضربة الثانية 
ــى مؤخرة  ــه ، وبعدها ضربه عل ــت كتف فقد حطم
ــفينة . وكان هناك  ــه فسقط على سطح الس رأس
ــى الكابنت  ــد ذلك رم ــواره ،بع ــون بج ــال تايلندي عم
ــل يديه وعاد إلى حجرة القيادة،  ــورة وقام بغس املاس
ــام بأمر أعوانه  بقذفه في البحر ، ولقد رأيناه حيا  وق

عندما قذفوه . 
ــا عاد الكابنت إلى حجرة القيادة قام بالتحدث   عندم
ــع قائال : " ما الذي  ــر مكبرات الصوت وحذر اجلمي عب
ــل، إن رغبتم بنفس  ــودوا إلى العم ــرون إليه ، ع تنظ

املصير فعليكم أن تسلكوا مسلك زميلكم " . 
 وقد شاهد سو مني أيضا جرمية قتل أخرى متت على 

أيدي الكابنت التايلندي . 

ــك رجال يغوط على جانب القارب ، بعض   " كان هنال
ــك ، حظر الكابنت  ــم أبلغوا الكابنت بذل ــراد الطاق أف
وتناول ماسورة وقام بضربه ضربة واحدة . لقد رأيناه 
ــقط الرجل  ــه ولكننا لم نعرف أين ضربه ، وس يضرب
في البحر ، بعد ذلك كان اجلميع خائفني من التبول أو 
التبرز ، وقام بعضهم بعمل ذلك داخل سراويلهم". 
ــاينغ وينا وعمره 45 سنة وهو غير متزوج ويعيش   س
ــو من أعضاء  ــرة توال. وهو عض ــاة وحده في جزي حي
ــطوريا قاتلوا  األقليات الصينية في بورما والذين أس
ــرب العاملية  ــان في احل ــف ضد الياب ــع دول التحال م
الثانية وقد فر من دوائر الشرطة والهجرة واختبأ في 

الغابة . 
 " اعتقد أن عمال القوارب البورميون ميوتون كالكالب 
ــطاء  واخلنازير ، لقد مت بيعي كعبد من قبل أحد الوس
ــلمني من يد إلى يد أخرى وفي الواقع فقد  والذي س
مت بيعي إلى شركة صيد سمك في مدينة ماهاشاي 

بالقرب من بانكوك . 
ــاخ تايالندي بضرب  ــا كنت في القارب قام طب  عندم
ــا البورميون بقضيب من حديد على مرأى  أحد رجالن

من عيني. 
وسأل الكابنت إن كان الرجل قد مات أم ال. وقلت له : 
ــوف أعتني به ، لقد ضرب الرجل  إنه لم ميت بعد وس
ــاء دماغه إلى  ــه حيث خرجت أحش على مؤخرة رأس
ــتطيع  ــاعة فارق احلياة . ال نس ــارج وبعد ذلك بس اخل
ــودة إلى بورما، ال توجد لنا عالقات ، وعندما تتوفر  الع
ــاكل في  العالقات ال جند املال ، لدينا الكثير من املش

بورما لذلك فإننا ال نستطيع العودة" . 
  

الشتات البورمي
ــم جزء من  ــورون في توال ه ــمك املهج ــادو الس صي

ــتت بسبب احلروب األهلية على  اجملتمع البورمي املش
ــكرية  مدار 60 عاما ، حيث تتابعت احلكومات العس
ــى وجود أكثر  ــير إل ــى بورما . تقديرات الـITF تش عل
ــي مهاجر مبا في ذلك  ــنة بورم من 250 ألف صياد س
ــمك  ــاء ، ويعملون في جتارة تصدير الس بعض النس
ــجلون  ــي تايالند ، ويوجد منهم فقط 70 ألف مس ف

بشكل قانوني . 
ــاينغ وينا حيث   الغالبية العظمى هم من أمثال س
ــروا على احلدود بني تايالند وبورما ومت بيعهم من  حش
وسيط إلى آخر عبر مافيا صيد السمك التايالندية. 
ــد تايلندي يتم  ــا يصعدون إلى منت قارب صي   عندم
ــوا بالعمل  ــة مزورة ويقوم ــم وثائق تايلندي إعطاؤه
ــهري .  ــاعة مقابل 50 دوالر ش ــات من 14-20 س بنوب
ــم إعطاء أهم 9000 دوالر  ــا احملظوظون منهم فيت أم
بدل نهاية خدمة ولكن شريطة العمل ملدة من 5-3 

سنوات . 
 قام رئيس نقابة البحارة البورمية SUB واسمه اونغ 

ثويا ومقره بانكوك باصطحابنا لزيارة جزيرة توال. 
 وقال : " إن الكباتنة والقباطنة التايلنديون يقومون 

بانتهاكات إنسانية ضد بحارتنا البورميون " . 
إن هذه اإلنتهاكات ليست فقط موجهة لألشخاص 

ولكنها موجهة إلى كل شعوبنا . 
ــو وضع فقير جدا  ــع االقتصاد في بلدينا ه  " إن وض
ــم حتقير  ــد . لذلك يت ــي تايالن ــن الوضع ف ــوأ م وأس
ــل مع عمال  ــون ، حيث يتم التعام ــر البورمي وتهجي
ــة وانتهازية ،  ــون بطريقة غير عادل ــب البورمي املراك
إنهم يعذبون رجال البحرة البورميون ويجنون الثروات 

على أكتاف رجالنا " . 
ـــ ــة لل ــية KPI والتابع ــارة االندونيس ــة البح  نقاب
ــارة املهاجرون  ــوم اآلن بالتحقيق مبحنة البح ITF تق

قائد النقابة اونغ ثويا 
)يسار(: "انه من الواضح 

ان هذه جرائم".

صديق سو مني )ميني( 
ضرب حتى املوت.

ساينغ وينا )اقصى 
اليمني( بيع كعبد

البحر جرمية في 
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صيادو السمك

كيف هي األوضاع في بورما؟

ــام دكتاتوري  ــد حكمت بورما بنظ لق
ــكري لعدة عقود . إنها من أسوأ  عس
ــاكاً حلقوق  ــم إنته ــي العال ــدول ف ال
ــال .  ــادات العم ــوق احت ــان وحق اإلنس
ــاكات حلقوق العمل  ليس فقط انته
ــوق االحتادات  ــان وحق ــوق اإلنس وحق
ــل ال توجد  ــكل كبير ب العمالية بش

حرية مؤسسات وال دميقراطية .   
ITUC : املصدر

ــوق العمال  ــك حق ــاذا تنته مل
املهاجرون؟

ــمك البورميون  كثير من صيادي الس
ــن أجل الهروب  يعملون في تايالند م

من الظروف التي ذكرت أعاله .

ــرون معرضون  ــال املهاج ــؤالء العم ه
ــتغالل واالبتزاز  ــر لالس ــكل كبي وبش
ــدي املهربني  ــدي على أي واإليذاء اجلس
ــرطة احمللية.  ــاب العمل و الش وأصح
ــال احلد  ــن العم ــر م ــع لكثي وال يدف
األدنى من الرواتب ويقعون حتت رحمة 

أصحاب العمل .

ما الذي يقدمه الـ ITF  ملساعدة 
صيادي السمك البورميون؟

قامت جلنة من قسم صيادي السمك 
ــان  ـــ ITF  بتبني قراراً في نيس ــي ال ف
ــعة  2007 يتعلق بقضية املوت البش
التي حلت بـ )39( صياد سمك بورمي 
ــون على قارب صيد تايالندي في  يعمل

املياه اإلندونيسية .
ــية  اللجنة حثت احلكومة اإلندونيس

ــكاب جرائم  ــراءات ملنع ارت ــاذ إج إلتخ
ــان  مروعة والتي تنتهك حقوق اإلنس
ــلطات  على مياهها وطلبت من الس
ــبة  التايالندية بفرض عقوبات مناس
ــون  يقوم ــن  الذي ــا  مواطنيه ــد  ض

باستغالل العمال املهاجرين .
ــروع  ــي الـ 2008 مبش ــدأ ف ـــ ITF  ب ال
ــيا ملدة ثالث  ــرق األقصى آلس في الش
 ، )FES( سنوات وممول من مؤسسة الـ
املشروع يركز على صيادي السمك في 
الفلبني وإندونيسيا وبورما والعاملني 
ــني ظروف  في تايالند ويرمي إلى حتس
ــة صيادي السمك في  عمل ومعيش

املنطقة .
  ITF ــي الـ ــمك ف ــم صيادي الس قس
ــاً أقناع اجملتمع  وتوابعه يحاولون أيض
ــل هذه  ــل مث ــاعدة بح ــي املس الدول

القضايا . 

ــم يعملون مع أمانة البحارة  كما أنه
ــات الرعاية  ـــ ITF  ومع منظم ــي ال ف
ــن أجل تطوير  ــة املعنية م االجتماعي
ــاعدة صيادي  ــاريع مناسبة ملس مش

السمك البورميني .
ــيا / الهادي قام  ـــ ITF  ملنطقة آس ال
ــاطات في السنوات  بتنظيم عدة نش
ــة املاضية وذلك في تايالند من  القليل
ــة  ــني ظروف عمل ومعيش أجل حتس

العمال البورميون املهاجرون .

 “ إننا ال نعرف إن كانوا سوف يضربوننا 
أو يركلون��ا أو يقتلون��ا ويلقون��ا ف��ي 

البحر”.

البورميون في جزيرة توال . 
ــة KPI في جزيرة  ــو ضابط في نقاب ــال ميلي وه باس
ــوال حتدث قائال : " إن الـKPI تعمل بجد ملراقبة هذه  ت
ــس امليناء ،  ــى املعلومات من رئي ــة ، نحصل عل احلال
ــرة الهجرة وأصحاب  ــوم باالتصال بدائ ثم بعدها نق
ــم إيقاف  ــل ونطلب منه ــاب العم ــوارب وأصح الق
ــر ، نحن بحارون  ــد والضرب واجلرائم في البح التهدي

وكذلك هم " . 
 " إنه واضح أن تلك هي جرائم ألنه ليس من املسموح 
ألحد بقتل اآلخرين، يجب عليهم التفكير بأن أولئك 
ــان  ــان بقتل إنس ــم. إذا ما قام إنس ــر مثله هم بش
ــي  ــر فإن ذلك يخالف القانون : القانون االندونيس آخ

والقانون الدولي " . 
ــية عملت ببطء على قضية  ــلطات األندونيس  الس
ــمك  ــادو الس ــا صي ــرض له ــي يتع ــاكات الت االنته
ــايجا وهو  ــيد جوانز س ــرون . الس ــون املهاج البورمي
ــرة الهجرة في توال حتدث للـITF قائال:  ضابط في دائ
ــواء كانوا بورميون ،  ــا يأتون هنا وألول مرة س " عندم
كمبوديون ، هنود أو تايلنديون فإنهم جميعا يحملون 

وثائق تايالندية . 
ــاء  ــوه على أيدي رؤس ــف الذي واجه ــبب العن  وبس
ــفينة،  ــم ال يرغبون العودة إلى الس ــفينة فإنه الس
ــون بعمل  ــوال ويقوم ــي ت ــون ف ــم ينزل ــك فإنه لذل
ــون باإلبالغ عنهم  ــاكل حيث يقوم الناس احمللي املش
لدائرة الهجرة حيث تقوم باعتقالهم وتهجيرهم . 

ــم ، بعضهم يعيش في الغابة،   إننا نحزن من أجله
ــون ، إنهم  ــكان احمللي ــون مع الس ــم يعيش وبعضه
ــن األفضل لهم أن  ــام لذلك فإنه م ــدون الطع ال يج
ــفيرهم إلى  ــا ومن ثم تس ــض عليهم من قبلن يقب

بالدهم " . 

نقاط احتجاز املهاجرين
ــب الكبرى لدائرة الهجرة في توال   بالرغم من املكات
ــط باحتجاز دزينة  ــمح فق إال أن التمويل لديهم يس

واحدة فقط. 
ــإن دائرة الهجرة تعتمد على النية   ومبفارقة مريرة ف
احلسنة واملشكوك فيها لرؤساء البحرية التايالندية 
وذلك لتسفير املهاجرين إلى تايالند وذلك ينجم عنه 

االنتقام . 
ــغ والذي متت مقابلته في زنزانة االعتقال  فويية ماون
ــن العمر 24 عام قال  ــرة هجرة توال والبالغ م في دائ
ــفينة وتوجه إلى توال واستغرقه 4  إنه قفز من الس
ــوف نعود على منت  ــهر قبل أن يتم اعتقاله " س أش
ــتطيع تخيل املشاكل التي  قارب تايلندي ، إننا ال نس

سوف نواجهها " 
ــا واحملجوز معه عن   وأعرب صديقه البورمي كو ياش
ــه وبناته  ــال تفريقه  عن زوجت ــن احتم ــتيائه وع اس
ــنتان من العمر  ــن تبلغ س ــان، حيث أن إحداه االثنت
ــب علي أن  ــل ، يتوج ــنة بقلي ــاوزت الس ــرى جت واألخ

أرسلهن للمدرسة وزوجته ال متلك وظيفة . 
وأضاف إنني املعيل الوحيد " إنني أشعر بحزن شديد 
من أجل أسرتي ، سوف أعود ثانية إن لم يتم اعتقالي 
ــوف يضربونا أو  ــرى ، إننا ال نعرف إن كانوا س ــرة أخ م
ــوف نكون  ــا أو يقتلونا ويلقونا في البحر ، س يركلون

محظوظني إذا ما عدنا ساملني " . 
 

ــل  ــب صحفي حر ومراس ــو كات ــراون ه ــد ب  z ديفي
حتقيقات
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اإلحتــاد الــدولي لعمــال النقــل

هل حتتاج إلى  مساعدة ؟
إذا كان كذلك، أرسل لنا هذا الفاكس...

إلى وحدة إجراء الـITF فاكس رقم :442079409285+ أو 442073577871+
املرجع: بحار يطلب املساعدة

التفاصيل الشخصية

االسم ) سوف يتم التعامل معه بسرية(  

أرقام االتصال بك  

اجلنسية  الوظيفة على السفينة  

تفاصيل السفينة

نوع السفينة  اسم السفينة 

 IMOرقم الـ الَعلم  

مكان السفينة احلالي  

امليناء احلالي للسفينة  

عدد أعضاء الطاقم /

جنسياتهم 

نوع احلمولة / 

الكمية 

اسم املالك / 

املشغل 

ما هي 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( 
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ȜĈȩɀǩ ȷǕ ȰǤȩ ȼǤǪȹǟȿ ǿǾƩǟ ɂǹɀǩ
ȸȦøøȆȱǟ ƒȵ ɂȲȝ ǥǿǠǶǤȲȱ ȰȶȞȱǟ ǻɀȪȞǣ ȨȲȞǪɅ ǠøøȶɆȥ ITF øȱǟ ǴøøǝǠȎȹ

ــل طبقاً لالتفاقية  ــي البحر هي بتوقيع عقود العم ــروط عمل ف ــة الوحيدة لضمان أفضل ش الطريق
اجلماعية املوافق عليها من قبل الـ ITF . وفيما يلي الشروط التي يجب التنبه لها قبل التوقيع.

ــفينة قبل توقيع  ــدأ العمل على الس ال تب
عقد مكتوب.

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

غير مألوفة بالنسبة لك.

ــى  ــير إل ــد يش ــا إذا كان العق ــد فيم تأك
ــة، إذا نعم، كن  ــة العمالي ــة اجلماعي االتفاقي
ــروط هذه  ــك على علم تام بش ــداً من أن متأك
ــخة منها مع عقد  ــة، واحتفظ بنس االتفاقي

العمل.

ــد موضحة  ــدة العق ــأن م ــداً ب ــن متأك ك
بشكل تام.

ــي  يعط ــد  عق ــى  عل ــع  بالتوقي ــم  تق ال 
ــراء تعديالت  ــفينة إلج ــات ملالك الس صالحي
ــن جانب واحد، أي تغييرات  على مدة العقد م
فيما يتعلق مبدة العقد يجب أن تتم باملوافقة 

عليها من قبل الطرفني.

كن متأكداً من أن العقد ينص صراحة على 
األجر األساسي الذي يجب دفعه، وأيضاً أن يتم 
حتديد ساعات العمل األسبوعية مثالً 40 ، 44 
ــاعة أسبوعياً. منظمة العمل الدولية  ، 48 س
ــاعات العمل املسموح  حتدد احلد األقصى لس
ــاعة أسبوعياً / 208  بها أسبوعياً وهي 48 س

ساعة شهرياً.

ــوح على  ــد ينص بوض ــن أن العق ــد م تأك
ــاعات العمل اإلضافي وكيفية  كيفية دفع س
ــابها. ميكن أن يتم احتسابها اعتماداً  احتس
ــي، أو ميكن أن يتم دفعها  على الراتب األساس
شهرياً بناًء على عدد ساعات العمل، بجميع 
ــاعات العمل  ــاعة عمل بعد س األحوال أي س
ــة دفعها  ــم ذكر طريق ــب أن يت ــمي يج الرس
ــل الدولية على  ــص منظمة العم بوضوح. تن
أن احلد األدنى للعمل اإلضافي هو 1.25 ساعة 

لكل ساعة إضافية.

ــاعات اإلجازة  ــدد س ــوح ع ــر بوض أن يذك
املمنوحة لك شهرياً، منظمة العمل الدولية 
ــازة عن 30 يوم  ــى أن ال تقل أيام اإلج ــص عل تن

سنوياً أو 2.5 يوم أجازة لكل شهر عمل.

ــل  ــي، العم ــر األساس ــر األج ــم ذك أن يت
ــكل منفصل  اإلضافي، اإلجازات بوضوح وبش

ومحدد في العقد.

ــمح ملالك السفينة أن  ال توقع أي عقد يس
ــن أجرك خالل  ــظ أو يخصم أي مبلغ م يحتف
ــم دفع كامل  ــد، يجب أن يت ــريان العق مدة س

مستحقاتك املالية في نهاية كل شهر.

ــداً على عقد يتضمن فقرة تنص  ال توقع أب
ــع أي مبلغ من أجل  ــؤول عن دف على أنك مس

إصالح أو إبدال أو لتغطية أي نفقات.

ال توقع عقد ينص على حرمانك من حقك 
ــاورة أو التعاون  في االنضمام أو االتصال، املش

مع ممثلي أي نقابة عمالية تختارها بنفسك.

ــل الفردي ال  ــد العم ــن أن عق ــن حذراً م ك
ــا اإلضافية  ــاً تفاصيل عن املزاي ــن دائم يتضم
لذلك يفضل أن حتصل على هذه احلقوق بشكل 
ــن التعويضات  ــل يتضم ــع منفص ــد موق عق

املستحقة في احلاالت التالية :
z .املرض أو اإلصابة خالل مدة العقد 
z .)املوت )يتم دفعه ألقرب شخص لك 
z .فقدان السفينة أو املركبة 

ــخصية نتيجة  ــات الش ــدان املتعلق فق z  
فقدان السفينة.

إنهاء عقد العمل قبل نهاية املدة. z  

ــخة موقعة  ــن حصولك على نس ــد م تأك
خاصة بك من عقد العمل.

تأكد ان عقدك ينص انك مخول باحلصول  
على نفقات الترحيل ال بالدك

ــي عقدك مبا  ــروط التي تنه ــد من الش تأك
فيها املهلة القانونية لذلك

تذكر ... بأنه مهما تكن الشروط والظروف 
ــي العقد أو  ــة ف ــا طواعي ــم إدخاله ــي يت الت
ــة قانونياً عند  ــر ملزم ــة فإنها تعتب االتفاقي

نشوء أي خالف.
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جترمي البحارة

ــبرت تشاوال والضابط سيام تشيتان ا لكابنت غاس
امضيا عاما من تعيسا بكل ما حتمله الكلمة من 
ــي كوريا منذ كانون  ــى . الضابطان احتجزا ف معن
ــث اتفق  ــكاب نفط حي ــد انس ــك بع أول 2007، وذل

اجلميع أن ذلك لم يكن خطأهم. 
ــد احتجازهم  ــراحهم وأعي ــت تبرئتهم وإطالق س مت
بعد استئناف النيابة . وفي اجلولة الثانية مت جترميهم. 
وبالرغم من الشجب الكبير إال أن السلطات الكورية 

وضعتهم باحلجز بعيدا عن عائالتهم . 
 ITFــان عمل الـ ــهدت حملة إطالق الضابط  لقد ش
ــحن معا وبشكل لم يسبق له  وقطاع صناعة الش
ــا الضابطان وهي  ــركة التي يعمل لديه مثيل . الش
ــم الضابطني في  ــزال تدع ــت وال ت ــيبس دعم فيش
محنتهم .الـITF وهيئاته في قطاع الشحن البحري 
ــة أظهروا معارضتهم لقرار  ونقابات البحارة الهندي

احملكمة الكورية . 
ــادات العمال مظهرين  ــت أيضا كثيرا من احت واحتج
ــريط فيديو على  ــمئزازهم حيث قاموا بعرض ش اش
صفحة اليوتيوب اإللكترونية مظهرين فيه التصادم 

الذي حصل وأدى إلى تفاهة جترمي أولئك الضباط . 
ــحن البحري     إن إجراءات الـITF وقطاع صناعة الش
ــة الكورية  ــع الضغوطات على احلكوم ــى وض أدت إل
ــموه " الهبيون اإلثنان" وفعال مت  ــراح ما س إلطالق س
ــرر احملكمة العليا  ــراحهم بكفالة حتى تق إطالق س
ــم يتخذ قرارا بعد،  ــم . حتى هذه اللحظة ل مصيره
ــماح ألولئك الضباط  ــتمر الـITF بحمالته للس ويس

بالعودة إلى بالدهم . وهذه هي القصة الكاملة . 
 

ــن  ــهرا م ــر ش ــة عش خمس  

اجلحيم. 
 

ــة مقطورة  ــت رافع ــون أول 2007: اصطدم 7 كان
ــات الثقيلة  ــوجن للصناع ــفينة مملوكة لسامس لس
ــبيرت محملة  ــمها هيبي س ــية اس ــفينة راس بس
ــات نفط خام كبيرة وذلك بعد أن انقطع احلبل  بكمي
ــروف البحر . لم ينتج  ــبب ظ الذي يربطها باجلرار بس
ــبب بثقب 3  ــات لكنه تس ــدام أي إصاب ــن االصط ع
ــبيرت  ــل 5 واملوجود على الهيبي س ــات من أص خزان
والذي بالتالي تسبب بسكب 10.800 طن من النفط. 
ــبيرت  مت احتجاز الضابطني العاملني على الهيبي س

في كوريا حلني محاكمتهم . 
  

ــة  ــت تبرئ ــة ومت ــت احملاكم ــران 2008: مت  24 حزي
ــبيرت وكذلك  ــني العاملني على الهيبي س الضابط
تبرئة زمالئهم العاملني على املركب . مت جترمي كباتنة 
ــي املركب  ــا مت جترمي مالك ــم 2 ، كم ــة وعدده الرافع
ــة - بالرغم من تبرئة  ــوجن للصناعات الثقيل -سامس
ــد ضباطها الكبار إال أنه  ــبيرت وأح كابنت الهيبي س

استمر احتجازهم في كوريا ، وذلك ألن املدعي العام 
ــل النظر في  ــوف يؤج ــم وبالتالي س ــتأنف احلك اس

القضية للمرة القادمة . 
 

ــلطات الكورية  ــد التITF الس ــوز 2008: ناش   7 مت
السماح لالثنني العودة إلى ديارهم . وبدعم من مدير 
شركة  فيشيبس أكد الرجالن صدق نيتهم بالعودة 

حلضور جلسة احملاكمة القادمة . 
ــتيفن  ــيد س ــق قطاع املالحة في الـITF الس  منس
ــاوال والضابط  كوتون قال : " لقد طالب الكابنت تش
ــيتان التمكن من العودة إلى بالدهم . وإننا ال نرى  تش

أي سبب مينع من ذلك ". 
 ،BIMCO مع هيئات صناعية أخرى مثل ITFعمل الـ 
والغرفة الدولية للشحن ICS، واحتاد الشحن العاملي
ـــ ISF،والـINTERCARGO،والـINTERTANKO،وال

ــفن في هونغ كونغ ، وذلك  IG، وجمعية مالكي الس
ــدة . وصدر عنهم بيانا مشتركا يبني  لالحتجاج بش
اندهاشهم واالهتمام الشديد لقرار احملكمة الكورية 
ــادل وغير منطقي وينقص  ــث وصفوه بأنه غير ع حي
ــوف  ــن حقوق الضابطني، وأوضحوا بجالء أنهم س م
ــالق الضابطني.  ــن أجل إط ــم م ــتمروا بحمالته يس
ــت غير عادية من قبل هيئات قطاع  هذه اخلطوة كان
ــن التدخل في  ــادة ما يبتعدوا ع ــحن إذ أنهم ع الش
ــاكل لتجنب االصطدام مع سياسات  مثل هذه املش

الدول. 
 

ــرك احملكمة  ــي 2008: لم تتح ــرين ثان   متوز- تش
ــدا عن  ــزان بعي ــان محتج ــي الضابط ــة وبق الكوري
ــد. وأبدى الضابطان قلقهم على  عائالتهم في الهن
عائلتهم وأن إذا كان بإمكانهم التغلب على الضغط 

“ تم��ت تبرئتهم وإطالق س��راحهم وأعي��د احتجازهم بعد اس��تئناف النيابة . وفي 
الجولة الثانية تم تجريمهم. وبالرغم من الش��جب الكبير إال أن السلطات الكورية 

وضعتهم بالحجز بعيدا عن عائالتهم ”.  

 ǟȿǼøøøøøøøȹǠøøøøøøøȅ
 ȷǠȺǭɋǟ  ȷɀɆǤƬǟ
ــراح الهبيون  ــحن معا إلطالق س ـــITF وقطاع الش عمل ال

اإلثنان، ولكن احلملة لم تنته بعد ، نيكوال سميث
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سيام تشيتان )الثاني من اليسار( وغاسبرت تشاوال )الثاني من اليمني( مع عائالتهم

ــي بسبب االحتجاز ، ولم يتمكن تشيتان من  النفس
حضور عيد ميالد ابنه األول . 

ــل احملكمة الكورية  ــراءات غير العادلة من قب إن اإلج
ــارة األبرياء حيث  ــلبيا على أولئك البح بدأت تؤثر س
ــتكون احلياة  ــم بدأوا بالقلق والتفكير بكيف س أنه

عند السماح لهم بالعودة إلى بالدهم. 
ــتمرة ، السكرتير   إبان ذلك ال زالت االحتجاجات مس
ــئولني في  العام للـITF ديفيد كوكروفت اجتمع مبس

وزارة العدل في سيئول نيابة عن الرجال . 
ــارة بالتظاهر في  ــات البح ــت نقاب ــد قام ــي الهن  ف
ــت احلكومة الهندية  ــاي، وجنم عن ذلك أن قام مومب
ــة مع احلكومة  ــئولية احملن ــذ على عاتقها مس باألخ
ــة العاملية في األمم املتحدة،  الكورية ومنظمة املالح
ــوري بتوصيل املطالب  ــد من قبل اجمللس الك ومت الوع
ــراج - السكرتير  ــيئول. السيد عبد الغني س إلى س
ــة - وبدعم من  ــد الوطني ــة بحارة الهن ــام لنقاب الع
ــدوا بأنه  ــات البحارة أك ــي نقاب ــوات ف ــوة واألخ اإلخ
ــوف تبقى على مقدمة األجندات  قضية الهبيان س

حول العالم . 
 

ــم  ــي 2008: اجتماع مؤمتر قس ــرين الثان  19 تش
ــذل كل اجلهود  ــى " ب ـــITF خلص إل ــي ال ــارة ف البح
ــنت وزميله الضابط  ــراح فوري للكاب لتأمني إطالق س
ــع حدا للظلم  ــبيرت ووض العاملني على الهيبي س

الذي تعرضوا له " . 
ــهر ، إنضمت احتادات   وفي وقت ال حق من نفس الش
ــجب  ــحن لش ــركات ش مالحة بحرية عاملية مع ش
ــل  ــة التعام ــني وطريق ــز الضابط ــتمرارية حج اس
ــعهم  لتأمني إطالق  ــدوا ببذل ما بوس ــا. ووع معهم

سراحهما . 
ــن الطرفان أنه ومبا أن االصطدام وما تال ذلك من  وأعل
انسكاب للنفط ال ميكن عزيه إلهمال من الضباط. 

  ومبا أنه أيضا ثبتت براءتهم من قبل القانون الكوري، 
بالتالي فإن التعامل معهم بهذا الشكل يعتبر غير 

قانوني وغير عادل ويتناقض مع حقوق اإلنسان. 

 26 تشرين الثاني 2008: في لندن وفي افتتاحية 
ـــIMO )منظمة  ــة لل ــة والتابع ــان البحري جلنة األم
ــة(  قام الـITF بدعم التدخل  املالحة البحرية العاملي
ــد وهونغ كونغ  ــاط احملجوزين من الهن لصالح الضب
ــا متعاطفون مع أولئك في كوريا  والصني وقال " إنن
والذين تضرروا بسبب انسكاب النفط وندرك متاما أن 
ــاوال والضابط تشيتان قد متت تبرئتهم  الكابنت  تش

وعدم مسئوليتهم عن انسكاب النفط . 
ــتطيع التدخل  ــا ندرك أن احلكومة الكورية ال تس إنن
ــذل كل ما  ــي ولكننا نطالبهم بب ــام القضائ بالنظ
ــودة إلى ديارهم  ــعهم لتمكني البحارة من الع بوس
وبأسرع وقت ممكن . إن البحارة حول العالم وممثليهم 
ــة ألولئك  ــر العادل ــأن املعاملة غي ــدا بش ــون ج قلق

الرجال " . 
 

ــون أول 2008: مت إعالن احلكم، وفي الفترة    10 كان
ــات املالحة  ــم قامت نقاب ــبقت إصدار احلك ــي س الت
ــفارات  ــم باالحتجاج لدى الس ــول العال البحرية ح
ــة الكورية عبر  ــائل للحكوم ــة وتوصيل رس الكوري

سفاراتهم ورافق ذلك مظاهرات أمام السفارات. 
ــد مت التجرمي  ــراءات ، فق ــن كل هذه اإلج ــم م  وبالرغ
ــيد تشيتان وحوكما بالسجن  للكابنت تشاوال والس
ــجب  ــهر على التوالي ، وكان الش ــهرا و8 أش 18 ش

لهذا احلكم شديد اللهجة . 
  وقال كوتون" إن هذه ليست عدالة ، وال متت للعدالة 
ــدمي كبش فداء  ــوم ميثل تق ــذي رأيناه الي ــة ، وال بصل
ــكك بأولويات  ورفض لإلصغاء لألدلة مما يجعلنا نش
ــرار انتقامي " . وكان  ــذا القرار لهو ق ــة ، إن ه احملكم

لهذا التصريح وقع على كل هذا القطاع . 
 

ــون ثاني 2009: قرر الـITF وقطاع صناعة    14 كان
الشحن البحري زيادة الضغط على احلكومة الكورية 
ــتركة في لندن  . وأعلنوا عن مظاهرات احتجاج مش
ــة والقيام  ــية دولي ــع هيئات دبلوماس ــتراك م باالش
ــة للحكم. وبعد اإلعالن بيوم واحد  بحمالت مناهض
ــررت احملكمة العليا اإلفراج عن  عن هذه املظاهرات ق

الرجلني بكفالة . 
 

ــباط  2009 : بعد إطالق سراح الكابنت تشاوال    ش
ــاح خلروجنا بكفالة  ــعر باالرتي بكفالة قال " إننا نش
ــجن " . وقد كان الرجالن  ــه أفضل بكثير من الس ، إن
ــراحهم ، وعن  بدراية عن احلمالت التي متت إلطالق س
ــات الهندية ، احلكومة  ــت به النقاب اجلهد الذي قام
ــه. وقال الكابنت  ــة ، وعن جهود الـITF وتوابع الهندي
تشاوال" نشكركم جميعا على الدعم املستمر، لقد 
شجعنا ذلك كثيرا خالل محنتنا ولم يكن بإمكاننا 

التغلب على تلك الصعاب بدونكم" . 
 

 وحتى حلظة كتابة هذا املقال ال يزال الرجالن بعيدين 
ــى األضواء  ــون أن تبق ــم يأمل ــم ، ولكنه ــن بلده ع
ــوف يشجع  ــلطة  على كوريا والذي بالتالي س مس
ــليم وتبرئة  ــاذ القرار الس ــا على اتخ ــة العلي احملكم
ــم حتى يتمكنوا من العودة إلى بالدهم . وكما  ذمته
ــتطيع  ــاوال " كل الذي نأمل أن نس ــال الكابنت تش ق

العودة إلى بالدنا  واإلنضمام لعائالتنا " . 
 

ــق  ــم فري ــاعدة قس ــي مس ــميث ه ــوال س  zنيك
ــات عمليات املالحة البحرية في مكتب الـ اتفاقي

ITF الرئيسي. 
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عمال الرصيف في جنوب شرق آسيا يظهرون دعمهم للبحارة وذلك بتأخيرهم العمل  

مال الرصيف وعمال التحميل والتنزيل وعمال ع
السواحل ـ رمبا تختلف تسميتهم من بلد الى 
ــة إال أن البحارة  ــي اللغة اإلجنليزي آخر وحتى ف
تقليدياً يحترمون مهنة التحميل والتنزيل بالرغم من 
وجود ضغوطات على البحارة ليقوموا بهذه األعمال . 
نقابات البحارة ونقابات عمال الرصيف تتفق على أن 
يقوم البحارة باستخدام مهاراتهم باإلبحار بالسفن 
ــوم عمال الرصيف  ــى املوانئ ، وأن يق ــودة بها ال والع
ــتخدام مهاراتهم في حتميل وتنزيل الشحنات .  باس
ــذا معترف به باتفاقيات الـ   ITF   اجلماعية والتي  وه
ــفينة القيام  تنص على أن ال يطلب من طواقم الس

بأعمال التحميل والتنزيل .
ــن أجل  ــي نقابات م ــف ف ــال الرصي ــم عم إن تنظي
ــم واحملافظة على حقوقهم له تاريخ طويل.  حمايته
ــو اإلضراب الذي قام به  ــد تلك األمثلة القدمية ه وأح
ــنة 1886 مطالبني بدفع  عمال الرصيف في لندن س
ــات لكل ساعة عمل . لم يحقق اإلضراب  ستة بنس
ــاء القواعد  ــب ولكنه  أيضاً قاد الى إرس جناحاً فحس
ــميني للنقابات والذي أصبح  لضم العمال الغير رس
فيما بعد معروفاً بنقابة العمال وعمال النقل والذي 
أصبح فيما بعد من أكبر وأقوى النقابات في بريطانيا 

العظمى .
ــن ما بني البحارة  ــد أقدم األمثلة على التضام إن أح
ــال الرصيف هو اإلضراب الذي قاموا به معاً عام  وعم
1896 في روتردام . سكرتير قطاع عمال الرصيف وهو 
ــابق في آنتريب أشار الى أن القضايا  عامل رصيف س
ــي تعزيز  ــس القضايا ـ وه ــي نف ــة ال زالت ه القدمي

العمل بالتكنولوجيا اجلديدة .

ــر كانت التكنولوجيا  ــع عش في نهاية القرن التاس
ــل تفريغ  ــات من أج ــتعمال الرافع ــدة هي اس اجلدي
ــام عمال الرصيف  ــحنات . في إضراب روتردام ق الش
ــب من رفقائهم األوروبيون الدعم وقام طواقم  بالطل
ــحنات .  ــفن بريطانية برفض تنزيل الش على منت س
ــاء االحتاد الدولي للسفن  قاد ذلك التضامن إلى إنش
وعمال الرصيف وعمال البحر وكان ذلك االحتاد سلفاً 

.   ITFللـ
ــت عملية  ــك احلني أصبح ــك " ومنذ ذل ــول فران ويق
ــا " . وبذلك  ــل مهنة خاصة بذاته ــل والتنزي التحمي
ــكل  ــتعملون التكنولوجيا اجلديدة بش أصبحوا يس

أكبر . 
ــوة العاملة في  ــف الق ــج ذلك تخفي ــن نتائ وكان م
ــت من األعمال  ــث أن التكنولوجيا قلل ــة حي األرصف
ــبيل  ــوة العاملة في آنتريب على س ــة. " الق الثقيل
املثال قد انخفضت إلى )7000( عامل وذلك ما يعادل 

النصف منذ أن عملت هناك قبل عشرون عاماً " .
وأشار فرانك إلى أن التكنولوجيا أيضاً حولت طبيعة 
ــفن " أصبحت السفن أكبر حجماً  العمل على الس
ــق التكنولوجيا  ــدداً ". ولكن تطبي والطواقم أقل ع

يجب أن يستغل لصالح العمال وليس الستغاللهم. 
ــتغالل البحارة للقيام  ــك أنه ال يجب اس ويقول فران

بأعمال التنزيل والتحميل .
يجب أال يجبر البحارة على أعمال التحميل والتنزيل" 
ــن حصول اإلعياء  ــك " هنالك خطورة م ــول فران ويق
ــان اجلوالت  ــئ ، وباألصل ف ــون في املوان عندما يحط

ل��ن��ت��ض��������������������������������ام��ن م��ع��ًا
ــث في  ــش تبح ــدا كيري برن
ــني  ماب ــي  التاريخ ــط  الراب
ــارة وعمال الرصيف في  البح

األعمال النقابية
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عمال الرصيف

القصيرة تقلل من احترام عمل البحارة. 
يجب أال يطلب منهم القيام بأعمال عمال الرصيف 
ــون وميتلكون  ــه أولئك املدرب ــب أن يقوم ب ــذي يج وال

أدوات السالمة".

االتفاقيات واحلمالت
ــحنات  ــف والتعامل مع الش ــام عمال الرصي إن مه
ــني معترف بهما من  ــد مت االعتراف بها في اتفاقيت ق
ــة )IlO( - اتفاقية رقم 152  ــل العاملي منظمة العم
ــال الرصيف( واتفاقية  ــة املهنية واألمان )عم الصح

رقم 137 )اتفاقية مهام عمال الرصيف(. 
ــل 26 و24 دولة على  ــن قب ــا م ــق عليهم مت التصدي
ــدد الدول  ــان قلة ع ــز  ب ــك لي ــار فران ــي. وأش التوال
ــي ان احلكومات ال  ــى االتفاقيات ال يعن ــة عل املصادق
ــف، ولكن  ــل عمال الرصي ــم حماية ظروف عم تدع
ــلطات  قضايا الصحة واألمان عادة ما تهتم بها الس

اإلقليمية واحمللية بدالً من القضاء.
ــا مت نقل كثير من بنود االتفاقيات 152 و 137 الى  كم
ــركة  ــة الش ــريعات احمللية وكذلك الى سياس التش

كما ذكر فرانك.

هذا ال يعني عدم وجود اولئك الذين يحاولون التضييق 
ــد احلديث عن حقوق العمال. ويقول فرانك ليز انه  عن
وفي عام 2006 كان هناك حراكاً الحالل تعليمات من 
ــمح لطواقم السفن بتنزيل  قبل االحتاد االوروبي تس
ــا بعد " الضغط  ــحنات ولكنه مت التخلي عنه الش
ــي دول االحتاد  ــه عمال الرصيف ف ــدي الذي مارس اجل
االوروبي " ، ويضيف فرانك "بااللتفاف حول بعضهم 
ــم عمال رصيف متت  ــض واظهار فخرهم كونه البع

هزمية تلك التعليمات ".  
ــوم بتنظيم  ـــITF يق ــف في ال ــم عمال الرصي قس
حمالت "موانئ املواءمة" وذلك لوضع معايير مقبولة 

لعمال الرصيف في املوانئ حول العالم.
ــي انه يوجد فقط 4  ــاد اخلصخصة والعوملة يعن ازدي
شركات عاملية تقوم مبا يعادل 58% من اعمال املوانئ 
ــم موانئ دبي والـ  ــركات هي عال حول العالم. والش
ــلطة ميناء سنغافورة ( الدولية والـ أي بي  PSA ) س

مولر – مارييسك والهوتشيسون بورت هولدينغر.
ــف وظروف  ــة عمال الرصي ــي الى حماي ــة ترم احلمل
ــمية، واخلصخصة  ــة الغير رس ــم من العمال عمله

ومن التكنولوجيا احلديثة.
ــالمة هي قضايا يجب ان تتظافر قوى  الصحة والس

اصحاب العمل والعمال ملواجهتها.
ــاك عمال  ــز: "اذا لم يعد هن ــك لي ــا يقول فران وكم
ــون عندما  ــاك ملد يد الع ــيكون هن ــف، فمن س رصي

تواجهك مشكلة ؟"

 zبرندا كيريش – صحفية حرة ومقرها لندن.

التضـــامن 
ــي املـوانئ ف

ــتركون  ــال الرصيف والبحارة يش عم
ــابيع العمل  ــل اس ــاً بحمالت مث مع
والتي يقوم بها الـITF والتي تستهدف 

سفن اعالم املواءمة.
ــرين اول  ــبوع العمل في تش خالل اس
ــي البلطيق  ــرى ف ــذي ج ــي وال املاض
ــا البحارة  ــرة التي قام به أدت املظاه
ــان  ــا ب ــي املاني ــف ف ــال الرصي و عم
ــي حتمل  ــفينة و الت ــك الس ــام مال ق
ــتينا  ــمها س واس ــويدي  الس العلم 
ــدم الطلب  ــة على ع ــر باملوافق كاري
ــال عرفت  ــام باعم ــن البحارة القي م
ــا اعمال يقوم بها عمال  تقليدياً بانه

الرصيف.
ــفينة عادة تقوم باعمال جتارية  "الس

بني السويد و املانيا ".
ـــITF " في  ــي هر من ال ــول دونغل ويق
املاضي  كان البحارة وعمال الرصيف

يقومون باعمال التربيط معاً ، 
ــتينا بدأت تطلب من  ومع ذلك فان س

البحارة القيام بذلك لوحدهم . 
وبعد الطلب من نقابة عمال الرصيف 
ــبوع عمل  ــام فريق املاني وخالل اس ق
ــاعة ضد  ـــ ITF باالحتجاج ملدة س ال

الشركة .
ــررت  ق ــات  واملفاوض ــن  "بالتضام
ــن الطلب من  ــأن متتنع ع ــركة ب الش
ــال التي يقوم  ــارة القيام باالعم البح
ــاً - وكان  ــال الرصيف تقليدي بها عم
ــارة ولعمال الرصيف على  نصراً للبح
حد سواء. واضاف دونغلي أنه اشترك 
ــطاء من البحارة  باسبوع العمل نش
ــؤولني  نقابيني  ــال الرصيف مس وعم

من عشرة دول. 
ــط ان تعّلم البحارة وعمال  "ليس فق
ــن بعضهم بعض ، ولكن  الرصيف م
ــود عالقة متينة بني  اإلجراء اظهر وج
ــال الرصيف . وهذا بعث  البحارة وعم
ــفن  ــالة واضحة إلى مالك الس برس
بانه عندما يتحد العمال فانه ال ميكن 

الحد أن يهزمنا.
ــوب  ــي جن ــل ف ــبوع عم ــالل اس وخ
ــال الرصيف  ــر عم ــيا اظه ــرق آس ش
االندونيسيون تضامنهم وذلك بتأخير 
ــة  ــفينة اململوك ــى الس ــل عل العم
لليابان والتي وجد مفتشو الـITF انه 
ــد مع نقابة رجال البحر  ليس لها عق

 . )JSU( اليابانية
وبعد محادثات استمرت الربع ساعات 
 ، ــات  ، والنقاب  ITFـــ ال ــا  ــترك به اش
ــفينة، ومؤجري السفينة  ومالك الس

مت التوقيع على االتفاقية.
ــف مع  ــال الرصي ــترك عم ــا اش كم
ــات واعتراضات  ــارة في احتجاج البح
في كوريا وكوبي واوساكا في اليابان، 
ــف عن  ــال الرصي ــف عم ــث توق حي
ــفينة  ــل على الس ــل والتنزي التحمي

.KKاململوكة لـ

إذا طلب منك القيام بمهام عمال الرصيف ... z  
إذا طلب منك تربيط ، أو تأمين ، أو تنزيل / تفريغ أو بمعنى آخر التعامل  z  

مع الشحنة ...
         

  ITF�يجب عليك اإلتصال باتحاد عمالك أو اقرب مفتش لل         

ل��ن��ت��ض��������������������������������ام��ن م��ع��ًا
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ــص إ ــو مخص ـــITF ه ــارة ال ــة بح ــدوق امان ن صن
ــارة حول العالم.  ــات اخليرية مبا يخدم البح للتبرع
ــدوق امانة الـ ــام صن ــنة مضت فقد ق ـــ28 س ول

ــراء الباصات الصغيرة ،  ITF  بتقدمي منح للبناء ، وش
وتقدمي املعدات للبحارة. عندما تقوم بزيارة ميناء قم 
ــات املوجودة على االجهزة والتي  بالبحث عن امللصق
ــز البحارة  ــرائها ملراك ــدوق امانة الـITF  بش قام صن

ولزوار السفن.
ــنة 2007  ــار س ــمل 4000 بح ــذي ش ــتفتاء وال االس
ــدنا الى اهم ما يحتاجه البحارة عندما يحطون  ارش
ــائل اتصاالت من اجل توفير اتصاالت  في ميناء : وس
دولية رخيصة ووسائل الكترونية ، مواصالت مجانية 
ــي املوانئ او  ــهيالت املوجودة ف ــات عن التس ومعلوم
ــيارات  القريبة منها ) اماكن الهواتف، الدكاكني، س
ــس  ــذه النتائج وضعنا اس ــى ه ــاء عل ــرة ( . وبن االج
ــام 2008 مبنح مليون جنيه  ــح حيث قمنا في الع املن

استرليني وذلك لشراء حافالت لنقل البحارة.
ــاالت البحارة على  ــهل اتص ــا مت وضع اجهزة تس كم
ــى متكني البحارة  ــفن كما يعمل الـITF عل منت الس
ــخصية واخلاصة  ــات الهاتفية الش من اجراء املكامل
بينما هم على منت السفن وباسعار رخيصة ، ولكن 
ــتغرق وقتاً ولكننا في الوقت احلالي  ــوف يس ذلك س

ملتزمون بتأمني االتصاالت في املوانئ.
ــت اهتماماً جدياً مبا يتعلق بالرعاية  بعض املوانئ اول
ــعار  ــة باس ــن رعاي ــر اماك ــث تتوف ــة حي االجتماعي
ــة وذلك من خالل مراكز البحارة ، او عن طريق  معقول
ــالت الى داخل  ــون املواص ــن يقدم ــفن والذي زوار الس
ــجع وكاالت الرعاية  املدن. وصندوق امانة الـITF  يش
االجتماعية وسلطات املوانئ على ايجاد مراكز رعاية 
ــة للبحارة في املوانئ التي ال يوجد بها مثل  اجتماعي

هذه التسهيالت .
هذه الوكاالت تنشئ جلان رعاية اجتماعية في املوانئ 
ــن النقابات وعن  ــي تضم ممثلني عن احلكومة وع والت
ــوكاالت وعن  ــن الكنائس ، وعن ال ــفن وع مالك الس
ــة ومعاً  ــة باملالحة البحري ــم عالق ــك الذين له اولئ
ــتطيع  ــة محلية والتي تس ــاء منظم يقومون بانش
ــفن والسائقني.  التعامل مع املنح وتوظيف زوار الس
ـــITF  بتوفير التمويل  ــدوق امانة ال وبينما يقوم صن
ــه يتوجب على اللجنة احمللية  االولي للبدء بذلك فان

التأكيد على استمرارية ذلك بتمويل عن طريقهم.

ــكا الالتينية ت ــي امري ــض املوانئ ف حولت بع
ــفن حيث  ــا اآلن مراكز وزوار س ــد لديه ويوج
ــم يكن ذلك متوفراً من ذي قبل . في غضون  ل
ــة الرعاية  ــنوات لصالح جلن ــع س ــج امتد الرب برنام
ــاء  ــة الدولية للبحارة فقد متكنا من انش االجتماعي
ــز، هندوراس،  ــو كورتي ــي موانئ بيرت ــز بحارة ف مراك
ــتاريكا، بيتا فنستورا و برانكويال  بيرتو ليمون، كوس
ــتونيا واملكسيك . وباالضافة الى  في كولومبيا، واس
تلك املوانئ حيث لم يكن هناك متوفراً اي تسهيالت 

للبحارة ، فقد قمنا بالتحسني. 
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ــات املوجودة اصالً في موانئ كارتاغينا  املرافق واخلدم
وكولومبيا وبروغريسو في املكسيك.

ــذه املراكز واخلدمات التي تقدمها تدار من قبل  كل ه
ــكل رئيسي بدعم من املتطوعني  جلان محلية ، وبش
ــفن  من الكنائس احمللية والذين يقومون بزيارات الس
ــة. انهم  ــط املدين ــل البحارة الى وس ــون بنق ويقوم
ــات مثل :  ــدمي اخلدم ــل الصداقة وتق ــن اج ــاك م هن
ــروب مع  ــالت واالصدقاء ، تناول املش ــال بالعائ االتص
ــراء بعض  ــفينة ، وش ــوا على نفس الس ــاس ليس ان

احلاجات الضرورية والهدايا التذكارية.
ــة عاملية كبرى  ــت جزءاً من منظم هذه املراكز ليس
ــوم صندوق  ــض العزلة ويق ــعر موظفوها ببع ويش
ــواءاً  ــة الـITF بتقدمي الدعم الولئك املوظفني س امان
على شكل منح اولية تساعدهم في تغطية نفقات 
ــكل  ــئون املراكز او على ش ادامة املراكز عندما ينش
ــن االلتقاء  ــك يتمكنون م ــث بذل ــة حي دورات تدريبي
ــد من الناس الذين ميتلكون خبرات طويلة في  بالعدي

العمل مبراكز البحارة والرعاية .
كما ان الـITF ناشط في دول امريكا الالتينية ويساعد 
ــكرتير الـITF االقليمي  ــم مثل هذه املبادرات. س بدع
ــيد انتونيو فريدز وهو بحار  في امريكا الالتينية الس
ــابق قام بتقدمي دعماً هاماً من املركز االقليمي في  س
ريو . ولقد كان التغير في هذه املنطقة كبيراً . اذ انه 
ــنوات لم يكن هناك تقريباً اي مرافق  وقبل خمس س
ــة ، واآلن توجد العديد من املراكز  في امريكا الالتيني

والتي تعرض خدمات متنوعة للبحارة .
ــر الكبير هو ناجت  ــو فريتز : " هذا التغي ــول انتوني ويق
عن االرادة والتصميم وايضاً بسبب الدعم والتدريب 
ــروع اخلاص الذي قام به صندوق  ــكر للمش وكل الش
ــاعد ذلك املشروع على  امانة الـITF " ويضيف :" س
ــر واكثر  ــدمي خدمات اكث ــود واخلبرات لتق جمع اجله

للبحارة الذين يزورون املنطقة".
كما استهدفت متويالت صندوق امانة الـITF مناطق 
ــغيل املراكز  ــن اجل افتتاح وتش ــرى من العالم م اخ
ــرقية ، احمليط الهندي وغرب افريقيا  مثل :اوروبا الش
ــنوات  ــر س ــل برامج فيها خالل العش ــي مت عم والت
املاضية وفي الوقت احلالي يوجد برنامجان آخران في 

جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا .
ــئ اصبحت تقدم  ــد موان ــنوات جت ــي كل هذه الس ف
خدمات الرعاية االجتماعية حيث انه لم يكن لديها 
ــه . وهذه اخلدمات ميكنك ان تراها  منذ قبل ما تقدم
ــل امليناء او رمبا تكون  ــكل مقهى انترنت داخ على ش
حافلة تنقل الى املدينة ولكنها عادة ما تعتمد على 

عدد وحاجات البحارة الذين يأمون امليناء.

ــان صندوق و ــاريع اجلديدة ف ــى املش ــة ال باالضاف
ــوم بتقدمي العون لالعمال  ــة  الـITF ال زال يق امان
ــارة .  ــي مراكز البح ــا ف ــي مت عمله ــدة والت اجلي
ــاريع اجلديدة تشمل املساعدة في ترميم اعمال  املش
ــي التونا، هامبورغ، كما  ــة رجال البحر االملانية ف بعث
تخصص منحة كبيرة الستبدال احلافالت القدمية في 
موانئ اململكة املتحدة ، وايضاً تزويد مراكز في الدول 
ــكندنافية والواليات املتحدة بحافالت ومعدات.  االس
ــب تخصيص  وفي الوقت احلالي فانه من غير املناس
منح كبيرة النشاء البنايات ، ولكن صندوق امانة الـ

ITF  يساعد قدر املستطاع  في صيانة البنايات التي 
ال زالت تستعمل من قبل البحارة.

 zسوف جتد معلومات اكثر عن صندوق امانة بحارة 
www.itf.org.uk/seafarerstrust :على  ITFالـ

ــات الهاتف  ــر فيه خدم ــاء ال تتوف ــل z زرت مين ه
ــائل االلكترونية ؟ ميكنك ابالغنا عن ذلك  والرس
ــر اي مالحظة او اقتراح على  او االتصال بنا ومتري

mailto:trust@itf.org.uk :العنوان االلكتروني

ــي صندوق امانة الـ ــوم هوملز هو موظف اداري ف  zت
ITF للبحارة.

ت���رح���ي���ب ح��������������ار

“ صندوق امانة ال�ITF  يش��جع وكاالت الرعاية االجتماعية وسلطات الموانئ على 
ايج��اد مراكز رعاي��ة اجتماعية للبح��ارة في الموان��ئ التي ال يوجد به��ا مثل هذه 

التسهيالت ”.

ــف  ــرح كي ــز يش ــوم هومل ت
 ITFــدوق أمانة  الـ يقوم  صن
ــاء  انش ــل  ومتوي ــاعدة  باملس
ــاريع  ومش ــارة  بح ــز  مراك

اتصاالت جديدة

الصور على اليمني : بحارة يستجمون في ميناء بارانكويال، 
كولومبيا  
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القرصنة

ــتار قبالة كينيا، مت ع ندما اعتقلت السيريس س
ــن قبل قراصنة  ــر 25 من اعضاء الطاقم م اس
ــم جيمس غريدبي  ــون. وقد كان احده صومالي

. ITFوهو عضو في نقابة التاوتيلوس التابعة للـ
املهندس الثاني كان احد البحارة البريطانيني االثنان 
ــر فرينتش -  ــني بيت ــي كان هو رئيس املهندس -والثان
ــتيالء على  ــذوا كرهائن عندما مت االس ــن الذين أُخ م

السفينة قبالة كينيا في تشرين الثاني 2008.
ــعودية  ــيات بولندية وس ــم والذي ضم جنس الطاق
ــلت  ــفينة بينما أفش ــي الس ــزوا ف ــة حج وفلبيني
ـــ318،000 طن  ــرة ذات ال ــة ، الباخ ــات الفدي مفاوض
ــال للمالحة  ــط ومملوكة لـ ف ــة وهي ناقلة نف حمول
ــة الدولية كانت حتمل 2.2 مليون برميل نفط  البحري
تقدر قيمتها بـ100 مليون دوالر امريكي كانت هدفاً 

ثميناً بالنسبة للقراصنة .
ــرين  ــدأت العملية في 15 تش ــر جيمس:" ابت ويتذك
ــى منت  ــة ال ــد القراصن ـــ8:55 صع ــي ال ــي . ف الثان
ــاك امراً  ـــ 9:12 كان هن ــاعة ال ــفينة وفي الس الس
ــم يكن ذلك مفاجئاً  ــفينة " واضاف " ل بايقاف الس
ــاعة قبل  ــل ذلك بس ــاهدتهم قب ــداً. اذ متت مش ج
صعودهم منت السفينة وعلى بعد 2 ميل في نقطة 

باحمليط وعلى منت قارب سريع".
ولكن املدهش هو املكان الذي وقع به الغزو ما يقارب 
ــرق مومباسا بعيداً الى  الـ450 ميل بحري جنوب ش
ــي العالم قبالة  ــة قرصنة ف ــوأ نقط اجلنوب عن اس

الصومال.
ويقول:" في البداية كنا جميعاً خائفني مما سيحصل 
فيما بعد " ويضيف "كنا نتصور ان حتجز جميعاً في 
ــم يحصل ذلك.  ــن احلظ ل قمرة واحدة" ولكن وحلس
ــرقة ،  ــغل القراصنة . "بدأوا بالس ــرعان ما انش وس
ــن الهواتف النقالة واالموال  يطوفون القمرات آخذي
ــك عدة مرات ومتت  ــة ... الخ. وقاموا بعمل ذل النقدي
زيارتي شخصياً من قبلهم 5 مرات" . ويقول جيمس 
ــت قد خبأت معظم ممتلكاتي ولكني فقدت ما  " كن
ــالت مختلفة  ــترليني وعم ــارب الـ 100 جنيه اس يق

ومحفظتي وساعتي ".
وكانت مداهمات القراصنة لغرفة املهندسني اقل " 
قلنا لهم انه ملن اخلطير جداً التجول هناك وحدهم، 
ــون هناك .  ــاً عندما ينزل ــوف دائم ــم اخل وكان ينتابه
نزلوا هناك فقط ما يقارب الـ 4 مرات وذلك لتفتيش 
االدراج بحثاً عن هواتف نقالة واموال نقدية . بعد ان 
أخذوا الهواتف النقالة قاموا باعادة شرائح الهواتف 

لنا. ولم يكونوا مهتمني لبطاقات االئتمان ".
ــتار على االبحار 500 ميل باجتاه  اجبرت السيريس س
منطقة القراصنة . " وعندما وصلنا قبالة الصومال 

ــفينة النه ال  لم نكن نعرف عدد الذين على منت الس
يسمح لنا اخلروج الكثر من خمسة دقائق " ويضيف 
ــرف عددهم  ــا ان ننظر ونع ــمح لن ــس "لم يس جيم
ــم من 20-25 في املرة الواحدة.  ولكني خمنت عدده
ــروا املناوبات تقريباً  ــوا بعمل املناوبات، حيث يغي قام
ــفينة  ــام . بقي هنالك 33 على منت الس ــع اي كل ارب
ــن التقاط صور لهم من  ــي آخر  يومني اذ متكنت م ف

املدخنة ".
العالقة مع البحارة تباينت خالل احملنة التي امتدت 57 
ــكل جيد حسب  يوماً،  ولكنهم عاملوا الطاقم بش
ــعر به جيمس ويضيف " لقد مارسنا اعمالنا  ما ش
ــرة ، كنا  ــي دون عوائق كبي ــكل طبيع ــة بش اليومي
ــكل طبيعي ، وهذه من االعمال  نشغل احملركات بش
ــتطيعون عملها. وكثير من االعمال التي  التي ال يس
كنا نقوم بها كانت بقصد ابقاء الطاقم مشغولني 

وذلك إلبعادهم عن التفكير في القضية". 

ــد جيمس ان زمالئه في البرج كانوا يعانون و يعتق
ــول:" ان القراصنة  ــي كبير ويق من ضغط نفس
ــاً منهم  ــتمرار وينامون قريب ــم باس كانوا معه
ويأكلون . ولكن البرج لم يكونوا مسرورين لذلك كان 
ــتطاعتك  ــياً عليهم ، وباس ــكل عبئاً نفس ذلك يش

مالحظة ذلك عليهم.
ــات الكالشينكوف   " كانوا يتجولون حاملني رشاش
ــقط البنادق عن اكتافهم على الرصيف.  وكانت تس
ــا عن طريق اخلطأ.  ــر ما اخافنا ان يصاب احدن ان اكث
لقد اطلقوا النار على احد افرادهم باخلطأ. لم نعرف 
ما الذي حصل للرجل ، لقد سمعنا سلسلة طلقات 
ــاعد القبطان  ــة ، واحضره كي يراه مس اوتوماتيكي
ــاً، وكانت الرصاصة ال زالت  حيث كان ذراعه مجروح

في الداخل ".
ــون مخدراً  ــت ميضغ ــم الوق ــة معظ وكان القراصن
يسمى ميرا )قات(. ويقول جيمس "ان ذلك اشعرهم 
ــم الكثير من  ــا كان يتواجد معه ــدوء" .وعندم باله
ــان حياتهم تبدو رائعة ولكن اذا نفدت منهم  امليرا ف

فانهم يضطربون ".
ــع في ليلة  ــد االحداث والذي وق ــر جيمس أح ويتذك
ــون الثاني " كان هناك تغييراً للنوبة ،  الثاني من كان
ــة رجال جدد الى منت السفينة ، وظنوا  صعد خمس
ــفينة"، والذي  ــم من خلف الس ــه متت مهاجمته ان
ــاهدوا ضوءاً يأتي من  ــم يظنون ذلك انهم ش جعله
ــة كانت تلك  ــن في احلقيق ــفينة . ولك مؤخرة الس
ــي الـ15  ــت يبعد حوال ــة من ضوء بي ــعة قادم االش

ميل.
ويعلق جيمس " لصوص اغبياء" ويضيف " اقنعهم 

القبطان ان الضوء قادم من منزل واراهم اخلارطة .

حم��ن��ة ال���س���ري���س س��ت��ار

“ ان اكثر ما اخافن��ا هو ان يصاب احدنا 
عن طري��ق الخطأ ، لقد اطلق��وا النار 

على احد افرادهم بالخطأ ”.

السيريس  سفينة  احتجزت 
ستار السنة املاضية من قبل 
مايك   ، ــون  قراصنة صومالي
ــى عضو من  ــر حتدث ال غيرب
ــم عن الـ57 يوماً التي  الطاق

احتجز فيها.
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ــك الليلة كنت انا املهندس املناوب ، ووصلتني  في تل
ــت هناك  ــرج وعندما وصل ــن الب ــة هاتفية م مكامل
ــداً . واخذنا ذلك وقتاً  وجدت الصوماليني متوترين ج
ــدون اننا بصدد  ــو دائماً يعتق ــالً القناعهم- كان طوي
فعل شيء ما . لقد كانت تلك الليلة مخيفة . ولكن 

االمور هدأت في اليوم التالي ".
ــعور عائالتهم ، " انهم  الطاقم كانوا قلقني على ش
ــاً ، ويبقون يتخيلون  ــا يجري معنا يومي ال يعلمون م

الذي سوف يحصل معك ".
ــمحوا لنا  ــبات كان القراصنة يس ــي بعض املناس ف
ــرج ". ويضيف جيمس  ــال مع عائالتنا من الب باالتص
ــا  ــا نوصله ــي كن ــية الت ــالة الرئيس ــالً: " الرس قائ
ــا الن هدف  ــر علين ــان وال يوجد خطر مباش ــا بام انن
القراصنة هو السفينة ونحن كنا عائقاً غير مناسب 

في طريقهم".
ــات كان معهم طعامهم اخلاص   " في معظم االوق
ــة كانوا يأخذون  ــراب نهاية احملن ــم ، ولكن مع اقت به
ــيئاً، ولكننا لم ننفذ قط من  من طعامنا شيئاً فش
ــابيع االخيرة سمحوا  ــراب. وفي االس الطعام او الش
ــة الرصيف وقد  ــمك من على مقدم لنا بصيد الس

ساعد ذلك بان ال ينفذ الطعام لدينا ".

ــقاط  ــراً عندما مت اس ــم اخي ــة الطاق ــت محن انته
ــا 2.000.000  ــماء للقراصنة وقدره الفدية من الس
ــم باملفاوضات ولكننا  ــي . " كنا على عل دوالر امريك
ــال( حقاً  ــي اي حلظة . هم )ف ــزءاً منها ف ــم نكن ج ل
ــالمتنا - وهذه حقيقة ادركناها  كانوا قلقني على س
وذلك النه عندما مت اسقاط االموال في 9 كانون ثاني 
ــد كل منا عن اآلخر  ــا جميعاً على الرصيف ويبع كن
ــرة القيام  ــا ميكن من في الطائ ــافة 10 اقدام مم مس
ــاً متواجدون ، ومرت بعد  ــا ملعرفة اننا جميع بتعدادن
ــك الطائرة مرة اخرى ورمت نصف املبلغ عن طريق  ذل
مظلة الى البحر. وعند حوالي الساعة الثانية ظهراً 

عادت الطائرة مرة اخرى بنصف املبلغ املتبقي .

م اسقاط النصف اآلخر حوالى الساعة "ت
ــادث لقارب  ــد ذلك حصل ح 16:30 . بع
ــم وفي ذلك احلني  ــب احد قواربه اذ انقل
ــبب  ــال قد فقدوا . وبس ــة رج ــاك اربع ــا ان هن ابلغن
ــك القارب مت تأخيرنا. وغادر بقية القراصنة  انقالب ذل

في 10 كانون الثاني ".
ــون بطبعهم  ــارة اجتماعي ــس ان البح ــن جيم ويؤم
ــي مقابلته مع جريدة  ــال ذلك بيتر فرنيتش ف كما ق
الصنداي" في البحر يحصل االسوأ وعليك التعامل 

معه ".
ومع ذلك قامت )فال( بتوظيف اخصائي مهني الرشاد 
ــدوث اضطرابات  ــة ح ــن امكاني ــاء الطاقم ع اعض

عصبية الحقاً.
ــياء من املمكن  " واخبرنا الدكتور : ان مثل هذه االش
ان حتدث بعد بضعة اشهر " القول جليمس ويضيف 
ــرف ان اعضاء  ــي فانني  اع ــي الوقت احلال ــالً: "ف قائ
الطاقم االوروبيون اخلمسة مسرورون بالذي احتصلوا 
ــركة بدالً عن اشيائهم  عليه ، حيث عوضتهم الش

اخلاصة وعن اموالهم ".
ويقول جيمس انه يدعم التوجه الرسال سفن حربية 
ــيريس غاضبني  الجل ردع القرصنة. ولكن طاقم الس
ــوا مختطفني "  ــمعوا عنها عندما كان من حالة س
ــفينة حربية املانية بالقبض على قراصنة  قامت س
ــى اخبار  ــم - بناءاً عل ــلحة منه ــزع االس ــوا بن وقام
ـــBBC- ثم قاموا بارجاعهم الى الصومال  محطة ال
لقد ازعجنا ذلك اخلبر بانه فقط قاموا بنزع االسلحة 
منهم واعادتهم الى بالدهم، النهم سوف يتسلحون 

من جديد ثم يكرروا العودة "
ــر اواًل في  ــال ظه ــة من مق ــخة معدل ــذه نس  z ه

ناوتيلوس تيليغراف.

هل القرصنة بتزايد؟
ــة البحرية  ــس املالح ــى تقرير جملل ــاء عل بن
 PRC ــن القرصنة ــي/ مركز االبالغ ع الدول
ــي اعلى  ــاف هي ف ــات االختط ــان عملي ف
مستوياتها على االطالق. ان ارقام الـ2008 
ــجلت منذ  ــت كل االرقام التي س ــد فاق ق

ابتداء الـPRC حول العالم سنة 1991 .

ما الذي تغير ايضاً؟ 
ــكلة، ولكن  ــت القرصنة مش ــا كان لطامل
ــي خليج عدن،  ــدأت تتزايد ف ــات ب الهجم
ــي تلك  ــن 111 حالة ف ــالغ ع ــث مت االب حي
ــبتها  ــكل زيادة نس املنطقة وذلك ما يش
ــنة 2007 . مت استهداف كافة  200% عن س

ــفن . كما ان القراصنة أصبحوا  انواع الس
ــنوات  ــكل افضل من الس ــلحني بش مس
السابقة وجاهزين لالعتداء على الطواقم 

وجرحهم.

ما الذي يقوم الـITF بعمله؟
 ITFــة الـ ــمولني باتفاقي ــارة املش ان البح
ــدوام مزايا  ــة كان لديهم وعلى ال اجلماعي
ــة عندما يتاجرون في مناطق معلنة  خاص
ــرب او مناطق خطر.  ــا مناطق ح على انه
ــفينة  ــم خيار النزول من الس حيث ان له

قبل ان متر سفينتهم من تلك املناطق.
ــي تلك  ــار ف ــم االبح ــار الطاق ــا اخت اذا م
املناطق فانهم يتلقون عالوة تساوي %100 
ــي بينما متر السفينة  من راتبهم االساس

عبر تلك املنطقة.
ــنة املاضية اتفق الـITF والنظراء  في الس
ــاب العمل في منتدى الصفقات  من اصح
ــمل مناطق اخلطر كي تشمل كل  على ش
ــة مناطق اخلطر  ــج عدن وتتم مراجع خلي

بانتظام.
ــم لدى منظمة املالحة  وللـITF حضور دائ

البحرية الدولية وباستمرار يقوم بالضغط 
ــك الصناعة من  ــتراك مع قطاع تل باالش
ــاكل  ــول على حلول دائمة ملش اجل احلص

القرصنة.

ــن احصائيات  ــات ع ــن املعلوم ــد م  zملزي
www.icc-ccs.org القرصنة انظر

 zللمساعدة والنصيحة انظر
www.itfseafarers.org/ITI-piracy.cfm

 zملعرفة ما اذا كانت سفينتك مشمولة 
باتفاقية ITF جماعية انظر

 www.
itfseafarers.org/look_up_ship2.cfm

ف����ي ال���م���ي���اه ال���خ���ط���رة
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www.itfseafarers.org ــباب لتزور موقــــــــــع ــبعة أس س
قم بالتحقق من السفينة 

ــم او رقم الـ ــفينة عن طريق االس ــك التحقق من الس ميكن
ــا كان  ــرك اذا م ــوف تخب ــا س ــات لدين ــة البيان IMO  . قائم
ــك بالتحقق قبل االنضمام  ــفينة اتفاقية ITF . ننصح للس
ــوف يعطي  ــا أمكن ذلك، ان نظامنا س ــفينة حيثم الى الس

إنذاراً حول املشاكل السابقة مثل عدم دفع الرواتب. 

جد مفتش ITF أو نقابة 

ـــ ال ــي  مفتش ــتطاعة  باس ــان  ف  ، ــاعدة  مس ــت  احتج اذا 
 ITFــة للـ ــك والتابع ــال بنقابت ــم باالتص ــاعدة. أو ق ITF املس
ــاطة قم باختيار الدولة من  ــار عن العضوية . ببس لالستفس

القائمة لتجد تفاصيل عن املفتشني والنقابات هناك.

ابق مطلعاً حول ما يخص قطاع عملك

ــات وتقدمي  ــام بعمل التحديث ــني يقوم وبانتظ منتدى املفتش
ــحن  ــد املعلومات واآلراء عن قطاع الش ــوم بتزوي النصح. ويق
ــني. املفتشون يقدمون وجهات نظرهم  من وجهة نظر املفتش

حسب مناطق تواجدهم.

كن على إتصال بالبحارة اآلخرين
ــة  ــش القضايا من خالل منتدى دردش ــارك باملعلومات وناق ش
الطواقم. بعد عملية التسجيل السهلة ميكنك بعث الرسائل 

والدردشة مع البحارة اآلخرين حول القضايا التي تهمك. 

إذا لم جتد ما حتتاجه مباشرة فيمكنك 
البحث عنه. حيث ان أداة البحث اجلديدة 
تعمل بنفس طريقة GOOGlE ، لذلك 

فهي سهلة االستخدام

ــرعة  ــع بحارة الـITF بس ــن  حتميل موق ميك
حتى لو كان لديك انترنت ذو سرعة بطيئة ) 

معظم املوقع بصيغة نصية (.

وبهذه الطريقة اكثر سهولة لإلستخدام
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www.itfseafarers.org ــباب لتزور موقــــــــــع ــبعة أس س

تعلم املزيد عن القضايا الرئيسية 

ــتعلمها في  ــق كي تس ــن أوراق احلقائ ــلة م ــا لك سلس لدين
ــة والتجرمي الى أذون مغادرة  ــر القضايا اهمية: من القرصن اكث
الشاطئ واألمان. اذا احتجت التعرف الى األساسيات، فسوف 
ــة الى أن تعرف تفاصيل  ــد نظرة عامة هنا. وإذا كنت بحاج جت
ــزودك باملعلومات  ــوف نوجهك باإلجتاة الصحيح ون أكثر ، فس

واملصادر.

كن مطلعاً على آخر أخبار املالحة البحرية 

يتم حتديث قسم االخبار لدينا على األقل مرة واحدة اسبوعياً 
ــكل  ــارة. قم بالتصفح بش ــار املتعلقة بالبح ــدث االخب وبأح

منتظم لتكون على اطالع عن آخر التطورات.

احرص على أن حُتترم حقوقك

ــة  ــادات املتعلق ــة واإلرش ــى النصيح ــول عل ــك احلص بامكان
ــم بزيارة هذه  ــدات الـITF . ق ــت اتفاقيات ومعاه بحقوقك حت

الصفحة قبل اإلبحار.

املواضيع املتخصصة مع الروابط املفيدة 
والوثائق وضعت بحيث متكنك من احلصول 

على نظرة شاملة حول القضايا.

التصميم املبسط والقوائم السهلة 
للصفحة اإللكترونية جتعل من السهولة 

ايجاد ما تبحث عنه.

وبهذه الطريقة اكثر سهولة لإلستخدام
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الـITF    إمتحان
ما الذي ترمز اليه حروف الـITF ؟  .1

متى تأسس الـITF ؟  .2
كم هي عدد النقابات التابعة للـITF ؟  .3

من هو السكرتير العام للـITF ؟  .4
ــة قطاعات في  ــمية الثماني ــتطيع تس هل تس  .5

النقل التي ميثلها الـITF ؟
هل يستطيع الـITF ايجاد وظيفة لي ؟  .6

في أي مكان من هذه يوجد مكاتب للـITF ؟   .7
أ. بوركينا فاسو 

ب. عمان  
ج. موسكو

 ITFــتعادها الـ كم هي مجموع الرواتب التي إس  .8
عام 2008 كرواتب متأخرة ؟

5.9أ.  مليون دوالر امريكي
 9.1ب.  مليون دوالر امريكي

 13.8ج.  مليون دوالر امريكي 
 18.8 مليون دوالر امريكيد. 

 اعالم املواءمة  
ما الذي ترمز اليه حروف FOC ؟  .9

ما هو تعريف سفينة FOC ؟  .10
ما هي نسبة السفن من األسطول العاملي التي   .11

تبحر حتت الـ FOC ؟
ــدول محاطة  ــجلتان ك ــان املس ــي الدولت ما ه  .12

باألرض بدون ساحل؟
كم عدد مفتشي الـ ITF في العالم ؟  .13

ــفينة العرض التابعة للـITF والتي  ــم س ما اس  .14
ــول العالم في الذكرى الـ50 حلملة الـ  أبحرت ح

FOC ؟

معلومات البحارة
ــتراحة  ــا هو أقل وقت اس ــاً للـSTCW95 م وفق  .15

يجب أن يناله البحارة خالل فترة 24 ساعة ؟
ما هي أكبر ثالث دول مزودة للبحارة  ؟  .16

ــارة  ــى البح ــب عل ــلطة يتوج ــل أي س ــن قب م  .17
الفلبينية ختم عقود توظيفهم ؟

ــفينة املعنية في قضية البحارة  ــم الس ما اس  .18
ــم  ــل احملاك ــن قب ــم م ــن مت جترميه ــود والذي الهن

الكورية؟
ــبان  ما الذي يتوجب على احلكومات أخذه باحلس  .19

عندما يخططون ألمن املوانئ ؟
ــك  ــة حقوق ــن حماي ــد م ــك التأك ــف ميكن كي  .20

العمالية خالل فترة األزمة اإلقتصادية ؟
أ. كن ودوداً مع املدير 

ب. إنضم الى نقابة 
ج. إقبل بأي عمل تستطيع احلصول عليه

(1 االحتــاد الدولــي لعمال 
النقل.

.2) 1896 
(3 دولة وحول   681 في 148
العالــم متثــل 4.5 مليــون 

عامل نقل.
(4 ديفيد كوكروفت.

(5 البحارة، الطيران املدني، 
السياحة، عمال الرصيف، 

املالحــة الداخليــة، صيــادو 
السمك، سكك احلديد، نقل 

الطرق.
(6 ال يزود الشركات  ITFال، الـ 

بالطواقم.
(7 كل تلك املناطق.

(8 مليــون دوالر   د. )18.8
أمريكي(.

(9 أعالم املواءمة.

10 تلــك التــي تضــع علماً  )
لبلــد غيــر بلــد املالــك أو 

املشغل أو املوظف.
11 تقريبــاً ثلــث الســفن  )

ونصف )سفن الشحن(.
12 بوليفيا ومنغوليا. )
13 دولة. )  125 في 45

14 غلوبال مارينز. )
15 ساعات. ) 10 

 ،)16 )  الصــني )122،000
الفلبــني)120،000(،  

تركيا)85،000(
.17 ) POEA 

18 هيبي سبيريت. )
19 حقيقــة أن البحــارة  )
يعيشون ويعملون على منت 
السفينة وأنهم بحاجة الى 
مغادرة الشواطئ والسماح 

لهــم باســتعمال املرافــق 
املوجــودة في املينــاء مبا في 

ذلك العناية الطبية.
20 ب. إنضم الى نقابة. )

ǧ
Ǡǣ
ǠøǱ
ɋǟ

إختبر 
معلوماتك
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إمتحان
إذا مت استجوابك حول حادث بحري متعلق بسفينتك :

ــؤال أو  ــتدعي محامي قبل اإلجابة عن أي س إذا كان ضرورياً، اس
ــاطئ  أو الدولة  ــة امليناء أو الش ــة معلومة حملققي دول ــاء أي إعط
صاحبة الَعلم، إذ من املمكن أن تؤخذ اإلفادة ضدك في اإلجراءات 

القضائية التي تتبع .

اتصل بشركتك و / أو نقابتك لإلستشارة واملساعدة .

 تأكد من فهمك الكلي والواضح لألسئلة التي يطرحونها .

إذا كان هناك أي شيء ال تفهمه: 
• اطلب من السلطات توقيف األسئلة.  

•اطلب مساعدة مترجم، إذا كان ضرورياً.  

إنه من املهم أن حتمي مصاحلك أوال، لذلك اتبع النصيحة التي تعطيك 
ــا يطلب منك  ــه عندم ــي، واألهم أن ــك، أو احملام ــركتك، نقابت ــا ش إياه

معلومات كن صادقا مع احملققني.

امحي مصاحلك بعد احلادث البحري.
اقرأ توجيهات املعاملة العادلة.

اعرف حقوقك.
إذا كان لديك شك، اطلب املساعدة.

!أيها البحارة   إحـــــــــذروا    -      
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ITFبحــــــارة الـ

موقع إلكتروني للبحارة من مصدر ميكنك أن تثق به

اعرف ما هي حقوقك
احصل على معلومات 

عن سفينتك
تعلم كيف تطلب 

املساعدة في حال األزمات

ITFقم بالتواصل مع الـ
تواصل مع زمالئك 

البحارة عبر اإلنترنت
اكتشف ما الذي ميكن 
لنقابتك أن تقدمه لك

محطتك الدائمة لتبقى على اتصال




