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رواتب البحارة

 ً زيادات كبيرة سيتم صرفها اعتبارا
من كانون الثاني

سبعون ألف بحار من املمكن أن يستفيدوا من زيادة 
كبيرة في الرواتب ومن تغييرات ملحوظة في عقود 
عملهم بعد ان مت التوصل الى اتفاقية في اجتماع 

.IBF املنتدى العاملي لالتفاقيات
املنتدى العاملي لالتفاقيات-الذي يتألف من ممثلني عن 
 JNG ومجموعة املفاوضات ITFاالحتاد الدولي للنقل

والتي معاً تشكل مجموعات اصحاب العمل- 
اجتمعت في شهر ايلول ٢٠٠٧ واتفق ممثلو الـIBF في 

االجتماع على كل التعديالت على اوضاع ورواتب 
البحارة لتصبح سارية املفعول إعتبارا ًمن كانون 

الثاني ٢٠٠٨. اتفاقيات الـ IBF غطت ما يقارب ٧٠,٠٠٠ 
بحار من كافة اجلنسيات والذين يعملون على اكثر من 

٣,٥٠٠ سفينة.
اشتملت االتفاقية على زيادة في الرواتب تقدر بـ ٨٪ 
وتغيير في العقود كي تتجانس مع اتفاقية منظمة 

عمال املالحة العمالية العاملية.
صرح ممثل الـITF وممثلي اصحاب العمل بأن تعديل 
عقود أطقم السفن باجتاه االلتزام باالتفاقية كان  

ً، واعتبروا ان عقود الـIBF كانت في  ً كبيرا اجنازا
الطليعة جلعل الصناعة ككل متتثل الفضل واحدث 

املعايير العمالية العاملية للبحارة.
عبر املتحدث باسم الـITF بريان اوريل عن ارتياح خاص 

مبا يخص نتيجة اخرى مهمة نتجت عن املفاوضات 
وهي اتفاقية لتأسيس اقتصاد متطور للـIBF تعمل 
على تخصيص االموال، مما سيشجع الشركات كي 

تعرض وظائف للبحارة الذين عملوا في اماكن مالحة 
تقليدية والذين عانوا من فقدان ملحوظ لوظائفهم 

خالل العقديني املاضيني.
 وقال ''ان هذا يُظهر ان الـIBF يستطيع ابتكار حلول 

للمشاكل وحتسني املعايير ككل في الصناعة البحرية 
للجميع''.

املتحدث باسم الـ JNG قال ان االتفاقيات حول تطبيق 
عقود الـIBF بطريقة اكثر فاعلية ومرونة كانت ذات 

.ً اهمية خاصة ومرحب بها جدا

نداءات الـITF للتحرك

الضغط اليجاد سفينة مفقودة

طالب الـITF في تشرين أول ٢٠٠٧ بعمل اجراء على 
التقرير الذي يشير الى اختفاء سفينة بعد مغادرتها 

دبي في حزيران متجهة الى جزر سيشل. 
مت اإلبالغ بان أعضاء الطاقم موجودون على سفينة، 

اسم السفينة ريف ازاريا، وطاقمها يتألف من١٤بحار، 



٥ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨

املفاوضات في الواليات املتحدة 

٤٠,٠٠٠ دوالر تدفع باثر رجعي 
لطاقم فلبيني 

قام مفتشو الـ SIU في امريكا الشمالية 
والتي تتبع للـ ITF  بتأمني اكثر من ٤٠,٠٠٠ 

دوالر لثمانية فلبينية اعضاء من طاقم 
سفينة سافمارين تكساس. السفينة 

ورقمها ١٨٠٣٠ DWT، صنعت سنة ١٩٨٧، 
ومتتلكها سويس مارين بيالوس اليونانية 

بالرغم من ان السفينة لديها اتفاقية مع 
الـITF، اال انه مت دفع الرواتب للطاقم حسب 

ميزان الدفع في الفلبني بدال من االلتزام 
بسلم الـITF املناسب لدفع الرواتب.

روتني 
خالل جولة تفتيشية روتينية في هيوسنت، 

انتبه مفتش الـITF شو تون اونغ لفروقات 
الرواتب. وحيث ان السفينة كانت مبحرة 

الى بالتيمور، اقترح على مفتش الـITF آرثر 
بيتتباس أن يقابل السفينة ويفاوض 

القبطان والشركة . 
قام بيتباس بالتفاوض ومت منح اعضاء 

الطاقم الثمانية مبلغ ٢٧,٥٤٨ دوالر بأثر 
رجعي. إضافة لذلك مت منح اثنان من 

الطاقم، والذين كانوا على منت رحلة بحرية 
سابقة، مبلغ آخر قيمته ١٢,٨٨٩ دوالر 

لتغطية تلك الفترة. مت السماح لسافمارين 
تكساس بالعودة الى هيوستون، حيث 

كانت النقود بانتظارهم.

وهي مسجله لدى ساينت فنسنت ولدى 
غريناداينز وتُشغل من قبل وكالة زامبيزي للشحن 
ومقرها دولة اإلمارات، وكانت قد غادرت دبي في ١٨ 

حزيران.
 يعتقد ان آخر اتصال بني الوكالة والسفينة كان 

في ٢٤ متوز عندما كانت راسية على شاطئ 
الصومال.

 كان على السفينة ٨ تنزانيني، اثنان من بورما، 
اثنان من الهند واثنان من الباكستان.

جتاوب الـITF  للمخاوف التي صدرت عن إحدى 
النقابات التابعة للـITF، وهي رابطة ضباط 

البحرية الباكستانية التجارية PMNOA، حيث 
قامت الـITF  مبخاطبة وكالة الشحن املعنية 

مطالبةً "باالنفتاح والتعاون". 
وطلبت أيضا معلومات إضافية عن عملية البحث 

عن السفينة املفقودة والتي بالتالي ميكن بعثها 
لعائالت الطاقم. 

لّقت ماكنتوش، وهي من وحدة عمل الـ أخيرا عَ
ITF،  قائلة '' ال تزال هناك كثير من األسئلة لم 

تتم اإلجابة عليها ونطلب من الشركة اإلجابة. إن 
عائالت البحارة املفقودين يعانوا ألنهم ال يعرفوا ما 

الذي حصل ألفراد عائالتهم. 

مفتش الـ ITF شو تون اونغ ( الثاني من اليسار ) مع طاقم سافمارين تكساس   

باختصــار
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حملة أعالم املواءمة
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إن اهتمامنا الرئيسي هو أماكن هؤالء البحارة، وما 
مت عمله إليجادهم، وال يوجد دليل يفيد أن 

السفينة غرقت أو أنها تعرضت للقرصنة. هناك 
تقارير تشير إلى أن وجود  سفينة أخرى مفقودة، 

لم البنمي،  اسمها  انفنتي مارين، وحتمل العَ
متتلكها اخلدمات البحرية الالمتناهية في دبي، 

وهذه املعلومة موجودة أيضا في ملفات الـ
ً على منت السفينة،  PMNOA، ويُعتقد أن ٢٣ بحارا

وقد علّق السكرتير العام للـ PMNOA الشيخ 
محمد إقبال قائالً : " أن مالكي هذه السفن والتي 

حتمل أعالم املواءمة ميانعوا بإعطاء أي معلومة، 
يبدو أنهم مهتمون مبطالبات التأمني وما سوف 

يحصلون عليه من أموال أكثر من مساعدة 
عائالت البحارة ليعرفوا ما الذي حصل".

الدفع باثر رجعي 

صرف رواتب لطاقم سفينة مت 
هجرهم

ً  دُفع لهم باثر رجعي بعد ان مت تركهم   ٢٥ بحارا

 
على سفينة في ميناء سانتاندر ،اسبانيا.

 اعضاء طاقم سفينة الشحن ميوغانغ والتي 
حتمل الَعلم البنمي، حصلوا على رواتبهم والتي 

يعود تاريخها الى تشرين اول ٢٠٠٦ وذلك بعد 
تدخل الـITF ونقابتني اسبانيتني تابعتني له هما 

 .CCOO والـ ELA الـ
ودفع املالك اجلديد للسفينة تلك املبالغ التي 

طالب بها البحارة وهي ١٨٧،٠٠٠ يورو (٢٦٤،٠٠٠ 
دوالر). وهذا املبلغ يغطي حتى شهر ايلول. 

مت اعادة ٢٤ من البحارة الى بالدهم الكاميرون 
وغانا وبقي القبطان في مركز البحارة في 

سانتاندر لتلقي العالج قبل إعادته إلى بلده. 
" نأمل أن هذا سوف يخفف من الظروف القاسية 

التي عانوها على منت السفينة "، تصريح حملمد 
.ITFالرشيدي  مفتش الـ

القرصنة 

الـITF يعزز الدعم ضد القرصنة 
والسرقات املسلحة على ساحل 

الصومال

يقوم الـITF بدعم التحركات التي تُبرز حوادث 
القرصنة والسطو املسلح والتي تسببت بنكبات 

السفن املبحرة من شاطئ الصومال.
 أعادت الـITF كل الدعم القتراح بان تؤخذ  قضية 
القرصنة والسطو املسلح والتي تسببت بنكبات 

للسفن املبحرة من شواطئ الصومال إلى مجلس 
األمن في األمم املتحدة.

هذا االقتراح قدمه السكرتير العام للـ IMO، ومتت 
املصادقة عليه من مجلس املنظمة البحرية 

العاملية IMO، والتي انعقدت في جلستها الثامنة 
والتسعون ما بني ٢٥-٢٩ حزيران في لندن، اململكة 

املتحدة. 
ومن املتأمل أن يقود هذا الطلب احلكومة االحتادية 
االنتقالية في الصومال لتتخذ إجراء ملنع عمليات 

القرصنة والسطو املسلح. 
ويشمل أيضا السماح للسفن دخول املياه 

اإلقليمية للصومال عندما تتعرض هذه السفن 
ألعمال القرصنة والسطو املسلح والتي تُعرض 

أعضاء طواقمها للخطر. 
االقتراح يركز على وجه التحديد على السفن التي 

تقوم بإحضار مساعدات إنسانية للصومال.
عدم االستقرار في الصومال أدى إلى جتدد 

الهجمات على السفن وزيادة في عدد احلوادث.
وعلق جون ويلتون من قسم سكرتاريا البحارة في 
الـITF قائالً :" إن الـITF يرحب مببادرة الـ IMO  وقد 
قمنا بدعمها لدى مجلس الـIMO. وإنه ملن املرجو 
ان يتم اتخاذ إجراء سريع وان ال يعاني البحارة بعد 
ذلك مثل هذه الهجمات ويُؤخذون رهائن من اجل 

الفدية" .

» إن مالكي السفن والتي حتمل 
اعالم املواءمة يبدو أنهم 

مهتمون مبطالبات التأمني وما 
سوف حيصلون عليه من أموال 

أكثر من مساعدة عائالت 
البحارة ليعرفوا ما الذي حصل».

نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨ ٦



لتومي مولي، مفتش ITF، ليفربول، 
اململكة املتحدة.

كان مرحباً بشركة مارفيلي ماريتامي اليونانية 
السنة املاضية في ميناء ليفربول، ولكنها 

واجهت صعوبة في املغادرة حتى مت دفع 
املستحقات املالية لطواقمها. كانت أول سفينة 

ّ تفتيشها عام ٢٠٠٧ تسمى  تابعة للشركة مت
سمارت. متت املطالبة للطاقم مبستحقات رواتب 

ما مجموعه ٤٦,٠٠٠ دوالر، وقامت الشركة 
بالدفع دون معارضة كبيرة. واضطرت لتعبئة 

عقود ITF للطاقم، حيث أنها لم تكن موجودة. 
العقود التي كانت على منت السفينة ذات 

معدالت رواتب أدنى من ميزان رواتب الـ ITF، والتي 
وافقت الشركة على تطبيقها.

بعد مضي بضعة أشهر رست االيفاجنلستريا  
على امليناء وبرزت املشاكل نفسها. هذه املرة مت 
استعادة مستحقات رواتب مقدارها ١٦٠,٠٠٠ 
دوالر. كانت الزيارة التالية لسفينة برنسيس  

وعندما صعدُت إلى السفينة مت الترحيب بي من 
قبل قبطان ميناء الشركة والذي كان قد طار من 

اليونان إلى هنا للتعامل معي في عملية 
التفتيش. كانت األعمال الورقية هذه املرة على 

منت السفينة مختلفة. كان كل شيء تقريباً 
مطابق ملتطلبات الـITF. كانت هناك مشكلة 

بسيطة بتوظيف اثنني من عمال الرصيف واثنني 
من عمال النظافة والذين كانت أعمارهم جميعا

فوق الـ ٢١ سنة (واحد منهم في الثالثينات) 
حيث قمت بعمل عقود ITF جديدة لهم، 

وترقيتهم لعمال بحر ومضيفي غرف. مت حساب 
مبلغ ٣,٠٠٠ دوالر ألحد مضيفي الغرف، اما 

الثالثة االخرين كان قد مضى على توظيفهم في 
السفينة بضعة أيام فقط. بعد بضعة أيام 

صعدُت السفينة رينوار. مرة أخرى مت الترحيب بي 
من قبل قبطان امليناء، والذي طار مرة أخرى من 

اليونان إلى ليفربول ليتأكد أن كل شيء على ما 
يرام. ومع ذلك اكتشفت إما أنه ال يتم تسجيل 
أجور العمل اإلضافي بطريقة سليمة، وإما أن ال 

تُدفع بناءً على االتفاقية. قمت بحساب مبلغ 
١٣,٥٠٤ دوالر ال تزال معلقه. كان من املمكن أن 

تكون املطالبة أكثر بكثير لو لم يتم الدفع 
لنسبة كبيرة من الطاقم قبل بضعة أيام. قامت 

الشركة بعمل اتفاقيات لدفع مستحقات 
ً. أبلغني قبطان امليناء ان سفينتني  الرواتب فورا

تابعتان للشركة سوف يصلن إلى ميناء ليفربول 
ل  في أواخر شهر نيسان، وبالرغم من انه يُفضِ

قضاء عطلته مع عائلته، اال انه وبال شك سوف 
يتم الطلب منه الطيران إلى ليفربول مرة أخرى. 

بعد بضعة أيام من عيد الفصح وصلت 
السفينة ماريبيل إلى ليفربول. بينما كنت أصل 

إلى املمر أكّد لي قبطان امليناء ان هذه املرة كل 
شيء مثالي وبالتأكيد لن جتد أي مشكلة.

 لسوء احلظ، هذه السفينة زودتنا بدليل انه على 

 ارض الواقع فإن الشركة كانت بطريقة 
منظمة تخدع طواقمها مبا يتعلق برواتبهم 

احلقيقية. مت إعطائي كشف مدفوعات جلميع 
الطاقم مترخة ٣١ كانون أول ٢٠٠٦ مبا 

مجموعه ٨٩,٠٠٠ دوالر. وهذا هو الفرق بني ما 
كانت الشركة تدفعه وما الذي كان يتوجب 

عليهم دفعه بناء على اتفاقية الـITF. كل فرد 
من أعضاء الطاقم قام بالتوقيع على استالم 
املبلغ وشهادة تثبت بانه لم يعد له مطالب 
مالية. كان هناك قائمة مشابهة مترخة ٣١ 
آذار بقيمة٥٣,٠٠٠ دوالر ومرة أخرى قام جميع 

أفراد الطاقم بالتوقيع  على أنهم قاموا 
باستالمها. قمت بنصح القبطان قائالً أنني ال 

أعتقد ان الطاقم قاموا باستالم املبالغ 
املذكورة وإنني ال اعتقد أن رواتب كانون الثاني، 

شباط، و آذار كانت حقيقية. أخبرني انه إذا 
كان باستطاعتي أن أجد أي من أعضاء 

الطاقم يقول بأنه لم يستلم املبلغ كامالً 
فإنه سوف يقوم بالدفع. الذي لم يكن يدركه 

أنني كنت قد وجدت نسخة من حسابات 
الرواتب احلقيقية، وبعد أن أطلعته عليها 

ً وهم  ً فردا وقمت بطلب أعضاء الطاقم فردا
فلبينية، قالوا بشجاعة أنهم لم يستلموا 

الرواتب التي مت توقيعهم عليها. لم يكن 
باستطاعته فعل الكثير لذلك وافقني على 

حساباتي املتعلقة بتعويض نقص الرواتب 
والتي بلغت هذه املرة ٩٦,٠٠٠ دوالر. لغاية اآلن 

اضطرت الشركة لدفع أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ دوالر 
عن سفنها في ميناء ليفربول في فترة تزيد 
عن السنة بقليل. ولكنهم لم يُجبروا على 

دفع قرش واحد أكثر من الذي مت االتفاق عليه.

" هذه السفينة زودتنا بدليل انه على ارض الواقع فإن الشركة كانت 
وبطريقة منظمة ختدع طواقمها مبا يتعلق برواتبهم احلقيقية"

نشاط في ليفربول

  إجبار مالك ليدفع خلمس سفن

طاقم سفينة ماريبيل مبتهجني باستالم رواتبهم املتأخرة
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فيديريكو اروغانتي ( ميني ) مع مفتش الـ ITF  اولف كرستيانسني امام املستشفى في هامبورغ حيث تلقى 
البحار الفلبيني العالج جلرح يده.

إصابة في البحر

تقدمي يد عون كبرى 
كان من املمكن لبحار فلبيني أن يفقد 

وظيفته كبحار بعد ان تعرص حلادث في 
 ITFالبحر لوال التدخل السريع من الـ

لتوفير العالج الضروري. في شباط ٢٠٠٧ 
قام البحار فيديريكو اروغانتي والذي يعمل 

على سفينة حتمل العلم اليوناني باالتصال 
بـ اولف كرستيانسني وهو مفتش في الـ

ً بأن  ITF ومقره هامبورغ حيث كان قلقا جدا
ً كبحار.  مينعه احلادث من العمل مجددا

رحت يده اليسرى قبل أربعة أسابيع حيث  جُ
وقع عن السلم بينما كان يعمل في غرفة 

احملرك أثناء رسو السفينة  في ميناء 
برميورسك الروسي. مت إرساله إلى 

مستشفى حيث وضعت يده في اجلبص. 
بعد اربعة اسابيع وصلت السفينة إلى 

رصيف ميناء هامبورغ، ومت ارسال البحار ذو 
الستة والثالثون عاماً إلى مستشفى 

إلجراء الفحوصات. اكتشف اطباء هامبورغ 
أنه مت اعطاء العالج اخلطأ لـ اروغانتي، كان 

 ً من املفترض إجراء عملية ليده اليسرى بدال
من وضعها باجلبس. هذا اخلطأ أثر على يده 

وسبب إعاقة في حركتها. كرستيانسني 
ً ان  صرّح " كان السيد أروغانتي قلق جدا

يفقد امكانيته للعمل كبحار في 
املستقبل وقام باالتصال مبكتب الـITF في 

هامبورغ من أجل املساعدة".
طلب الـITF من األطباء في مستشفى

 هامبورغ إرسال اروغانتي لعيادة مختصة 
باحلوادث. وافق األطباء على التحويل 
وكذلك فعل قائد سفينته املسماة 

بروبونتز. الـITF أيضا أبلغوا الوكيل احمللي 
عن هذا التحويل. قال كرستيانسني  "قمت 

مبرافقة السيد اروغانتي حيث قام 
بفحوصات عديدة في املستشفى"، ثم مت 

فحصة من أطباء مختصني بإصابات اليد، 
وقرروا انه يجب اجراء عملية ليده لتجنب 
اعاقة دائمة. مت إجراء العملية لـ اروغانتي  

بنجاح، وتلقى عالج في املستشفى ملدة 
شهرين ونصف اشتملت على عالج 
طبيعي مكثف ليده اليسرى. وقال 

كرستيانسني  "متت زيارة اروغانتي بانتظام 
من قبل أعضاء الطاقم، والبحارة ومني 
شخصياً". وقال"قامت شركة الشحن 

اليونانية بترتيب إقامة زوجته في هامبورغ 
لبضعة اسابيع". بعد العالج الطويل 

ً قادرا على حتريك يده والعمل  أصبح اخيرا
بها،   واألطباء متفائلون بأنه سوف 

يستطيع االستمرار بعمله كبحار. مت إعادته 
إلى بلده الفلبني في شهر أيار ملواصلة 

عالجه الطبيعي وسوف يعود في نهاية 
العام ٢٠٠٧ إلى هامبورغ إلزالة صفيحة من 

يده. 
قبل أن يغادر ر هامبورغ في شهر أيار، بعث 

رسالة إلى مكتب الـITF قال فيها " أريد أن 
ً لكل الدعم الذي قدمتموه  أشكركم جدا

لي " وقال لـكرستيانسني  " لقد كنتَ 
ً من حياتي الثانية، أود أن أقول أنك  جزءا

." ً بطلي، أنا وكل العائلة نقول لك شكرا

 كبحار"
ً
 بأن مينعه احلادث من العمل جمددا

ً
 جدا

ً
" كان قلقا

صيادو السمك 

النصر للطاقم احملاصرين 

 ILO بحرارة القتراح املنظمة العاملية ITFرحب الـ
لتبني مؤمتر حول العمل في صيد السمك، وهي 

حركة طاملا عمل الـITF والنقابات التابعة له 
حمالت لتحقيقها. جرى التصويت  في حزيران 

٢٠٠٧،والذي اظهر أن ٤٣٧ صوت مع عقد املؤمتر، و ٢ 
ضد، و ٢٢ امتنعوا عن التصويت.

 ITFعلّق جون ويتلو سكرتير قسم البحارة في الـ
قائال " قبل عامني فشل عقد اتفاقية للصيادين من 

قِبل الـILO من ناحية تقنية الن نصاب التصويت 
قد نقص بصوت واحد. منذ ذلك الوقت قمنا 

مبضاعفة جهودنا لتأمني احلماية لطواقم صيد 
السمك وذلك عن طريق احلوارات االجتماعية مع 

أصحاب العمل الذين يتحملون املسؤولية ومع 
احلكومات التي تبدي اهتمام. هذا التصويت هو 
خطوة رئيسية نحو كسب عمل الئق لصيادي 

السمك ووضع معايير عاملية لهذا القطاع. يجب 
أيضا أن يقوم بتزويد أداة لكبح عمليات الصيد غير 

القانونية، وغير احملمية، وغير املنظمة، ومنع أسوأ 
انواع االنتهاكات والتي نعرف أنها حتصل في هذا 
القطاع. العمل ال يتوقف اآلن يجب أن نتأكد من 

املصادقة على االتفاقية وتطبيقها وعمل فرق 
واضح لصيادي السمك في أماكن عملهم".

ديفيد كوكروفت، السكرتير العام للـITF، خاطب 
 ً مؤمتر العمال العاملي في بداية الشهر وحتدث مؤيدا

لالتفاقية وقال للمجتمعني :" صيادو السمك 
بحاجة ملحة لالتفاقية، وصيد السمك هي أخطر 
مهنة على وجه األرض ولها أيضاً ظروفها السيئة. 

ولدينا أمثلة موثقة تفيد ان أصحاب قوارب صيد  

" صيد السمك هي أخطر مهنة 
 ظروفها 

ً
على وجه األرض وهلا أيضا

السيئة "
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باختصــار

السمك يضربون عرض احلائط باجلهود 
التنظيمية التي تقوم بها طواقمنا.

اخلدمات االجتماعية

 انطالق مشروع جنوب شرق آسيا

متت إعطاء إشارة االنطالق ملشروع جنوب شرق 
آسيا وهو مشروع رئيسي يرمي إلى حتسني 

املؤسسات االجتماعية للبحارة عبر تلك 
املنطقة. 

عبّر املندوبون الذين ميثلون منظمات اخلدمات 
االجتماعية للبحارة، والذين حضروا اجتماع جلنة 
اخلدمات االجتماعية الدولية للبحارة ICSW في 

أيلول ٢٠٠٧، سنغافورة، عن دعمهم للبرنامج. 
وكجزء من املبادرة، سوف يتم تزويد دعم مالي 

بقيمة ما يخصص ألربع سنوات وذلك لفحص، 
وحتديث وزيادة إمدادات اخلدمات االجتماعية في 

املنطقة. زود القبطان ديريك اتكنسون، وهو 
املتحدث الرئيسي عن الـBW للشحن 

السنغافورية، دليال على أن معظم البحارة في 
جنوب شرق آسيا ال يوجد لهم أي اتصال مطلقا 
مع عمال اخلدمات االجتماعية. اثنان من البحارة 

البورميني ذكروا جتارب مشابهه. 
ودعم ذلك تقرير حديث عن اخلدمات االجتماعية 

في املوانئ أعده مركز األبحاث الدولي للبحارة. 
سوف يقوم ممثلون عن مالكي السفن، واحتاد 

التجارة، واملنظمات الدينية، وسلطات املوانئ، 
واحلكومات بتشكيل جلنة خدمات اجتماعية 

إقليمية لبدء البرنامج. 
إنه مفهوم مسبقاً أن هذه املبادرة والتي هي مرآة 

للمبادرات التي سبقتها في أوروبا الشرقية، 
إفريقيا، وأمريكا الالتينية، وسوف يتم متويلها من 

موازنة الـITF  للبحارة وسوف تُراقب من الـ
  .ICSW

توم هوملر، مدير موازنة الـITF للبحارة  علّق قائالً 
" في املناطق األخرى مثل هذه البرامج ساعدت 

على تطوير شبكة مراكز وخدمات للبحارة والتي 
تلبي احتياجات البحارة املهمة، كلنا ثقة بأن 

الشئ نفسه ميكن حتقيقه في هذه املنطقة".

صيادو السمك

 احتجاج على"موت مرعب " 
في البحر

ركز تصريح للـITF حول حادثة موت ٣٩ صياد 
سمك بورمي على منت اسطول صيد تايلندي

إضراب في تركيا

منع صاحب سفينة من اإلبحار حتى يتم الدفع للطاقم 

 حول "االستغالل القاسي لعمال مهاجرين"، 
لقد تركهم بال طعام طازج أو ماء ملدة ٧٥ يوم. 

لقد زعم أن املالك والقبطان أمروا برمي جثثهم 
في البحر. 

التصريح والذي صدر عن جلنة فرع صيادي 
السمك في الـITF، في نيسان ٢٠٠٧، عبّر عن 

اهتمام وحزن حول املوت املرعب لصيادي السمك 
الذين كانوا يعملون على ٦ قوارب صيد في املياه 

االندونيسية. 
رفع أقرباء الصيادين املوتى والناجني دعوى 

قضائية في ٢٦ آذار في محاولة لتحقيق العدالة.

ذكر أحد الناجني وهو سو مو في شهادته لدى 
احملكمة في ماهاتشي، تايالند " لم يكن هناك 
طعام، وال خضراوات، فقط أرز رائحته كريهة، 

وكانت هناك جثث أموات قريبة مني.
 كنت خائفاً ولم أكن أعرف ماذا أعمل أو إذا كنت 

 ً سأموت، ألني في ذلك الوقت كنت ضعيفاً جدا
حتى أنني لم أقدر على احلركة".

ز هذه   الـITF صرح " أنه ملن املتأمل أن تُبرِ
القضية هنا النموذج احلديث لعبودية العمال 

انتهى إضراب في ميناء توزال التركي نفذّه 
أعضاء من طاقم السفينة سكاي سي (أعاله) 

بالنصر. كان ذلك في تشرين ثاني السنة 
املاضية، كل الشكر للمساعدة التي قدمتها 

نقابة الـDad-Der والتابعة للـITF. عشرة 
مضربني من أصل طاقم مكون من ١٢

تقاسموا مبلغ ٥٠,٦١٢  دوالر مت دفعه بأثر 
رجعي.

أمضى الطاقم ٥ أشهر على منت السفينة 
ولم تُدفع لهم رواتبهم. وكان اثنان منهم لم 

يتقاضوا مستحقاتهم لتسعة أشهر. في 
تشرين أول مت االتصال بـ Dad-Der طلباً 

للمساعدة. السفينة كانت محملة بخردة 
حديد تنتظر اإلبحار. في البداية رفض صاحب 

السفينة التعاون من أجل التوصل الية 
تسوية. الطاقم جميعه باستثناء القبطان 

 Dad-Derوكبير املهندسني أخذوا بنصيحة الـ
ورفضوا اإلبحار من املرفأ إلى امليناء. قاموا 

بسحب السلم إلى السفينة. وأعلنوا بأنهم 
 ITFلن يسمحوا ألي شخص باستثناء الـ

الصعود إلى السفينة.
وفعالً مت منع املالك عندما حاول الصعود . الـ

Dad-Der حذرت الوكيل واملالك بأنه سوف 
يتم إحتجاز السفينة إذا لم يتم دفع املبالغ 

خالل أسبوع. قام الوكيل باالتصال وأخبر أنه 
سيتم دفع املبالغ كاملة خالل بضعة أيام.

" قاموا بسحب السلم اىل 
السفينة وأعلنوا بأنهم لن 

  ITF يسمحوا ألحد بإستثناء الـ
بالصعود للسفينة"
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باختصــار

 ITFطلب املساعدة من الـ

بحارة فلبينيه يصابون باملرض بعد استنشاقهم دخان غرفة احملرك

في ٢ آب ٢٠٠٧ وعندما رست السفينة 
ايفانغليا  واململوكة لليونانني في 

هامبورغ، املانيا، قام الطاقم الفلبيني 
بطلب املساعدة من الـITF بخصوص 

الظروف املروعة على منت السفينة. كان 
معظم البحارة مرضى وبحاجة الى 

فحص طبي، وطلب البعض إعادتهم الى 
بلدانهم بسبب الظروف غير الصحية 

على السفينة _خاصة في غرفة احملرك_. 
ومما زاد الطني بلة، انه ايضا لم يتم الدفع 

لهم حسب اتفاقية الـITF/PNO والتي 
كان مالك السفينة قد وقعها، ولم يكن 

 . ITFلدى أي منهم عقد عمل من الـ
في شباط ٢٠٠٧ استحوذت الشركة 

اليونانية هيالس مارين على السفينة في 
مالطا، بعد ذلك بشهرين بدأت تظهر 

املشاكل في غرفة احملرك. كان هناك دخان 
دائم في غرفة احملرك بسبب تسرب من 

االنابيب. استنشق الطاقم هذا الدخان 
لألشهر االربعة التالية وحتى رسو 

السفينة في هامبورغ. وهناك قام البحارة 
بتحرير رسالة ملكتب الـITF " تسرب كبير 

ألكسيد الكربون من موزع العادم  التابع 
للمحرك الرئيسي عند تشغيله والذي 
يسبب للطاقم صعوبة في التنفس". 
وعلى الفور قام الـITF باالتصال مبركز 

السيطرة للميناء PSC وسلطة الصحة 
في هامبورغ لألبالغ عن هذه األوضاع 

السيئة وحيث كانت الـPSC، قد حصلت 
على معلومات عن السفينة في آخر 
ميناء رست فيه وهو امستردام، فقد 

قامت باحلجز على السفينة واكتشفت 
أكثر من ٤٠ نقص فيها.

سلطة صحة امليناء قامت بزيارة 
السفينة في صباح اليوم التالي، بعد ان 

اثارت الـITF  الفضية وقامت بفحص 
معظم أفراد الطاقم. وأوصت بزيارة 

الطبيب لبعضهم حيث أنهم " تعرضوا 
للدخان، والسعال، والتهاب احللق، وبلغم 

اسود، وألم الصدر" . صرح الطبيب بأن 
اربعة من أعضاء الطاقم غير قادرين على 

العمل، ومت إعادتهم من هامبورغ الى 
مانيال، الفلبني، على حساب مالك 

السفينة " أشار متفش الـITF اولف 
كيستيانسني أن آخرين كثر من أفراد 

الطاقم بحاجة لعناية صحية، ولكنه من 
الواضح أن معضم أفراد الطاقم ال يرغبوا 

بعمل فحص طبي، وذلك محتمل أن 
ً للخوف من إيقافهم عن  يكون عائدا
العمل وبالتالي إعادتهم الى بلدهم".

مت احتجاز السفينة في ميناء هامبورغ 
بعد أن أفرَغت حمولتها، حيث مت عمل 

أصالحات مكثفة في غرفة احملرك. 
الفحص النهائي أظهر خلو غرفة احملرك 

من الدخان. مت  فحص أعضاء الطاقم 
مرتني من قِبل سلطة صحة امليناء وذلك 

خالل فترة رسو السفينة في امليناء. بينما 
كانت االيفانغليا في هامبورغ اكتشف الـ

ITF بأنه لم يكن يُدفع العضاء الطاقم 
حسب اتفاقية الـITF وطالبوا الشركة 

ً وبعد  دفع الرواتب املعلقة للطاقم. أخيرا
بعض املفاوضات وافقت الشركة ومت حتويل 
املبلغ املطالب به حلساب الوكيل احمللي. ومت 

دفع مبلغ قيمته ٢٨,٣٣٦دوالر بأثر رجعي 
عن شهري حزيران ومتوز ٢٠٠٧ للطاقم 

أثناء وجودهم في هامبورغ.
طلب الـITF من مالك السفينة الدفع 

للطاقم حسب االتفاقية احلالية للـ
ITF/PNO  مستقبالً، وايضا وافق القبطان 
على تعبئة وتوزيع عقود عمل خاضعة للـ

ITF على الطاقم.

" ولكنه من الواضح أن معظم أفراد 
الطاقم ال يرغبوا بعمل فحص طبي، 
 للخوف 

ً
وذلك حمتمل أن يكون عائدا

من إيقافهم عن العمل وبالتايل 
إعادتهم إىل بلدهم"

 وان حتاكم مرتكبي هذه اجلرائم. باإلضافة لذلك، 
حثت اللجنة احلكومة االندونيسية على منع 

ارتكاب اجلرائم املروعة والتي تنتهك حقوق 
اإلنسان في مياهها، وحثت السلطات التايلندية 

بأن تفرض عقوبات ضد مواطنيها املتورطني 
باإلستغالل القاسي للعمال املهاجرين ".

التصريح أيضا طالب باقامة رسمية ألولئك 
الصيادين البورميني والذين مت إنزالهم من سفينة 

حتمل العلم التايلندي إلى توال في اندونيسيا. 
بالرغم من انهم استقروا في تلك املنطقة إال أن 

عدم حصولهم على جلوء شرعي يجعلهم عرضة 
لإلبتزاز من شركات األمن احمللية وضباط الهجرة. 

لذلك حثّت الـITF  احلكومة االندونيسية على 
منحهم صيغة جلوء شرعي.

السياسة املالحية

 فرصة أوروبا الضائعة

انتقدت الـETF، وهي ممثلة الـITF في املنطقة 
األوروبية اقتراحات االحتاد  األوروبي EU بخصوص 

السياسة املالحية وذلك لفشلها في معاجلة 
  ETFقضايا رئيسية تؤثر على البحارة. اعتبرت الـ
السياسة املالحية املتكاملة واملعروفة بـ"الورقة 
الزرقاء" والتي تبنتها املفوضية األوروبية في ١٠ 

تشرين األول ٢٠٠٧ على أنها فرصة ضائعة. 
عجزت اقتراحات "الورقة الزرقاء" عن عنونة أزمات 

التوظيف الدراماتيكية والتي تؤثر على بحارة 
االحتاد األوروبي، وذلك ألنها تبنت إجراءات تنظيمية 

ناقصة بدون وضع معايير تخفف من تأثيرات 
املنافسة على التوظيف. 

رحبت الـETF  بتوجه الستشارة الشركاء 
االجتماعيني حول اقتراحات إلعادة تقييم األسس 

والتي استثنت البحارة من بعض التوجهات 
 .EU االجتماعية لالحتاد األوروبي

االقتراحات شملت نقص وجود مرجعية تواجه 
التمييز الذي يعاني منه البحارة على منت السفن 
التي ترفع أعالم االحتاد األوروبي على أساس مكان 

السكن أو اجلنسية، شملت أيضا فشل التوجهات 
في ذكر ردة الفعل على أعالم املوائمة ونقص 

معايير الشحن لدى البحارة.

الواليات املتحدة 

محاولة لتسهيل اذونات مغادرة 
الشاطئ

حثت جلنة جتار املالحه الواليات املتحدة أن جتعل
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جتعل إذن مغادرة الشاطئ أسهل للبحارة، متاشياً 
مع تعهدات أمريكية موجزه بأسس القوانني 

البحرية. في نيسان  ٢٠٠٧ اجتمعت جلنة 
استشارات شؤون املوظفني للمالحة التجارية 
وقامت بعمل عدة توصيات ترمي إلى تسهيل 
حصول البحارة على أذونات ملغادرة الشاطئ. 

قام املشاركون في احلدث وهم مندوبون عن 
النقابات، ومندوبون عن مجموعة اإلصالح األخالقي 

البحري، والتي ترعى البحارة عن طريق الكنائس، 
بإبراز احلاجة لتسهيل زيارات القسيسني وممثلي 

النقابات.
أشارت التوصيات، والتي بُنيت على معلومات 

احتواها تقرير للـITF بعنوان : " ممنوع الدخول " إلى 
تعهدات الواليات املتحدة لتسهيل أذونات مغادرة 
الشاطئ للبحارة والتي أوجزتها مجموعة قوانني 

تسهيالت أمن السفن والشواطئ ملنظمة املالحة 
العاملية واملعروفة بـ ISPS. شملت التوصيات 

مراجعة نقاط مهمة في الـ ISPS، وبعد ذلك، أن 
يقوم مالكو السفن أو املشغلني بالتأكد من 

حصول مسؤولي املوظفني في السفينة على 
أذونات مغادرة الشاطئ والتأكد من السماح للزوار 

بزيارة السفينة مبا في ذلك اخلدمات االجتماعية 
للبحارة وممثلني عن املنظمات العمالية. حثت 

توصية أخرى حرس شواطئ الواليات املتحدة على 
عدم املوافقة على أية  خطط أمنية ال تشمل 

إجراءات السماح مبغادرة الشاطئ ودخول الزوار. 
علق جيف اجنلز، وهو منسق الـITF في سياتل قائالً 

" نأمل، بأن يأخذ حرس  شواطئ الواليات املتحدة 
هذه التوصيات باحلسبان. إنه ملن الضروري إبقاء 

الدعم حلق البحارة مبغادرة الشاطئ، كي يتمكنوا 
من زيارة أماكن اخلدمات االجتماعية مبا في ذلك 

املراكز الطبية ". 

أوروبا

 أسبوع عمل يترك" اثر دائم"

لقد حقق أسبوع عمل للـITF استهدف نقص املعايير 
لظروف العمل على منت السفن العاملة عبر شمال 

أوروبا جناحا ساحقا وسوف  يترك أثر دائم على حياة 

" إنه ملن الضروري إبقاء الدعم حلقوق البحارة مبغادرة الشاطئ، كي 
يتمكنوا من زيارة أماكن اخلدمات االجتماعية مبا يف ذلك املراكز الطبية".

 البحارة. خالل أسبوع عمل الـITF والذي انتهى في 
٨ حزيران ٢٠٠٧، قام مفتشو الـITF، ونقابات عمال 

الرصيف، ونقابات البحارة بالتحقق من السفن 
التي حتمل اعالم املواءمة ومن تلك التي حتمل اعالم 

بلدها الوطني وذلك لتأمني ظروف الئقة على 
متنها. مت عقد أسبوع العمل في بلجيكا، الدمنرك، 
استونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، ايرلندا،التفيا،بولندا، 

روسيا، السويد، اململكة املتحدة. مفاتيح النجاح 
شملت ١٢إتفاقية جديدة تخص سفن في أملانيا، 

بعض االتفاقيات متت بعد إجراء املقاطعة على 
سفينة CMA CGM Iguacu  في هامبورغ، 
وسفينة MSC Bremen، كلتا السفينتني 

مسجلتني في ليبيريا. مت ايضا التضامن في  
تشيربورغ فرنسا، من اجل رفع احلصار عن سفينة 
النورماندي  حيث وافقت شركتا فيريز االيسلندية 

و سيلتيك لنك على البداية باحملادثات من أجل إبرام 
اتفاقية جماعية. وفي نفس الوقت في بولندا مت 
ترتيب مناقشة اتفاقية ITF ينب نقابات ومالكي 

سفينة الـ اليني كيه والتي حتمل العلم البنمي، 
كذلك تعهد مالك سفينة تابعة للشحن 

الكولومبي بتوقيع اتفاقية ITF جماعية للسفينة 
كيب فوملار  واملسجلة في جزر املارشال. وصف 

ستيف كوتن وهو منسق بحرية تابع للـITF احلدث 
بأنه "رائع" وعلق " مت  تفتيش مئات السفن عبر 

القارة ومتت معاجلة 

قضايا مثل األمان، الرواتب املتأخرة، وظروف العمل 
الرديئة. 

لقد رأينا دعم رائع من زمالئنا عمال الرصيف ومن 
النقابات عبر حدود الدول ااورة. هذا احلدث صنع 

فرقاً سوف يدوم اثره ألبعد من هذا األسبوع".

تنزيل حمولة سفينة

 الـITF يغضب حول شجار 
يتعلق بتنزيل احلمولة

عبّر الـITF عن غضبه الشديد الستعمال البحارة 
كي يقوموا باألعمال اصصة لعمال الرصيف 
وذلك بعد احلادثة التي وقعت في ميناء كيمبال، 

استراليا في أيار ٢٠٠٧. 
السفينة كابونولي واململوكة إليطاليا ومسجلة 

في مالطا كانت محور اإلحتجاج احمللي والعاملي 
بعد أن مت الطلب من الطاقم استعمال رافعات 
السفينة لتنزيل حمولة اجلبس. كانت هذه هي 

الزيارة األولى للسفينة إلى هذا امليناء. وهي 
 Canada Steamship Lines مستأجره من شركة
حيث حلّت مكان سفينة حتمل العلم االسترالي 

والتي ال يتم تفريغ حمولتها آلياً. 
مت الطلب من طاقم السفينة الفلبيني استعمال 

أجهزة السفينة لتنزيل احلمولة في خرق واضح 
لبنود اتفاقية الـITF التي تغطي هذه السفينة، 
والتي تنص على عدم الطلب من أعضاء الطاقم 

وال من الذين على منت السفينة القيام بأعمال 
التحميل والتنزيل دون املوافقة املسبقة من نقابة 

عمال الرصيف احمللية.

نشاطات نقابة محلية فيHeysham، اململكة املتحدة، يتجهزوا ليبدأوا عملهم خالل اسبوع عمل الـITF من ٤-٨ 
حزيران ٢٠٠٧ عندما استهدفت اعالم عدم املوائمة والسفن ذات املعايير املتدنية من اجل التفتيش. 
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        زار املفتشون ما 
مجموعهُ ٩,٥٤٥ سفينة 
خالل العام ٢٠٠٧ مبعدل 
أكثر من زيارة كل نصف 
ساعة يوميا على مدار 

العام.

  ITFمفتشو الـ       
متواجدون في ٦٥٧ميناء 

حول العالم.

 ITFنتج عن حملة الـ       
ضد أعالم املواءمة 

استرجاع أكثر من ١٦٫٦ 
مليون دوالر أمريكي كرواتب 

متأخرة وكتعويضات 
للطواقم خالل العام ٢٠٠٧.

       ٨٢٪ من عمليات 
التفتيش كانت على سفن 
أعالم املواءمة FOC ( انظر 

القائمة صفحة ٢٥)، مع 
تركيز خاص على تلك 

السفن التي لها سجل 
سئ.

       للـITF  ١٢٠ مفتش في 
موانئ ٤٣ دولة حول 

العالم.

       خالل العام ٢٠٠٧، 
اتخذت  النقابات التابعة 
للـITF, وبحارة، و طواقم 

يعملون على سفن حتمل 
أعالم املواءمة، إجراءات 

 ITFمهنية لدعم حملة الـ
في ٢١ دولة في أربع قارات.

       عدد البحارة الذين مت 
 ITFتغطيتهم باتفاقيات الـ

عام ٢٠٠٧ كان ٢٠٩,٩٥٠    
(١٩٣,٣٢٥ في ٢٠٠٦ ) .

       ٩,١٠٥ سفينة من 
أعالم املواءمة غطيت 

باتفاقيات الـITF في العام 
٢٠٠٧ ( ٨,١٦١ في ٢٠٠٦).

حملة الـITF ضد أعالم املواءمة والسفن التي تعمل مبعايير متدنية

حقائق وأرقام للعام ٢٠٠٧
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باختصــار

 MUA جرت العادة أن يقوم أعضاء من نقابة الـ
التابعه للـ ITF في استراليا، القيام بتلك األعمال. 

وفي خرق آخر لالتفاقية مت منع وصول مفتش الـ 
ITF احمللي إلى الطاقم. 

شكلت جماعة مساندة طوق حماية أمام 
السفينة لدعم النقابة، وانهالت رسائل التضامن 

مع عمال ميناء كيمبال من كافة أنحاء استراليا، 
ظهرت مخاوف أن مثل هذه احلادثة سوف تفتح 

مجال لتكرار  مثل هذه االنتهاكات في موانئ 
استراليا.

السكرتير العام للـITF ديفيد ككروفت قال: 
"النقابات التابعة للـ ITF حول العام فزعت من 

هذه احلادثة" وأضاف "لِعمال الرصيف دور هام في 
دعم حقوق البحارة ولكن لهم أيضاً احلق بعمل 

الئق وظروف عمل آمنة. 
إن الـ ITF يقف كله خلف الـ MUA واتمع في 

ميناء كيمبال في نضالهم من أجل معاملة عادلة 
لعمال الرصيف والبحارة.

عمالق الشحن البحري الدمناركي
 Moller-Maersk

الـ ITF يرحب بحوار مع مشغل عاملي
 

في نيسان ٢٠٠٧ انتهى االجتماع الذي عقد في 
كوبنهاجن، الدمنارك، بني شركة الشحن العمالقة 

الدمناركية، وممثلني عن نقابات عماليه تابعة للـ 
ITF متثل عمال في ٢٢ دولة. 

الـ ITF وصف اللقاء على أنه "خطوة أولى في 
رحلة نأمل أن تفيد الشركة وعمالها".

النقابة الدمناركية استضافت ممثلني عن ٣٢ نقابة 
في مؤمتر ملدة يومني. 

خاطب نائب الرئيس األول للشركة اتمعني 
وحضر املؤمتر الصحفي اخلتامي. 

 ITF في املؤمتر الصحفي الذي تال حتدث رئيس الـ
راندال هوارد قائالً : "إننا نؤمن أنه في حقبة العوملة 

االقتصادية أن النقابات العمالية بحاجة إلى 
التنسيق بفاعلية أكبر فيما بينها وتطوير عالقات 

بناءة مع الشركات الهامة مثل هذه الشركة 
اجلاهزة لبدء حوار من املمكن أن يأتي بفوائد 

للعمال والشركة. 

أستونيا

طاقما سفينة يتقاسمون ٦٤٨,٢٣٦ دوالر بعد حجز سفن
لـجانوس كويف، مفتش ITF في تالني.

في حزيران ٢٠٠٦ بَدأتُ استلم شكاوي 
بخصوص رواتب متأخرة من بحارة يعملون 

على السفينة ايسس والتي حتمل العلم 
املالطي. اتصلت بالشركة املالكه 

بلغاً  جانيفلد للشحن ومقرها أستونيا مُ
إياهم عن الرواتب املتأخرة ومسؤولياتهم، 

ردت الشركة قائلة أنها سوف تقوم بالدفع 
للطاقم بعد أن تبيع إحدى سفنها. 

ما بني آب وتشرين أول ٢٠٠٦ استلمتُ 
ً من الشكاوي حول الرواتب املتأخرة.  مزيدا

بعدها وفي تشرين أول استلمنا معلومات 
أنه مت بيع السفينة ملالك جديد وهي 

مجموعة نوردك للشحن. بعد ذلك قامت 
هذه الشركة بتوقيع اتفاقية ITF تغطي 

السفينة فيونا واملسجلة أيضاً في مالطا 
وقامت بدفع الرواتب املتأخرة لعائالت 
الطاقم في استونيا، ودفعت الرواتب 

للطاقم وحتى تشرين أول ٢٠٠٦ مبا 
مجموعه ٩٧,١٦١ دوالر.

عقدنا اجتماعات مع أعضاء الطواقم على 
منت السفينتني فيونا وايسس وممثل من 
الشركة وهو بالبانوف والذي أخبرنا عن 
امللكية والدفع املتأخر من ٤ تشرين أول 

٢٠٠٦. خالل تشرين ثاني ٢٠٠٦ عقدنا 
لقاءات أخرى مع بالبانوف. قمنا بتوقيع 

مذكرة اتفاقية حيث اتفقنا على جدول 
الدعم للطاقم. مت أيضاً إبالغ البنك عن 

الرواتب املتأخرة وعن االتفاقية. وفي نهاية 
تشرين الثاني سمعنا من البنك أنه لم 

يُوافق لبالبانوف على القرض لشراء 
السفن. على الفور قمنا بالطلب من 

محامينا احلجز على السفن. مت احلجز على 
فيونا في ١٥ كانون األول ٢٠٠٦ وذلك 
لتأمني املطالبة املالية لـ ١١ بحار مبا 

قيمته ١٠٠,٠٠٠ دوالر لتدفع بأثر رجعي، 
بعد ثالثة أيام مت احلجز على ايسس نيابة 

عن ٢٧ بحار ومستحقاتهم تصل إلى 
١٥٠,٠٠٠ دوالر. أخذنا هذه القضايا إلى 

احملكمة وفي ١٨ كانون الثاني ٢٠٠٧ 
حكمت احملكمة ملصلحتنا.

رضت السفينتان للمزاد العلني،  في ٢٣  عُ
نيسان عرضت االيسس وفي ٤ حزيران 

عرضت الفيونا وبيعتا لشركة ايفر 
للشحن ومت حساب الرواتب املتأخرة وحتى 

حزيران ٢٠٠٧ ودفعت كالتالي : ٣٣٣,٩٦٦ 
دوالر عن االيسس و ٣١٤,٢٧٠ دوالر عن 

الفيونا.

"يف نهاية تشرين الثاني 
مسعنا من البنك أنه مل 

يوافق على القرض لشراء 
السفن"

جانوس كويف بجانب احدى السفن 
احملجوزة

 ITFبإمكانك احلصول على األخبار اجلارية عن الـ
ونشاطات نقابات العمل اخلاصة بالبحاره على:

 www.itfglobal.org/seafarers/index.cfm

١٣ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨



انتباه إلى جميع 
أعضاء الطاقم 

السابقني على سفينة 
  Enchanted Capri

( ٧٣٥٩٤٧٤ IMO )

الـ ITF يقوم بعمل تسوية 
مالية لبعض أعضاء طاقم 
السفينة انشانتيد كابري 

والتي حتمل علم البهاما بعد 
الدعوى القضائية التي 

أقامها في الواليات املتحدة. 
إن كنت خدمت على منت 

السفينة انشانتيد كابري 
خالل ٢٠٠١/٢٠٠٠ وكان لك 

رواتب مستحقة، قم 
باالتصال بالـ ITF بالسرعة 
املمكنة للتأكد من وصول 

التسوية املالية.

يرجى االتصال بنا على 
العناوين التالية :

هجر طاقم سفينة 
القمار والتي رست 

على خليج املكسيك 
وذلك بعد تعامالت 

فاسدة قادت 
أصحابها إلى هجر 

السفينة.

تقرير  آنا ليليا بيريز .

            فييستا كازينو واململوكة لالحتاد                    
             املالي األمريكي واملسمى فييستا 

كروز الين كانت أول سفينة من نوعها تعمل 
في املكسيك ولكنها اآلن ملقاة تتعفن على 
شاطئ خليج املكسيك، بعد أن تُرك طاقمها 

بال وقود وبال مياه شرب وبال طعام

جلت السفينة كـ "سفينة ميتة" من  سُ
قِبل منظمة املالحة العاملية، أصبح لزاماً 

على الطاقم املؤلف من ١٥ رجل -أغلبهم من 
املكسيك- باإلضافة إلى القبطان األمريكي 

ايدي نارسيسو غوميز البقاء على ظهر 
السفينة. 

كلهم كانوا ضحايا ملوظفني فاسدين من 
املكسيك باإلضافة ملالكي السفينة.

برزت القضية بعد أن قام الطاقم بتقدمي 
شكوى ضد فييستا كروز الين وضد شركائها 

 MHD و ،Trident Gaming Development
Enterprise LLC و MHD Mexicana وذلك 
لعدم قيامهم بالدفع لهم منذ أشهر. لم 

يعد ممكناً نقل السفينة وال مغادرة الطاقم 
لها، بعد أن أصبحت السفينة خاضعة ألمر 

القضاء.

قرصنة عصرية

أحاطت شبكة فساد بسفينة الفييستا 
كازينو منذ وصولها إلى مياه املكسيك قبل 

أكثر من عامني. وعد وزير الداخلية آنذاك مبنح 
شركة فييستا كروز الين رخصة لتشغيل 

سفن للقمار في املياه املكسيكية. ومع ذلك 
عندما أبحرت شركة الـ MHD بالسفينة إلى 

الـ

Head of Actions Unit 
ITF 
ITF House 60-49 
Borough Road 
London SE1 1DR 
United Kingdom

Tel: +44(0) 20 7403 2733 
Fax: +44(0) 20 7357 7871
Email: 
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Internet: 
www.itfglobal.org 



الكابتني ايدي غوميز (ميني) على منت سفينة فييستا 
جر مع بقية طاقم السفينة من قِبل  كازينو. هُ

املالكني وسلطات امليناء

كازينو
العـــــــــــار

مياه قبالة الساحل وذلك في آب ٢٠٠٥ وقامت 
بتقدمي مستندات مزورة صادرة عن وزارة النقل 

الحي صادر عن إدارة املالحة  واالتصاالت SCT وإذن مِ
 .DGMM التجارية

وبالرغم من أن املسؤول من ميناء بورتو جواريز 
اكتشف أن املستندات مزورة، إال أنه سمح لهم 

بالدخول إلى امليناء حيث بدأت تعمل هناك 
كسفينة قمار. مفتش الـ ITF في املكسيك 

انريكو لوزانو يقول: '' حتى هذه اللحظات لم يدفع 
املالك للطاقم والذي كان معظمهم فلبينيه 

آنذاك ألشهر، ولم يكن قد زودهم بوقود، وال طعام، 
وال ماء. كأجانب فإنه ال يسمح لهم مبغادرة 

السفينة''. وبعد ضغط من الـ ITF دفعت 
الشركة للطاقم بأثر رجعي  أكثر من ٨٢,٠٠٠ 

دوالر، وكان ذلك في كانون الثاني ٢٠٠٦، ومع ذلك 
بعد ثالثة أشهر ومع رحيل  القبطان، ساءت

 الظروف. ورفض مسؤول امليناء التدخل، بالرغم 
من أن القانون التجاري واملعاهدات الدولية تفرض 

عليه ذلك. 
مرة أخرى تدخل الـ ITF وسمح للطاقم مغادرة 

السفينة. 
مت حتريك السفينة إلى يوكاتان في البرتغال ومت 
السماح لها وبشكل غير قانوني أن حتط على 

الرصيف وأن توظف طاقم مكسيكي.
في آب ٢٠٠٨ سمح مسؤول امليناء للسفينة أن 

حتط على رصيف فيراكروز، مت استبدال علم 
السفينة البنمي بعلم بيليز. 

وبعد ذلك قطعت السفينة ١٢,٠٠٠ ميل بحري 
لترسو في جزيرة ساكريفيسوس وبدأت هناك 

تعمل كسفينة قمار باخلفية ملدة أربعة أسابيع، 
كانت سفينة القمار تفتح أبوابها فقط لـ 

"ضيوف خاصني" من الدولة وملوظفني رسميني من 
 .SCT الـ

أُستعملت السفينة السريعة تورتوال  والتي تتسع 
لـ ٢٨٠ راكب، واململوكة لنفس الشركة لنقل 

املقامرين. في ١٤ تشرين أول، حيث كان يوم إجازة 
القبطان، جنحت السفينة إلى اليابسة

"أحاطت شبكة فساد بسفينة فييستا كازينو منذ وصوهلا إىل مياه املكسيك 
قبل أكثر من عامني"

١٥ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨
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"كان على الطاقم أن ينجو بنفسه 
وبال طعام، باستثناء بعض اخلبز 

واملشروبات التي كانت تصلهم 
من النقابات العمالية، ومل تكن 
احلياة على السفينة تطاق حيث 
الكهرباء مقطوعة طوال الوقت"

كازينو العار
وخالل ١٥ دقيقة أتى زورقان من البحرية 

املكسيكية ألخذ "الضيوف اخلاصني"، اما طاقم 
السفينة (خمسة بحارة، مهندسان وموجه 

السفينة) فتُركوا على متنها ملدة ١٥ يوماً بدون 
طعام أو ماء أو حجرة إيواء. قال موجه السفينة 

كارلوس انايا أن مالكي السفينة تركونا للقدر 
بطريقة غير إنسانية، لم يكن لدينا أي شيء، كنا 
ننام على الكراسي، كانوا أحياناً يُحضرون القليل 

من الطعام واملاء ولكنه بالكاد يُذكر. 
بعد هذا احلادث الدراماتيكي كان على احلكومة 

االعتراف بوجود سفينة قمار على مياه فيراكروز. 
ألحَّ نائب مدير املالحة التجارية رميوند كونتريراس 

كي يتخلى الطاقم عن السفينة. 
مت السماح للطاقم مبغادرة السفينة، قامت 

احلكومة بأخذ السفينة إلى رصيف خاص. أمر 
لم  احلاكم بأن تدهن السفينة، وأن يستبدل العَ

ير اسمها.  البيليزي بعلم من أعالم حكومته، ويُغَ
تعمل السفينة اآلن ملناسبات خاصة.

هجر طاقم سفينة
في ٢٢ تشرين أول ٢٠٠٧ رفضت وكالة الشحن 

روجاس فيال وشركاؤها االستمرار بالوصايه على 
شركة MHD Mexicana وبالتالي تُرك طاقم 

الفييستا كازينو  اخلمسة عشر للقدر، مبا فيهم 
أولئك الذين انضموا إليهم من العبارة اجلانحة، 

بينما رست السفينة بجانب ورشة إصالح اسمها

 غالف نيفال. طلب غوميز املساعدة من مسؤول 
امليناء ولكن أخبره بأنه ال يستطيع التدخل. 
القبطان صرح بأن إهمال سلطات امليناء له 

ساهم في مشاكل الطاقم.
في ٤ أيار متكن البحارة من جعل مجلس احتاد 

التحكيم والتوفيق يُقر بأنهم احتجزوا السفينة 
حتى تتم عملية أخذ القضية للمحكمة.

 ولكنهم دفعوا ثمناً غالياً مقابل هذا اإلجراء 
االحترازي، لم يعد باستطاعتهم مغادرة 

السفينة ألن هذا يعني هجر السفينة وبالتالي 
سوف يخسرون رواتب أشهر عديدة. 

ً وفي ١٥ حزيران استطاعوا مغادرة السفينة،  أخيرا
وكان على الطاقم أن ينجو بنفسه وبال طعام،

بإضراب عمالي



 باستثناء بعض اخلبز و املشروبات التي كانت تصلهم من 
النقابات العمالية، ولم تكن احلياة على السفينة تطاق 

حيث الكهرباء مقطوعة طول الوقت. 
على الرغم من احلرمان، فقد عمل الطاقم بجد لصيانة 

السجاد، واألضاءة والبارات الرائعة، حيث كانت السفينة 
قد بُنيت في النرويج سنة ١٩٧٦، واستعملت كسفينة 

قمار على شواطئ فلوريدا حتى عام ٢٠٠٤، ولكن اآلن 
سفينة الفييستا كازينو تعتبر في عداد املوتى. 

القبطان وصف الوضع " يوم أمس كان مشابها لكل األيام 
التي قضيناها هنا مألى بالقلق، التعب النفسي واملعاناة، 
ازدادت سرعة الرياح إلى ٨٠ كم / ساعة، تضرب سفينتنا 

بكل قوة، والتي تعرضت لهجر منذ ١٤ آذار. منذ تشرين 
الثاني ٢٠٠٦ لم تصلنا نقطة وقود، املياه واإلمدادات وصلت 

حد الصفر، لم يُدفع لنا منذ أشهر. 
أُبلغ رئيس امليناء ولكنه لم يتجاوب. الـTNG ومالكي 

ون الطرف عن املبادئ العاملية  السفينة ينتهكون ويغضّ
ألمن السفن واملوانئ.  انريكو لوزانو أشار بإصبع اللوم على 

موظفي الـSCT. " اإلهمال والالمباالة من الـSCT ساهم 
في اجلرمية" يقول القبطان  غوميز ذو الـ٣٠عاماً من العمر ، 

والتي قضى منها ٧ سنوات يعمل لشركة فييستا 
كروزالين كونسورتيوم أنه مت جتاهله عندما طلب املساعدة 

من سفارته. 
حاول القبطان العودة إلى فلوريدا في شباط ، ولكن قبل 
يومني من موعد السفر احتجز موظفو خدمات الهجرة 
جواز سفره. يقول غوميز ان النزاع على السفينة أصبح 

شائك بوجود فساد من مسؤولي احلكومة وموظفي الدولة. 
ويقول ايضاً "انه لعار "، انه "كازينو العار " .

 آنا ليليا بيريز صحفية تعمل لة مكسيكية اسمها 
كونترالينيا، هذه نسخة من مقال نشرته الة. 

منذ ذلك احلني متت إعادة القبطان غوميز إلى ميامي.



انطباعات 
البحارة عن 

احلياة في البحر

لستيف مكاي (مؤلف الدراسة 
عن البحارة الفلبينية واخلالصة 

أدناه) 

ً أشبه بأن يكون  ''أن تكن بحارا
أجرك سجن مؤبد مع فرصة 

عاليه للغرق''، قد تبدو هذه 
تعابير ساخرة تدور بني البحارة، 

ولكنني كنت مغرماً بطريقة 
بحار متمحص خلص حياته على 
ظهر السفينة بطريقة ساخرة 

جتلب األنتباه للحياة الكادحة 
والغريبة من نوعها في البحر. 
وبوصفي باحث كنت على منت 
سفينة لفترة شهرين ونصف 
فقط، حتى اآلن تذوقت طعم 

ً من  الوحدة، والعزلة وكثيرا
األخطار لسببني تأرجح 

السفينة، وغالباً بسبب 
اإلصغاء للبحارة وهم يخبرونني 

عن حياتهم وعائالتهم 
وعملهم. أحد األسباب التي 
ولّدت الرغبة الشديدة لدى 

البحارين ليقصوا علي 
قصصهم أنني كنت أستطيع 

فهمها حيث أن والدي كان 
ً أمضى ٣٥ سنة  ً متقاعدا بحارا

من حياته كبحار، بدأها كعامل 
تنظيفات حتى وصل الى رتبة 
مساعد مهندس. مشاطرتي 

إياهم ذكرياتي والتي كانت 
متأثرة بانغماس والدي بالعمل 
كبحار جعلت البحارة يسردون 

لي حكاياتهم. رمبا كان أكثر 
شيء يبعث على الرثاء هو 

سخرية القدر حيث أن السبب 
الذي جعلهم بحارة هو رغبتهم 

بإعالة عائالتهم، وفي الوقت 
نفسه فإن هذا اخليار جعلهم 

يفتقدون حلظات عائلية مهمة  
مثل أول كلمة ينطق بها االبن 

أو زواج ابنه أو فقدان أحد 

الوالدين.
ولكن بالرغم من الظروف 

املعيشية الصعبة، وجد هؤالء 
رقاً إليجاد معنى  البحارة طُ

حقيقي لعملهم في البحر، 
سواء اإلبحار بوجود عاصفة 
شديدة أو محاولة إيجاد حل 

لعطل شائك في احملرك، أو 
ببساطة عمل وجبة طعام 

لذيذة ضمن إمكانيات مادية 
محدودة، كلهم اعتبروا 

أنفسهم مهندسني محترفني 
وبفخر أطلقوا على أنفسم 

(رجال البحر الفلبينية).

دون املستوى، ولكن ليس خارج املنظومة
ـقريباً كل واحد من أصل ثالث عمال     
في البحر هو من الفلبينية. ان اكثر    

جنسية وطنية من البحارة هم الفلبينية، أكثر 
من ربع مليون فلبيني يعمل في هذه الصناعة. 

دراسة أكادميية حديثة أعدها ستيف مكاي وهو 
مساعد بروفسور في علم االجتماع في جامعة 

كاليفورنيا، سانتا كروز، تبحث في كيف يرى 
البحاره الفلبينية أنفسهم. هذه الدراسة بُنيت 

على ١٠٠ مقابلة مدة كل مقابلة ساعتان مع 
بحارة في الفلبني سنة ٢٠٠٣ وحتتوي على اضاءات 

عن كيفية بناء البحارة لهويتهم.

تاريخ طويل 
دراسة مكاي تشير للتاريخ الطويل للفلبينية 
كبحارة، حيث أجبروا على العمل كعمال على 

منت سفينة ضخمة اسبانية في القرن السادس 
عشر. واقعياً اختفى الفلبينية من النقل البحري 

التجاري الدولي بعد عام ١٩٣٦، وذلك عندما 
منعت الواليات املتحدة األجانب العمل على 
سفنها ومع ذلك تدفق الفلبينية الى سوق 

العمل في السبعينيات، وقد ساعد في ذلك 
احلملة ضد أعالم املواءمة والبحث عن أيدي عمل 
رخيصة. ويقول مكاي أن شركات النقل البحري 

اجنذبت للفلبينية بسبب لغتهم اإلجنليزية اجليدة 
وشهاداتهم املتوافقة مع املعايير األمريكية.

دراسة أكادميية تبني كيف حتدى 
البحارة الفلبينية الصورة املأخوذة 
عنهم كتابعني ليصبحوا "أبطال".

في سنة واحدة وخالل عقد الثمانينات ارتفع عدد 
البحارة الفلبينية العاملون على السفن اململوكة 

لألوروبيون من ٢,٩٠٠ الى ١٧,٠٥٧واستمر ارتفاع 
أعدادهم في كل العالم حتى بلغ أكثر من 

٢٥٥,٠٠٠ عام ٢٠٠١. الفلبينية اآلن هم أكثر 
جنسية في هذه الصناعة حيث يشكلون ما 

نسبته ٢٨٫١٪ من مجموع العاملني في البحر، 
ويقومون بتحويل مايقارب ٢ بليون دوالر سنوياً الى 

بلدهم مبا يشكل ٣٠٪ من مجموع التحويالت 
الرسمية من العمالة الفلبينية في اخلارج. على 

الرغم من أهمية أعدادهم وإسهامها اإلقتصادي 
فإن مستوى البحارة الفلبينية ال يزال منخفض 

على السلم الوظيفي. فمن بني ٢,٠٠٠ بحار هناك 
١٥٪ منهم فقط ضباط.

صورة الفلبينية
يقول مكاي ان الفلبينية وحكومتهم الوطنية 

حاولوا جادين متييز البحارة الفلبينية عن غيرهم 
من جنسيات أخرى. حتتفل الدولة وتقر بأهمية دور 

العاملني في اخلارج مبا فيهم البحارة وأطلقت 
عليهم اسم باغونغ باياني أي "األبطال اجلدد" 

ومنذ عام ١٩٩٥ يُحتفل في الفلبني باليوم الوطني 
للبحارة. ويضيف مكاي أن احلكومة ودائرة الهجرة 

شكلوا صورة "الفلبينية" للعمال العاملني في 
اخلارج وذلك كي يستمر تدفق حتويل األموال من 

اخلارج. بالنسبة للبحارة كان تركيزهم على 
"القيم العائلية" التقليدية وعلى الدور املهم 
للذكور، وفي الوقت نفسه القيام بدور نضالي 
رجولي أكثر، وأكدت احلكومة على التضحية، 

وتأجيل الفرح، واملقدرة على التكيف مع العمل 
دون تذمر. وفي غضون ذلك، ذهبت البحارة 

الفلبينية الى أبعد من قيود هذه الصورة لفرض 
هويتهم، حيث أن وضعهم الثانوي على منت 
السفن وفي شرف العمل ال يعكس الهوية 

احلقيقية.

سرد حكاياتهم 
الفلبينية الذين متت مقابلتهم قاوموا فكرة أن 
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يكونوا تابعة. وفي املقابل عبّروا عن إعتزازهم 
بالعمل وأكدوا على خبراتهم وعلى إبداعهم 

وارجتالهم. ركز أحد املهندسني على التفوق 
باملهارات اليدوية قائالً "كنت على منت سفينة 
حيث كان مسؤولي أجنبي (املانيا). وكنا نبحث 

عن عطل فني، عندها تناول مسؤولي كتاب وبدأ 
يقرأ وميلي التعليمات. ضحك الفلبينية منه 

حيث أن العطل كان سهالً واليحتاج الى كتاب... 
ً على الكتب ولكنهم ال  إنهم يعتمدون كثيرا

يعملوا بأيديهم.
أبرزَ معظم الذين متت مقابلتهم الفوائد التي 

جنوها لبلدهم من عملهم في البحر. علق أحد 
البحارة بقوله "نسمى بالـ باغونغ باياني وذلك 

ألننا نضحي ونفكر في اآلخرين، اننا سعداء ألننا 
نساعد عائالتنا. ونساعد ايضا احلكومة عن طريق  

التحويالت املالية التي مند بها بلدنا". وفي حني 
رحب األغلبية بلغة احلكومة التي تصفهم 

باألبطال إال أن البعض كانت له وجهة نظر أخرى 
حتاملية حيث قال أحد البحارة "... ان احلكومة 

التساعدنا... انهم فقط يتملقوا للبحارة ويقذفوا 
بنا كأشياء ثمينة لآلخرين ".

ومع ذلك بَنيّ البحارة الذين متت مقابلتهم بأنهم 

استغلوا صورة الوصف البطولي لهم بأنهم 
محنكون ومغامرون وذوي خبرة جنسية، معطائني 

ومضحني، آباء وأزواج كي يحسنوا من اوضاعهم.
قال أحدهم : "الناس في االقليم احمليط يُعجبون 

ً بك كبحار ألن لديك دائماً قصصاً ترويها  كثيرا
لهم عن بعض التجارب وعن النساء....الخ. فعلى 

سبيل املثال ينبهرون عندما تروي لهم قصة 
مثيرة مثل النجاة من عاصفة وسط البحر". 

أحدهم بني أن عملهم كبحارة ساهم في 
ً "أنا فخور ألن عملي  ازدهارهم حيث قال مفتخرا

في البِحارة مكنني من بناء بيت، وشراء سيارة 
وشراء كل ما يحتاجه املنزل من أثاث".

العمل في البِحارة أيضا مينح البحار فرصة زواج 
جيدة. علق بحار متزوج برتبة ضابط ثاني قائالً 

"النساء هذه األيام تبحث عن األمان ويدركن أن 
الزواج من بحار يؤمن لهن ذلك".

يقول مكاي أن هذه املقابالت بينت أن البحارة 
الفلبينية قاموا ببناء معاني خاصة بعملهم 

زت احلكومة الفلبينية لنعتهم بصفة  والتي حفّ
"األبطال اجلدد" ومع أن هذه التكتيكات قد 
ساعدت بتحسني موقفهم اال أنها لم تَرْقَ 
ملواجهة مشكالت العنصرية املوجودة على 

السفن أو في سوق العمل.

رجال البحر الفلبينية : اقامة بناء ذكوري في بيئة 
عمل عرقية لستيف مكاي ونشرت في مجلة 

دراسات اإلثنية والهجرة (عدد٣٣ رقم ٢، أيار٢٠٠٧، 
٦١٧ــ٦٣٣).

 » إننا سعداء ألننا نساعد عائالتنا، 
 احلكومة عن طريق 

ً
ونساعد أيضا

التحويالت املالية التي منول بها 
بلدنا »

١٩ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨
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صيادو السمك

؟ عبيد  م  أ ة  ر بحا نحن  هل 
بعض عمال البحر يتعرضون لظروف 
 ITF عبودية كما اكتشف منسق الـ

في اسكتلندا نوري مكفيكار .

             ـضية سفينة الصيد انكزمبري والتي رست   
             حديثاً في اوالبول، اسكتلندا، تنطبق عليها 

سمات الرق للبحارة وكما عرفتها منظمة العمل 
الدوليةILO "السخرة والعمل األجباري". في تشرين 

أول٢٠٠٦ انضم ستة صيادي سمك أندونيسيني وربان 
تشيلي الى السفينة اتاليا اململوكة السبانيا وحتمل 

علم اململكة املتحدة وكان ذلك بعد أن قام كل منهم 
بدفع ٥٠٠ دوالر أمريكي للوكيل في جاكرتا كي 

يحصلوا على الوظيفة. في حني ان هذه املمارسة أمر 
شائع في أندونيسيا إال أنها تشكل خرق واضح 

التفاقيةالـILO رقم C١٧٩ واخلاصة بتنسيب وتوظيف 
البحارة، ومن احملزن أن حكومة اململكة املتحدة لم 

تصادق عليها.
وقّع الطاقم عقد الوظيفة في أندونيسيا ولكنهم لم 

يروه مرة أخرى، حيث رفض الوكيل إعطائهم نسخة، 
ومع ذلك كانوا قد أطلعوا عليه مبا يكفي ليعرفوا أنه 
سوف يُدفع لهم ٨٠٠ يورو عن كل شهر بعقد ملدة ١٨ 

زهم على اإلنضمام الى السفينة  شهر، وهذا ما حفّ
في اسبانيا ولكن ولعشرة أشهر تلت كان يُدفع لكل 

واحد منهم ٢٤١ يورو شهري (حوالي ٣٢٠ دوالر 
أمريكي).

في متوز ٢٠٠٧ مت اخبار الطاقم بأن السفينة اتاليا 
بيعت لشركة جديدة مقرها اململكة املتحدة واسمها 

الكون ليجر  ومت اعادة تسمية السفينة لتصبح 
جلت حتت علم سانت كتس ونيفيس.  انكزمبري  وسُ

في هذه األثناء خاف الطاقم من األسوأ، عندما بحثوا 
عن مزيد من املعلومات، مت أخبارهم بأن عليهم البقاء 

على السفينة، أو دفع تكاليف عودتهم الى أوطانهم 
ودفع بدل للذين سيحلون مكانهم، حيث أنهم بهذا 

يشكلون خرقاً لعقود عملهم.
 في آب ٢٠٠٧ وعندما كانت االنكزمبري في اوالبول قام 
الـ ITF بالتحقيق بشكاوى الطاقم وطلب من الوكالء 

احملليني ومن الشركة حسابات الرواتب ونسخ من عقود 
العمل. ولكن لم يجد طلب الـITF أذناً صاغية. 

الطاقم أخبرالـITF انهم كانوا يعملون مبعدل ٢٠ 
ساعة يومياً في صيد السمك ومبعدل ساعتي نوم 

أحياناً وأربع ساعات راحة في حدها األقصى.
استمرت رحالت صيدهم لثالثة أشهر، مع أيام قليلة 

لألستراحة في املوانئ، لم يتم األحتفاظ بسجالت 
ساعات العمل.

رئيس املهندسني أيضا قال إنه يتم حسم مبالغ 
شهرية من راتبه وصلت الى ١,٤٥٠ دوالر أمريكي على 

فترة ٢٣ شهر، وذلك بدل تأمني للشركة حيث لم يُتفق 
على هذا في العقد.

في ١٦ آب حاول الوكيل إجبار الطاقم ركوب سيارة 
أجرة وأخذهم للمطار بدون اعطائهم أي أموال أو 
تسوية لرواتبهم. قام مالك السفينة بوضع ثالثة 

بحارة برتغاليني على منت السفينة بنية اإلبحار الى 
أسبانيا. بوجود أو عدم وجود الطاقم احلالي.

            ـسبب تصرفات وتهديدات الوكيل والشركة  
            قمنا مبساعة الطاقم باحلجز على السفينة 

في ١٧ آب.
الك السفينة ينكرون مسؤوليتهم عن رواتب  الزال مُ
الطاقم وتكاليف اعادتهم الى بالدهم. ومع ذلك في 

ً بتجيير مبلغ ٧٥,٠٠٠  ٢٩ آب قام مالكي السفينة أخيرا
شتَرك حملامي الـ ITF والشركة  دوالر أمريكي حلساب مُ

وذلك للسماح برفع احلجز عن السفينة واملضي 
باملفاوضات اخلاصة مبطالب البحارة. غادرت االنكزمبري  

ميناء اوالبول باجتاه فيغو، اسبانيا، وقام املالك بترتيب 
أمور السكن واجراءات العودة الى بالدهم بال تكلفة 

مالية على الطاقم.
لُ مع شكاوى طاقم  بينما كنت في اوالبول أتعامَ

االنكزمبري تقدم لي ثالثة اندونيسيني آخرين بشكاوى 
مماثلة عن سفينة االتالنتك إي والتي حتمل العلم 

البريطاني.
الفرق أن الطاقم هنا قاموا بتوقيع عقد يُدفع لهم بـه 

٣١٥ دوالر أمريكي شهرياً مقطوعة. كان قد مت إعادة 
أحد البحارة العاملني على سفينة االتالنتك إي الى 

أندونيسيا وذلك بعد أن عمل فقط ملدة شهريني 
ونصف على السفينة، وذلك لعدم قدرته على العمل 

٢٠ ساعة يومياً. 
وحيث أنه لم يستطيع االلتزام بعقده ملدة ١٨ شهر مت 

استيفاء أموال منه بدالً عن تذاكر السفر وبدالً عن 
الذي سوف يحل مكانه. وكان أيضاً قد دفع ٦٠٠ دوالر 
أمريكي للوكيل في جاكرتا للحصول على الوظيفة. 
ان أكثر ما يثير اإلشمئزاز في قضية الرق احلديث هذه 

أن قصتها حصلت على مياه أوروبية حتت مرأى مجلس 
اإلحتاد األوروبي لصيد السمك.

ان من مسؤولية الس اصدار رخص لسفن صيد 
السمك، هذه الرخص تشمل حجم السفينة، سعة 
احملرك، حجم شبكة الصيد، كمية السمك املسموح 
صيدها، املعدات التكنولوجية، ولكن التوجد أي إشارة 

لدعم حقوق اإلنسان أو لدعم حقوق نقابات العمال 
اخلاصة بالبحارة والصيادين أو اي محاوله من اإلحتاد 
.ILO األوروبي لفرض ممارسات تتماشى مع مبادئ الـ

" الطاقم أخرب الـ ITF أنهم كانوا 
 
ً
يعملون مبعدل ٢٠ ساعة يوميا
عندما كانوا يصطادون السمك، 

 وأربع 
ً
ومبعدل ساعتي نوم أحيانا

ساعات راحة يف حدها األقصى "  

طاقم سفينة 
االنكزمبري في 
اوالبول بعد ان 

متكن الـITF من 
حتصيل اموالهم 

بأثر رجعي

قـ
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Tel: +61(0)2 9267 9134 Geoffroy Lamade 
Fax: +61(0)2 9267 4426 Juan Luis Villalon Jones Fax: +33(0)2 40 22 70 36 
Mobile: +61(0)419 934 648 Tel: +56(0)32 221 7727 Mobile: +33(0)6 60 30 12 70 
Email: summers_dean@itf .org.uk Fax: +56(0)32 275 5703 Email: lamade_geoffroy@itf .org.uk 

Mobile: +56(0) 9250 9565 
Graham Bragg Email: villalon_juan@itf.org.uk Stéphanie Danjou 

Tel: +61(0)7 4771 4311 Fax: +33(0)1 48 51 59 21 
Fax: +61(0)7 4721 2459 Mobile: +33(0)6 27 51 35 78 
Mobile: +61(0)419 652 718 Email: danjou_stephanie@itf .org.uk 
Email: bragg_graham@itf .org.uk Miguel Sánchez 

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

K Sree Kumar 
Tel: +91(0)44 2522 3539 / 5983 

Mobile: +91(0)44 93 8100 1311 
Email: kumar_sree@itf .org.uk 

Fax: +91(0)44 2526 3343 

Narain Chandra Das Adhikary 
Tel: +91(0)32 2425 2203 
Fax: +91(0)32 2425 3577 
Mobile: +91(0)94 3451 7316 

M L Bellani 
Tel: +91(0)28 3622 6581 
Fax: +91(0)28 3622 0332 
Mobile: +91(0)98 2522 7057 
Email: mbellani@gmail.com 

Thomas Sebastian 
Tel: +91(0)484 233 8249 / 8476 
Fax: +91(0)484 266 9468 
Mobile: +91(0)98950 48607 
Email: sebastian_thomas@itf .org.uk 

Kersi Parekh 
Tel: +91(0)22 2261 6951 / 6952 
Fax: +91(0)22 2265 9087 
Mobile: +91(0)98205 04971 
Email: parekh_kersi@itf.org.uk 

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

DM Stephen Fernando 
Tel: +91(0)461 2326 519 / 2339 195 
Fax: +91(0)461 2311 668 
Mobile: +91(0)94431 59137 
Email: fernando_stephen@itf .org.uk 

BV Ratnam 
Tel: +91(0)891 2502 695 / 2552 592 
Fax: +91(0)891 2502 695 
Mobile: +91(0)98481 98025 
Email: ratnam_bv@itf .org.uk 

Tel: +57(0)5 666 4802 
Fax: +57(0)5 658 3496 
Mobile: +57(0)3 10 657 3399 Ali Memon* 

Joris De Hert* Email: sanchez_miguel@itf .org.uk Tel: +49(0)421 330 3333 
Tel: +32(0)3 224 3413 Fax: +49(0)421 330 3366 
Fax: +32(0)3 224 3449 Mobile: +49(0)171 571 2388 
Mobile: +32(0)474 842 547 Email: memon_ali@itf .org.uk 
Email: dehert_joris@itf.org.uk Vladimir Glavocic 

Ken Fleming 
Tel: +353(0)1 874 3735 
Fax: +353(0)1 874 3740 
Mobile: +353(0)87 647 8636 
Email: fleming_ken@itf .org.uk 

Marc Van Noten Tel: +385(0)20 418 992 Ulf Christiansen 
Tel: +32(0)3 224 3419 Fax: +385(0)20 418 993 Tel: +49(0)40 2800 6811 
Fax: +32(0)3 224 3449 Mobile: +385(0)98 244 872 Fax: +49(0)40 2800 6822 
Mobile: +32(0)475 775 700 Email: glav ocic_vladimir@itf.org.uk Mobile: +49(0)171 641 2694 Michael Shwartzman 
Email: van-noten_marc@itf .org.uk Email: christiansen_ulf@itf .org.uk Tel: +972(0)4 852 4289 

Predrag Brazzoduro* Udo Bey er Fax: +972(0)4 852 4288 
Christian Roos Tel: +385(0)51 325 343 Tel: +49(0)40 2800 6812 Mobile: +972(0)544 699 282 

Tel: +32(0)2 549 1103 Fax: +385(0)51 213 673 Fax: +49(0)40 2800 6822 Email: shwartzman_michael@itf .org .uk 
Fax: +32(0)2 549 1104 Mobile: +385(0)98 211 960 Mobile: +49(0)172 971 0254 
Mobile: +32(0)486 123 890 Email: brazzoduro_predr ag@itf .org.uk Email: beyer_udo@itf.org.uk  
Email: roos_christian@itf.org.uk 

Milko Kronja Hartmut Kruse Piero Luigi Re 
Tel: +385(0)22 200 320 Tel: +49(0)381 670 0046 Tel: +39(0)10 25 18 675 
Fax: +385(0)22 200 321 Fax: +49(0)381 670 0047 Fax: +39(0)10 25 18 683 

Ali Zini Mobile: +385(0)98 336 590 Mobile: +49(0)171 641 2691 Mobile: +39(0)335 707 0988 
Tel/Fax: +55(0)41 3422 0703 Email: kronja_milko@itf.org.uk Email: kruse_hartmut@itf .org.uk Email: re_piero-luigi@itf .org.uk 
Mobile: +55(0)41 9998 0008 
Email: zini_ali@itf.org.uk Bruno Nazzarri 

Tel: +39(0)58 68 25 251 
Luiz Fernando Duar te de Lima* Jaanus Kuiv Stamatis Kourakos* Fax: +39(0)58 68 96 178 

Tel: +55(0)21 2233 2812 Tel/Fax: +372(0)6 116 390 Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604 Email: nazzarri_bruno@itf .org.uk 
Fax: +55(0)21 2283 0314 Mobile: +372(0)523 7907 Fax: +30(0)210 413 2823 
Mobile: +55(0)21 9480 5336 Email: kuiv_jaanus@itf.org.uk Mobile: +30(0)69 77 99 3709 Paolo Serretiello 
Email: delima_luiz@itf .org.uk Email: kourakos_stamatis@itf .org.uk Tel/Fax: +39(0)81 26 50 21 

Airton Vinicius Broto Lima Antonios Maounis Mobile: +39(0)335 482 706 
Tel: +55(0)21 2233 2812 Tel: +30(0)210 411 6610 / 6604 Email: serretiello_paolo@itf.org.uk 
Fax: +55(0)21 2283 0314 Simo Nurmi* Fax: +30(0)210 413 2823 
Mobile: +55(0)21 9480 5337 Tel: +358(0)9 615 202 55 Mobile: +30(0)69 44 57 0910 Francesco Saitta 
Email: lima_airton@itf.org.uk Fax: +358(0)9 615 202 27 Email: maounis_antonios@itf .org.uk Tel/Fax: +39(0)91 32 17 45 

Mobile: +358(0)40 580 3246 Mobile: +39(0)338 698 4978 
Renialdo Doniz ete Salustiano de Email: nurmi_simo@itf.org.uk Email: saitta_francesco@itf .org.uk 

Freitas Ilpo Minkkinen 
Tel/Fax: +55(0)13 3219 1843 Tel: +358 (0)9 615 202 53 Bergur Thorkelsson 
Mobile: +55(0)13 9761 0611 Fax: +358 (0)9 615 202 27 Tel: +354(0)551 1915 
Email: defreitas_renialdo@itf .org.uk Mobile: +358 (0)40 728 6932 Fax: +354(0)562 5215 

Email: minkkinen_ilpo@itf .org.u k Mobile: +354(0)860 9906 
Email: thorkelsson_bergur@itf .org.uk يتبع على خلف اخلارطة

ITFمفتشو الـ 
اتصل بواحد من مفتشي الـ ITF إذا احتجت للمساعدة وكنت 

تعمل سواءً على سفينة حتمل اعالم مواءمة أو سفينة حتمل 
علم أجنبي وليست محمية مبوجب اتفاقية عمالية. إذا لم 

 ITFيوجد مفتش اتصل بوحدة العمل في املكتب الرئيسي للـ
أو أقرب مكتب للـ ITF ( اجلدول التالي ).

ITF دليل اإلتصال مبفتشي الـ

املكتب الرئيسي

املكتب اإلفريقي اإلقليمي

املكتب الفرانكو إفريقي

مكتب العالم العربي

املكتب اإلقليمي - آسيا

املكتب شبه اإلقليمي - آسيا

مكتب اإلحتاد االوروبي

املكتب األوروبي شبه اإلقليمي

املكتب األمريكي اإلقليمي

املكتب شبه اإلقليمي للكاريبي

الهند
كالكوتا

غيناي

هالديا

كاندال

كوشي

مومباي

توتيكورين

فيزاكباتنام

ايرلنده
دبلن

اسرائيل
حيفا

ايطاليا
جنوا

ليفورنو

نابولي

باليرمو

كندا
هليفاكس

هاميلتون

مونتريال

فانكوفر

تشيلي
فالبرايسو

كولومبيا
كارتاجينا

كرواتيا
دوبروفينك

ريجيكا

سيبينك

إستونيا
تاليني

فنلنده
هيليسنكي

فرنسا
دنكيرك

توركو

لو هافر

مارسيل

سانت نازاري

سيتيه

املانيا
برمين

هامبورغ

روستوك

اليونان
بيرايوس

ايسلنده
ريكافيك

البرازيل
باراناغوا

بلجيكيا
انتورب

استراليا
فرميانتل

االرجنتني
بوينس آيرس

لو روزاريو

ملبورن

سيدني

تاونزفيل

زيبروغي

ريو دي جانيرو

سانتوس



Tokyo +81(0)35 410 8330asia/pacific regional office
o

Chiba +81(0)50 1291 7326
o
Yokohama +81(0)45 451 5585

Osaka +81(0)66 612 1004 

Haldia +91(0)32 2425 2203 

o
o

rc

o o
o

Inchon
+82(0)32 881 9880 Pusan

+82(0)51 469 0401/0294 

Seoul +82(0)2 716 2764

Vladivostock
+7(0)423 251 2485

o

rok

Manila +63(0)2 536 82 87

Cebu City +63(0)32 256 16 72

o

o
rp

asian sub-regional office

oo

o

o

ind

Fremantle
+61(0)8 9335 0500

Melbourne
+61(0)3 9329 5477

Sydney +61(0)2 9267 9134

Townsville
+61(0)7 4771 4311

o

o

o

o

aus

Wellington
+64(0)4 801 7613 o

nz

87 

basa
(0)41 2495 244

o
o

Taipei
+886(0)2251 50302

Taichung
+886(0)2658 4514

oKochi
+9(0)484 233 8249

oMumbai
+91(0)22 2261 6951

oKandla
+91(0)28 3622 6581

Tuticorin
+91(0)461 2326 519 

Visakhapatnam
+91(0)891 2502 695 

o Chennai +91(0)44 2522 3539 

Calcutta +91(0)332 459 7598

rus

مكتب العالم العربي
عمــان
+962 (0)6 569 94 48

املكتب االقليمي/افريقيا
 نيروبي
+254 (0)20 444 80 19

املكتب شبة االقليمي/افريقي
اوقادوقو
+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

j

o 

Durban 
+27(0)31 909 1087 

oza 

M omba s 
+254(0)41 24 

o 

Buenos Air es 
+54(0)11 4331 4043 

Rosario +54(0)341 425 669 5 

Santos 
+55(0)13 3219 1843 Rio de Janeir o +55(0)21 2233 2812 

o 
oo 

o 
o 

o 

ra 

br 

gu 

rch 

co 
pa 

pr 

mex 

Car ta gena +57(0)5 666 4802 

Los Angele s 
+1(0)562 493 8714 

San Juan +1787(0)783 1755 

M anzanillo 
+52(0)314 33 2 8834 

o 

o 
oo 

Panama City
+507(0) 264 51 01o 

Baltimor e +1(0)410 882 3977 

M orehead City +1(0)252 726 30 33 

Houston 
+1(0)713
659 5152 

M iami 
+1(0)3 21 783 8876 

New Orleans 
+1(0)504 581 3196 

New York +1(0)718 832 6600 (ext 240) Portland 
+1(0)50 3 347 7775 

Seattle 
+1(0)206 633 1614 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

usa 

cdn 

Halifax +1(0)902 455 93 27 
Hamilton +1(0)905 227 5212

o 
oo o 

african regional office 

Cape Town 
+27(0)21 461 9410 

eak 

bf 
ngr 

african francophone office 

Vancouver +1(0)604 251 7174 
M ontr eal +1(0)514 931 7859 

o 
o 

o 
Tampa

+1(0)3 21 
784 0686 

Veracruz 
+52(0)229 93 2 1367 

inter american regional office 

Parana guá +55(0)41 3423 5005 

caribbean sub-regional office 

hkj

il 

itf head office

european regional office (etf) 

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

ريو دي جانيرو
+55 (0)21 2223 0410 

جورج تاون  
+592 (0)22 71196 

بروكسل
+32 (0)2 285 4660 

موسكو
+7 495 782 0468 

Valparais o
+56(0)3 2 221 7727 

oLagos 
+234(0)1 793 6150 

oHaifa 
+972(0)4 852 4289 

Las Palma s 
+34(0)928 46 7 630 o 

e 

Reykjavik
+354(0)551 1915 o 

is 

( ITF ) االحتاد الدولي لعمــــــال النقل

املكتب االقليمي /امريكا

املكتب الكاريبي شبه االقليمي

املكتب االقليمي االوروبي

املكتب االوروبي شبه االقليمي

o

oTallinn

o Riga

o

o

o Gdynia
oDublin

Bristol
o

o
oo Bremen

o

o

Dunkirk
o

Marseille
Sète

Bilbao o
Vigo o

o

o Algeciras

Lisbon
o

oBarcelona 

o St Nazaire 

Genoa 

o Rome 

o
o

o Piraeus

o Constanta

o Istanbul

Gävle 

o
Turku

Stockholm
o

Gothenburg 
o

Tilbury
gb

irl

n

s fin

Helsingborg

Hamburg

d

Rotterdam 
o Zeebrugge

o Antwerp

o

o

Liverpool
o

b

nl

Le Havre

o

f

o
oo

Valencia

ep

o TarantoNaples o

Palermo o

oLivorno

Ravenna

i

gr

o Sibenik
o Rijeka

hr ro

ua

tr

o Klaipeda 

pl

lt

lv

est

o Helsinki
St Petersburg

rus

Porsgrunn
Stavanger

Oslo

Rostock

oo

o

o

oAberdeen

o
Mosjøen

Szczecin

Dubrovnik 

Odessa

Trieste

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

ITF مفتشو الـ

مساعدة البحارة
في أرجاء العـالم

روستوك 0046 670 381(0)49+ ابردين 688 582 1224(0)44+

روما 317 86 42 64(0)39+ اسطنبول 3771 347 216(0)90+

ريجا 436 073 7(0)371+ الجيسراس 046 657 956(0)34+

ريجيكا 343 325 51(0)385+ انتروب 3413 224 3(0)32+

زيبروجي 1103 549 2(0)32+ اوديسا 901 429 482(0)380+

س بطرسبيرغ 6380 718 812(0)7+ اوسلو 835 825 22(0)47+

سانت نازير 62 54 22 40 2(0)33+ باليرمو 45 17 32 91(0)39+

ستا فنجر 549 840 51(0)47+ بايروس 6610 411 210(0)30+

ستوكهولم 4100 791 8(0)46+ برستول 3668 427 151(0)44+

سيبينك 320 200 22(0)385+ برشلونة 2766 481 93(0)34+

سيتيه 78 35 51 27 6(0)33+ بريمن 3333 330 421(0)49+

سيزين 07 97 423 91(0)48+ بلباو 5659 493 94(0)34+

فالنسيا 1263 367 96(0)34+ بورسجرن 240 548 35(0)47+

فيجو 177 221 986(0)34+ تارينتو 555 07 47 99(0)39+

كلايبيدا 447 410 46(0)370+ تالين 390 116 6(0)372+

كونستاتا 587 618 241(0)40+ تريستى 832 21 37 40(0)39+

لشبونه 8150 391 21(0) 351+ تلبري 6677 8989 20(0)44+

لو هافر 73 63 26 35 2(0)33+ توركو 110 613 9(0)358+

ليفربول 8454 639 151(0)44+ جافل 62 37 480 10(0)46+

ليفورنو 251 25 68 58(0)39+ جدينيا 96 60 661 58(0)48+

مارسيل 37 99 54 91 4(0)33+ جنوا 675 18 25 10(0)39+

موسجوين 135 175 75(0)47+ جوتنبرغ 21 31 480 10(0)46+

نابولي 21 50 26 81(0)39+ دبروفينك 992 418 20(0)385+

هامبورغ 6811 2800 40(0)49+ دبلن 3735 874 1(0)353+

هلزنبورغ 31 95 42 31(0)46+ دنكيرك 24 45 66 28 3(0)33+

هلسنكي 55 202 615 9(0)358+ رافينا 842 23 44 54(0)39+

  روتردام 1166 215 10(0)31+

arab world office

european sub-regional office



ITF

Tel: +82(0)2 716 2764
Fax: +82(0)2 702 2271
Mobile: +82(0)11 441 1232
Email: kim_hk@itf.org.uk

التفيا
ريغا

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

ليتوانيا
كالبيدا

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

المكسيك

بنما
بنما ستي

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

الفلبين
سيبو ستي

Joselito O Pedaria
Tel: +63(0)32 256 16 72
Fax: +63(0)32 253 25 31
Mobile: +63(0)920 970 0168
Email: pedaria_joselito@itf.org.uk

مانزانيلو
Honorio Alberto Galván Aguilar

Tel: +52(0)314 332 8834
Fax: +52(0)229 931 6797
Mobile: +52(0)1 314 122 9212
Email: galvan_honorio@itf.org.uk
فيركروز

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

هولندا
روتردام

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

Ed Booister
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Mobile: +31(0)65 331 5073
Email: booister_ed@itf.org.uk

Debbie Klein
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Mobile: +31(0)65 318 2734
Email: klein_debbie@itf.org.uk

Aswin Noordermeer
Tel: +31(0)10 215 1166
Fax: +31(0)10 423 3933
Mobile: +31(0)65 333 7522
Email: noordermeer_aswin@itf.org.uk

نيوزلندا
ولينجتون

Kathy Whelan*
Tel: +64(0)4 801 7613
Fax: +64(0)4 384 8766 
Mobile: +64(0)21 666 405
Email: whelan_kathy@itf.org.uk

نيجيريا
الجوس

Henry Akinrolabu
Tel/Fax: +234(0)1 793 6150 
Email: akinrolabu_henry@itf.org.uk

النرويج
موسجين

Pål Aanes
Tel: +47(0)75 175 135
Fax: +47(0)75 176 558
Mobile: +47(0)48 246 633
Email: aanes_paul@itf.org.uk
اوسلو

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

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

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

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

مانيال

Email: ortega_jose@itf.org.uk
برشلونه

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

Mohamed Arrachedi
Tel: +34(0)94 493 5659
Fax: +34(0)94 493 6296
Mobile: +34(0)629 419 007
Email: arrachedi_mohamed@itf.org.uk
الس بالماس

Victor Conde
Tel: +34(0)928 467 630
Fax: +34(0)928 465 547
Mobile: +34(0)676 057 807
Email: conde_victor@itf.org.uk

فالنسيا

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

Neil Keith
Tel: +44(0)1224 582 688
Fax: +44(0)1224 584 165
Mobile: +44(0)7748 841 939
Email: keith_neil@itf.org.uk
برستول

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

Germán Arias
Tel: +34(0)96 367 1263 / 0645
Fax: +34(0)96 367 1263
Mobile: +34(0)605 189 125
Email: arias_german@itf.org.uk
فيغو

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

السويد
جافل

Peter Lövkvist
Tel: +46(0)10 480 37 62
Fax: +46(0)87 23 18 03
Mobile: +46(0)70 626 77 89

جوثنبرج
Göran Nilsson

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

Göran Larsson
Tel: +46(0)10 480 31 14
Fax: +46(0)31 13 56 77
Mobile: +46(0)70 626 77 88
Email: larsson_goran@itf.org.uk
هلسنبورج

Sven Save
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*
Tel: +46(0)8 791 4100
Fax: +46(0)8 212 595
Mobile: +46(0)70 59 26 896
Email: tauson_carl@itf.org.uk

Annica Barning
Tel: +46(0)8 454 8405
Fax: +46(0)8 411 6940
Mobile: +46(0)70 57 49 714
Email: barning_annica@itf.org.uk

تايوان
تايشنج

Sanders Chang
Tel: +886(0)2658 4514
Fax: +886(0)2658 4517
Mobile: +886(0)955 415 705
Email: chang_sanders@itf.org.uk
تايبيه

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

تركيا
اسطنبول

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

اوكرانيا
اوديسا

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

المملكة المتحدة
ابردين

ليفربول

ITFترمز الى منسق للـ  *

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

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

الواليات املتحدة
بلتيمور

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

Shwe Tun Aung
Tel: +1(0)713 659 5152
Fax: +1(0)713 650 8629
Mobile: +1(0)713 447 0438
Email: aung_shwe@itf.org.uk
لوس انجليس

Stefan Mueller-Dombois
Tel: +1(0)562 493 8714
Fax: +1(0)562 493 7190
Mobile: +1(0)562 673 9786
Email: mueller_stefan@itf.org.uk
ميامي

Hans Saurenmann
Tel: +1(0)321 783 8876
Fax: +1(0)321 783 2821
Mobile: +1(0)305 360 3279
Email: saurenmann_hans@itf.org.uk
مورهيد ستي

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

Dwayne Boudreaux*
Tel: +1(0)504 581 3196 (ext 7)
Fax: +1(0)504 568 9996
Mobile: +1(0)504 442 1556
Email: boudreaux_dwayne@itf.org.uk
نيويورك

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

Martin Larson
Fax: +1(0)503 286 1223
Mobile: +1(0)503 347 7775
Email: larson_martin@itf.org.uk
Puerto Rico
See separate listing for Puerto Rico
سياتل

Lila Smith
Tel: +1(0)206 533 0995
Fax: +1(0)206 533 0996
Mobile: +1(0)206 818 1195
Email: smith_lila@itf.org.uk

Jeff Engels*
Tel: +1(0)206 633 1614
Fax: +1(0)206 675 1614
Mobile: +1(0)206 331 2134
Email: engels_jeff@itf.org.uk
تامبا

Tony Sasso
Tel: +1(0)321 784 0686
Fax: +1(0)321 784 0522
Mobile: +1(0)321 258 8217
Email: sasso_tony@itf.org.uk

رافينا
Giovanni Olivieri*

Tel: +39(0)54 44 23 842
Fax: +39(0)54 45 91 852
Mobile: +39(0)335 526 8464
Email: olivieri_giovanni@itf.org.uk
روما

Carla Marchini
Tel: +39(0)64 42 86 317
Fax: +39(0)64 40 29 91
Mobile: +39(0)335 644 9980
Email: marchini_carla@itf.org.uk
تارنتو

Gianbattista Leoncini
Tel/Fax: +39(0)99 47 07 555
Mobile: +39(0)335 482 703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
تريستى

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

اليابان
تشيبا

Shigeru Fujiki
Tel: +81(0)50 1291 7326
Fax: +81(0)3 3733 2627
Mobile: +81(0)90 9826 9411
Email: fujiki_shigeru@itf.org.uk
اوساكا

Mash Taguchi
Tel: +81(0)66 612 1004 / 4300
Fax: +81(0)66 612 7400
Mobile: +81(0)90 7198 6721
Email: taguchi_mash@itf.org.uk
طوكيو

Shoji Yamashita*
Tel: +81(0)35 410 8330
Fax: +81(0)35 410 8336
Mobile: +81(0)90 3406 3035
Email: yamashita_shoji@itf.org.uk
يوكوهاما

Fusao Ohori
Tel: +81(0)45 451 5585
Fax: +81(0)45 451 5584
Mobile: +81(0)90 6949 5469
Email: ohori_fusao@itf.org.uk

كينيا
مومباسا

Juma Khamis
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
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
Tel: +82(0)51 469 0401 / 0294
Fax: +82(0)51 464 2762
Mobile: +82(0)11 585 2401
Email: gi-gim_sang@itf.org.uk

Bae Jung Ho
Tel: +82(0)51 463 4828
Fax: +82(0)51 464 8423
Mobile: +82(0)11 832 4628
Email: bae_jh@itf.org.uk
سيئول

Hye Kyung Kim*

Rodrigo Aguinaldo
Tel: +63(0)2 536 82 87
Fax: +63(0)2 536 82 86
Mobile: +63(0)917 811 1763
Email: aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

بولندا
جدينيا

Andrzej Koscik
Tel: +48(0)58 661 60 96
Fax: +48(0)58 661 60 53
Mobile: +48(0)602 233 619
Email: koscik_andrzej@itf.org.uk
سيزين

Adam Mazurkiewicz
Tel: +48(0)91 423 97 07
Fax: +48(0)91 423 93 30
Mobile: +48(0)501 539 329
Email: mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

البرتغال
لشبونة

João de Deus Gomes Pires
Tel: +351 (0)21 391 8150
Fax: +351 (0)21 391 8159
Mobile: +351 (0)91 936 4885
Email: pires_joao.@itf.org.uk

بورتريكو
سان جوان

Felipe García-Cortijo
Tel: +1787(0)783 1755
Fax: +1787(0)273 7989
Mobile: +1787(0)410 1344
Email: garcia_felipe@itf.org.uk

رومانيا
كونستانتا

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

روسيا
سانت بطرسبرج

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

Victor Soloviov
Tel/Fax: +7(0)812 714 9732
Mobile: +7(0)812 965 5224
Email: soloviov_victor@itf.org.uk
فالدفوستك

Petr Osichansky
Tel/Fax: +7(0)423 251 2485
Mobile: +7(0)423 270 6485
Email: osichansky_petr@itf.org.uk

جنوب افريقيا
كيب تاون

Cassiem Augustus

Fax: +27(0)21 462 1299
Mobile: +27(0)82 773 6366
Email: augustus_cassiem@itf.org.uk
دوربان

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

اسبانيا
الجيسراس

José M Ortega
Tel: +34(0)956 657 046
Fax: +34(0)956 632 693
Mobile: +34(0)699 436 503

Tel: +27(0)21 461 9410

مفتشو الـ 
ITF دليل اإلتصال مبفتشي الـ



أعالم املواءمة

ال مكان لالختباء

املواءمة
املواءمة .
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بنما *
ليبيريا *

البهاما *
جزر مارشال *

هوجن كوجن
سنغافورة

اليونان
مالطا *
الصني

قبرص *
النرويج
اليابان

ايطاليا
اململكة املتحدة

املانيا
الواليات املتحدة

كوريا اجلنوبية
جزيرة مان

برمودا *
الهند

الدمنارك
روسيا

انتيجوا وبربودا
ماليزيا

سانت فنسنت *
هولندا

ايران
الفلبني

تركيا
اندونيسا

السويد
النرويج

جزر كاميان *
تايالند
تايوان
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اليونان
اليابان
املانيا

الصني
الواليات املتحدة

النرويج
هوجن كوجن

كوريا اجلنوبية
اململكة املتحدة

الدمنارك
تايوان

سنغافورة
روسيا

ايطاليا
سويسرا

الهند
بلجيكيا

تركيا
اململكة العربية السعودية

هولندا
السويد
ماليزيا
فرنسا

ايران
االمارات العربية املتحدة

اندونيسيا
كندا

اسبانيا
الكويت
البرازيل
كرواتيا

استراليا
الفلبني
اوكرانيا

تايلند
اموع الكلي

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

.٧

.٨

.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
.٢٥
.٢٦
.٢٧
.٢٨
.٢٩
.٣٠
.٣١
.٣٢
.٣٣
.٣٤
.٣٥

٣٩,٢٠٩           ٧٠٣٫٣       ٢٢

نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨ ٢٦
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املواءمة



كيف تنشئ نقابة في مياه 
مجهولة معاملها؟

مارك ديفيز من البرنامج 
الدولي لتطوير نقابات 

البحارة والتابع للـ ITF كتب 
عن كيف ساعد الـ ITF في 

متكني نقابات بحارة البدء 
في أربع دول اليوجد بها 
تنظيمات عمالية. على 
الصفحة التالية يشرح 

أحمد دمييرساد
بالتفصيل كيف مت عمل 

ذلك في تركيا.

أعلى: حمالت خارجيه نظمها نشطاء في نقاية
Dad-Der التركية 

      لنقابات العمالية أصبحت ضرورية  حلماية  
      العمال في قطاع صناعة املالحة رمبا أكثر من 

أي وقت مضى.
الـ ITF جعلت الشعار "التنظيم عاملياً"في قلب 
عملها، ولكن كيف تنشئ نقابة بحارة في مكان 

التوجد به نقابات من قبل؟
التوجد صيغة عاملية تؤدي الى تطوير ناجح 

لنقابة عمالية جديدة. كل دولة متتلك تشريعات 
وقوانني خاصة بها ولها ظروفها السياسية 
ولكن هناك نهج مشترك (انظر اإلطار على 

الصفحة التالية) والذي بزغ عنه جناح البرنامج 
  ITF والتابع للـ ISUDP الدولي لتطوير البحارة

في تأسيس نقابات مالحية في ماليزيا، 
سيريالنكا، تيمور ليشتي، وتركيا. 

ماليزيا
في ١٩٩٧ كان في ماليزيا مايقارب الـ ١٠٠٫٠٠٠ 
بحار. ولكن التوجد لهم نقابة على الرغم من 

تدني الرواتب وسوء ظروف العمل على السفن 
التي حتمل العلم املاليزي ومع ذلك كانت هنالك 

قواعد تنظيمية جيدة.
كانت هنالك جلنة تنسيق تابعة للـITF، وكان 

هنالك نفوذ سياسي في مركز نقابات العمال 
 ITFوبعض نقابيون تابعون للـ MTUCالوطنية الـ

لديهم رغبة املساعدة إلنشاء نقابة عمال 
للبحارة.

بدعم من الـMTUC، ونقابة عمال النقل في 

بننسيوالر، ماليزيا، ونقابة العاملني مبيناء 
 MSU كيالنغ. مت تسجيل نقابة البحارة الوطنية

في بننسيوالر، ماليزيا في نهاية عام ١٩٩٧ . 
تعتبر الـ MSU مثال نادر حدوثه حيث أن القانون 

املاليزي يصف النقابات العمالية على أنها 
مغامرة، تبعت النقابة للـITFعام ٢٠٠٣ ،واآلن

" هنالك نهج مشرتك بزغ عنه 
تأسيس نقابات مالحية يف 

ماليزيا، سرييالنكا، تيمورليشتي 
وتركيا ".

ا

٢٧ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨

. . نتنـظم. أن  علـينا 



علينا أن نتنظم

اخلطوات األولى...

     قم بتحديد ''من يقوم مباذا'' على 
الصعيدين احمللي والعاملي، والتنسيق 

والتنظيم لسد الثغرات في املوارد وصياغة 
التعليم، وتنظيم املبادرات والتأكد من 

توصيلها. إن دور املنظمات النقابية الوطنية 
يعتمد على إمكانياتها، ورغبتها بتوفير 

املصادر للمشروع.

     تأكد من وجود مدربي نشاطات نقابية 
مني ومعلمني. نِظِ عمالية وطنية ليكونوا مُ

     كن على اطالع باملبادرات التعليمية 
الوطنية واإلقليمية أو شبه اإلقليمية ذات 

الصلة واملمكن االستفادة منها.

سْ عالقات شراكة نقابية أو عالقات       أسِّ
توجيهية مع بعض النقابات املناسبة وذلك 
للتأكد من أن النقابة اجلديدة تتطور ايجابياً.

تُنظم أعمال ما يقارب الـ٨٠٠ بحار، وللنقابة 
سكرتير دائم هو رفيق رامو كان في مقدمة 
املتضامنني في ماليزيا مع حملة الـITF ضد 

سفن أعالم املواءمة، ومت تدريبه حديثا ليصبح 
مفتش الـITF FCO. لنقابة الـMSU شراكة فريدة 

من نوعها مع دائرة املالحة املاليزية، هذا يعني ان 
اخلالفات املتعلقة بالسفن ممكن واحلصول على 

نتائج مرضية. مت متويل مشروع إنشاء نقابات 
جديدة في الـITF. وتأمل نقابة الـMSU أن تكتفي 

ذاتياً من ناحية مالية في نهاية عام ٢٠٠٧.

سريالنكا
 كما هو احلال في ماليزيا، لم يكن هناك قط 

نقابة مكرسة للبحارة في سريالنكا على الرغم 
من وجود قوة عاملة في البحر تقدر بـ١٤,٠٠٠ 

عامل، وعلى الرغم من وجود استغالل واضح على 
منت السفن. فشلت اجلهود التي بذلها الـITF في 

املاضي لدمج قسم البحارة مع نقابة أخرى. في 
تشرين أول ٢٠٠٥ عرضت الـJSS وهي نقابة تابعة 

للـITF القيام بتنظيم نقابة للبحارة. وحيث أن 
الـJSS كانت من قبل قامت بتنظيم عمال 

الرصيف، فإن لدى عمالها العاملني في امليناء 
تصاريح أمنية لدخول املوانئ وزيارة السفن. تَولى 

مهمة التنظيم راجنان بيريرا وهو بحار سابق 
قدت ثالثة مؤمترات  نشط، خالل عام ٢٠٠٦ عُ

لتصنيف وترتيب البحارة وأعضاء النقابة 
التنفيذيني. املؤمترون أرادوا وبوضوح تام إنشاء 

نقابة مستقلة للبحارة بدالً من قسم للبحارة 
 JSSتابع لنقابة ذات أقسام متعددة. احترمت الـ

هذه الرغبة وقامت جلنة عاملة بعمل مسودة 
جلت  دستور حسب االصول، في عام ٢٠٠٦ سُ

النقابة حتت اسم نقابة البحارة الوطنية 
.NUSS السريالنكية

في نيسان ٢٠٠٧ قبلت الـNUSS كنقابة تابعة 
للـITF ولها اآلن ما يقارب الـ١,٠٠٠ عضو، وال زالت 
الـJSS تقوم بدور املراقب ويتدرب اآلن راجان بيريرا 

.ITF كمفتش

تيمور ليشتي
بعد استقالل تيمور الشرقية عن أندونيسيا عام 
٢٠٠٠ ارتأت نقابة املالحة االسترالية MUA إعطاء 

أولوية إلنشاء نقابة مالحة في تيمور. قبل 
االستقالل متت عملية تنظيم الصناعة الفنية 
اخلاصة بالنفط والغاز املستخرج من بحر تيمور 

وذلك لضمان املشاركة احلصرية ألندونيسا، شرق 
تيمور واستراليا. ولكن عادت احلكومة االسترالية 

وحررت هذه الصناعة. أدركت الـMUA أن وجود 
منظمة لعمال الساحل في دولة تيمور الشرقية 
املستقلة حديثاً سيوجد حليف شمالي ذا قيمة 

وذلك ملتابعة إعادة تنظيم املنطقة والترويج 
للتدريب والعمل، واألهم من ذلك القيام بالضغط 

كي يتم توزيع كامل عائدات النفط والغاز 
لتسريع منو الدولة احلديثة. قامت الـMUA عام 

٢٠٠٢ باختيار املنظم الناشط ميك كيليك 
ووضعته في ديلي وقامت الـISUDP بدور التنسيق 

ملشروع الـMUA/ITF لتأسيس نقابة مالحية. في 
عام ٢٠٠٣ ومبساعدة من مركز النقابات الوطني 

KSTL مت تدشني نقابة املالحة والنقل 
 .UMTTL التيمورلشتية

تبعت النقابة للـITF عام ٢٠٠٤ بـ٨٠ عضو. في 
٢٠٠٥/٢٠٠٤ قامت منظمة العمل العاملية بتزويد 

الـ UMTTL بالدعم املالي. منذ عام ٢٠٠٥تقوم 
مراكز السويد الوطنية الـLO\TCO بتمويل 

توسعة النقابة في ظل الظروف الصعبة من 
االضطرابات املدنية، وسوف تستمر بالدعم حتى 

عام ٢٠٠٩.
في ظل إدارة سكرتارية نقابة الـ UMTTL من قبل 
باولينو داكوستا ارتفع عدد األعضاء إلى ٣٥٠. بعد 

حوادث املوت املأساوية ألعضاء عدة من الـ 
UMTTL على سواحل ديلي، قامت النقابة بعقد 

مؤمتر في تيمور في متوز ٢٠٠٧، حول السالمة 
املهنية واألمن الصحي لعمال الرصيف وكان 

 ITFوهي تابعة للـ SPJICT للنقابة االندونيسية
مساهمة فعالة في املؤمر.

تركيا
كان من املدهش أن تركيا ال يوجد بها نقابة 

عمالية للبحارة حيث كانت أعداد السفن التي 
حتمل األعالم التركية أكثر من ١,٠٠٠ سفينة 

وحوالي ٦٠,٠٠٠ بحار يعملون في قطاع املالحة 
اخلاص، ومع ذلك بدأ التغيير في عام ٢٠٠١، وذلك 

عندما التقت مجموعة مكونة من محاضرين في 
جامعة خاصة باملالحة وبحارة ناشطني يعملون 

في القطاع اخلاص مع الـITF بنية إيجاد هيئة 
متثيلية. في نيسان ٢٠٠٢ وافق الـITF بأن تقوم 

نقابة البحارة السويديني SEKO التابعة له 
برعاية إنشاء مركز اتصال للبحارة التركية في 
اسطنبول ليكون نواه لتطوير منظمة عمالية 

نقابية. 
قام مركز االتصال بالتثقيف ومببادرات تنظيمية 

أدت إلى املطالبة بإدخال التثقيف النقابي 
العمالي في املناهج املهنيه، وأدت إلى إنشاء 

نقابة الـDad-Der (رابطة تضامن مستخدَمي 
البحرية)، انضمت الـDad-Der للـITF عام ٢٠٠٦. 

العمل اجلماعي املكثف للنقابة خالل 
٢٠٠٠-٢٠٠٧ أدى إلى عقد اتفاقيات جماعية ألكثر 

من ٨٠ سفينة و ١,٥٠٠ بحار باإلضافة إلى إيجاد 
شبكة لدعم ومساعدة البحارة حلل نزاعاتهم 

في املوانئ التركية. تستمر SEKO بلعب دور 
إرشادي وتقدمي دعم سياسي للنقابة اجلديدة.

" مل يكن هناك قط نقابة مكرسة 
للبحارة يف سرييالنكا على الرغم 

من وجود قوة عاملة يف البحر 
تقدر بـ ١٤٫٠٠٠ عامل، وعلى 

الرغم من وجود استغالل واضح 
على منت السفن ".
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  Dad-Der الـ التركية  البحارة  نقابة  قصة  لنجاح  مفتاح  كانت  وأعضاء  لنُشطاء  النقابة  تدريبات 

الـواقع إلى  األحـالم  من 
أحمد دمييرسار، السكرتير العام للـ Dad-Der، رابطة تضامن مستخدَمي 

البحرية التركية يشرح كيف رعى املتطوعون نقابة البحرية التركية 
الشابة لتتحول من حلم دار بني أصدقاء الى قوة تضامنية.

      سسنا الـ Dad-Der في العام ٢٠٠٤، بعد       
      عام على تغيير القانون التركي أصبح بإمكاننا 

التنظيم والعمل كرابطة، وحصلنا على عضوية 
الـITF سنة ٢٠٠٦. ولكنا كنا منخرطني في بناء 

التضامن ما بني البحارة األتراك ملا يقارب الـ١٠ 
سنوات. بدأنا العمل كـ ١٦ صديق مقربني 

لبعضهم أثناء دراستنا في اجلامعات البحرية. كنا 
نحلم بتأسيس نقابة للبحارة ولكن وبعد االنقالب 
العسكري سنة ١٩٨٠ أصبح القانون عقبة كبيرة 

بوجه النقابات، وباألخص تشكيل نقابة جديدة. 
لدينا اآلن أكثر من ١,٨٠٠ عضو.  يوجد منهم على 

األقل ٤٠٠ عضو ناشط يتواصلون معنا بشكل 
دائم، ويأخذون معلومات عن حقيقة الوضع 

ويبلغوننا باألوضاع على سفنهم ويأخذون منا 
معلومات عما يجب أن يفعلوه وكيف. لقد عملوا 

على ضم أعضاء جدد لنقابتنا ويقدمون لنا 
الشكاوي املتعلقة مبالكي السفن. إن مفاتيح 

قوتنا تكمن في املتطوعني والناشطني الذين 
يعملون في اخلطوط األمامية والذين عملوا معنا 

لسنوات عديدة. إن قيادتنا الشابة واحليوية ( األكبر 
سنا يبلغ ٣٨ عاماً) والتي نطلق عليها اسم 

"الفريق " مسخرة لهدفنا. لدينا خبرة طويلة في 
البحر، على مستوى عال من التعليم وكلٌ منا 

لديه شبكة اتصال قوية ضمن القطاع. إننا 
نناضل لتحسني وضع البحارة، بكل السبل 

املتاحة لنا، نقوم بالتدريب لتحسني الوعي بني 
العمال حول حقوقهم وحول احلركة العمالية 
العاملية. نقوم بتدريب أكبر عدد من الناشطني 

للحصول على دعم وسلطة أكبر. واملفتاح هنا هو 
تعويد البحارة الصغار على الصبر قدر املستطاع 
كي يتصرفوا بطريقة صحيحة وكأنهم جزء من 

الصورة األكبر، ولكن مع التأكد أن ال تُطفئ  النار 
املتوقدة في صدورهم هذا الصبر. إني أعتقد أننا 

حقيقة محظوظون ألنه كان بيننا نشطاء من 
محاضري اجلامعات والذين بدونهم كان من 

املستحيل حتقيق هذا.  كل الذين يعملون للنقابة 
لهم تقريبا صلة باألعمال اجلارية، ولكننا نعيد 

تنظيمنا كي نصبح أكثر احترافاً في تنفيذ املهام. 
ان واجباتنا مقسمه إلى أربعة أقسام رئيسية : 

اإلدارة،  االتفاقيات، التدريب والتثقيف.

" مفاتيح قوتنا تكمن يف املتطوعني 
والنشطاء يف اخلطوط األمامية، 

والذين عملوا لنا لعدة سنوات".

 منت السفن التي شملتها االتفاقيات، وعلى 
إيجاز في منطقة مرمره ملدة ٣٠ دقيقة عن 

تعليمات الـILO اخلاصة بسلطات السفن، وأيضا 
شملت مؤمتر ملمثلني عن مالكي السفن حول 

االتفاقية الوطنية اجلديدة. قام احد الزمالء 
(مهندس مسؤول ) بترتيب أعمال فريق التفتيش 

احمللي وأيضا بتنسيق مجموعة من النشاطات. إن 
منطقة البحر األسود تعتبر إشكالية حيث أن 

معايير الشحن متدنية لديها، ويقضي فريق 
التفتيش معظم وقته بالتركيز على اإلضرابات 

والشكاوي املتعلقة بالرواتب غير املدفوعة. حيث 
استطاعت بالفترة ما بني كانون الثاني إلى آب 

٢٠٠٧ جمع أكثر من ٨٠,٠٠٠ دوالر أمريكي وذلك 
بأثر رجعي. 

نقوم بالتأكد أن أعضاءنا لديهم علم    
كامل عن األوضاع على منت السفينة   

قبل توقيعهم العقد، وكذلك عن وضعية مالكي 
السفن، وأنه سوف يتم حمايتهم من أية أعمال 

غير قانونية حتصل من املالك على منت السفينة. 
وبشكل عام فإننا نعتقد إنه وبسبب النقابة فإن 

األوضاع والرواتب تتحسن، ويشمل ذلك السفن 
غير املوقعة على االتفاقية. ال نقوم بتقدمي أية 

خدمات اجتماعية في الوقت احلالي، ولكننا  
نخطط الفتتاح مقهى مزود بخدمات انترنت في 

الربع األول من سنة ٢٠٠٨ في منطقة توزال، حيث 
أن املنطقة بحاجة ماسة للخدمات. ما نسعى 

إلى حتقيقه االن هو أن نصل باملتطوعني إلى درجة 
االحتراف. في الوقت احلالي نقوم بدفع رواتب 
خلمس ضباط نقابيني فقط. كان سهال في 

البداية تنفيذ العمل بجهود املتطوعني، 
التوقعات كانت قليلة لذلك فإن أي شئ مت إجنازه 
كان عظيما إذا ما قورن بال شئ. إننا اآلن بحاجة 
أن ننجح بجعل منظمتنا احترافية دون أن نفقد 

عون املتطوعني.

ما بني تشرين ثاني ٢٠٠٦ وأيلول ٢٠٠٧ قام قسم 
االتفاقيات لدينا بعمل حوالي ٩٠ اتفاقية. في 
تلك الفترة استطعنا تخفيف حاالت ازدواجية 

الدفاتر بنسبة ٢٠٪ ومت رفع رواتب البحارة 
العديدين بنسبة ٧٠٪ ورواتب الضباط بنسبة 
٣٠٪ والعاملني على منت ٩٠ سفينة شملتها 

االتفاقيات. ونعمل اآلن على تطوير اتفاقية 
Dad-ITF وطنية  والتي تعتبر خطوة مستقبلية 

هامة لنا. والتي نتأمل أن حتسن أوضاع وحقوق 
البحارة األتراك العاملني على سفن حتمل أعالم 

املواءمة، حيث أنها سوف تُكسبنا نهجاً منظماً 
حلل املشاكل التي تبرز. يقوم فريق التدريب لدينا 

بتدريب سلسلة من البرامج. في العام ٢٠٠٧ 
شملت هذه البرامج تدريب شهري داخلي على 

هذه النشاطات، وشملت أيضا على مؤمترين في 
الهواء الطلق للبحارة وعلى برامج تدريبية على 

أ
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النقــل لعمــال  الــدولي  االحتــاد 

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

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

الشخصية التفاصيل 

االسم ( سوف يتم التعامل معه بسرية)

أرقام االتصال بك

الوظيفة على السفينة                                            اجلنسية

السفينة تفاصيل 

اسم السفينة                                                       نوع السفينة 

IMOلم                             رقم الـ العَ

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)



توخى احلذر وانتبه قبل أن توقِع
نصائح الـ ITF فيما يتعلق بعقود العمل للبحارة على منت السفن
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ال تبدأ العمل فوق ظهر السفينة قبل توقيع 
عقد مكتوب.

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

مألوفة بالنسبة لك.

تأكد فيما إذا كان العقد يشير إلى االتفاقية 
ً من أنك  اجلماعية العمالية، إذا نعم، كن متأكدا

على علم تام بشروط هذه االتفاقية، واحتفظ 
بنسخة منها مع عقد العمل.

ً بأن مدة العقد موضحة بشكل  كن متأكدا
تام.

ال تقم بالتوقيع على عقد يعطي صالحيات 
ملالك السفينة إلجراء تعديالت على مدة العقد 

من جانب واحد، أي تغييرات فيما يتعلق مبدة 
العقد يجب أن تتم باملوافقة عليها من قبل 

الطرفني.

ً من أن العقد ينص صراحة على  كن متأكدا
األجر األساسي الذي يجب دفعه، وأيضاً أن يتم 
حتديد ساعات العمل األسبوعية مثالً ٤٤ ، ٤٢ ، 

٤٨ ساعة أسبوعياً. منظمة العمل الدولية حتدد 
احلد األقصى لساعات العمل املسموح بها 

أسبوعياً وهي ٤٨ ساعة أسبوعياً / ٢٠٨ ساعة 
شهرياً.

تأكد من ان العقد ينص بوضوح على كيفية 
دفع ساعات العمل اإلضافي وكيفية احتسابها. 

ً على الراتب  ميكن أن يتم احتسابها اعتمادا
األساسي، أو ميكن أن يتم دفعها شهرياً بناءً على 

عدد ساعات العمل، بجميع األحوال أي ساعة 
عمل بعد ساعات العمل الرسمي يجب أن يتم 

ذكر طريقة دفعها بوضوح. تنص منظمة العمل 
الدولية على أن احلد األدني للعمل اإلضافي هو 

١٫٢٥ ساعة لكل ساعة إضافية.

أن يذكر بوضوح عدد ساعات اإلجازة املمنوحة 
لك شهرياً، منظمة العمل الدولية تنص على أن 

ال تقل أيام اإلجازة عن ٣٠ يوم سنوياً أو ٢٫٥ يوم 
أجازة لكل شهر عمل.

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

العقد.

ال توقع أي عقد يسمح ملالك السفينة أن 
يحتفظ او يخصم أي مبلغ من أجرك خالل مدة 

سريان العقد، يجب أن يتم دفع كامل 
مستحقاتك املالية في نهاية كل شهر.

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

إصالح أو إبدال أو لتغطية أي نفقات.

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

ممثلي أي نقابة عمالية تختارها بنفسك.

ً من أن عقد العمل الفردي ال يتضمن  كن حذرا
دائماً تفاصيل عن املزايا اإلضافية لذلك يفضل أن 

حتصل على هذه احلقوق بشكل عقد موقع 
منفصل يتضمن التعويضات املستحقة في 

احلاالت التالية :
املرض أو اإلصابة خالل مدة العقد.

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

فقدان املتعلقات الشخصية نتيجة فقدان 
السفينة.

إنهاء عقد العمل قبل نهاية املدة.

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

تذكر ... بأنه مهما تكن الشروط والظروف 
التي يتم إدخالها طواعية في العقد أو االتفاقية 

فإنها تعتبر ملزمة قانونياً عند نشوء أي خالف.

الطريقة الوحيدة لضمان أفضل شروط عمل في البحر هي بتوقيع عقود العمل طبقاً لالتفاقية اجلماعية املوافق 
عليها من قبل الـ ITF . وفيما يلي الشروط التي يجب التنبه لها قبل التوقيع.
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حقوق البحارة

الضغط إلقرار 
اتفاقية 

             ـي شباط ٢٠٠٦، رحب عالم املالحة  
             بتبني منظمة العمل العاملية التفاقية 
واحدة، بحيث تشمل االتفاقية عملياً على أقل 
املعايير املطلوبة والتي من شأنها حتقيق ظروف 

توظيف مرضية ومت اخيرا كتابة فاتورة حقوق 
البحارة بوضوح حيث جتمع االتفاقية أكثر من ٥٤ 
من املعايير الدولية معاً، وفي الوقت نفسه تُقدم 

نظام يُعنى بالشهادات والتفتيش  ومحاولة 
تطبيقه كما أنها حتتوي على إجراءات تعديل 

سهلة مبا يتعلق باألجزاء التقنية لالتفاقية، هذا 
يعني أن التعديل سوف يصبح أسهل وبالتالي 

مواكبة التطورات.
ومثل أي اتفاقية أخرى للـ ILO فإنه ميكن تطبيق 
ً، ولكن  اتفاقية العمل البحري املوحده MCL فورا

يجب االنتظار حتى يتم املصادقة عليها 
وتوقيعها من عدد من الدول ال تقل عن ٣٠ دولة، 

في مثل هذه احلالة وبشرط أن تكون عائدات هذه 
الدول الثالثني من ضرائب السفن ال تقل عن ٣٣٪.

بحلول أيلول ٢٠٠٧ وبالرغم من أن دوالً عديدة 
سبقت في التحضير إال أن االتفاقية كانت قد 

دِّقت من ليبيريا وجزر املارشال وهما دولتان من  صُ
دول إعالم املواءمة ولهما سيطرة على أكثر من 
نى من السفن عاملياً. ١٠٪ من الضرائب التي جتُ

في آذار قام أعضاء في البرملان األوروبي بالتصويت 
للضغط على دول االحتاد األوروبي كي يكون العام 
ً لتصديق االتفاقية إال أن هذا املوعد  ٢٠٠٨ موعدا
 ILO غير مؤكد. حافظ الشركاء االجتماعيني للـ

والذين ميثلون حكومات وأصحاب عمل ونقابات 
عمالية تابعة للـ ITF على زخم العمل بجدية 
للتأكد من تصديق االتفاقية بأسرع وقت ممكن 

حيث قالت كليوباترا دومبيا هنري مديرة معايير 
العمل في الـ ILO أن فرصة إيجاد جودة شحن 

ع بعد. وقد باشروا بسلسلة بعثات  عالية لم تَضِ
رفيعة املستوى اطبة الدول كما أنهم قاموا 

بعقد مؤمترات إقليمية مت تنظيمها من قبل دول 
مهتمة كما أنهم منخرطون بنقاشات جدية مع 

رموز بارزة من احلكومات.
في حال تأمني التصديق على االتفاقية من عدد 

الدول املطلوبة لن يعود هناك معاملة تفضيلية 
أكثر للسفن التي لم توقع دولها االتفاقية.

سوف تخضع السفن في كل دول العالم سواءً 
صادقت دولها على االتفاقية أم ال للتفتيش في 

موانئ الدول التي صادقت على االتفاقية ورمبا 
يتم احتجازها إن لم تكن قد استطاعت حتقيق 

املعايير املوضوعة.
بالتوازي مع عملية التصديق في الدول منفردة 

فقد كان الـ ITF واجلناح األوروبي التابع له الـ 
ETF يناقشون مع جمعية رابطة أصحاب 

ECSA السفن األوروبية

إن النقابات العمالية هي من بني أولئك الذين يعملون بجد كي تُثَبِت اتفاقية 
ر كل  العمل البحرية أقدامها على األرض وإن "فاتورة حقوق العمال" تُسخِّ

إمكانياتها لتحسني حياة البحارة في كل العالم، كما جاء في تقرير كي باريس

محاولة الوصول إلى اتفاق بتطبيق جوانب هامة 
من االتفاقية في دول االحتاد األوروبي EU والتي ال 

تغطيها اتفاقيات االحتاد األوروبي. أي اتفاقية 
فظ في  يتم التوصل لها بهذه الطريقة سوف حتُ
إضبارة تعليمات الـ EU وتُعطى القوة القانونية 

عبر أوروبا وحتى في موانئ الدول األعضاء التي 
لم تصادق عليها.

القدرة على التغيير
إن الصورة القوية لهذه اجلهود العاملة على 

إيصال االتفاقية إلى مرحلة بحيث ميكن 
تطبيقها بفائدة يعكس فهم كل صاحب 

مصلحة في عالم املالحة بأن هذه االتفاقية 
لديها طاقة عاليه لتغيير صناعة املالحة نحو 

األحسن.
املدير العام للـ ILO جوان سوما فيل حيّا 

االتفاقية ووصفها : بـ

"سيدة التطوير في عالم العمل"
ديريك اليندمان من الـ ECSA علق : "االتفاقية 

سوف تسد الثغرات في أنظمة العمل 
العمالية، إن االعتبارات العاملية ضرورية".

بالنسبة إلفثيميوس متروبولص السكرتير 
العام ملنظمة املالحة العاملية فإن االتفاقية 

ترقى بالعامل اإلنساني إلى الدعامة الرابعة 
لنظام رقابة الشحن الدولي وذلك جنباً إلى 

جنب مع اتفاقيات الـ IMO الثالثة والتي تغطي 
األمان والتدريب واملعايير املهنية واالهتمامات 

البيئية*.
في إطار نظام إصدار الشهادات فإن على 

أصحاب السفن إبراز (شهادة العمل البحري) 
و(شهادة إعالن االلتزام بالعمل البحري) موقعة 

من الدولة التي حتمل السفينة علمها.
الشهادة الثانية يجب أن توجِز خطط أصحاب 

السفينة.

اجلديدة االتفاقية  مبادئ  أهم 
عقد التوظيف يجب أن 
يضمن ظروف عمل وحياة 
الئقة على منت السفينة، 

ويتم توقيعه من البحار 
وصاحب السفينة أو ممثل عن 

صاحب السفينة.
يتم الدفع شهرياً لكامل 

املبلغ ويتوافق مع عقد العمل 
وأي اتفاقية جماعية.

١٤ ساعة كحد أقصى. ألي 
فترة زمنية مدتها ٢٤ ساعة أو 

٧٢ ساعة ألي فترة زمنية 
مدتها ٧ أيام.

يجب على صاحب 
السفينة دفع تكاليف إعادة 

البحار إلى وطنه في حال 
املرض، اإلصابة، حتطم 

السفينة، اإلفالس، بيع 
السفينة... الخ.

مواصفات محددة للسكن 
واملرافق الترفيهية شاملة أقل 
مساحة للغرفة، تدفئة جيدة 

، تهوية، خدمات صحية، 
اإلضاءة، وخدمات املشفى.

سهولة الوصول الفوري إلى 
اخلدمات الطبية عندما يكون 

البحار على منت السفينة أو 
في امليناء.

إجراءات االمتثال واإلنفاذ 
شامالً نظام شهادات املعايير 

العماليه. وشهادة العمل 
املالحي وشهادة إعالن االلتزام 

بالعمل البحري موقعة من 
الدول التي حتمل السفينة 

علمها ويجب أن تكون 
موجودة على منت السفينة 

ألي تفتيش في امليناء.

نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨ ٣٢
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للعمل الالئق داخل إطار قوانينهم احمللية.
وبالطبع أن هذا سوف يترك حتديات كثيرة أمام 

األنظمة التشريعية في الدول املصدقة كي 
تتغلب عليها.

فعلى سبيل املثال قبل أن تبحر السفينة فإنها 
بحاجة لشهادة وطنية توضح أنها ملتزمة 
بتطبيق أدنى املعايير اخلاصة بالبحارة مثل 

الدفع، السكن، مرافق الراحة واملعايير األخرى. 
ن هي اجلهة اولة من الدول صاحبة العلم  مَ

إلصدار هذه الشهادة؟ وما هي اجلهات في امليناء 
اولة بالقيام بعمليات التفتيش؟

إن الدول املاضية في عملية التصديق تواجه 
حتديات قانونية يجب التغلب عليها. إن الشركاء 

االجتماعيون عازمون على تقدمي الدعم 
والتشجيع خصوصاً لتلك الدول التي متتلك 

أساطيل كبيرة. ولتحقيق تلك الغاية قام ممثلون 
عن املالحة في الـ ITF بإرسال وفود وبعثات لدول 

رئيسية شملت الفلبني، بنما، وروسيا، كما 
حضروا مؤمترات إقليمية في اليابان، األرجنتني 

وبلغاريا. ال زالت البعثات مستمرة والقت جناحاً 
كبيراً حتى اآلن، وأبدت كل الدول رغبتها القيام 

بالتعديالت القانونية الضرورية.

إبقاء الزخم
كانت أول البعثات في شباط ٢٠٠٧ إلى بنما 

وهي أكبر دولة لديها أعالم على السفن حيث 
بلغ عدد السفن املسجلة ٧,٠٠٠. بعد هذه 
البعثة وعدت احلكومة بتنفيذ خطة عمل 

تشمل تغييرات في القوانني واإلدارة والتشغيل 
وذلك لضمان سرعة املصادقة على االتفاقية. 

عرض الـ ILO مساعدته بتأسيس معايير 
و"إيجاد آليات لالستشارة والتدريب" ولكنه كان 
من الواضح أن البنميني متحمسون لالتفاقية. 
الحظ أنتونيو فرتز وهو سكرتير أمريكيا في الـ 
ITF والذي شارك في البعثة أن التحفز البنمي 

لم يأت فقط ألن بنما متتلك أكبر أسطول بحري 
ولكن أيضاً بسبب نقابات البحارة في بنما 

ً لرفع مستوى توظيف البحارة  والتي بذلت جهدا
ليرقى للمعايير العمالية العاملية. فرتز علّق 

ً: '' ان قطاع صناعة املالحه بحاجه الى أن  قائال
ً وذلك لتجنب املنافسة غير  يتخذ موقفاً موحدا

العادلة'' واضاف '' قضايا العمل عادة ما تكون 
هدفاً لتخفيف التكلفة والتضحية بالسالمة 

واالمان، ولكن السلطات البنمية تفهمت ان 
النظام القائم في استخدام البحارة بالتاكيد 

سيتم تغييره''.
'' نقابات البحارة البنمية ترى في اتفاقية الـ

MLC فرصة لزيادة عدد البحارة البنميني على 
منت السفن التي حتمل االعالم البنمية، ولم 

تكن السلطات املالحية قد شجعت على هذا 
من قبل''، السؤال املطروح هو كيف لالتفاقية ان 

تؤثر على اقتصاديات سوق تزويد العمالة حيث 
تتم مراقبته بحذر شديد في اكبر دولة مزودة 

للعمالة وهي الفلبني.

اتفاقية العمل البحرية سوف تطلب تغطية البحارة بعقود عمل تضمن لهم ظروف عمل الئقة.

وذلك للتأكد من أنه يتم التقيد بتطبيق اللوائح 
الوطنية والتي تؤدي إلى االلتزام بتنفيذ بنود 

االتفاقية أثناء الرحالت البحرية. وهذا يعني أن 
على الرؤساء وباستمرار إدامة السجالت إلثبات 

التزامهم بتطبيق بنود االتفاقية وسوف تتم 
عملية مطابقة االلتزام بالتعليمات على منت 

السفينة وكذلك قبالة السواحل وذلك 
لتسهيل اتخاذ قرارات سريعة للمشاكل.

بريان أوريل، السكرتير العام للنقابة البريطانية 
NAUTILUS UK ورئيس قسم البحارة في الـ 

ITF كان أول من وصف االتفاقية على أنها فاتورة 
حقوق البحارة وعلق قائال "نريد أن يتفهم 

البحارة حقوقهم، وأن يعرفوا كيف تصلهم 
حقوقهم وأن بإمكانهم املطالبة بها إن لم 

تصلهم. إننا نتحدث عن حق الدفع لهم 
بانتظام، عن حق إعادتهم ألوطانهم إذا اقتضت 

احلاجة، عن حقهم في اإلجازات، عن حقهم 
بسهولة الوصول إلى وسائل االتصاالت، عن 

حقهم بتقدمي الشكاوي".

البعد األوروبي 
بعد جولة احملادثات األخيرة مع الـ ECSA بقصد 

صياغة أولية التفاقية EU  قال بريان أوريل أن 
الطرفني ملتزمان بالعمل إلجناز اتفاقية مركزية 

حتتوي على جوانب هامة من اتفاقية العمل 
البحري والتي بالتالي سوف تشكل نص 

.EU التفاقية
إن اتفاقية الـ EU سوف متد اتفاقية العمل 

البحري بيد طولى في أوروبا، خصوصاً لدى الدول 
التي لم تصادق على االتفاقية، ومع ذلك فإن 

جماعة الضغط (اللوبي) في نقابات العمال 
قلقة حيث أنها تود التأكد من عدم تطبيق 

اتفاقية الـ EU حتى يتم املصادقة على اتفاقية 
العمل البحري من قِبل عدد كاف لتدخل حيز 

التنفيذ.
ويوضح أوريل "رمبا تشعر الدول األعضاء في الـ 

EU أنهم قاموا بعمل ما يكفي من خالل 
حصولهم على اتفاقية الـ EU والتي سوف 

يلتزمون بها، وبالتالي ال توجد حاجة لتصديق 
اتفاقية العمل البحري. ولكن أغلب البحارة في 

كثير من دول الـ EU يعملون على سفن حتمل 
 ."EU أعالم أجنبية ال تشملها اتفاقية الـ

أوريل ال زال يعتقد أن عملية اإلتفاق على صيغة 
التفاقية مستقبلية سوف يقوي ويعزز تطبيق 

جوانب مهمة من االتفاقية في أوروبا وبصرف 
النظر عن أي شيء آخر يقول أوريل "أنها ترسل 

إشارة واضحة للدول األعضاء في الـ EU، إن 
شركاءهم االجتماعيون عازمون على تطبيق 

بنود االتفاقية".

التقدم باجتاه التصديق
في الوقت احلالي يجب أن ينصب تركيز أصحاب 
املصالح على احلاجة لتصديق االتفاقية. إن من 

أهم الدوافع لتطبيق االتفاقية أنها سوف متكن 
احلكومات من التغلب على الصعوبات التي 

تواجهها في تنفيذ وتطبيق املعايير البحرية 
احلالية. سوف حتقق االتفاقية ذلك عن طريق 
حتديد احلقوق الرئيسية للبحارة، بينما وفي 

الوقت نفسه تعطي املرونة للدول التي صادقت 
عليها بطريقة تنفيذ هذه املعايير العاملية. 

٣٣ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨
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جتنا كانت، أن السفن 
ُ
" إن ح

سوف حتتاج إىل عمال من 
الفلبني، ويف حال تطبيق االتفاقية 

فِأن على أصحاب السفن التأكد 
بأنه مت توظيف البحارة العاملني 

 لالتفاقية ".
ً
على سفنهم وفقا

الضغط إلقرار اتفاقية

رمبا ال يكون هذا أكثر تأثير واضح لالتفاقية والتي 
صممت أصالً القتالع عدميي الضمير من مالك 

السفن ومؤجريها وحماية البحارة الذين يعملون 
معهم. وكجزء من بعثة أرسلتها الـILO للفلبني 

استطاع بريان اوريل ان يوضح الفائدة املتحققة 
للفلبني من تطبيق أدنى معايير عمل حيث ال 

يوجد منافس للفلبني كمزود للبحارة لهذا 
جتنا  القطاع عاملياً. ووضح اوريل قائالً : " أن حُ

كانت ان السفن سوف حتتاج إلى عمال من 
الفلبني وفي حال تطبيق االتفاقية فإن على 

أصحاب السفن التأكد بأنه مت توظيف البحارة 
العاملني على سفنهم وفقاً لالتفاقية".

"املسؤولية تقع على الدولة صاحبة العلم بأن 
تقوم بإصدار شهادة وبالتالي فإن هذا سيكفل 

لهم أن تسير اإلجراءات بشكل سليم أو رمبا 
يصلون إلى مرحلة حيث يشعرون انه من 

األسهل لهم الذهاب إلى دولة كانت قد صادقت 
على االتفاقية، حيث اإلجراءات تتماشى مع الـ

MLC ورمبا بعد ذلك جتد الفلبني أنها بدأت تخسر 
مكانتها. أظهرت الفلبني التزام واضح لعملية 

ILO حيث قامت بالتأكد من أن كل قطاعات 
النقل لديها متصلة مع مندوبي البعثة. 

استطاعت البعثة أن تضع احلكومة مبوقف اقوى 
ملقاومة مجموعة الضغط (اللوبي) املكونة من 

أصحاب السفن احملليني والذين ركزوا على أن 
أساطيلهم غير قادرة على حتقيق املعايير اجلديدة 

التي تتطلبها االتفاقية. وقال اوريل " استطعنا 
أن نوضح أن االتفاقية تعنى وبشكل رئيسي 

بالرحالت العاملية (بالرغم من شمول بعض اجلزر 
باالتفاقية) وأنها لن تشمل كثيرا من األساطيل 

احمللية مبا في ذلك السفن اخلشبية وهذا قد ألغى 
عائقاً كبيرا. 

البعثة الروسية
في روسيا حصلت بعثة الـILO على إشارات 

واضحة بالتزام سياسي لتطبيق االتفاقية وقد 
كان ذلك خالل اجتماع مع ممثلني رفيعي املستوى 

عن احلكومة كان من بينهم وزير النقل ومدير 
دائرة التعاون والعالقات العامة الدولية 

ومستشار من مكتب الرئيس. ومع ذلك فإن 
تطبيق االتفاقية يواجه حتديات قد تستغرق 

سنوات لتخطيها. مت تبني خطة عمل من قبل 
وزارة النقل ولكنها وضعت في الطريق عدة 
 ً مشاكل سياسية، كان منها ان احلاجة أوال

تكمن في تطبيق اتفاقيات الـILO والتي كانت 
الدولة قد صادقت عليها. فعلى سبيل املثال 

االتفاقية رقم ١٧٩ (التنسيب والتوظيف) لم يتم 
تنسيب أي جهة لإلشراف على االتفاقية. هذا 

يعني أنت االلتزام باملعايير تطوعي وأنه ال توجد 
سيطرة على وكاالت التوظيف، وبالتالي ال بد من 
تسوية هذه املسائل قبل أن يتم طرح اتفاقية الـ

MLC. في هذا السياق يجب التذكر بأن روسيا 
االحتادية هي من دول حملة األعالم املهمة وأنها 

دولة موانئ، ودولة تزويد عمالة. كان من الواضح 
ان التحدي الثاني هو متطلبات التدريب العالية 

املطلوبة لنظام التفتيش. ومع ذلك أظهر 
أصحاب السفن الروسية دعمهم لالتفاقية 

وكذلك أبدى وبوضوح أعضاء البرملان 
املنتخبني(مجلس الدوما) التزامهم بدعم 

االتفاقية. بعد االجتماع مع جلنة من مجلس 
ثل السياسة العمالية واالجتماعية، قام  الدوما متُ

أعضاء اللجنه بعمل مسودة توصية لتصديق 
وتطبيق اتفاقية الـMLC بالسرعة املمكنة وذلك 
لبعثها للرئيس الروسي. احد اعضاء البعثة في 
الـITF جون ويتلو قال : " كانت هذه بعثة مفيدة 

ومنتجة لقد فتحت ابوابا عديدة، سوف تساعدنا 
باملتابعة حيث يتم تصديقها من روسيا وكان 

االيجاز الذي قدمته لنا روسيا االحتادية عن 
خطوات تطبيق اتفاقية الـILO رقم ١٨٥ (هوية 

ً من  ً لإلعجاب. إن كثيرا ووثائق البحارة) مثيرا
النقابيني وفي قطاعات صناعة مختلفة حول 

العالم يراقبون جناح اتفاقية العمل البحرية 
وينظرون إلى أنها سوف حتقق نظام صارم وعادل 

من القوانني لتحمي قوة عاملة تقدر بـ١,٢ مليون 
عامل وتتعامل مع ٩٠٪ من التجارة العاملية. إذا مت 
فهم آمال الشركاء االجتماعيني فإن باستطاعة 

ال التعلم وبالتالي التطبيق  كل نقابات العمّ
على املستويات احمللية مثل هذا النظام العاملي 

ال في قلب  الطموح والذي يضع حقوق العمّ
األجندة االقتصادية.

*هذه هي االتفاقية العاملية حلياة آمنة في البحر 
SOLAS واتفاقية إصدار الشهادات واملتابعة 

STCW واالتفاقية العاملية ملنع التلوث الصادر عن 
  MARPOL السفن

كي باريس كان ولغاية كانون أول ٢٠٠٧ محرر 
.ITFلة النقل الدولي التابعة للـ

حقوق البحارة



خدمات الرعاية االجتماعية

شرايين الحياة للبحارة
يقول تقرير حديث لصندوق 
   : ITFائتمان البحارة في الـ

" لم تعد مراكز اخلدمات 
االجتماعية والتي مقرها 

املوانئ قادرة على تلبية 
احتياجات البحارة املتغيرة 

حيث أصبح البحارة يقضون 
وقتا أطول في البحر".

         ن زيادة املنافسة في صناعة الشحن البحري      
         تعني الرغبة بعائدات مادية سريعة، وبالتالي 

طواقم اقل والتقليل من أذون مغادرة الشاطئ وزيادة 
الضغوطات على البحارة وفي نفس الوقت عدم 

السماح لهم بزيارة خدمات الرعاية االجتماعية التي 
يحتاجونها.

برزت هذه الصورة القامتة بعد دراسة استغرقت سنة 
قام بها مركز دراسات البحارة العاملي في جامعة 

كاردف. حيث اعد املركز هذه الدراسة "خدمات رعاية 
. ITFالبحارة على املوانئ" العانة البحارة في الـ

وميكن حتميلها من:
www.ITFglobal.org/seafarers-trust/welfareit-cfm
واعتمدت الدراسة على ردود ٤,٠٠٠ شخص شملتهم 

الدراسة وكان هدفها معرفة احتياجات البحارة من 
اخلدمات االجتماعية.

كشفت الدراسة انه مت هجر مراكز خدمات الرعاية 
االجتماعية التقليدية واملوجودة على املوانئ وذلك ألن 
البحارة ميضون وقتا طويال في البحر ووقت اقل بكثير 

في املوانئ.
وفي نفس الوقت فشل اصحاب العمل في ايجاد 

مراكز رعاية اجتماعية على املوانئ خاصة بشركاتهم 
بحيث تلبي االحتياجات املتجددة للعمل وتوفير 

الرعاية االجتماعية.
قال اغلبية البحارة  ٧٢٪  انهم لم يروا أي عامل  

خدمات اجتماعية للبحارة على منت سفنهم خالل 
فترة عقد عملهم احلالي وذكر بعضهم انهم قد رأوا 

زائر للسفينة فقط.

ان توقعاتهم واحتياجاتهم اكثر من اخلدمات املقدمة 
حاليا.

كانت ردة فعل االغلبية  ٨٢٪  ايجابية لفكرة مركز 
بحارة متنقل يشتمل على خدمات مثل البريد 

االلكتروني وبقالة صغيرة عند املمر.
عمل الذين مت استفتائهم الكثر من ١٠٠ شركة حيث 

كان للشركات سياسات مختلفة أدت الى توفير 
خدمات اجتماعية مجزأة.

وبشكل عام فان لدى الشركات افق ضيق ملا يحتاجه 
البحارة من خدمات اجتماعية وإن تركيزهم ينصب 

على خدمات تسلية محددة.
ولكن هذه االمدادات متباينة. فبينما تقوم احدى 

الشركات بتوفير ١٥٠ دوالر امريكي شهريا للرفاهية 
لكل سفينة وذلك لتوفير اشرطة فيديو، معدات 

رياضة ،....الخ، كانت شركات اخرى تقوم بجمع 
تبرعات طوعية للرفاهية وذلك بحسمها من اجور 

العمل االضافي.
بعد حتليل الدراسة املتعلقة بسياسة الشركات 

وحتليل املقابالت التي حتث املالكني او االدارة او ممثلني 
عن الشركات. اشارت الدراسة الى عمل موازنة ما بني 

كلفة توفير اخلدمات االجتماعية والربح.

اخلدمات في امليناء
اثنى معظم البحارة على مراكز خدمات البحارة في 

املوانئ ولكن مع ازدياد أخطار املشي في مناطق  
املوانئ، طالب البحارة بوجود مواصالت مجانية الى 
املراكز. أحسن مراكز البحارة هي تلك املوجودة في 

موانئ اململكة املتحدة وبعض أجزاء من أوروبا الغربية 
وشمال أمريكا.

األسوأ كانت تلك املوجودة في البحر األسود وشبه 
القارة الهندية، أصبح البحارة يستعملون املراكز 

التجارية بازدياد مثل الدكاكني، املراقص، البارات 
وخاصة تلك التي توفر مواصالت مجانية.

 

البقاء على اتصال
الزال معظم البحارة غير مسموح لهم باستعمال 

البريد االلكتروني في البحر وبالتالي قطع شريان 
االتصال مع األهل واالصدقاء، فقط ١٦٪ من البحارة 

مح لهم باستعمال البريد االلكتروني من  قالوا أنه سُ
بينهم فقط ٣٪ من الرتب األدنى، وحتى عندما كان 

يتسنى لهم استعمال البريد اإللكتروني كانت هناك 
حتديدات على عدد وطول الرسائل التي ميكن ارسالها 
وعدم وجود خصوصية وأحياناً تتم محاسبتهم على 

الرسائل االلكترونية الصادرة والواردة.
وبالرغم من أن رسائل البريد العادي كانت هي اخليار 
األرخص اال أن األغلب وصفها بأنها غير مغرية وذلك 

لضيق الوقت، وطول الزمن الذي يستغرقه البريد.

المسح الذي قام به الـ ITF وجد انه تم تقليص إجازات مغادرة الشاطئ 
بسبب ممارسات في العمل ونقص في وسائل املواصالت

٣٥ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨

إ



شرايين الحياة 
للبحارة

أظهرت مقابالت مع ممثلني عن الشركات أن 
بعضاً منهم يفضل تعتيم األخبار العائلية عن 

الطواقم بدالً من التواصل عن طريق البريد 
االلكتروني، وقال أحدهم أنهم سوف يقلقوا 

عما يجري في بيوتهم.

مغادرة الشاطئ
إن مغادرة الشاطئ مهمة بالنسبة للبحارة من 

الناحيتني اجلسمية والعقلية حيث أنهم 
يعانون من تغيرات متباينة في هذه الصناعة. 

التقرير ذكر أن ٦٤٪ قالوا أنهم لم يحصلوا على 
إذن مغادرة الشاطئ منذ فترة طويلة، و ٣٦٪ من 

الذين حصلوا على إذن مغادرة قالوا إن املغادرة 
كانت ملدة ساعتني على األغلب.

إن األسباب الرئيسية لقلة أذون املغادرات تكمن 
في كثرة العمل عندما حتط السفينة في امليناء 

ورغبة الشركات بالربح السريع، وفي الوقت 
نفسه يفتقر البحارة للمواصالت واملعلومات 

 ISPSعن املوانئ، وكذلك اخلطر بسبب الـ
(املبادئ الدولية ألمن وسالمة مرافق السفن 

واملوانئ). ومت ذكر املانع األخير من قبل ممثلني عن 
الشركات والذين أجمعوا على أهمية مغادرة 

الشاطئ بالنسبة للبحارة.

ما الذي يريده البحارة ؟؟
معظم البحارة قالوا أن اخلدمات االجتماعية ممكن 
أن تتحسن مبواصالت مجانية إلى أماكن اخلدمات 
االجتماعية في امليناء وتشتمل على (االتصاالت، 

التسوق، أماكن العبادة )، وزيارات من عمال اخلدمات 
االجتماعية ومعلومات عن الشواطئ وموازنة بني 

مبادئ ISPS وحاجتهم من اخلدمات، وإمكانية 
الوصول إلى البريد االلكتروني على منت السفينة.

السكرتير العام للـ ITF ديفيد ككروفت وهو أيضاً 
ً لصندوق ائتمان البحارة في الـ ITF بني أن  سكرتيرا
الصندوق عدل عن دعم مشاريع األبنية الضخمة 

واجته إلى املباني الصغيرة واملتنقلة مصحوبة 
بزيارات مكثفة للسفن. ويهدف الصندوق إلى 

حتسني اخلدمات االجتماعية ألكثر عدد ممكن من 
البحارة من خالل مشاريع تشجيع خدمات 

االتصاالت على السفن واالتصاالت اانية الدولية 
للبحارة.

 وميكن االطالع على التقرير كامالً باللغة االجنليزية 
فقط على

www.ITFglobal.org/seafarers-trust/welfareit-cfm 

نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨ ٣٦

      " من املهم توفري مركز للبحارة يف امليناء باالضافة اىل أي 
شيء آخر ميكن أن يكون، لديك وسائل إلجراء مكاملات هاتفية، 
 فرصة االلتقاء بأناس آخرين من سفن 

ً
وسوف يكون لديك أيضا

أخرى". 

      " وسيلة االتصال الوحيدة التي نستعملها هي عن طريق 
هواتف األقمار االصطناعية وهي باهضة التكلفة، يوجد لدينا بريد 

الكرتوني على منت السفينة ولكنه يستعمل ألغراض السفينة 
التجارية فقط، وحىت أنني ضابط مسؤول ال يسمح يل باستخدام 

الربيد االلكرتوني الشخصي".

      " مغادرة الشاطئ مهمة ألنها الطريقة الوحيدة لتخفيف 
األعباء النفسية، إننا كالسجناء على منت السفن، نريد أن حنتك 

 جديدة".
ً
بأناس آخرين وان نرى وجوها

دفع لنا دوالر واحد عن كل حاوية، 
ُ
      " عندما نربط احلاويات ي

 مما جننيه من هذه العملية اىل رفاهية 
ً
يؤخذ ١٠٪ شهريا

اخلدمات االجتماعية".

      " بشكل عام، البحارة حباجة اىل ارشاد نفسي وديني، ليس 
مجيعهم ولكن البحارة الفلبينية على وجه التحديد. إنها جزء 

من حياتهم الروحانية".

      " إننا حباجة لزيارات الناس للتخفيف من عزلتنا، نريد أن 
 كيف حالكم وكيف هي حياتكم هنا ؟ وهل 

ً
يأتينا أي شخص سائال

األمور على ما يرام ؟ ".

 من املوانئ ال توجد فيها هواتف عمومية. قبل 
ً
      " ... كثريا

وجود الـ ISPS كان يأتي بعض الباعة ومعهم هواتف نقالة بسعر 
دوالر للدقيقة ولكن هذه األيام مل يعد هلم وجود ... االتصال مع 
 خاصة يف املوانئ التي نبقى فيها لساعتني 

ً
عائالتنا صعب جدا

فقط".

حسن حياتنا يف البحر ....... أنك ال 
ُ
      " أشياء بسيطة ممكن أن ت

تستطيع أن تشرتي سعادة مساع اصوات عائلتك".

خدمات الرعاية اإلجتماعية
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تداخل الثقافات
قطاع  في  تعمل  كنت  إذا 

احملتمل  فمن  املالحة،  صناعة 
بحارة  تلتقي  سوف  أنك 

وخلفيات  ثقافات  لديهم 
احلقائق  بعض  هذه  مختلفة. 

والكلمات  والقصص 
الثقافية  والقصاصات 

عالم  تقاليد  تتذوق  لتجعلك 
املالحة  أمم  لبعض  البحار 

مثل: املهمة 
باللغة  الناطقة  الدول  الصني، 
أيسلندا،  الفلبني،  االجنليزية، 

 .. وروسيا 

برابوداس ياسمني  التقرير  أعد 

لصني ا
                  

إن للصني تقاليد بحرية عريقة تعود الى ٧ آالف 
سنة للوراء، وبلغت ذروتها في فترة منغ ديناشي 

باين ١٣٦٨ – ١٦٤٤م 
اليوم يوجد أكثر من نصف مليون بحار صيني. 

اسطورة بطل البحارة الصيني زنغ هي 
عاش زنغ هي في فترة مينغ ديناشي كان يحتوي 

اسطوله على أكثر من ٣٠٠ سفينة ويعمل 
عليها ٢٧ ألف بحار وقيل أن أسطوله أبحر إلى 
أكثر من ٣٠ دولة ومنطقة في آسيا وإفريقيا ما 
بني أعوام ١٤٠٥ – ١٤٣٣م ويُعتقد أن الطرق التي 
سلكها ربطت بني غرب الهادي واحمليط الهندي 

ووصل إلى اخلليج الفارسي ومدغشقر في أقصى 
الغرب، مت تسجيل رحالته على انها بدأت قبل 

اكتشاف كولومبوس ألمريكا بـ ٧٨ سنة.

 بعض األمثال الصينية املتعلقة بالبحارة :
     " ادفع شراعك قدماً واحداً لتحصل على 

عشرة أقدام من الرياح".
     " السفن الكبيرة غالباً ما تبحر مثقلة 

بالديون "
     «ال تبن سفينة جديدة من خشب قديم»

•   " للقلب أهمية، ولكن الشاطئ بجوار البحر 
هو العالم "

•   " ال يمكنك تحميل زورق صغير ببضائع 
ثقيلة ".

لفلبني ا
                              

ارة  تعتبر الفلبني من بني أكثر األمم في عالم البِحَ
حول العالم حيث لديها ما يقارب من ٢٥٠ ألف 

بحار يعملون على كل أنواع السفن، بالرغم من 
أنهم فقط يُدخلون للبالد ١٥٪ من مجموع 
 ً العائدات من اخلارج اال أنهم يدخلون أمواال

لبالدهم أكثر من أي مجموعة أخرى.

أوقات الراحة
•  يفضل البحارة الفلبينية بشكل عام كرة 

السلة على كرة القدم.
•  البلياردو على السنوكر

خرافة فلبينية
قبل زمن بعيد كانت األرض والبحر والسماء 

كم من ثالثة آلهه مختلفة وكان إلله الشمس  حتُ
الذي يحكم السماء ابنة جميلة اسمها لونا أي 

القمر، وفي أحد األيام أخذتها أقدامها خارج 
مملكتها. جتولت حتى وصلت إلى مكان التقت به 

السماء مع البحر.
بينما كانت تتأمل األشياء اجلملية حولها فاجأها 
صوت يسأل "من أين أنتِ قادمة أيتها اجلميلة؟".
التفتت حولها لترى شاباً يافعاً يبتسم لها. ردت 
قائلة " أنا لونا ابنة إله الشمس " ورد الرجل " أنا 

مار ابن إله البحر، أهالً بك في مملكتنا"، بعدها 
بقليل أصبح االثنان أصدقاء مقربني وكان لديهم 

قصصاً مثيرة يروونها لبعضهم وعندما حان 
وقت رحيل لونا تواعدوا أن يروا بعضهم كلما 

سنحت الفرصة لذلك، واستمرت اللقاءات .. وفي 
النهاية وقعوا في احلب.

وفي يوم من األيام وبعد أحد اللقاءات السرية، 
 ،ً عادت لونا تغمرها السعادة، كانت فرحة جدا

وباحت بسرها إلحدى بنات عمها، ولشدة غيرة 
ابنة عمها قامت بإخبار إله الشمس، فغضب من 

ابنته لعصيانها القوانني اخلالدة.
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تداخل الثقافات

''يعتقد صيادو السمك أنه كل 
مرة تظهر لونا (القمر)، يهيج 

البحر ويقولون أن مار يحاول 
الهرب من الكهف''

حجزها في احلديقة، وبعث برسول إلى إله البحر 
يخبره أن ابنه مار قد عصى أيضاً القوانني اخلالدة. 

سجن إله البحر ابنه في أحد كهوف البحر. متنت لونا 
أن تكون مع مار مرة أخرى. استطاعت في أحد األيام 

الهرب من احلديقة، وذهبت مسرعة إلى مكان 
اللقاءات، رأى مار خيالها في املاء من داخل الكهف، 
سببت محاوالت خروجه من الكهف هيجاناً للبحر، 
انتظرت لونا طويالً ولكن مار لم يظهر. فعادت إلى 

ً عديدة أن تراه وكانت تذهب  بيتها حزينة وحاولت مرارا
إلى مكان اللقاءات ولكنه لم يظهر، يؤمن صيادو 

البحر أنه في كل مرة تظهر لونا (القمر) يتهيج 
البحر، ويقولون أن مار يحاول الهرب من الكهف.

بعض املصطلحات الفلبينية الشائعة 
أبان = قبطان 
هيبي = رئيس

هيبي كوبيرتا = مساعد رئيس
هيبي ماكنتستا = رئيس املهندسني

مايستروا آمو = رئيس البحارة
ماكينا = احملرك

كوبيرتا = ظهر املركب
أيستربور = ميمنة السفينة 

تيل = احلبال
بالديو = اسفل ظهر املركب

كارمنادا = احلمولة
كني = لألكل

بيرتو = ميناء / مرسى
كابيغان = صديق

كابيان/كابابايان = ابن بلدي 
كوموستا = أمواج كبيرة/ طقس سيء

والنغ ساهود = ال توجد رواتب

والنغ بيرة = ال أموال
يوسي = سيجارة

آالك = مشروبات روحية ، خمره ، كحول

أيسلندا
               

هناك القليل من التقاليد في أيسلندا والتي لها وقع 
أكبر من العيد السنوي للبحارة، وهو يوم لتحية 

أبطال البحار والذين أرسوا األسس التي بُنيت عليها 
البلد.

يعود تاريخ يوم البحارة في أيسلندا إلى عام ١٩٣٧م، 
عندما قامت نقابات بحارة في العاصمة ريكيافيك 

واملدينة ااورة لها هافنار فجوردور بتأسيس مجلس 
ليوم البحارة،  وكان الهدف من ذلك االحتفال ببحارة 

أيسلندا وذلك بتخصيص يوم لهم في السنة. 
مت االحتفال بأول يوم للبحارة في السنة التي تلتها 

١٩٣٨م ، وال يزال يُحتفل بذلك اليوم في أول أحد من 
 ً حزيران كل سنة، وأصبح االحتفال بذلك اليوم جزءا
من اتمع األيسلندي ومت اعتماد ذاك اليوم دستورياً 

في سنة ١٩٨٧م كأحد األيام اإلحدى عشر التي 
يحتفل بها في أيسلندا.

في هذا اليوم يُعبر األيسلنديون عن شكرهم ألولئك 
الذين أسسوا هذه الصناعة، املهرجانات التي تقام 
في القرى واملدن على امتداد الساحل تشتمل على 

مقدمة عن عمل البحارة وثناء ألولئك البحارة الذين 
قضوا في البحار، وكذلك البحارة املتقاعدين والرواد 

في هذه الصناعة. وعلى جانب االحتفال تقام 
مسابقات جتديف ومعارض حرفية ورقص وغناء، 

تتواجد كل سفن الصيد في امليناء في ذلك اليوم. 
وينضم أيضاً البحارة وأصدقاءهم وعائالتهم إلى 

االحتفاالت.
ع مجلس يوم البحارة من مهامه سنة ١٩٣٩م  وسّ
حيث أراد أعضاء الس تقدمي الدعم للبحارة بكل 

الطرق املمكنة وإزالة مخاوفهم خاصة أن حياتهم 
املهنية قصيرة.

نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨ ٣٨



مقتطفات لبحارة دولهم ناطقة باللغة االجنليزية

اللهجة العامية للبحارة

طوَّر بحارة الدول الناطقة باللغة االجنليزية مثل 
استراليا، بريطانيا، نيوزلندا، الواليات املتحدة 

األمريكية لهجة عامية خاصة بهم، وهذه 
بعض األمثلة :

اولد مان = ربان / كابنت  •
هاري تيف = صديق أو ضابط السطح  •

جنجر بير = مهندس   •
لينكي = الكهربائي  •

سباركي = ضابط الراديو  •
بابلينغ بروك = الطاهي  •

كومكاشير = املمون / املضيف  •
سكافي باك = ألف باء/ تصنيف رتبة  •

دونكي مان = مسؤول أعمال غرفة احملرك  •
فير مان = مرتب غرفة احملرك  •

شانيلز = هذه تصف مشاعر البحار قبل أيام من   •
 ً إجازته وبعد بقائه مدة طويلة بعيدا

ستار بورد لست = تصف أحد األمور التي حتصل   •
مع البحار عندما يفرط في الشراب

بامب ذى بايلقز = عندما يود الذهاب إلى احلمام  •
غوينغ اشور غير = املالبس التي يرتديها عندما   •

يذهب للشاطئ لالختالط باتمع
ً أو تخت بت = سريرا  •

دوبي = املغسلة  •
جوب أند نوك = عندما تأخذ بقية اليوم   •

استراحة بعد إنهاء املهمة املعطاة لك
بل توبل = القيام بساعات العمل حسب ترتيبها   •

رنغ بولت = شخص أو شئ على منت السفينة   •
وال يجب أن يكون على متنها

دوكنج بوتل = زجاجة مشروبات روحية  •
بالك بان = وجبة مسائية يتم تناولها حوالي   •

الساعة ١٠ مساءً
كاوبوي هيتش = عقدة / ربطة خطأ  •

غنوات البحر (الشانتيات)

 هي أغاني تغنى من البحارة جلعل األعمال التي 

يقومون بها أسهل وتغنى على شكل قصائد 
غنائية بحيث يغني البعض ويرد البعض اآلخر، 

وتتطلب عادةً فريق كامل من البحارة، تطور هذا 
التقليد من مجتمعات االجنلو ايرلندية 

واتمعات األفريقية والكاريبيية.
تطورت هذه األغاني بعد أن بدأ البحارة 

باالحتكاك باتمعات األخرى حيث اختلطت 
النغمات األفريقية مع تلك البولونيزية ونتج 

عن هذا اخلليط قصص أمريكية.
إن الغنوات التي تغنى تعتمد على نوع العمل 

الذي يقوم به البحارة فعلى سبيل املثال :

غنوة العتلة والسحب الصغيرة = هذه تغنى 
عندما يقوم البحارة بأعمال سريعة مثل 

تقصير أو رفع األشرعة

غنوة  السحب الطويل = هذه تغنى خالل 
األعمال التي تستغرق وقت أطول مثل إرساء 
تْلِة للشراع للجوقة  شراع، يُسمح بعد كل عَ

بأخذ استراحة.

غنوة البكرة = هذه تغنى عندما يتطلب العمل 
اجناز مهام متكررة متواصلة اإليقاع مثال القيام 

بلف املرساة أو عند رفع أو خفض الشراع.

غنوة مقدمة السفينة = هذه تغنى في املساء 
بعد إنهاء العمل، عادة تركز هذه الغنوة على 

أغاني احلب واملغامرة واحلروب والدعابة.

غنوة صيد احليتان = هذه تغنى على منت 
سفينة صيد احليتان
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" ولتخفيف العبء، فقد شرع الس ببناء بناية 
لتكون بيتاً لكبار السن من البحارة في 

ريكيافيك، ومت افتتاح بيت البحارة كبار السن 
سنة ١٩٥٧م"، هذا ما قاله غودموندور 

هارفاردسون رئيس مجلس إدارة يوم البحارة. ومت 
افتتاح بيت آخر في مدينة هافنارفجوردور سنة 
١٩٧٧م ويعيش اآلن في هذه البيوت حوالي ٧٠٠ 

شخص حيث أن هذه البيوت تعتبر سبّاقة 
بالعناية بكبار السن في أيسلندا.

روسيا
           

يعود تاريخ تقاليد البحارة في روسيا الى زمن 
بيتر العظيم وفي أواخر القرن السابع عشر ، 

يوجد اليوم أكثر من ١٢٠ الف بحار روسي. 

العطالت اخلاصة الروسية
في ١٦ حزيران يحتفل الروس بيوم نبتيون، وبناءً 

على هذا التقليد فإنه يجب عمل استقبال 
للبحارة اجلدد الذين اجتازوا خط االستواء للمرة 
االولى وذلك بجعل هؤالء املبتدئني االستحمام 

بالبحر وإال يقوم اآلخرون برميهم في برك 
السباحة، ويتوجب بعدها على البحار سئ احلظ 

الزحف الى مقصورة على منت السفينة ملطخة 
بزيت احملرك. وبعد هذا االحتفال يتم منح البحار 

طابع نبتيون، وعندما يعبر خط االستواء فإن 
باستطاعته جتنت هذه الطقوس وذلك بابرازه 

هذه الشهادة. يحتفل أيضاً عمال املالحة 
التجارية واملالحة الداخلية سنوياً في أول أحد 

من متوز.

نخب الى البحارة 
إنها عادة متبعة عند الروس أنهم يشربون نخب 
البحارة في مناسباتهم. عادةً ما يحدث هذا بعد 
أن يشربوا النخب مبناسبة احلدث الذي يحتلفون 

به .

مثل روسي
" أن تشرب البيرة بدون فودكا كأن تنشر املاء في 

الهواء ".

بعض الكلمات واملصطلحات الروسية 
الشائعة

بريغيث = مرحبا
بروبيا = روسيا

كاكديال = كيف حالك
درووغ = صديقة

دوس إيداميا = مع السالمة
كابيتان = كابنت

شني = رئيس
بويدومغيبيم = نحتسي الشراب

فودكا = فودكا / كحول
بيبغو = بيرة

باكي = دوالرات

ياسمني برابوداس  من الـ (ITF)  وهي محررة خدمات 
األخبار على االنترنت
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رسالة

ITF كنت غبياً ألني لم أطلب املساعدة من الـ

 أنا الربان السابق للسفينة كارملوف، صعد 
الـ ITF إلى منت السفينة في نيغاتا، اليابان، 
في آخر يوم من أيام حزيران. إنني لم أشارك 
باإلجراءات التي اتخذها أفراد طاقمي وذلك 
ألني صدقت الوعود التي قطعها املشغل 

دراكر مارين واملالك SVS للشحن والتجارة.
غادرت السفينة ميناء نيغاتا في ٣٠ حزيران 

٢٠٠٧ ، وبكمية غير كافية من الوقود وكمية 
قليلة من الطعام، ولكنني قررت اإلبحار 

ً مني الن وضع املالك املالي لم يكن  تقديرا
باجليد بسب اإلقامة الطويلة في نيغاتا (٢٥ 

يوم ) والناجتة عن نواقص جدية في السفينة 
ددت من قبل الـ PSC (رقابة امليناء) وأيضا  حُ

بسبب إعادة تسمية السفينة وتغيير 
العلم. 

اتفقت مع املالك SV Strokulya وهو من 
بتربافلفسك (علماً أن السفينة مسجلة 

في بيليز) على أن تتزود السفينة بالوقود في 
جزر كوريل اجلنوبية أو في جزيرة سخالني 

وذلك الرتفاع أسعار الوقود في اليابان.
عندما وصلت السفينة إلى أقصى شرق 

ميناء هوكايدو عرض علي املالك اقتراحني :
االستمرار باملسير باجتاه جزر كوريل 

الشمالية والتزويد بالوقود عن طريق بارجة.
أو االستمرار باملسير إلى ميناء انيفا في جزر 

سخالني مما يعني أن الرحلة ستحتاج إلى 
٢٥ يوم زيادة باملسير.

رفضت االقتراح األول ألني اعتبرته مخاطرة 
كبيرة إذ أنه لن يسمح أحد لبارجة عبور 

البحر في ظروف جوية سيئة، وبدالً عن ذلك 
أبحرت إلى ميناء انيفا للتزود بالوقود، برأيي 
 ً أن املالك اعتقد أني سوف أكون خجالً جدا

إذا ما سلكت الطريق األطول.
في ٣ متوز أرسلت منوذج استقالة للمالك 

طالباً إعفائي من املهمة في بتربافلفسك 
بسبب االعتالل الصحي، أما بخصوص 

التزود بالوقود فقد كنت على حق. واجهت 
السفينة طقس عاصف خالل اقترابها من 
جزر كوريل الشمالية وكان عليها االلتجاء 
مبلجأ ملدة ثالثة أيام ونصف. وعندما وصلنا 

إلى بتربافلفسك في مساء ١٣ متوز كان في 
السفينة ثمانية أمتار مكعبة من الديزل 

ً كنا قد تزودنا بها في ميناء  من أصل ١٥ مترا
انيفا واستغرقت الرحلة ١٤ يوم بدال من ٨ 

كما كان مخططاً لها.
في ١٥/١٤ متوز كان هناك تغيير للربان.

جتاهل أصحاب السفن الوعود التي قطعوها 
بدفع الرواتب في بتربافلفسك ألعضاء 

الطاقم املستخدمني بالرغم من تعهدات 
خطية من املشغل، ولم يتم جتديد العقود 

ايضاً، كان املالك يتصل بي باستمرار عندما 
كنت في اليابان ولكنه اآلن وعندما وصلنا 

الى بتربافلفسك فإنه ال يستطيع توفير 
دقيقة من وقته لالتصال بي.

يبدو اآلن وبعد تغيير الربان لم يعد لي حاجة 
وكذلك نسي وجودي ووعوده لي بدفع 

الرواتب.
متت إجراءات توظيفي في بتربافلفسك على 

عجلة وخالل يوم ألنه لم يكن لدي متسع 
من الوقت ألداء جميع اإلجراءات الشكلية. 

كانت السفينة على وشك االنطالق، في 
هذه الظروف قمت باالتفاق مع املالك على 

الراتب شفوياً. ومع ذلك أرسلت دركر مارين 
عقداً كي أوقعه عند وصولي إلى ميناء 

بوهانغ الكوري. ولم أكن راضياً عن العقد 
وبالتالي لم أوقعه حتى أناقشه مع املالك 

وذلك بعد أن تعود السفينة إلى 
بتربافلفسك ولكن الرحلة استغرقت ثالثة 

أشهر.
لم تفلح محاوالت االلتقاء باملالك ملناقشة 

العقد والراتب. إنني أتفهم أن الـITF ال 
ميكنه املساعدة في هذه احلالة ألنني كنت 

م الى طاقمي عندما  غبياً إذ أنني لم أنْظَ
قاموا بطلب املساعدة.

أدرك اآلن أنه وعلى طول الوقت كنا نتعامل 
مع مالك ومشغل غير صادقني.

الص
(االسم محجوب من الـITF) الربان السابق 

لسفينة كارملوف

" إنني أتفهم أن الـ ITF ال 
ميكنهم املساعدة يف هذه احلالة 

... وأدرك اآلن أننا وعلى طول 
الوقت كنا نتعامل مع مالك 

ومشغل غري صادقني"

              ـعض األشياء تعود وتكرر نفسها مرة  
              أخرى! كثير من األمراض تتبع مثل هذا   
    النمط. بطريقة أو بأخرى علينا التكيف معها 

بتغيير سلوكياتنا أو تناول العالج أو االستعداد 
لنوبة أخرى. قد تؤثر كل هذه احلاالت على اجلاهزية 

للعمل في البحر. ولكن تكرارها قد ينال من 
إمكانياتنا لتحقيق متطلبات العمل. وعلى األغلب 

وبطريقة أو بأخرى فإن الطبيب املعتمد من 
سلطات البحرية سوف مينع البحارة من القيام 
ببعض األعمال، واذا كان حصول انهيار مفاجئ 

نع البحار من العمل في  متوقعاً فعلى األغلب أن ميُ
البحر، وغالباً ما يتقلص اخلطر مبرور الوقت وبعد 

حصول الصدمة األولى (مثل بعض أمراض القلب). 
نع نهائياً أو لفترة زمنية طويلة  في هذه احلاالت ميُ
القيام باألعمال التي قد تعطل الشرايني أو تؤدي 
إلى الوفاة حال وقوع الصدمة). تتطور حدة األلم 

في ساعات زمنية طويلة، في مثل حاالت ألم 
األسنان، الكلى، احلصى في املرارة، مشاكل املثانة، 

والقرحة املعوية. وعلى األغلب سوف ميُنع العمل 
في املياه البعيدة في مثل هذه احلاالت وحتى تتم 
معاجلتها، ويقتصر العمل على مهام معينة قرب 

الشاطئ.
التالي هي أمثلة شائعة ملثل هذه احلاالت...

التشنجات العصبية وفقدان الوعي
 ً تشكل نوبات الصرع والتشنجات العصبية خطرا

حقيقياً لألشخاص الذين يعملون في البحر، 
وتشكل صعوبات ألعضاء الطاقم الذين سوف 

يعتنوا بهم. إن بعض املصابني واملوكل بهم بعض 
أعمال السالمة العامة قد يُعرض السفينة 

للخطر، إن وجود نوبة سابقة هو أكثر ما يُنبئ 
باحتمالية التكرار، ومع ذلك فإن اخلطر يزداد أيضاً 

بعد اإلفراط في شرب الكحول، جرح في الرأس، 
سكتة، جراحة بالدماغ، أو تناول بعض األدوية. إن 

أحد املشاكل الرئيسية هو عدم وجود شهود أو 
تفسير واضح عندما يتعرض أحدهم لفقدان 

الوعي.

بـ



الصحة في البحر

انتبه لهذه األمراض املتكررة

تيم كارتر، املستشار الطبي لدى البحرية في اململكة 
ح كيف ميكن تقليل  املتحدة ووكالة أمن السواحل، يوضّ

اخلطر الناجت عن احلاالت املرضية املتكررة وذلك بعمل 
فحوصات طبية صارمة وعالج جيد وإجراءات وقائية جيدة.

قد يكون السبب إغماء بسيط، مشكلة قلب، تشنج 
عصبي وال بد من عمل حتري طبي كامل للحالة، واذا 
لم يتسنّ معرفة السبب وعالجه فإنه من الضروري 

عدم العمل في البحر حتى ال تتكرر احلالة. 

مرض السكري
إنه ملن الصعب أن تتوفر لدى مرضى السكري اجلاهزية 

للقيام بأعمال هامة تتعلق باألمان والسالمة. إن 
هرمون األنسولني ينظم دخول اجللوكوز الى خاليا 

اجلسم، عند مرضى السكري يكون هناك نقص في 
األنسولني وهذا يعني أن اخلاليا متعطشة للغذاء 

الضروري وهذا قد يؤدي إلى مشاكل قريبة أو بعيدة 
املدى. قد يحصل مرض السكري في مراحل مبكرة 

من العمر ولكن معظم احلاالت حتدث في مراحل 
منتصف العمر. احلالة األولى تستدعي غالباً تعويض 

نقص السكر عن طريق حقن األنسولني. احلالة الثانية 
تعالج في البداية عن طريق احلمية والسيطرة على 

الوزن يرافقها أحياناً أقراص أو حقن أنسولني. قد 
يكون هناك مضاعفات ملرض السكري والعالج 

باألنسولني. فعلى املدى القريب فإن عدم معاجلة 
احلاالت احلادة قد تؤدي مبرضى السكري إلى فقدان 

الوعي لساعات طويلة خالل ساعات العمل. وبشكل 
أقل فإن اجللوكوز الذي ال تستطيع اخلاليا امتصاصه 

سوف يخرج من املريض عن طريق التبول الكثير وهذا 
ويؤدي الى العطش .

وعلى املدى البعيد فقد يؤدي مرض السكري إلى 
تدمير األوعية الدموية وبالتالي خطر أمراض القلب 

والشرايني، وقد ينتج عنه أيضاً غرغرينا في أصابع 
األقدام وعمى العيون. العالج الفعال قد يحمي 

املريض من األعراض قريبة املدى ويؤثر أو يقلل من حدة 
األعراض بعيدة املدى. لكن في حال استعمال 

األنسولني فإن لذلك ضريبة، أن السيطرة على 
اجللوكوز في الدم تقلل من إمكانية التوازن مما يؤدي 

إلى نقص في توزيع اجللوكوز. هذا قد يؤدي الى صدمة 
مفاجئة على الدماغ والذي يعتبر مستهلك كبير 

للجلوكوز وفي نفس الوقت يخزن القليل منه، اذا كان 
النقص في اجللوكوز حاد فقد يؤدي إلى انهيار، إما إذا 
كان النقص أقل حدة فإنه قد ينال من بعض وظائف 

الدماغ مما يعني تغيير في السلوك واالستيعاب، ميكن 
تعويض النقص احلاصل عن طريق اجللوكوز  أو احلقن 

بهرمون اجللوكاجون  والذي يخفف من التأثيرات 
اجلانبية لألنسولني، ما هي تأثيرات هذه الظروف 

املعقدة على جاهزية البحارة بشكل عام. يعتبر أولئك 
الذين بحاجة إلى عالج األنسولني غير قادرين على 

العمل بالبحر وذلك بسبب األعراض احلادة التي من 
بينها نقص السكر وخاصة عندما ال تتوفر إمكانيات 

اإلسعاف الفوري.
إن نقص األنسولني سوف يؤدي إلى ضعف في 

االستيعاب وغرابة في السلوك مما يؤثر على اتخاذ 

القرارات ألولئك الذين يقومون بأعمال هامة تتعلق 
باألمان والسالمة.

باإلضافة إلى ذلك فإنه يجب االهتمام بالتوازن ما بني 
الطعام واألنسولني وهذا يعتبر صعب حتقيقه في 

حاالت املرض في البحر لتغيير جدول ساعات العمل 
وخصوصاًً في حاالت الطوارئ. 

يعتبر أولئك الذين يتم معاجلتهم باحلمية مع أو بدون 
أقراص أنسولني قادرين على العمل ولكنهم بحاجة 

إلى متابعة التداوي، وعند نفس الطبيب إن كان 
باإلمكان.

 ومن املهم أيضاً متابعة تقييم االقدام والقلب 
واألعني للتأكد من أن ال شئ يؤثر على هذه األعضاء.

احلصى
احلصى املتشكلة في املرارة والكلية واملثانة البولية 

قد تؤدي إلى آآلم حادة (مغص كلوي)  عندما تنحشر 
في املمرات الضيقة اخلارجة عن تلك األعضاء وقد 

تؤدي أيضاً إلى التهابات.
إن طرق تشكل احلصى في املادة الصفراء تختلف عن 

طرق تشكلها في البول، لذلك فإنه ميكن فقط 
التقليل من احلصى املتشكلة في البول وذلك عن 

طريق اإلكثار من شرب املاء. 
ويشكل هذا النوع مشكلة أكثر في املناطق 

االستوائية اجلافة، عند السواحل تتم مراقبة املرض 
في هذا النوع لفترة من الزمن لتقرير ما اذا كانت 

احلالة سوف تستمر أو أنها بحاجة لتدخل جراحي. 
هذا احلل قد يكن مناسباً لبعض البحارة والذين 

يعملون فقط قريباً من موانئ بالدهم ولكن ليس 
ً عن املراكز الطبية.  مناسباً للذين يعملون بعيدا

هناك حاالت تتطلب إعطاء شهادة للتأكد من 
الشفاء، وقد يتم نهائياً خاصة عندما يتطلب العمل 

جاهزية كاملة، ولكن إعطاء مثل هذه الشهادة 
يتطلب غياب األعراض لفترة زمنية طويلة.

الفتق والقرحات املعوية
ينطبق عليها الكثير من املعايير التي تنطبق على 

احلصى وقد يحصل في حالتي الفتق والقرحة املعوية 
أعراض ألم شديدة نادرة احلدوث ولكن ممكنة. 

من املمكن تأخير العالج اذا كان العمل على الشاطئ 
حيث إمكانيات اإلسعاف متوفرة، ولكن هذا ليس 

ً بالنسبة للبحارة عندما يتعرضون ألحوال  خيارا
صعبة وقيود صارمة قبل حتقق الشفاء التام.

األسنان
قد تبدو مسألة صحة األسنان بسيطة، ولكن آالم 

األسنان وما يرافقها من أوجاع تعتبر من اآلالم 
الشائعة التي تستدعي الطوارئ الطبية في البحر. 

وقد يؤدي إلى حتويالت مكلفة ملسار السفن، في 
احدى املراحل كانت األسنان من أكثر األسباب شيوعاً 

لتحويل مسار السفن في بحر الشمال األوروبي.

٤١ نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨

ميني :فحص االسنان 
الدوري على الساحل 

يجنبك  مشاكل 
االسنان واللثه  املؤملة 

في البحر
يسار: فحص السكر ي



احملافظة على اللياقة في جورجيا
أقيم مهرجان الرياضة الدولي الثالث للبحارة في موانئ جورجيا. وقد قام بتنظيمه نقابة البحارة اجلورجية 

في ٢٤ تشرين أول ٢٠٠٧ وشارك في املهرجان والذي أقيم في أكادميية باتومي للمالحة مرشحي األكادميية 
وعمال الرصيف في ميناء باتومي والطاقم االوكراني على سفينة زوغرافيا والتي حتمل العلم املالطي، حيث 

كانت ألعاب كرة القدم والتنس هي السائدة.
مباراة كرة القدم التي جرت بني فريق عمال الرصيف وفريق طاقم السفينة زوغرافيا، انتهت الى فوز عمال 

الرصيف ٧-٢ .مراقب الـ ITF ميراب تشيافادزي كان حاضراً حيث ذكر تقريره أنه ومع ذلك مت مكافأة الطاقم 
بقمصان املباراة، وهدايا تذكارية وأحذية رياضية مت التبرع بها من النقابة. 

ومت دعوتهم إلى حفلة صغيرة أقيمت في نادي البحارة احمللي ليتذوقوا البيرة اجلورجية اللذيذة.

األمراض املتكررة
عمل الفحوصات الطبية بانتظام ومعاجلة أي مشكلة في 
ً من تكرار احلاالت الطارئة وهذه  األسنان سوف يقلل كثيرا

مسؤولية تقع على البحارة أنفسهم، ولكن املعايير الطبية 
اجلديدة تتطلب شهادة تنص على أن البحار قام مبراجعة 

طبيب األسنان وعمل كل العالجات الضرورية خالل الـ ١٢ 
ً املاضية وذلك خالفاً للمعايير السابقة والتي كانت  شهرا

تتطلب كشف عن االسنان واللثة من قبل طبيب معترف به. 
وهذا يحتاج الى تخطيط بحيث يُعمل أثناء االجازات.

إذا كان البحار لم يقم بالفحوصات الطبية، فعند اقتراب 
موعد الرحلة سيواجه مشاكل رئيسية في االنضمام اليها.

             

                 ـذه كانت بعض األمثلة حول طريقة اتخاذ   
                 قرارات اجلاهزية الصحية في ظروف حيث هناك 

احتمالية أن تتكرر االمراض وتعود.
بالنظر الى الظروف الصحية واجلاهزية يتعني األخذ باالعتبار 
عدة جوانب بعضها يتعلق بأمان وسالمة الطاقم والسفينة 

والرؤية الضعيفة أو االعتالل املفاجئ، اجلاهزية للتعامل مع 
األمور الطارئة، اخلوف من نشر العدوى، والبعض يتعلق 

بالتكلفة ومخاطر حتويل اجتاه السفن أو بعمليات االنقاذ، او 
احلاجه لتأمني العالج على الساحل بشكل سريع. 

في النهاية، فإن املشورة الوقائية اجليدة تستطيع أن تقلل 
من األمراض املستقبلية وبالتالي الصحة الكاملة في العمل  

وتقليل احتمالية املرض املفاجئ في البحر.

ً بـ ’‘التلغراف‘‘ وهي  نسخة من هذه املقالة ظهرت أوال
صحيفة لنقابة البحارة البريطانية Nautilus UK والتابعة 

ITF للـ

نشرة الـITF للبحارة ٢٠٠٨ ٤٢

هـ

" املشورة الوقائية اجليدة تستطيع 
أن تقلل من األمراض املستقبلية عند 

البحارة وبالتايل الصحة الكاملة يف 
العمل وتقليل احتمالية املرض 

املفاجئ يف البحر " .



حوادث البحارة
أيها البحارة

... احذروا 
إذا تعرضت سفينتك حلادث بحري، فعليك أن 

تتنبه إلى وجود توجيهات دولية وضعت للتأكد 
من أنه متت معاملتك بإنصاف إذا مت التحقيق 

معك باحلادث و/ أو مت احتجازك من قبل دولة ما.

 IMO/ILO هذه التوجيهات هي توجيهات الـ
اخلاصة باملعاملة العادلة للبحارة في حالة وقوع 

حادث بحري.

التوجيهات تطلب معاملة البحارة بعدالة من 
الدولة صاحبة امليناء أو الشاطئ، ومن الدولة 
ار ومن  صاحبة علم السفينة، ومن دولة البَحّ

مالكي السفن.

إنه ملن املهم ان تفهم حقوقك التي نصت عليها 
هذه التوجيهات حتى إذا ما مت استجوابك أو 

حجزك على إثر حادث بحري فسوف تعرف الذي 
يتوجب عليك عمله وكيف حتمي مصاحلك.

إذا مت استجوابك حول حادث بحري متعلق بسفينتك :

إذا كان ضرورياً، استدعي محامي قبل اإلجابة عن أي سؤال 
أو إعطاء أية معلومة حملققي دولة امليناء أو الشاطئ  أو 

لم، إذ من املمكن أن تؤخذ اإلفادة ضدك  الدولة صاحبة العَ
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 إياها شركتك، نقابتك، او احملامي، واألهم أنه عندما 

يطلب منك معلومات كن صادقا مع احملققني.

امحي مصاحلك بعد احلادث البحري.
اقرأ توجيهات املعاملة العادلة.

اعرف حقوقك.
إذا كان لديك شك، اطلب املساعدة.

أن جتدها على العادلة ميكن  املعاملة  تعليمات  املعلومات حول    مزيد من 
www.itfglobal.org/fairtreatment   أو   www.marisic.org/fairtreatment



العدد  رقم  ٢٢/ ٢٠٠٨

 بأول على احلمالت مثل املعركة ضد السفن حاملة أعالم 
ً
نبقيك على اطالع أوال

املواءمة، ومن أجل حتسني ظروف البحارة على منت السفن. اكتشف كيف ميكن 
 يف سبيل دعم البحارة الذين يواجهون حتدياب كبرية فيما 

ً
نقل التضامن عامليا

يتعلق حبقوقهم اإلنسانية والعمالية.

معلومات حول صندوق ائتمان حبارة الـ ITF، قضايا املرأة والقضايا القانونية 
واخلدمات التعليمية مجيعها متوفرة على شبكة اإلنرتنت.

لطلب النصيحه، املعلومات، واألخبار حول نشاطات الـITF يف قطاع الشحن 
البحري وحركة النقل الدويل النقابية... مجيع هذه القضايا جتد املعلومات 

عنها يف املوقع التايل: 


