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ترحيب

مرحبا بكم في نشرة البحارة لعام 2014 – وهي السنة األولى التي يتم خاللها تطبيق اتفاقية 
العمل البحري )MLC( التي تمس حياة البحارة في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب في 
األداة  اآلن. هل هي  االتفاقية حتى  العدد عن حكمكم على مسيرة هذه  سؤالنا خالل هذا 
الفعالة التي ناضلنا من أجل انشائها؟ في تقرير خاص يتكون من أربع صفحات سوف نقوم 
ايضا  للبحارة، وسنعرف  بالنسبة  االتفاقية  تعنيه  وما  تنفيذها،  بالبحث حول طريقة  فيه 

كيف استخدم مفتشو ال�ITF هذه االتفاقية من أجل تأمين العدالة ألطقم السفن.

احدى أكبر القضايا التي واجهت البحارة في السنوات األخيرة تمثلت بالتهديد اليومي من قبل 
هجمات القراصنة الصوماليين. أخيرا يمكننا أن نقدم أخباراً سارة بشأن هذه المشكلة. فقد تم 
اعتبار قضية تهديد البحارة على أنها قضية رأي عام، والحملة بهذا الشأن قد آتت أكلها، بحيث 
أنه قد انخفض عدد الهجمات. ولكن ليس هناك مجال للتهاون، وستجدون أحدث التطورات حول 

هذا الموضوع على الصفحات 16- 18، بما في ذلك قضايا القرصنة في المناطق األخرى.

الحياة في البحر يجب أن تكون مجزية وآمنة قدر اإلمكان - ولكننا نعلم بأن األمر ليس كذلك بالنسبة للعديد من البحارة. الرواتب 
المتدنية للطواقم واإلصابات والخسائر في األرواح ال يمكن قبولها بأي حال. ويقع علينا جميعا واجب النضال ضد تلك االنتهاكات، 
وليس هناك طريقة أكثر قوة للقيام بذلك إال من خالل القوة النقابية، حيث أن النقابات هي الطريق للتغيير. الـITF ونقاباته يحافظون 
على أمن مالك السفن ويمارسون الضغط على الحكومات للمحافظة على رفاه البحارة وأسرهم. لإلطالع على أمثلة ملموسة حول 
هذه القوة، اقرأ مواضيع "الحد من القرصنة" و "اطالق الـMLC" ثم قم بزيارة موضوع ‘قصص من خط المواجهة’ الوارد في هذه 

المجلة. وإذا كنت ال تزال غير مقتنع ألق نظرة على موضوع ‘النقابات العمالية: ما هي الفائدة؟’ )صفحة 25(.

تم بناء قوتنا على أساس أن البحارة وعمال الرصيف يعملون دائماً جنباً إلى جنب. وقد كانوا دائما يعتنون ببعضهم البعض في السراء 
والضراء، وسوف يبقون كذلك. انظر الصفحات 20 إلى 23 للحصول على األخبار من جانب الميناء، بما في ذلك موضوع مناولة البضائع 

ولماذا هو عمل عمال الرصيف.

عام 2014 هو عام مهم في العديد من القطاعات. حيث نقوم ببناء روابط أقوى وتعزيز القوة النقابية بين النقابات في قطاع النقل 
والنفط والغاز. ونحن مستمرون في الضغط من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ILO رقم 188، واتفاقية العمل 
في قطاع الصيد. قطاع مصايد األسماك هو موطن لبعض من أهم ظروف العمل المروعة التي ال يمكن أن توجد في أي مكان آخر في 
البحر - والمتمثلة  بكل شيء ابتداًء من السفن غير اآلمنة إلى صيد األسماك غير القانوني إلى االتجار بالبشر. نحن نعمل بال كلل 
مع الصيادين لمحاربة هذه االنتهاكات.  يمكنك أن تقرأ عن عملنا في مجال مصايد األسماك والقطاعات البحرية على الصفحات 

28 و 34.

جنبا إلى جنب مع أحدث األرقام حول حملة الـITF ألعالم المواءمة، فإن هذا هو فقط جزء من المواضيع التي ستجدونها في هذا العدد 
من نشرة البحارة. وعندما تسوء األمور، ال تنس أن النشرة تتضمن أيضا دليل من ثماني صفحات يتضمن المشورة بشأن الحصول 

على التوظيف، وتجنب الخداع، مع ارشادك إلى أين تذهب عندما تكون بحاجة إلى المساعدة.

إن قدرة الـITF على النضال من أجل حقوق البحارة يأتي من القوة الجماعية لعمال النقل ونقاباتهم. تلك النقابات بحاجة لكم، ونحن 
على قناعة بأنكم ايضاً تحتاجون تلك النقابات. وهذا هو أقل ثمن من أجل تأمين حياة بحرية آمنة وكريمة.

ستيفن كوتون

ITF�القائم بأعمال األمين العام لل
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 ITF �حملة ال
  FOC ألعالم المواءمة 

باألرقام

أعلى خمسة أعالم للسفن ذات المشاكل والتي وجدت خالل عمليات التفتيش  )2013(

1,200  900  600  300  0   
بنما  )1,201(   
ليبيريا  )655(   
انتيغوا وبربودا  )631(   
مالطا  )553(   
جزر مارشال  )390(   

2,000  1,500  1,000  500  0   
أجور مستحقة  )2,040(   
خرق العقد  )1,850(   
عدم االمتثال للمعايير الدولية  )607(   
انتهاك مناولة البضائع  )282(   
طبية   )281(   

)2013(  ITF�أعلى خمس مشاكل حسب النوع وجدت خالل عمليات تفتيش ال

    إجمالي عدد السفن التي تم تفتيشها مفصلة إلى سفن من دون مشاكل والسفن التي تعاني من مشاكل.     
8,000  6,000  4,000  2,000  0   

إجمالي عدد عمليات التفتيش  )9,403(   
بدون مشاكل  )1,491(   
مع مشاكل )7,912(   

)2013(  ITF�تفتيشات ال

  )في وقت طباعة هذا العدد(

11,470 العدد اإلجمالي التفاقيات ال�ITF الفاعلة    
204,981 وظيفة وهي تغطي    

ITF�السفن والبحارة المشمولين باتفاقات ال

مجموع ما تم استرداده  38,285,290  دوالر امريكي  

الرواتب المستعادة خالل  )2013(

ITF�معلومات ال

4FOC
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* أنتيغوا وبربودا 
* أستراليا

* جزر البهاما
* بربادوس
* بلجيكا

* بنين
* البوسنة والهرسك 

* بلغاريا
* كندا

* كرواتيا
* قبرص

* الدنمارك
* جزر فارو 

* فيجي
* فنلندا
* فرنسا

* كاليدونيا الجديدة 
* الغابون

* ألمانيا 
* غانا

* اليونان
* المجر 
* إيطاليا
* اليابان

* كيريباتي
* ممثال عن كوريا 

* التفيا

* لبنان
* ليبيريا

* ليتوانيا
* لوكسمبورغ 

* ماليزيا
* مالطا

* جزر مارشال 
* المغرب
* هولندا

* نيكاراغوا 
* نيجيريا
* النرويج

* باالو
* بنما

* الفلبين
* بولندا

* االتحاد الروسي 
* سانت كيتس ونيفيس 

* سانت فنسنت وجزر غرينادين
* ساموا
* صربيا

* سيشيل 
* سنغافورة

* جنوب أفريقيا 
* اسبانيا
* السويد

* سويسرا 

* توغو
* توفالو

* المملكة المتحدة
* جزر كايمان 

* جبل طارق
* جزيرة مان

* فيتنام

الدول المبينة باللون األزرق قامت بتصديق اتفاقية العمل البحري في وقت طباعة هذه النشرة

الدول الرئيسية المزودة للبحارة:

 روسيا  الصين الفلبين 
اندونيسيا الهند أوكرانيا 

350  280  210  140  70  0   
بنما  )350 مليون(   
ليبيريا  )198 مليون(   
جزر مارشال  )140 مليون(   
هونج كونج  )130 مليون(   
سنغافورة  )90 مليون(   

350  280  210  140  70  0   
اليونان  )245 مليون(   
اليابان  )224 مليون(   
الصين  )190 مليون(   
ألمانيا  )126 مليون(   
كوريا  )58 مليون(   

:DWT  )أعلى خمسة أعالم حسب )الحمولة الكلية

:DWT  )أعلى خمس دول منتفعة من ملكية السفن حسب )الحمولة الكلية

                         المصدر مجلة UNCTAD للنقل البحري 2013

5 FOC
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الحياة في البحر6

 ق�ش�ص 
   من خط

      المواجهة
وعود جوفاء

فاديم مامونتوف، مفتش ال�ITF في ميناء كالينغراد في روسيا يروي كيف تم خداع طاقم 
صغير من قبل مالك سفينة وضعوا فيه كل ثقتهم

بعد أربعة أشهر متواصلة من دون 
أجر، أعلن طاقم مكون من ستة 

أشخاص يعملون على متن 
سفينة صغيرة ترفع العلم 

الروسي وتدعى ام في ماكس، 
اضرابهم حين رست السفينة في 

ميناء كالينغراد. حيث أنهم 
حاولوا لعدة أشهر تقديم شكوى 

إلى صاحب العمل، وهي  شركة 
مقرها سانت بطرسبرغ وتدعى 

اليان شيبنغ لمتد، ولكن في 
النهاية نفذ صبرهم. بدا األمر 

وكأنه خالف عادي الى حد كبير ، 
ولكن في كثير من األحيان يمكن 

أن تكون األمور أكثر تعقيدا في 
بواطنها.

وفقا لقانون العمل في االتحاد 
الروسي: إذا لم يف صاحب العمل 
بالتزاماته، فإنه يحق للموظف أن 

يفعل الشيء نفسه. ووفقا لذلك، 
بدأ بعض المحامين من االدارة 

المحلية في نقابتي وهي نقابة 
البحارة الروسية في االستعداد 

للمطالبة القانونية بدعم هؤالء 
البحارة. ولكن لألسف، لم تفلح 

تحقيقاتهم األولية في الحصول 
على شئ يذكر.

سانت بطرسبورغ، وهي العاصمة 
الثقافية لبحر البلطيق، أصبحت 

واحة ألصحاب السفن المخادعين، 
حيث يتم تجاهل حاالت سوء 

المعاملة التي يضطلع بها أرباب 
العمل من قبل السلطات القانونية: 

الجميع ابتداء من ضباط تفتيش 
العمل في الدولة إلى النيابة 

العامة. ويتم احالة المشتكين إلى 
العناوين القانونية لمالك السفن، 
بينما يكون ممثلي هؤالء المالك 
يجلسون غير بعيد من المدعي 

العام في سان بطرسبرج.

في الواقع، لقد بلغ الوضع في سان 
بطرسبرج حداً استنفذ فيه البحارة 

ثقتهم في هذه المنطقة، 
النصابون )وهم وكالء التوظيف 

كما يصفهم البحارة( يروجون اآلن 
لوظائفهم بين الناس الذين يعانون 

الكثير في هذه المنطقة في 
أوكرانيا، من مصب بحر آزوف وبحر 

قزوين محاولين اغوائهم بشتى 
الطرق الملتوية.

المال الوهمي

بغض النظر عن الحد األدنى ألجور 
البحارة الذي أوصت به منظمة 

العمل الدولية فإن األجر الرسمي 
على متن السفينة ماكس، وكما 

هو مصرح عنه في العقد يبلغ  200 
دوالر امريكي تقريبا. بينما معدل 
األجر الذي يُدفع لوكيل التوظيف 
من تحت الطاولة )غير الرسمي( 
وفقا لجدول المكافئات - حوالي 

1700 دوالر امريكي عن البحار. 
وبطبيعة الحال، فإن الطاقم يعتبر 

هذه المكافأة جزًء اساسياً من 
أجورهم ولكن اتضح بأن هذه 

المكافأة ال يتم صرفها للبحارة.

الدليل الوحيد على هذه المكافأة 
الموعودة هو ورقة معلومات عن 

المرتبات غير الرسمية. وهي ال 
تحتوي على شئ أكثر من مثال 

نظري عن كيفية إضافة هذا المبلغ 
إلى قائمة األجور الرسمية. أما فيما 

يتعلق بمالك السفينة، فإن كل 
شيء مثالي وحسب العقد المبرم 

بينه وبين البحارة، والبحارة 
يحصلون على رواتبهم، حتى قبل 

أوانها!

نتيجة هذه الظروف تحول هذا 
النزاع إلى إضراب متكاسل وليس 

إلى اجراء فعال كما ورد باعالن 

البحارة. ونتيجة لذلك، تلقى أعضاء 
الطاقم أخيرا أجورهم اإلضافية، 

ولكن تبين أن هذه األجور لم تكن 
سوى نصف المبلغ المستحق. وعد 
مالك السفينة بدفع كامل المبلغ 

عند تسليم الشحنة، ولكن في 
تلك االثناء، لم يكن هناك اعترافاً 

رسمياً بالديون.

بعد االحتجاج الذي استمر لعدة 
ساعات، قام الطاقم )باستثناء 
الكابتن(، بالتوقيع على البيان 

التالي: "سنحاول أن نثق بك مرة 
أخرى، ونحن سنقوم بوقف اإلضراب. 

ومع ذلك، فإننا نحتفظ بحقنا في 
الدعوة إلى اإلضراب، إذا حاولت 

خداعنا مرة أخرى".

وكان هناك خيارات آخرى للطاقم 
بتصعيد احتجاجهم إلى مستويات 

أعلى؛ حيث كان بإمكانهم تقديم 
مطالبة رسمية إلى سلطات إنفاذ 

القانون في كالينغراد، سانت 
بطرسبرغ؛ أو أن يوقعوا على توكيل 

لمحام من النقابة. ولكنهم قرروا 
أخيراً أن يضعوا ثقتهم في مالك 

السفينة. 



www.itfseafarers.org +44 )0(20 7940 9285 :ITF�هاتف مساعدة بحارة ال

في منتصف تموز 2013 تلقت 
مفتشية ال�ITF األلمانية إخطارا 

من زميلتها الفنلندية بأن ثالثة 
بحارة من السفينة هيرم كيبي 

اتصلوا إلبالغها بأنهم لم يتلقوا 
أي أجور لمدة شهر. كما ذكروا 

بأنهم خالل األشهر القليلة 
الماضية قد طلب منهم التوقيع 

مرتين عن كل دفعة رواتب 
يتلقونها.

 وكنت قد تعاملت مع هذه 
السفينة من قبل، قبل سنتين. في 
هامبورغ، حيث صعدت على متنها 

وتحدث إلى بحارتها الفلبينيين 
الثالثة الذين لم يستلموا أي اجور 
عن شهر حزيران. عالوة على ذلك، 

في األشهر السابقة، قام وكيل 
التوظيف الفلبيني بتقديم 

سجلين مختلفين لألجور إلى 
البحارة من اجل توقيعها: السجل 

 ،ITFالرسمي، وهو وفقا التفاقية الـ
والسجل غير الرسمي، وهو الذي 
كان يدفع لهم على أساسه وقد 

كان اقل بمقدار 600 دوالر امريكي 
لكل بحار.

دعوت الجتماع على متن السفينة 
مع افراد الطاقم التسعة، ولكن 

فقط ثالثة من الذين حضروا 
بالفعل كانوا على استعداد 

للحديث. وبدا من الواضح بأن وكيل 
التوظيف، والذي كان يعيش في 

ألمانيا لعدة سنوات، وعمل لمالك 
السفينة األلمانية لسنوات عديدة، 

قد قام بالضغط على الرجال 
الستة اآلخرين بحيث أنهم كانوا 
يخشون من تقديم أية معلومات.

خالل زيارتي للسفينة، اتصلت مع 
مالك السفينة وأبلغته أنه سوف 

يكون هناك مطالبة جديدة لألجور 
المتأخرة فيما يتعلق بهذه 

السفينة. وقمت أيضا بحثه، تماما 
كما فعلت في عام 2011، إلنهاء 

تعامالته مع وكيل التوظيف فورا. 
بعد عدة مفاوضات، وبعد أن تم 

إبالغ الجهة المستأجرة للسفينة 
عن الوضع، وافق مالك السفينة 

في النهاية على صرف مبلغ 14936 
دوالر امريكي - وهو كامل األجر 

المستحق للبحارة الثالثة الذين 
قدموا المطالبة - عندما ترسوا 

السفينة مرة اخرى في هامبورغ. 
وقد تم ذلك فعالً في شهر تموز، 

وتم دفع المبلغ المطلوب للبحارة 
الثالثة وبحضوري.

في اليوم نفسه، غادر الرجال 
السفينة وطاروا من هامبورغ إلى 

مانيال على حساب مالك السفينة. 
ومن أجل سالمتهم قاموا بزيارة 

لنادي البحارة في هامبورغ لتحويل 
جزء كبير من مستحقاتهم إلى 
وطنهم. وبعد ذلك رافقتهم إلى 

المطار للتأكد من أن وكيل 
التوظيف لن يحصل على شيء 

منهم قبل الرحلة.

بما أن هذه القضية تعلقت 
باالحتيال المتكرر من جانب وكيل 

التوظيف، فقد قمت بتنبيه 
الشرطة في ميناء هامبورج والذين 

بدورهم أرسلوا محققاً من 
طرفهم. وقد كان المحقق حاضرا 

عندما تم دفع المال إلى البحارة 
الثالثة على متن السفينة وقام 

بأخذ افاداتهم، وكذلك افادة مالك 
السفينة، بشأن سجالت 

المحاسبة المزدوجة. وقد قامت 
شرطة ميناء هامبورغ بإحالة 
إجراءات التحقيق ضد وكيل 

التوظيف الى سلطات الشرطة 
في مكان إقامته. ومن المأمول أن 
هذا المتجر بالبشر سوف يحصل 
أخيراً على الجزاء الذي يستحقه 

بسبب جرائمه ضد البحارة وحتى 
ضد مواطنيه. 
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 القب�ص على وكيل توظيف  
فا�شد ي�شرق من البحارة

أولف كريستيانسن، مفتش ال�ITF في ميناء هامبورغ، يروي كيف انه كشف عن حالة سجالت مزدوجة يتم من خاللها خداع البحارة 

بشأن رواتبهم 

"سانت بطرسبيرغ ... 
اصبحت واحة 

ألصحاب السفن المخادعين"
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مكالمة في الوقت المناسب 
مفتش ال�ITF رومانو بيريس يتذكر كيف عمل ال�ITF على مساعدة اثنين من األطقم المحاصرة في آن واحد 

قبالة سواحل كرواتيا

في أكتوبر 2013 تعاملنا مع 
مشكلتين لسفينتين رستا في 

المياه الكرواتية. وكانت مشاكل 
الطواقم متشابهة في نواح كثيرة، 

إال أنه سرعان ما اتضح أن احدى 
الحالتين سوف تحل بسهولة أكثر 

من األخرى.

كانت خطورة الحالة التي تواجه طاقم 
الكي نيد، والمملوكة ليونانيين، وترفع 
علم سانت فنسنت وغرينادين، والتي 

ترسوا على بعد أربعة أميال بحرية 
أمام ميناء بلوتشي، واضحة بالنسبة 

لنا.

بعد تفريغ الشحنة والذي تم في 4 
أكتوبر، أوعز مالك السفينة إلى 

القبطان بأن يمضي بالسفينة إلى 
المرسى، موضحا أن ذلك يرجع إلى 

صعوبات مالية ومن اجل تجنب خطر 
اإلفالس. عند هذه النقطة )وكانت بعد 

فوات األوان( أدرك القبطان أنه في 
 ITFحاجة لإلتصال بمفتشي الـ
لتزويده بالتعليمات المناسبة. 

صعدت على متن السفينة لتقييم 
الوضع. وكانت احتياطات المياه 

والمواد الغذائية منخفضة جدا، مع 
عدم وجود الفاكهة أو الخضروات 

الطازجة، كذلك كانت اإلمدادات من 
الوقود منخفضة أيضا. وكان الطاقم 

يتصرف بشكل عصبي، والقبطان كان 
يفقد سلطته عليهم، ويرجع ذلك في 
جزء كبير منه إلى مخاوف الطاقم من 
نقص الغذاء، وإلى األجور المستحقة 

والبالغة 103500 دوالر امريكي، وكذلك 
إلى انعدام األمن والخوف بشأن ما 

يمكن أن يحدث بعد ذلك.

أبلغنا سلطات الميناء حول هذه 
القضية، لكنهم أخبرونا بشكل غير 

رسمي بأن رسو السفينة سوف يكون 

صعبا، نظرا لتكاليف التشغيل 
الباهظة وبرنامج عمل الرصيف 

المزدحم.

قمت بتزويد الربان والطاقم ببطاقات 
SIM لهواتفهم الخلوية من أجل 

تخفيف الضغط عنهم قليال، وبغية 
ضمان تمكني من التواصل معهم 

على السفينة. حاولت مراراً االتصال 
بمالك السفينة عبر الهاتف والبريد 

اإللكتروني والفاكس، لكني لم أتلق أي 
جواب.

 وبالفعل خالل األيام العشرة األولى من 
رسو السفينة، لم يقم مالك 

السفينة بأي اتصال على اإلطالق. بدأت 
إمدادات المياه على متن السفينة 

تنفذ وكانت السفينة في خطر 
انقطاع الطاقة الكلي - وهو األمر الذي 

قد يشكل خطرا على السفن التي 
تبحر في المنطقة. في هذه المرحلة 

من األزمة، بدأت في تنسيق اعمال 
التضامن، والحصول على امدادات من 
المواد الغذائية باإلضافة إلى 70 طنا 
من المياه إلى الطاقم، والتنسيق مع 

زورق قطر ألخذ القمامة من السفينة. 
شارك ممثلو الصليب األحمر باإلضافة 
إلى مواطنين من بلوتشي وأعضاء من 
نقابتنا وعمال خدمات الميناء، كلهم 

شاركوا في هذا العمل التضامني. لقد 
عملنا رغم وجود الرياح العاتية 

واالمطار وقد تم تنفيذ المهمة من 
دون أية مشاكل، وقد كان أفراد الطاقم 

)17 منهم من أوكرانيا والباكستان( 
ممتنون جداً لهذه الجهود.

فرص أكبر
حتى عندما كنا نعالج مشكلة الكي 

نيد، تلقينا اتصاالً يطلب المساعدة 
من سفينة أخرى كانت ترسوا في 

ميناء سبليت. وكانت هذه السفينة 
تدعى ماي روز وترفع علم جزيرة كوك، 

وتملكها شركة تور للشحن 
المحدودة، وبطاقم يتكون من 11 فرداً 

من الجنسيات األوكرانية، األذربيجانية 
والجورجية.

ولكن الطاقم في هذه القضية عرف 
اللحظة المناسبة لالتصال بمفتشي 

الـITF. حيث كانت السفينة جاهزة 
للرحيل ومحملة بكامل شحنتها من 

البضائع، وهذا منحهم نفوذاً أكثر 
بكثير من النفوذ الذي كان لطاقم 

الكي نيد.

على الرغم من أن اجورهم المستحقة 
كانت ألقل من شهر )مبلغ 32000 دوالر 

امريكي( إال أني وجدت الظروف 
المعيشية سيئة للغاية على متن 

السفينة. الطاقم كان يستخدم 
ويشرب من المياه الملوثة؛ الحشرات 

كانت تسبب العدوى؛ وكان الطعام 
غير كاف؛ وكانت الوثائق غير صحيحة 

وكانت جوانب السالمة محفوفة 
بالمخاطر.

 )PSC( عندها أخبرت رقابة دولة الميناء
بالوضع، حيث اصدروا أمراً بالتفتيش 

الصحي. وقام الجميع بتنسيق 
عمليات التفتيش بشكل جيد، 

ومسلحاً بالتقارير التي زودوني بها، 
كنت قادرا على إبالغ شركة الشحن 

بأن السفينة قد يتم احتجازها في 
الميناء. وعلى عجل أرسلت الشركة 

مفاوضا إلى كرواتيا والذي- تحت 
ضغط الـITF  والـPSC، ووجود 

الشحنة على متن السفينة - وافق 
على: دفع جميع األجور المستحقة 

نقدا على متن السفينة؛ وإعادة سبعة 
من افراد الطاقم إلى بلدانهم حسب 
رغبتهم؛ وتقديم خطة إلصالح كافة 
أوجه القصور في السفينة، وإصالح 

بعضها على الفور.

في الحالة الثانية، كان الطاقم حسن 
االطالع، ومتحد مع بعضه، وطلب من 

الـITF المساعدة في الوقت المناسب. 
واعترف المالك على الفور بمدى 

خطورة الوضع وقبل تقريبا جميع 
الشروط المفروضة التي اشترطت 

عليه.

أما في حالة الكي نيد، فقد كانت 
المطالبات متماثلة، ولكن جاء طلب 

الطاقم للحصول على المساعدة بعد 
رحيل السفينة، حالما كانت فارغة من 

شحنتها، حيث لم يكن هناك الكثير 
من الضغط على مالك السفينة. 
أيضا، رغم أن الطاقم كان راضخا 
لقدرة، وأقل وعيا بحقوقه، وعلى 

استعداد لقبول اقتراحاتي، إال أنه كان 
على استعداد للتفاوض مع المالك 

بعد كل شيء.

أخيرا، وبعد أن قضت السفينة 40 يوما 
 ITFفي المرسى، وبمساعدة مفتش الـ

اليوناني ستاماتيس كوراكوس، فإننا 
قمنا بتأمين رحيل الكي نيد إلى 

بيرايوس، اليونان. وافق الطاقم على 
االبحار بعد أن قبل اقتراحا من أحد 

البنوك في اليونان والذي كان له 
مصلحة في سفينتهم. وقد تلقوا 

راتب شهر واحد نقدا على متن 
السفينة؛ كما أنهم تلقوا أيضا 

خطاب ضمان ينص على أن رصيد 
أجورهم سوف يدفع لهم وسيتم 

ترتيب اجراءات تذاكر السفر وغيرها من 
الشكليات لدى وصولهم الى اليونان. 

قام افراد الطاقم في وقت الحق 
باالتصال بنا لشكرنا، مؤكدين أن 

جميع الضمانات قد استوفيت. 

تسليم رواتب طاقم ماي روز على متن السفينة توصيل الماء والغذاء لطاقم الكي نيدشرح وايجاز لطاقم الكي نيد  تسليم رواتب طاقم ماي روز على متن السفينة ماي روز في الميناء
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عندما وصلت سفينة تسمى البطة 
دونالد إلى ميناء تاين، في شمال 

شرق إنجلترا، فإنه سرعان ما أصبح 
واضحا أنه كان يجب حذفها من 

شخصيات ديزني الند بأسرع وقت 
ممكن.

هذه السفينة ذات حمولة الـ37 ألف 
طن والمسجلة في بنما هي عبارة عن 
جزء من أسطول شركة TMT ومقرها 

تايوان، والتي احتل عدد من سفنها 
عناوين الصحف نظراً لكثرة 

مشاكلها.

 سفينة البطة دونالد سبق أن 
احتجزت في جبل طارق من قبل رقابة 

دولة الميناء )PSC( لمدة 133 يوما، 
بسبب مخالفات عديدة، قبل أن يطلق 

سراحها في أوائل أكتوبر 2013. بعد 
ذلك أبحرت إلى المغرب ومن هناك، 

أكملت طريقها إلى الس بالماس. حيث 
اضطر الطاقم الفلبيني والروماني 

لصيد االسماك على جوانب السفينة 
من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك 
ألن المؤن نفذت منهم. ثم تم احتجاز 

السفينة من قبل الـ PSC في الس 
بالماس بسبب أكثر من 30 مخالفة، 

بما في ذلك عدم دفع األجور.

 أفرج عن السفينة مرة أخرى، ووصلت 
السفينة إلى المملكة المتحدة في 9 

تشرين الثاني. وكان وصول الطاقم 
متزامناً مع االعصار الذي ضرب 

الفلبين، لذلك فقد كان الطاقم 
مستميتاً من اجل الحصول على 
المعلومات أو االتصال بعائالتهم. 

واكتشف القبطان الروماني أيضا بأنه 
 TMT كان قد طرد من قبل شركة

بسبب طلبه من الشركة توفير قطع 
للغيار تم تحديدها على أنها ضرورية 

أثناء تفتيش لسلطة الـPSC في الس 
بالماس. باإلضافة إلى أن افراد الطاقم 

لم يتلقوا رواتبهم طيلة فترة 
مكوثهم في الس بالماس.

 عندما وصلت إلى الميناء، كان 
انطباعي األول بأن السفينة ليست إال 
مجرد كومة كبيرة من الصدأ. وتعززت 

انطباعاتي مرة أخرى على متن 
السفينة. كانت السفينة في حالة 

مزرية؛ وكان من الواضح أن مفهوم 
الصيانة كان غريباً بالنسبة للشركة.

 كان هناك مؤناً للغذاء تكفي لمدة 15 
يوما على متن السفينة ولكن 

الثالجات كانت معطلة، وهذا يعني أن 
معظم المواد الغذائية من شأنها أن 

تتلف في غضون يومين.

 اتصلت بالبحرية وبوكالة خفر 
السواحل )MCA(، والذين يملكون 

سلطة الـPSC في المملكة المتحدة. 
وقد وصلوا إلجراء التفتيش وسرعان ما 

تيقنوا بأن هناك أكثر من مخالفة 
تكفي لتبرير احتجاز السفينة وإيقاف 

عملية التحميل.

 كتبت إلى شركة TMT بشأن أسباب 
كثيرة مقلقة بالنسبة لهم لكني لم 

أتلق أي رد. وخالل األسابيع التي تلت 
ذلك، تدهور الوضع بالنسبة للطاقم 

بسرعة. قام المجتمع المحلي بتوفير 
المواد الغذائية والمياه. وقدم الميناء 
الوقود للحفاظ على اضاءة السفينة 

والتدفئة وقدم لهم ايضاً حباالً جديدة 
للمراسي لتحل محل تلك الحبال 

البالية. كما أنني كتبت إلى السلطات 
البنمية وطلبوا مني أن أرسل لهم 

قائمة بأسماء الطاقم. وقد فعلت ذلك 
ولكني لم أسمع منهم شيئا آخر.

 قمت بأجراء اتصاالت مع كل من 
السفارات الرومانية والفلبينية في 

المملكة المتحدة حيث طلبت منهم 
المساعدة بشأن أفراد الطاقم. 

جميعهم كانوا متعاطفين ولكنهم 
رفضوا المساعدة في عملية إعادة 

افراد الطاقم إلى اوطانهم.

 أرسلت TMT في نهاية المطاف األجور 
المستحقة عن شهري تشرين االول 
وتشرين الثاني عن طريق وكالء لها، 

ولكنها لم تقدم أية معدات ولم تقم 
بأي عمل لمعالجة المخالفات وأوجه 

القصور في السفينة.

 بحلول منتصف كانون االول، قامت 
TMT بإحداث بعض الضجة عن طريق 

وكيل توظيف فلبيني زاعمين بأنهم 
على وشك استبدال طاقم السفينة 

بطاقم آخر من الصين. نصحت 

 MCA سلطة الحدود البريطانية والـ
شركة TMT بأنه ما لم تكن السفينة 

على مستوى الئق لعيش أفراد الطاقم، 
وما لم تبدأ TMT بتوفير الغذاء والماء 

والوقود على متن السفينة فإن أي 
طاقم جديد سيتم إعادته فوراً عند 

وصوله إلى المطار.

 في يوم 30 كانون االول، تم االتصال 
بالطاقم من قبل ممثل تسجيل بنما 

وطلب منهم ارسال عقود عملهم. 
قمت بالكتابة إليه وسألته عن سبب 

طلبه للعقود وقمت بتقديم 
مساعدتي لحل األزمة، ولكن قيل لي 

باقتضاب بأن السلطة البحرية في 
بنما "هي المسؤولة عن التحقيق 
وحل جميع المطالبات العمالية".

 قامت الـMCA أيضا بالتواصل مع دولة 
العلم، ولكن دون جدوى، على الرغم 

من أنهم كانوا قادرين على التأكيد بأن 
بنما قد أصدرت شهادة اتفاقية العمل 

البحري للسفينة والتي تبين 
المخالفات وأوجه القصور في 

السفينة.

 بحلول عيد الميالد، كان الطاقم 
الروماني قد بدأ في مغادرة السفينة 

إلى وطنهم. حيث تم تقديم رحلة 
لهم إلى أمستردام على متن العبارة 

المحلية DFDS، والتي كان أكثر 
طاقمها من الجنسية الفلبينية، وقد 

ساهموا في تقديم الغذاء لبحارة 
سفينة البطة دونالد منذ وصولهم.

في أوائل كانون الثاني، وافق الـITF على 
إعادة الطاقم الفلبيني. وأعتقد أنهم 
كانوا محظوظين نوعاً ما؛ على األقل 
بأنهم كانوا موجودون في ميناء رفض 

فيه المجتمع المحلي السماح 
بتجويعهم وتبرعوا لهم بالمال حتى 
يتمكنوا من النزول الى الشاطئ في 

بعض األحيان لشراء الضروريات.

 في أي مكان تقوم دولة العلم بإصدار 
شهادة MLC، فإنه يقع على عاتقهم 
واجب التدخل ومساعدة الطاقم في 
هذه الحالة. لكن على الرغم من كل 

األدلة، رفضت بنما االعتراف بأن طاقم 
سفينة البطة دونالد قد تم التخلي 

عنهم. على الرغم من النوايا الطيبة 
التفاقية العمل البحري، إال أني أعتقد 

أن  مفتشي الـITF سيكونون قادرين 
على عمل شيء ما مستقبالً. 

 البطة القبيحة:
وميكي ماو�ص

تومي مولوي، مفتش ال�ITF في ليفربول والشمال الغربي، والمملكة المتحدة، يتذكر كيف أن 

المالكين ودولة العلم غضوا الطرف عن معاناة طاقم السفينة الصدئة والتي احتجزت في ثالثة 

موانئ مختلفة

ناقلة نفط تعود 
بعد محنة 

احتجاز الطاقم
شري عبد الغني سيرانج، االمين 

العام لالتحاد الوطني للبحارة في 
الهند، يحتفل بالعودة للوطن 

 عاد طاقم ناقلة النفط ديش شانتي 
إلى ميناء فيساخاباتنام في أيلول عام 

2013، بعد أن تكبد عناء 26 يوما من 
االحتجاز في إيران. 

 احتجزت سفينتهم المملوكة من 
 ،)SCI( قبل شركة الشحن الهندية

في الخليج الفارسي على أيدي أفراد 
من الحرس الثوري اإليراني، وسط 

مزاعم بتسببها بالتلوث. الطاقم كان 
يحمل النفط الخام من العراق، ووضع 
تحت الضغط لالعتراف بالتهم، ولكن 
في النهاية لم يتم اثبات قيامهم بأي 

تلوث. 

 أثناء احتجاز الطاقم، قام االتحاد 
 )NUSI( الوطني للبحارة في الهند
 )MUI( والنقابة البحرية في الهند

بالعديد من أعمال االحتجاج وطالبوا 
بالدعم الوطني والدولي من أجل 
اإلفراج عن الطاقم. وأرسلوا آالف 
 MUIو NUSI العرائض تحت شعار

لرئيس الوزراء الهندي الدكتور 
مانموهان سينغ، الذي ضم دعمه 

للحملة، إلى جانب شركة الشحن 
الهندية، وزارة النقل البحري ووزارة 

الشؤون الخارجية.

 كنت سعيداً جدا لالنضمام إلى قادة 
الـNUSI، والـMUI وشركة الشحن 
الهندية SCI في الميناء الستقبال 

الناقلة ديش شانتي. وكنا فخورين بأن 
أفراد الطاقم بكامله تحت قيادة 

الكابتن شيما وقفوا بقوة معاً مثل 
صخرة وكانوا قادرين على حماية 

اعتزازهم بمهنتهم كبحارة، وصيانة 
كرامتهم الوطنية كهنود خالل هذه 

التجربة المضنية.
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ف�شح انتهاكات البحر الأ�شود 
في السنة الماضية، أمضى المخرج جيهان هازر وطاقم فيلمه أربعة أشهر من أجل عمل فيلم وثائقي لصالح ال�ITF عن 

معاناة البحارة الذين يعملون في البحر األسود. حيث لم يدر بخلدهم مطلقاً انهم سيشاهدون ما قد شاهدوا. 

عندما وافقت أنا وزمالئي في الفريق 
على قضاء أربعة أشهر في تصوير 

فيلم وثائقي عن حياة البحارة الذين 
يعملون في البحر األسود، كنا غير 
متأكدين من كمية الشواهد التي 

نتوقع أن نراها عن معاناتهم. 

كانت الفكرة من الفيلم الوثائقي هي 
أن ندعم حملة الـITF وصمة عار البحر 

األسود والتي تهدف لتحسين ظروف 
العمل والمعيشة في منطقة معروفة 

باستضافتها للكثير من السفن ذات 
الصالحية المنخفضة لإلبحار. وخالل 
الفترة التي قضيناها هنا قمنا بزيارة 

أكثر من 30 سفينة من تركيا وجورجيا 
وحضينا بالفرصة لمقابلة ما يقرب 

من 400 بحار. قمنا ايضاً بإجراء 
مقابالت مع العديد من المحامين، 

ومراقبي دولة الميناء، وقادة النقابات، 
والنشطاء. تعلمنا ما هي ظروف 

العمل الحقيقية للبحارة وعايشناها 
واكتشفنا الفرق الشاسع بين 

المعايير القياسية وبين الواقع في 
البحر األسود. 

 بطبيعة الحال، من أجل تحقيق 
أهدافنا، وضعنا بخطتنا زيارة السفن 

التي تكون دون المستوى المطلوب. 
ولكن يجب أن يقال أنه كان هناك 

الكثير من السفن لالختيار فيما بينها. 
حيث أنه ما ال يقل عن ثلث أسطول 

البحر األسود تتجاوز أعمار سفنه 
الـ30 سنة. ويعمل على العديد من 
هذه السفن، كما اكتشفنا الحقاً، 

بحارة يكافحون من أجل التأقلم مع 
الظروف المعيشية المروعة وغيرها 
من المشاكل الخطيرة. في الواقع، 

قامت النقابة التركية داد-دير بأخذنا 
خارج المنطقة لزيارة سفينة ذات 
معايير الئقة، وذلك ليبينوا لنا أن 

الحياة على متن السفن ليست دائما 
على هذه الدرجة من السوء. وفعالً كان 
األمر مزرياً مثل مقارنة زرائب الحيوانات 

مع القصور، ال بل أسوأ من ذلك. 

التوابيت العائمة
 في كل سفينة زرناها في البحر 

األسود، كان البحارة يعملون ويعيشون 
في ظروف أقل بكثير من المعايير 

العالمية. في الواقع معظم السفن 
تبدو وكأنها تنتمي إلى كومة خردة، 

وكانت تبدو لنا مثل التوابيت العائمة، 
وتعلمنا أن العمل في مثل هذه 

الظروف يمكن أن يكون قاتالً. 
سفينة فولغو بالت 199 هي أحد 

األمثلة على ذلك. في يوم 4 كانون االول 

2012 غرقت هذه السفينة التي بنيت 
في عام 1976 وترفع علم سانت كيتس 

ونيفيس في ظروف جوية عاصفة في 
البحر األسود قبالة سواحل سيلي، 
بالقرب من اسطنبول، بينما كانت 
تنقل الفحم من روسيا إلى ميناء 

أنطاليا التركي. نجا أربعة فقط من 
الطاقم المكون من 12 بحاراً )واحد من 

روسيا و 11 من اوكرانيا(. وإضافة إلى 
المأساة، انقلب أحد قوارب اإلنقاذ الذي 

ذهب لنجدة السفينة المنكوبة 
بسبب األمواج الضخمة؛ ونتيجة 

لذلك فقد القبطان وثالثة من افراد 
الطاقم. 

وبينما كان أقارب المتوفين يقومون 
بترتيبات الجنائز، صرحت السلطات: 

بأن على البحارة وداع بعضهم البعض 
قبل اإلبحار في هذه المنطقة حيث أن 

هذه هي طبيعة الحياة البحرية. 
بطبيعة الحال نحن ال نقبل هذا 
المنظور وال ينبغي أبدا ترخيص 

سفينة قديمة مثل هذه للعمل في 
مياه البحر األسود. الناس الذين 

يستخدمون البحارة ويرسلونهم في 
توابيت لكسب المال من ورائهم ال 

يمكن بأي حال أن يسموا أرباب عمل؛ 
بل هم قتلة. أما السلطات التي 

تسمح لهم بالعمل، والناس الذين 
يدعمون عملياتهم من خالل شركات 

في الخارج، والمفتشون الذين 
يتفقدون السفن ويسمحون لها 

باإلبحار، وأي مراقبين سلبيين آخرين، 
فجميعهم شركاء بالمسؤولية عن 

هذه المآسي تماماً مثل صاحب 
العمل. 

سمعنا الكثير عن حوادث بحرية مثل 
فولغو بالت 199، وهي حوادث يمكن 

الوقاية منها ولكنها تترك األسر 
مكلومة حتى من دون جثث تدفن أو 
مقابر تزار، حيث أن الجثث ال يمكن 

العثور عليها. وحتى عندما يكون هناك 
ناجين، فإن البحارة الذين يصابون 

بالعجز نتيجة إصاباتهم ال يتلقون أي 
دعم مالي، وليس لديهم ضمان 

اجتماعي وليس لهم الحق في الرعاية 
الطبية عندما ال يستطيعون العمل. 

وهناك القليل من تأمينات 
الشيخوخة، وبالتالي فقد رأينا بحارة 

في السبعينيات والثمانينيات من 
العمر يعملون على هذه السفن ذات 
المستوى المتدني. يتم التخلي عن 

البحارة وعن عائالتهم بسبب أنظمة 
غير عادلة. وتبقى الوكاالت الحكومية 

وغيرها من المؤسسات صامتة. 

"معظم السفن 
تبدو وكأنها 
تنتمي إلى 

كومة خردة - أنها 
تبدو بالنسبة لنا 

مثل التوابيت العائمة"
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لكن صالحية السفن لإلبحار ليست 
هي القضية الوحيدة بالنسبة للسفن 

ذات المعايير المتدنية.

المعدات التي عفا عليها الزمن 
والموجودة على متن هذه السفن 

القديمة تجبر البحارة على بذل المزيد 
من الجهد والعمل لساعات أطول 

إلبقائها قيد التشغيل. وأخيراً عندما 
يتم االنتهاء من العمل بعد عناء يوم 

طويل، فإن السكن ومرافق الترفيه 
الميئوس منها على متن السفينة 

تطرد أي رغبة في الراحة أو االسترخاء. 

تركوا ليجوعوا
 كان أول شيء يخبرنا به البحارة 

عندما نلتقيهم بأنهم لم يتمكنوا من 
الحصول على أجورهم في الوقت 

المحدد، أو على اإلطالق. لقد التقينا 
بحارة تركوا لمصيرهم حيث كانوا 

ينتظرون في يأس على متن السفينة 
على أمل الحصول على أجورهم 

المعلقة مع عدم وجود المياه 
الصالحة للشرب، وال حتى الغذاء 

النظيف أو حتى ما يكفي منه. 
كانت احدى السفن التي زرناها تدعى 

أتامان، حيث تنبه الـITF إلى محنة 
البحارة على متن هذه السفينة. وعند 

اقترابنا من السفينة، استطعنا أن ترى 
الفتة كانوا قد علقوها على جانب 

السفينة مكتوب عليها ساعدونا. لم 
يكن لدى هؤالء البحارة األوكرانيين 

والروس أي وقود، وال كهرباء، وال طعام أو 
ماء؛ وكانوا يحاولون البقاء على قيد 

الحياة على الصدقات التي تقدم لهم 
من السفن األخرى. ولم يكن 

باستطاعتهم العودة إلى أوطانهم. 
كانوا يقومون بالصيد من أجل البقاء 

على قيد الحياة ويطهون وجباتهم 
الهزيلة على نار كانوا يشعلونها في 
برميل. وكان من بينهم بحار يبلغ 77 

سنة من العمر، حيث كانت قدرته على 
تحمل مثل هذه الظروف تعتبر 

معجزة.

لم يكن للطاهي والذي كان قد تلقى 
نبأ وفاة أحد أفراد أسرته أية وسيلة 

للوصول إلى الجنازة. سلطات الميناء 
لم تكن تسمح للبحارة بالعودة إلى 

ديارهم خوفا من ترك السفينة من دون 
طاقم؛ وحتى أنهم لم يكونوا يصدرون 

لهم إذناً بالنزول إلى الشاطئ، خوفاً 
من فرار أحد البحارة. وكان األمر كما لو 

أن هؤالء الرجال أدينوا بجريمة ما. 
بالتأكيد كانوا يشعرون بأنهم سجناء. 

ولكن لحسن الحظ، كان الـITF قادراً 

على التدخل، وقام بمعالجة 
احتياجاتهم العاجلة وتم ارسالهم 

الى أوطانهم في نهاية المطاف. 

 ايضاً شاهدنا مناظر مماثلة على 
السفينة ميني ستار، الراسية بالقرب 

من هيركي، حيث بقي افراد الطاقم 
األوكراني والروسي المهجورين بدون أي 

مؤن لمدة ستة أشهر بانتظار دفع 
أجورهم وإعادتهم إلى اوطانهم. 

على سفينة أخرى، تم التخلى عنها 
في ميناء طرابزون، أخبرنا طاقم 

البحارة األذربيجاني، والتركي 
والجورجي واألوكراني بأنهم لم 

يحصلوا على رواتبهم لمدة خمسة 
أشهر، ولم يكونوا قادرين على تأمين 

المؤن األساسية بسبب ديون مشغل 
السفينة. وكان رئيس الميناء قد قدم 
لهم الطعام لفترة قصيرة ولكن هذا 

قد توقف اآلن. بفضل تدخل الـITF، تم 
حل المشكلة وحصول الطاقم على 

أجورهم المعلقة. 

 أسر البحارة في هذه الظروف قد 
تواجه الديون المتزايدة حينما يتم 

تأخير األجور أو إلغاؤها. وفي هذه 
الحالة فإنهم ال يستطيعون دفع إيجار 

المنزل أو إرسال أطفالهم إلى 

المدرسة. ونتيجة هذه الضغوط غالبا 
ما يحدث الطالق وتدمر هذه األسر. 

البحر األسود يجمع البحارة من 
جنسيات ولغات وأديان مختلفة 

لمواجهة مجموعة من المصائر 
المشتركة. البعض يموت، والبعض 

يناضل في ظروف قاتمة في كثير من 
األحيان لمجرد البقاء على قيد الحياة. 

السلطات ال تقوم بوظيفتها؛ فهم 
يسمحون لمالك السفن المتهورين 

بالعمل، ويخفقون في تفتيش السفن 
ويتركون البحارة ليغرقوا أو يموتوا 

جوعا. يبدوا أن الحكومات غير مهتمة 
في مشاكل البحارة؛ ويتركون البحارة 

وحيدون يدبرون أمورهم. ما نأمل به من 
وراء هذا الفيلم هو أن يسمع العالم 

صرخات البحارة من البحر األسود. 
ونحن نهدي جهدنا في هذا الفيلم 

الوثائقي إلى مئات البحارة الذين 
حاولوا أن يكسبوا عيشهم في البحر 

األسود، وتوفوا في ظروف رهيبة. 

جيهان هازر، هو صانع الفيلم ومدير 
شركة تورزم باسم بلزمتيك المحدودة، 

والتي أنتجت فيلم كارادينيز )البحر 
األسود(. الفيلم الوثائقي سوف يعرض 
في كونجرس الـITF في صوفيا، بلغاريا 

في آب عام 2014. 

طاقم سفينة ميني ستار
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عندما تم تبني اتفاقية العمل 
البحري لعام MLC( 2006( في شباط 
2006 كان هناك الكثير من المغاالة 

بشأنها في المجتمع البحري. حيث 
تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومات 

ومالك السفن والبحارة والنقابات 
التي لها الحق في تنظيم ظروف 

العمل والمعيشة والعمل على ما 
ينبغي أن تكون عليه المعايير الدنيا.

ولقد مضت ساعات طويلة في 
مناقشة لغة مقبولة تضمن بأن 

االتفاقية تحتوي ما يكفي من 
التنازالت ليتم التصديق عليها على 

نطاق واسع، فضال عن توفير بنود 
التشاور بين مالك السفن وممثلي 

البحارة حيث تدعو الحاجة، باإلضافة 
إلى آليات التنفيذ القوية.

 بدأ التصديق بداية جيدة حيث صدقت 
االتفاقية معظم دول اعالم المواءمة 

الرئيسية. ثم تباطأ كل شيء. وامتدت 
اآلمال بالتصديق على االتفاقية من 

خمس سنوات إلى سبع سنوات ويرجع 
ذلك إلى حد كبير لتغير أولويات 

الحكومات باإلضافة إلى االنكماش 
االقتصادي. 

اآلن وبعد أن أصبحت اتفاقية العمل 
البحري MLC نافذة، ماذا يمكن أن 
يكون الحكم عليها؟ هل هي أداة 

فعالة أم مجرد طبقة أخرى من 
البيروقراطية؟ اذا حكمنا عليها من 

خالل اعتبارات مفتشي الـITF، فإنه 
سوف يكون هناك العديد من النواحي 
اإليجابية مقابل عدد قليل من خيبات 

األمل. 

على الجانب االيجابي، اصبح ضباط 
رقابة دولة الميناء يتدخلون في حاالت 
عقود المراوغة، وسجالت المحاسبة 

المزدوجة كما أنهم تدخلوا في قضية 
  P&I نادي الحماية والتعويض

وتغطيته لتكاليف إعادة الطاقم 
المهجور في إيطاليا، كل هذه األشياء 
لم نكن نسمع بها سابقاً قبل اتفاقية 

الـ MLC. واصبحنا نشهد أيضا ردوداً 
على شكاوى البحارة من قبل دول 

العلم، بغض النظر عما إذا كانت هذه 

الردود تتحول إلى إجراءات هادفة أم ال. 
على الجانب السلبي يبدو أن هناك 

الكثير من شهادات الـMLC - العديد 
منها صادر عن جمعيات تصنيف 

حسنة السمعة - تنتشر بين السفن 
التي ال تزال بعيدة عن التوافق مع 

المعايير. 

سوف تستغرق االتفاقية بعض الوقت 
حتى يتم تطبيقها بشكل كامل من 
الناحية العملية، لكن من الواضح أن 
هناك تحوالً يحدث. واألمر متروك لنا 

جميعا للتأكد من أنه سوف يكون 
لالتفاقية أكبر قدر من التأثير على 

البحارة في جميع أنحاء العالم. 

 

اتفاقية العمل 
البحري:

هل كل �شيء 
على ما يرام؟

 اتفاقية العمل البحري لعام MLC( 2006( دخلت أخيرا حيز التنفيذ في أغسطس 2013.
فهل ستبرهن على أنها أداة مفيدة، هكذا تتسائل كاتي هيجنبوتوم من العمليات البحرية.
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في أغسطس 2013 تم التوصل إلى 
انجاز ركيزة ومعلم رئيسي في عالم 

الشحن، وذلك مع تصديق اتفاقية 
العمل البحري التي طال انتظارها. 
استغرق األمر قدرا كبيرا من الوقت 

والجهد للوصول إلى هذا، حتى أنني 
تساءلت في بعض األحيان عما إذا كان 
التصديق سيحدث فعال. ولكنه حدث 

بالفعل، وها هي االتفاقية نافذة 
المفعول، وفي رأيي أنه بالفعل لها 

تأثير إيجابي على ظروف عمل 
ومعيشة البحارة في العالم.

ينبغي أال نخطئ إذا قلنا بأن اتفاقية 
الـMLC هي نقطة انطالق ممتازة 

لتحسين معيشة وظروف عمل 
البحارة، والتي تعتبر اآلن بمثابة 

الحقوق األساسية للبحارة، وهي 
مشابهة لتلك الحقوق األساسية 

المنصوص عليها في تشريعات بعض 
االتفاقيات االخرى مثل اتفاقية حماية 
األرواح في البحر SOLAS  والمعاهدة 

الدولية لمنع التلوث من السفن 
MARPOL. وأحد نقاط القوة الرئيسية 
في اتفاقية الـMLC تكمن في مرونتها 

- حيث أنها تسمح لدولة العلم من 
تحقيق الشروط من خالل وسائل قد 

تكون مختلفة عن تلك التي وردت في 
االتفاقية طالما أنها تعطي نفس 

النتائج أو ما يعادلها - وكذلك تكمن 
في آليات االمتثال واإلنفاذ. إنها تتطلب 

من مالك السفينة أن يكون مرئياً وأن 
يمنح البحارة صوتاً قوياً من خالل 

تأمينهم بإجراءات تشاكي معترف بها.

ربما تكون االتفاقية ليست مثالية، 
ويتم الترويج لها على أنها تقدم 

أرضية متكافئة لكل من مالك السفن 
وميثاق حقوق للبحارة. ومع ذلك، فإنها 

تعتمد على القوانين والتشريعات 
الوطنية لتنفيذها، وهذا يمكن أن يؤدي 

إلى درجة من التباين في المتطلبات 
واالشتراطات ما بين دولة علم ودولة 

علم أخرى. في رأيي، هناك إمكانية 
لمالك السفن بأن يستبدلوا دولة علم 

بدولة علم أخرى، وهذا يؤدي إلى خفض 
المعايير. ولكن عليهم أال ينسوا: بأن 

الهدف من اتفاقية الـMLC هو رفع 
المعايير، وليس خفضها.

بطبيعة الحال، كوني مفتش، لم يكن 
لي أي دور في تطوير هذه التشريعات؛ 

ولكن دوري هو فقط في المساعدة في 
تنفيذها من خالل قيامي بإجراء 

تفتيشات الـMLC بفعالية وكفاءة. 
وهذه كانت بالنسبة لي أكبر تجربة 

مثيرة لالهتمام والتحدي حتى اآلن، ألن 
المفتشين غالباً ما يبدأون دائما 

بصفحة بيضاء.  

نهج جديد لعمليات التفتيش 
 MLCغالبا ما ينظر إلى اتفاقية الـ

على أنها قالب واحد يناسب جميع 
االتفاقيات. ولكن األمر ليس كذلك. 

انها مناسبة بشكل جيد لسفن 
الحاويات والناقالت وسفن البضائع 

العامة، ولكن قد تبرز المشاكل 
للضوء عند تطبيق الـMLC على بعض 

السفن مثل قوارب العمل وسفن 
القطر. وقد يتطلب هذا قدرا كبيرا من 
التفكير المهني لحل تلك المشاكل - 

والتي، حسب تجربتي على األقل، 
تتعلق بوجه عام بمسكن الطاقم. 

هذا هو المكان الذي يتحقق فيه 
تكافؤ الفرص، مما يتيح مجاال 

للتفاوض حول أصعب الشروط طالما 
أن النتيجة تصب في مصلحة البحارة 
كما تتطلب االتفاقية. وخير مثال على 

هذا األمر هو سكن طواقم اليخوت 
التجارية الكبيرة. حيث أنه على هذه 
السفن، والتي عادة ما تكون أقل من 

3000 طن اجمالي، يكون من الصعب 
تطبيق متطلبات المساحة األرضية 
بالنسبة ألماكن سكن البحارة دون 
المساس بسكن الضيوف )الركاب(. 

لذا اتفقنا على أن المساحة األرضية 
يمكن تخفيضها شريطة أن يتم توفير 

مرافق داخلية. 

وغالبا ما يكون هناك حاجة للتشاور 
والحوار مع الشركاء االجتماعيين 

)مالك السفن ومنظمات البحارة( 
عندما يتعلق األمر بتعريف 

مصطلحاتنا. قد يبدو هذا غريبا، لكنه 
ليس من السهل دائما تعريف ما هو 

المقصود بكلمة البحار أو مالك 
السفينة في حاالت معينة، وهي 

نقطة انطالق حاسمة لالتفاق على 
تحديد الحقوق والمسؤوليات لكل 

منهما. قد نحتاج إلى اعادة النظر في 
مصطلحات أخرى أيضا - الكثير يمكن 

أن يتوقف على كيفية تفسيرنا لهذه 
المصطلحات. قد يستغرق األمر وقتا 

طويال إليجاد حلول لهذه القضايا 
ولكن تبقى عالقة العمل الجيدة مع 

الشركاء االجتماعيين أمراً حيوياً. 

الحوار الصادق والواقعي 
كوني عملت مراقبا في وكالة خفر 

السواحل، فقد اضطلعت بجميع أنواع 
االستقصاءات وعمليات التفتيش 

 MLCوالتدقيق. في رأيي تتطلب الـ
نهجا مختلفا قليال. حيث أننا نتعامل 

مع بعض القضايا الحساسة جدا، 
واألجور واحدة منها، ونحن بحاجة إلى 

أن نكون على علم بذلك. البحارة 
يصبحون عصبيين عندما يتحدثون مع 

مفتش من دولة العلم أو مع منظمة 
معروفة. وقد كنت أنا شخصياً كذلك 

عندما كنت أعمل في البحر. 
المفتشون هم أناس عاديون ولقد 

حاولت دائما أن اضع البحارة في جو 
من الراحة عندما كنت أتحدث معهم. 
أحيانا يشعر البحارة بمزيد من الراحة 

إذا كانوا في مجموعة وليس لوحدهم. 
شيء واحد كنت دائما أطلبه منهم 
وهو أن يكونوا صادقين وال يعطوني 

الجواب الذي يعتقدون أنني أريد 
سماعه.

الشيء المضحك هو أنه في بداية 
التفتيش يكون الناس قلقين جدا منا. 
ولكن بعد اليوم األول، وبعدما تنتشر 

االحاديث، يقترب مني عادة بعض 
البحارة ويسألون اذا ما كان بإمكانهم 

الحديث معي. وحتى أنني أتلقى 

مالحظات من البحارة بدون اسماء 
تدس لي من تحت عقب باب 

مقصورتي. وهنا ال بد من رسالة 
تحذير؛ إذا لم نكن حذرين فإن تفتيش 

الـMLC يمكن أن تصبح بسهولة تامة 
جلسة تذمر للبحارة. ودعونا نواجه 

األمر البحارة هم دائما جيدون في 
الشكوى والتذمر حول ثالثة اشياء 

)الطعام، والبريد والمال(. وتبقى 
وظيفتنا هنا هي فقط لتنفيذ اتفاقية 
الـMLC وليست للتفاوض حول زيادات 

الرواتب للبحارة. 

ومن المدهش مقدار ما يتكشف من 
األمور عندما تتحدث مع البحارة: 

نوعية الغذاء السيئة، عدم كفاية 
معدات السالمة، وانتهاكات  التفاقيات 

الرواتب. كل هذه األمور تتعارض مع 
اتفاقية الـMLC، ولكن مع ظهور 

االتفاقية وتطبيق أحكامها، فقد تم 
القضاء على العديد من هذه 

الممارسات السيئة. 

وهناك أوضاع غير مرضية أخرى 
تتطلب المزيد من التحقيق بشأن 
مطابقتها ألحكام االتفاقية. على 

سبيل المثال، بالنسبة للسفن التي 
تعمل على الساحل، والتي تتردد 

بشكل متكرر على الميناء وتكون 
رحالتها البحرية قصيرة، فإنه يكون 

لهذا تأثير على ساعات العمل 
واالستراحة. وقد حددت عمليات 
التفتيش MLC أنه في ظل هذه 

الظروف يكون البحارة غير قادرين على 
أخذ الراحة الكافية. مرة أخرى، قد أدى 
تطبيق أحكام االتفاقية إلى زيادة عدد 
البحارة على متن السفن العاملة في 

هذه الرحالت القصيرة. هذه ليست 
سوى أمثلة قليلة لألثر اإليجابي الذي 

 .MLCاحدثته اتفاقية الـ

  

 MLC كيف يمكن اأن تكون مفت�ص
اتفاقية ال�MLC غيرت دور مفتشي دولة العلم والميناء، ومنحهم مسؤوليات جديدة لحفظ االنظمة المتعلقة بظروف 

عمل ومعيشة البحارة - ولكن هناك الكثير من التغييرات يجب أن يتم انجازها بهذا الصدد، وهذا ما يعتقده نيل 
أتكينسون، وهو مراقب بحري في وكالة خفر السواحل البحرية في المملكة المتحدة 

“في أغسطس 2013 تم انجاز ركيزة اساسية في عالم الشحن، وذلك عند تصديق اتفاقية 
العمل البحري التي طال انتظارها. ”
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تحويل الأقوال اإلى اأفعال 
بعد يومين فقط من بدء تنفيذ اتفاقية العمل البحري تم استخدام قوتها في  تأمين أحد طواقم السفن بأجورهم 

المتأخرة وعقود الئقة كانوا قد حرموا منها. هذا كما ورد بتقرير بيت الهاي، منسق ال�ITF بكندا

في 22 أغسطس 2013 شاهدنا أول 
احتجاز في العالم لسفينة يجري 

وفقا ألحكام اتفاقية العمل البحري. 
احتجزت السفينة هيدرا ووريار من 
قبل رقابة دولة ميناء التابعة لوزارة 

النقل الكندية، مدينة سيتزيل، 
بسبب عدم دفع األجور، وعقود 

العمل غير القانونية، وانتهاكات 
شهادة نظام إدارة السالمة. ولم يرفع 

هذا الحجز إال بعد أن تلقى الطاقم 
كل أجورهم المتأخرة وتعديل عقود 
عملهم لتعكس الشروط والظروف 

المالئمة للعمالة.

بطبيعة الحال، منذ االزل والبحارة 
يواجهون صعوبات هائلة على متن 

سفنهم. العديد من أصحاب السفن 
ال يؤمنون البحارة بالرعاية الطبية 

المناسبة، والتغذية، والظروف 
الصحية، أو االعادة إلى الوطن في 

نهاية فترة العمل. عدم دفع األجور أو 
العمل اإلضافي وغيرها من التجاوزات 

الظالمة ما زالت تحدث بشكل 
 ITFمنتظم. هذا هو السبب في أن الـ
والنقابات المنتسبة له، بما في ذلك 
نقابتي، يقفون دائما متضامنين مع 
البحارة ومع حملة أعالم المواءمة. 

هدفنا هو التأكد من أن مالك السفن 
يقومون بالوفاء بالتزاماتهم، ويقومون 
بتحسين ظروف العمل للبحارة الذين 

يشكلون العنصر الحيوي لالقتصاد 
العالمي.

قضية السفينة هيدرا ووريار هي احدى 
القضايا التي اختار فيها مالك 

السفينة أن يغطي العاملين لديه 
باتفاقية مفاوضة جماعية، ولكنه في 

نفس الوقت كان يريد تجاهلها وأن 
يدفع للبحارة أقل من االتفاق 

المطلوب. عالوة على ذلك فقد جعل 
البحارة يوقعون على عقود عمل بأجور 
أقل من المنصوص عليها في االتفاق 

الجماعي. 

في بداية شهر أغسطس، وقبل بدء 
تنفيذ اتفاقية الـMLC، أدرك سفين 

هيمي، مفتش الـITF في ألمانيا، هذا 
االمر مبكراً وبدأ في اتخاذ الخطوات 

الالزمة لتأمين الرواتب المتأخرة ألفراد 
الطاقم. ولكن السفينة أبحرت إلى 

سيتزيل قبل أن يتم تسوية األمر. 
وحينما كانت السفينة تعبر المحيط 

األطلسي، دخلت االتفاقية في حيز 
التنفيذ. وحتى قبل وصولها إلى 

الميناء اتصلنا برقابة دولة الميناء في 
كندا إلطالعهم على الوضع. وعندما 

جاءت السفينة إلى الميناء، تم 
التحقيق معها وتقرر أنها لم تكن 

تمتثل ألحكام الـMLC؛ كانت هناك 
انتهاكات خطيرة بما يكفي للقيام 

باحتجازها حتى يتم تصحيح أوجه 
القصور فيها. 

لم تأخذ المسألة وقتا طويال حتى قام 
اصحاب السفينة بإصالح األمور- تم 
صرف األجور المتأخرة )حوالي 65000 

دوالر امريكي(، باإلضافة إلى تعديل 
عقود العمل. 

اتفاقية الـMLC لعام 2006 هي أداة 
قوية وجديدة لممثلي عمالة البحارة 

لتطبيق الظروف الالئقة على متن 
السفن الدولية. وقد استطعت أن 
استخدم هذه األداة بالفعل إلقناع 
مالك سفينة أخرى بالتعاون معي 

إلصالح مشاكل مماثلة أو مواجهة 
تفتيش العمالة الكامل من قبل رقابة 
دولة الميناء هنا في فانكوفر. وهذا هو 

بالفعل المقصود من االتفاقية: 
مراقبة ظروف العمل للبحارة بسرعة 

وفعالية، وتصحيح أية مشاكل تحدث 
بشكل فوري. 

"بطبيعة الحال، 

منذ االزل والبحارة 

يواجهون صعوبات 

هائلة على متن 

سفنهم. العديد 

من أصحاب 

السفن ال يؤمنون 

البحارة بالرعاية 

الطبية المناسبة، 

والتغذية، والظروف 

الصحية، أو االعادة 

إلى الوطن في 

نهاية فترة 

العمل".

ف رويلز
صورة من قبل دي

ال
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احتجزت في الدنمارك
مفتش ال�ITF مورتن باخ يقدم تقريرا حول أول سفينة يتم احتجازها في الموانئ الدنماركية النتهاكها قواعد 

MLC�اتفاقية ال

في يوم 2 أيلول من العام 2013، قمت 
بزيارة السفينة اتالنتيك كاريار والتي 
ترفع علم ليبيريا في ميناء ايسبيرج، 

وذلك بعد أن تلقيت اتصاال من 
الضابط المسؤول قبل وصولها. 

على متن السفينة لم أجد اتفاقيات 
عمل ألفراد الطاقم الـ18، ومعظمهم 

من الكروات، باإلضافة إلى عدم وجود 
اتفاقية ITF. وقد سبق لي أن اتصلت 

مع مالك السفينة بهذا الصدد، حيث 
أن السفينة ترسو بانتظام في الموانئ 

الدانماركية، ولكنهم لم يستجيبوا 
لي مطلقا. لقد كان القبطان 

)األلماني( متعجرفاً وعنيداً؛ حيث أنه 
رفض الحديث مع الـITF وحث بقية 

افراد الطاقم على أن يحذو حذوه. 

وقد وضحت له تماماً بأن السفينة لم 
تمتثل التفاقية العمل البحري 

الجديدة، والتي تضمن الحد األدنى من 
الحقوق للبحارة على جميع السفن 
بغض النظر عن العلم الذي ترفعه. 

والقواعد الجديدة يقوم على تنفيذها 

مفتشي دولة الميناء، وفي حالتنا هذه 
فإن السلطة البحرية الدنماركية هي 

المعنية بذلك. 

ووفقا لقواعد اتفاقية الـMLC، فإن أي 
شخص )بما في ذلك أفراد الطاقم، 
عمال الرصيف، والمنظمات، وحتى 
رجال الدين في الميناء( يكون على 
اطالع حول األمور التي ال تتفق مع 

االتفاقية فإنه يستطيع أن يبلغ عن 
 .)PSC( هذه األمور لرقابة دولة الميناء

بعد ذلك يكون من واجب السلطة 
البحرية الصعود على متن السفينة 
المعنية لدراسة الظروف وربما تقرر 

بعد ذلك احتجازها. 

 بعد زيارة الـPSC والقيام بالتفتيش، 
تم احتجاز السفينة في ميناء 

ايسبيرج لمدة 24 ساعة من قبل 
السلطة البحرية، حتى يتم إعداد 

عقود التوظيف الجديدة والموافقة 
عليها. 

 وكان هذا اإلجراء هو أول تفتيش يجري 
في الدنمارك ويؤدي إلى احتجاز سفينة 

 .MLCنتيجة النتهاكاتها التفاقية الـ

 لحسن الحظ، سعى معظم أصحاب 
السفن ألن تكون سفنهم معتمدة 

بشهادات الـMLC بحيث تلبي الشروط 
المنصوص عليها في االتفاقية، ولكن 

ال يزال هناك عدد كبير من أصحاب 
السفن الذين ال يمتثلون للقواعد. 

وهذا ينطبق على العديد من السفن 
التي ترفع أعالم المواءمة. 

وفيما يتعلق بما يعنينا كـITF في 
الدنمارك، فليس هناك شك في أن 

مالك السفن الذين ال يمتثلون للقواعد 
سنقوم باإلبالغ عنهم وسوف نتابع 

ونتأكد من أن السلطات الدنماركية 
تلتزم بمسؤولياتها في هذا الصدد. 

 MLCوتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية الـ
ال تعني أن السفن يجب أن توقع أو 

تكون مغطاة باتفاقات الـITF أو غيرها 
من االتفاقات. ولكن الـITF يطالب 
وسيواصل العمل لضمان أن مالك 

السفن والسفن التي ترفع أعالم 
المواءمة سوف تقوم بتوقيع اتفاقيات 

الـITF، وذلك لضمان أن تكون األجور 
والظروف الئقة للطواقم، إذا ما كانوا 

يرغبون في الرسو في الموانئ 
الدنماركية.

ينبغي أن ال يكون هناك شك في    
ذلك.  

"بعد التفتيش 

الذي اجرته رقابة 

دولة الميناء، تم 

احتجاز السفينة 

في ميناء ايسبيرج 

لمدة 24 ساعة من 

قبل السلطة 

البحرية، حتى يتم 

إعداد عقود 

التوظيف الجديدة 

والموافقة عليها."

تحت اتفاقية ال�MLC، سوف يكون لديك الحق في: 
بيئة عمل آمنة ومأمونة   •

الشروط العادلة للتوظيف   •
ظروف عمل ومعيشة الئقة  •

الحماية االجتماعية - الحصول على الرعاية الطبية، والحماية الصحية،   •
والرعاية االجتماعية 

حرية تكوين الجمعيات - االنضمام إلى النقابات العمالية التي تختارها  •
أن تقوم نقابتك بالتفاوض بالنيابة عنك بخصوص اتفاقية المفاوضة   •

.)CBA( الجماعية
 

 إذا لم يتم احترام حقوقك: 
يمكنك تقديم شكوى وأنت على متن السفينة للضابط األقدم، أو القبطان   •

أو مالك السفينة، أو دولة العلم. 
إذا كانت المشكلة مع مالك السفينة، يمكنك أيضا رفع شكواك إلى دولة   •

العلم أو دولة الميناء. 
إذا قمت بتقديم شكوى على متن السفينة، فلك الحق في أن يرافقك بحار   •

من زمالئك أو ممثل عنك - حتى ال يعتدى عليك بسبب الشكوى. 
 / )PSC( يمكنك أيضا تقديم شكوى إلى ضابط إلى رقابة دولة الميناء  •

مفتش العمالة. 
ليس عليك أن تقدم الشكوى مباشرة - يمكن لشخص آخر )مثل مفتش   •

الـ ITF أو أحد موظفي الرعاية االجتماعية( يقدم الشكوى نيابة عنك.

 لمعرفة المزيد عن اتفاقية العمل البحري قم بزيارة:
www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm 

في لمحة: ميثاق حقوق البحارة
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تشير التقارير األخيرة إلى 
أن هجمات القراصنة في 
خليج غينيا قد تجاوزت 
اآلن تلك الهجمات التي 

تحدث في المنطقة 
المحيطة بالصومال 

وخليج عدن سيئة 
السمعة، والتي كانت 

محوراً للدوريات الدولية 
المستمرة. ومع ذلك، فإنه 
من الواضح أآلن بأن المياه 
المحيطة بجانبي القارة 

االفريقية سوف تبقى 
منطقة خطرة بالنسبة 

للسفن التجارية 
وطواقمها.

القر�شنة: 
من �شرق 

اأفريقيا 
اإلى غربها

الصومال
الهجمات على البحارة: أقل 
ولكن ما تزال اعدادها كبيرة 
البحارة الذين يعملون في البحار 

المحيطة بالصومال وخليج عدن 
يمكنهم أن ينعموا ببعض الراحة 

نتيجة االنخفاضات األخيرة في 
مستوى نشاط القراصنة في هذه 

المنطقة إلى حد كبير وذلك بفضل 
وجود القوات البحرية الدولية. ومع 

ذلك، ال يزال هناك تهديد حقيقي كبير 
في المنطقة. 

ما بين 1 كانون الثاني وحتى نهاية 
حزيران 2013 سجل المكتب البحري 

الدولي ثمانية حوادث من قبل قراصنة 
صوماليين، بينها حادثتي خطف 
ومحاولة ثالثة حاولت اختطاف 

سفينة ولكن تم التخلي عنها من 
قبل القراصنة عندما نفذ الوقود 

والمواد الغذائية منها. تم اإلبالغ عن 

احتجاز ما مجموعه 34 بحاراً كرهائن 
في تلك الفترة. 

في عام 2012، كان هناك 851 بحاراً 
على متن السفن التي تعرضت 

للهجوم من قبل القراصنة 
الصوماليين باستخدام األسلحة 

النارية، وتم اخذ 349 من هؤالء البحارة 
كرهائن. 

تهديد مستمر: حقائق أساسية 
استخدام "السفن األم" النطالق   •

الهجمات مكن القراصنة من توسيع 
نفوذهم وانتشارهم. 

امتدت الهجمات إلى ما وراء سواحل   •
كينيا وتنزانيا وسيشيل ومدغشقر 
وموزمبيق، والمحيط الهندي، وبحر 

العرب، وحول خليج عمان وقبالة 
الساحل الغربي للهند وجزر 

المالديف الغربية. 
القراصنة الصوماليون ذوي الموارد   •

األفضل قادرون على تقييم مستوى 

الدفاع على متن السفن التي 
يقتربون منها. 

حتى نهاية حزيران عام 2013، كان   •
القراصنة الصوماليين يحتجزون 57 
من الطواقم من جنسيات مختلفة 

على متن اربعة سفن للحصول على 
فدية. 

يوجد 11 بحاراً محتجزين على   •
اليابسة، سبعة من هؤالء البحارة ما 

زالوا محتجزين منذ أيلول 2010، 
وأربعة منذ نيسان 2010. 

كان متوسط االحتجاز لما يقرب من   •
600 بحار أخذوا كرهائن من قبل 

قراصنة صوماليين في عام 2012 
حوالي 11 شهرا. 

 

التقدم الذي أحرز مؤخرا للحد من 
الهجمات 

 يرجع االنخفاض في عدد الهجمات 
إلى زيادة العمل العسكري ضد الزوارق 

المشتبه بها، وكذلك يرجع إلى 
عمليات مكافحة القرصنة على 

اليابسة، وإلى زيادة استخدام الحراسة 
المسلحة على متن السفن. 

وقد لعبت القوات البحرية دورا حيويا. 
السفينتان المخطوفتان في النصف 

األول من عام 2013 تم استعادتهما من 
خالل اجراءات القوات البحرية قبل أن 

يتمكن القراصنة من أخذ السفن الى 
الصومال. 

ازدياد العنف بازدياد القبضة 
األمنية 

الهجمات األخيرة قبالة السواحل 
الصومالية كانت السبب وراء الكثير 

من الدعوات إلعادة النظر في األمن من 
قبل مالكي السفن، حيث ظهر أن 
القراصنة أصبحوا أكثر استعدادا 

لالنخراط في معارك حقيقية 
باألسلحة النارية مع السفن التي 

يستهدفونها. 



www.itfseafarers.org +44 )0(20 7940 9285 :ITF�هاتف مساعدة بحارة ال

17 القرصنة

إنقاذ طاقم ايسبيرغ بعد محنة 
استمرت أسبوعين 

قبل عيد الميالد من عام 2012 بقليل 
تم اطالق سراح افراد طاقم السفينة 

ايسبيرغ بعد معركة استمرت 13 يوم. 
وبحلول ذلك الوقت، كان أحد البحارة 
قد انتحر واضحى بحار آخر في عداد 
المفقودين. البحارة الناجون بحاجة 
إلى الدعم النفسي والعالج الطبي، 

والضابط المسؤول تمزقت أذنيه، واحد 
افراد الطاقم بحاجة إلى جراحة في 

العمود الفقري بسبب سوء المعاملة.

اعتقال كبير الفم في عملية 
سرية بلجيكية 

تم القبض على زعيم القراصنة 
الصومالي في عملية تضليل سرية 

في بروكسل في أكتوبر 2013 بعد أن 
قبل دعوة من عمالء سريين متنكرين 
في مهمة صانعي أفالم يريدون عمل 

فيلم وثائقي عن مغامراته.

اعتقل محمد عبدي حسن، والذي كان 
يعرف باسم "أفويني"، أو كبير الفم، 

عند وصوله إلى مطار بروكسل مع 
مشتبه به آخر يدعى محمد ما، أو 

"تيسي". وقد وصف حسن من قبل 
صحيفة نيويورك تايمز بأنه قد صنع 

التطور في مجال القرصنة، ورفع رأس 
المال االستثماري لالكتتاب في 

شركته المبتدئة في وول ستريت. 
تيسي، الذي يشتبه في أنه قدم الدعم 

ألعمال حسن التجارية، هو حاكم 
سابق للمناطق الصومالية هيمان 

وهيب. 

ويشتبه بأن محمد عبدي حسن هو 

المسؤول عن سلسلة من عمليات 
الخطف تمت في الفترة من 2008 

حتى نهاية 2012، بما في ذلك 
االستيالء على السفينة البلجيكية 

بومبي، والسفينة األوكرانية فاينا التي 
كانت تحمل شحنة اسلحة وناقلة 

النفط السعودية العمالقة سيريوس 
ستار والتي كانت تحمل مليوني برميل 

من النفط الخام، وقد تم اطالق 
سراحها بعد دفع رسوم فدية قدرها 6 

مليون دوالر امريكي.

ويعتقد أن شبكات القرصنة 
الصومالية تتغلغل في مستويات 

عالية من موظفي الحكومة 
والسلطات الرسمية العسكرية. وقال 

ممثلو االدعاء بأنهم قرروا إشراك 
عمالء سريين من بلجيكيا بعد أن 

أصبح واضحا بأن مذكرة اعتقال دولية 
لن تكون ناجحة في القبض على هؤالء 

الرجال.

غرب افريقيا تهديد متزايد
نمت القرصنة في جميع أنحاء غرب 

أفريقيا إلى حد أنها تفوقت على 
القرصنة الصومالية. في عام 2012، 

هوجم 966 بحاراً في المياه الغرب 
أفريقية، مقارنة مع 851 قبالة 

السواحل الصومالية.

وتصاعدت المشكلة في خليج غينيا، 
مع زيادة العنف، واستطاع القراصنة 

من مد نطاق نشاطهم إلى ما هو أبعد 
من سواحل بلدان غرب أفريقيا.

األرقام تروي قصة مثيرة للقلق
في عام 2012 أفاد المكتب البحري 

الدولي بوقوع 58 من المحاوالت 
والهجمات الفعلية حول خليج غينيا، 

وبزيادة قدرها 48 عن عام 2011. 
وتمخضت هذه الهجمات عن 10 

عمليات خطف مع احتجاز 207 من 
أفراد الطواقم كرهائن؛ خمسة منهم 

قتلوا في وقت الحق. كما تميزت 37 
على األقل من هذه الهجمات الـ58 في 
عام 2012 باستخدام األسلحة النارية.

في األشهر الستة األولى فقط من عام 
2013 وحده، حدثت هناك 31 محاولة 

وهجمة فعلية على السفن التجارية. 
قتل احد البحارة في حادث مأساوي 

اثناء تبادل إلطالق النار وذلك عندما قام 
الحرس بصد هجوم في الغوس، 

نيجيريا، على الناقلة بايكسيس ديلتا. 
وكانت هذه أول حالة يقتل فيها أحد 

أفراد الطاقم على متن سفينة يتواجد 
عليها حراس مسلحين.

روابط مع النفط
يعتقد العديد من الشخصيات الرائدة 

في صناعة نقل النفط بأن تواطؤ 
السلطات في نيجيريا قد جعل بعض 

الشحنات المسروقة من الناقالت 
ينتهى بها المطاف في محطات 

الوقود في نيجيريا، والتي غالبا ما 
كانت تخضع للتزويد المتفاوت. وذكرت 

صحيفة فاينانشال تايمز أن سرقة 
النفط نمت لتصبح تجارة واسعة 

ومربحة وعلى اتصال بمسؤولين على 
مستوى عالي وأفراد من األمن في 

نيجيريا.

لقد تزامنت الزيادة في سرقة النفط 
من سفن نقل الوقود مع االرتفاع في 

عدد عمليات الخطف للحصول على 
فدية. حيث يتم أخذ الرهائن عادة أثناء 
عملية سرقة  النفط، والتي يمكن أن 

تستمر لعدة ايام حيث يتم أخذ 
السفينة المقرصنة إلى سفينة اخرى 
يسيطر عليها القراصنة في حين يتم 
نقل الوقود وأخذه إلى أماكن أخرى من 

أجل بيعه.

الجهود المبذولة للحد من 
الهجمات

زادت البحرية النيجيرية وجودها 
بشكل ملحوظ في البحر، وكثفت 

جهودها لمواجهة القراصنة. في 
أغسطس 2013 قتلت البحرية  18 من 

القراصنة في سلسلة من المعارك 
وقبضت على خمسة منهم.

هناك أيضا مدونة جديدة لقواعد 
السلوك تتعلق بقمع القرصنة 
والسطو المسلح ضد السفن، 

والنشاط البحري غير المشروع في 
منطقة غرب ووسط أفريقيا  تم 

توقيعها في حزيران 2013.

رغم أن نيجيريا هي الدولة الوحيدة 
التي تمتلك فرقاطة، وطراد وقدرة على 

المراقبة الجوية. إال أن القراصنة 
استطاعوا سابقا من تطوير 

أساليبهم لتحقيق النجاح. وبالتالي، 
فإن الدول األخرى المجاورة لنيجيريا 

هي أكثر ضعفا، ولديها قدرة محدودة 
على حماية مياهها الساحلية. 

ال بد لدول المنطقة من تبني نهج 
تعاوني، وإال فإن القراصنة على األرجح 

سوف يستمرون بتحقيق النجاح. 

هناك أنواع مختلفة من الجرائم البحرية في غرب أفريقيا، ولكن اثنتان فقط   .1
يمكن أن تعتبران قرصنة - الخطف من اجل سرقة البضائع والخطف مقابل 

الفدية.

الخطف لسرقة البضائع يتركز تقليديا في خليج بنين )خاصة في مناطق   .2
الغوس/ كوتونو / لومي( ولكن هناك دالئل على انه يمتد الى الغرب والى 

الجنوب الشرقي. 

الخطف مقابل الفدية يتركز تقليديا في خليج بوني، وإلى الجنوب من   .3
منطقة دلتا النيجر. ومع ذلك، فإن بعض المناطق األخرى قبالة الكاميرون، 

قد شهدت عمليات اختطاف بحرية. 

الخطف مقابل الفدية كان قد سبق كل من عمليات الخطف لسرقة   .4 
البضائع )من كانون االول 2010 فصاعدا( وسبق االرتفاع المضطرد في أعمال 

القرصنة الصومالية )من نهاية عام 2007 فصاعدا(. وهو يعد شكالً أقل 
تطوراً من اشكال القرصنة، والذي عادة ما يرتبط بالعصابات اإلجرامية التي 
نشأت من الجماعات المسلحة في دلتا النيجر. وتكون المنصات الثابتة أو 

السفن بطيئة الحركة هي األكثر عرضة لهذه النوع من المخاطر. 

القراصنة الذين يخطفون السفن لسرقة حمولتها يميلون الستهداف   .5
الناقالت المحملة بالمنتجات البترولية والتي يمكن أن تباع بسهولة في 

السوق السوداء في غرب أفريقيا، وبخاصة في نيجيريا. وعادة تسرق 
الشحنات الثمينة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، والتي تكون بحدود 3 

إلى 8 آالف طن متري )قيمتها حوالي 1000 دوالر امريكي للطن المتري 
الواحد(. القراصنة أنفسهم هم الجزء الظاهر من شبكة متطورة للجريمة 
المنظمة، مقرها في نيجيريا، والتي تستفيد من الخبرات البحرية والسفن 
خفيفة الوزن غير القانونية، والتخزين والتوزيع، ومرافق غسيل األموال لزيادة 

نفوذها.

في حالة الخطف لسرقة البضائع، فإن القراصنة والشبكات اإلجرامية   .6
المنظمة التي تقف وراءهم تستطيع الحصول على المعلومات 

االستخبارية المهمة، بما في ذلك اسم وموقع السفينة المستهدفة، ونوع 
البضائع التي تحملها. ومن المرجح أن بعض األفراد الفاسدين، والذين 

يشاركون عادة في دعم عمليات الناقلة المحلية مثل عملية نقل الحمولة 
من سفينة إلى سفينة )STS( هم الذين يمررون مثل تلك المعلومات 
االستخباراتية إلى القراصنة. وعادة ما يهاجم القراصنة عندما تكون 

السفينة في الظروف الحرجة: في الليل، اثناء انسياب السفينة ، حين 
الرسو، أو عند إجراء نقل الحمولة STS. ويستطيع القراصنة الوصول إلى 

ع�شرة اأ�شياء يجب اأن تعرفها عن القر�شنة في غرب اأفريقيا 
جيم ماينستون، رئيس االستخبارات في جراي بيج، وهي شركة متخصصة في المعلومات والتحقيق وإدارة األزمات البحرية 
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السفينة باستخدام ساللم وأعمدة خشبية معقوفة، والتي يمكن أن 
تستخدم أيضا لسحب االسالك الشائكة الضعيفة التي توضع لحماية 

السفينة. في بعض األحيان يستخدم القراصنة العنف ضد أفراد الطاقم. 

القرصنة في غرب افريقيا تختلف عن القرصنة الصومالية. على سبيل   .7
المثال، التهديد لناقلة تقوم بإجراء عملية نقل الحمولة من سفينة 

لسفينة STS في خليج بنين يختلف عن التهديد لنفس الناقلة التي تعبر 
المحيط الهندي، وذلك بالنسبة إلى االجراءات المضادة المناسبة. وبالتالي، 
فإن القباطنة في غرب أفريقيا هم في حاجة إلى فهم التهديدات المحددة 

التي تواجه سفنهم، وأن بعض عمليات سفنهم قد تجعلها معرضة 
للقرصنة، وفهم اإلجراءات المضادة التي من شأنها أن تقلل فعليا من تلك 

المخاطر. 

بعض أعمال القرصنة في غرب أفريقيا هي طفرة نتجت عن أنواع أخرى من   .8 
الجرائم البحرية. على سبيل المثال، المجرمون الذين اختطفوا الطواقم 

كانوا ينوون أصال سرقة السفينة أو سرقة البضائع. باإلضافة إلى ذلك، فقد 
تم اختطاف بعض السفن من قبل مجرمين كانوا يضطلعون سابقاً في 

عمليات الخداع أو أنشطة السوق السوداء ضد الطواقم. 

خيارات الحراسة المسلحة المتاحة في غرب أفريقيا محدودة وغير مؤكدة   .9 

النتائج مقارنة مع تلك المتوفرة في المحيط الهندي. وعلى مالك السفينة 
أن يضع في اعتباره عوامل كثيرة عندما يفكر في خيار الحراسة المسلحة 

منها على سبيل المثال ال الحصر: قانونية الحراسة، والتأمين، ودولة العلم، 
ومدى ضعف السفينة وطاقمها، ومدى كفاءة الشركة المستخدمة 

لتقديم هذه الخدمة. من الناحية العملية، هناك مخاوف بشأن الموثوقية 
والقدرة لبعض الحراس المسلحين في المنطقة. ونظرا ألن العديد من 

الحراس المسلحين سيكونون من الشرطة أو أفراد البحرية، فإن هناك بعض 
القلق إزاء تصرفات الدولة ذات الصلة والتي يمكن أن تتخذها ضد المالك، أو 

السفينة أو الطاقم، هل سيكون هناك نوع من المسؤولية تجاه أي حادث 
يمكن أن يحدث؟ )على سبيل المثال، إذا تسبب أحد أفراد الطاقم بإصابة 

حارس أمن مسلح أو العكس(. 

10. غالبا ما تكون الصعوبة أكثر في االبالغ عن حادثة تهديد لقوات األمن 
المحلية في المنطقة مما هو عليه لقوات البحرية التي تعمل ضد 

القراصنة الصوماليين في المحيط الهندي وخليج عدن. في بعض الحاالت، 
حتى لو كان القبطان أو ضابط األمن قد اتصل بقوات األمن المحلية، فإنهم 
يكونون غير راغبين أو غير قادرين على تقديم المساعدة )مثالً، يشيرون بعض 
االحيان إلى أن سفن دورياتهم لها مدى قصير داخل البحر، أو يطلبون دفعات 

نقدية لتوظيف بعض المتطلبات مثل سفن الدوريات أو الطائرات(. 

في 27 آذار 1980 انهارت الكسندر 
كيالند، وهي منصة نصف غاطسة 

تعمل كفندق عائم للعمال الذين 
يعملون في الجرف القاري النرويجي، 

وأدت لخسارة 123 شخص. وكان 
السبب الرئيسي للكارثة هو فشل 

عمال غير مدربين نسبيا في تشغيل 
رافعة تنزيل ورفع قوارب النجاة، 

و"خطاف تحرير القارب بدون الحمل" 
المثبت في معظم قوارب النجاة في 

ذلك الوقت. 

أنظمة الروافع تمكن من تعليق قوارب 
النجاة على جانبي السفينة وإطالقها 

إلى المياه باستخدام نظام الخطاف 
والحلقة. ولكن بشكل مأساوي من بين 

اربعة قوارب للنجاة أطلقت من 
الكسندر كيالند في ذلك اليوم، تمكن 
الطاقم من تحرير قارب واحد فقط من 

كوابل التنزيل التي تربطها.

 بشكل مستعجل، استعرضت 
 )IMO( المنظمة البحرية الدولية

المشكلة وقدمت تشريعات تتطلب 
تركيب "خطاف تحرير القارب مع 

الحمل" والذي يمكن تحريره فوق الماء. 
إال أن النظام الجديد له مشاكله 

الخاصة. فهو ليس فقط خطاف معقد 

وأكثر تطورا من الخطاف البسيط 
والقوي السابق له، ولكنه أيضا يحتاج 

إلى صيانة دقيقة بشكل أكثر.

 في عام 2001 لفتت ثالث دول انتباه 
المنظمة البحرية الدولية لـ16 حادثة 

متعلقة بقوارب النجاة والتي حدثت 
أثناء التدريبات على استخدام النظام 

الجديد خالل فترة خمس سنوات. 
العديد من الحوادث أدت إلى إصابات في 
الطاقم، بعضها كان قاتالً. ودعمت هذه 
المخاوف بأدلة من أقسام مختلفة في 

القطاع وأضافت لجنة السالمة 
البحرية في الـIMO بنداً جديداً إلى 

جدول أعمالها وهو: الوقاية من 
الحوادث على قوارب النجاة. 

 وكانت ردة الفعل األولية من 
المصنعين والعديد من دول األعالم بأن 

التدريب الضعيف ألفراد الطواقم 
وانعدام الصيانة يقع عليهما اللوم في 

المقام األول. ولكن لم يكن لهذا االدعاء 
سند من األدلة. وأشارت تقارير بأن 

العديد من الحوادث كانت على سفن 
جديدة إلى حد ما مع وجود طواقم 

مدربة بشكل جيد. واتضح أيضا عدم 
وجود سجل دولي لهذه الحوادث وعدم 

وجود نظام من التغذية الراجعة 
لضمان اطالع المصنعين على هذه 

الحوادث والعمل على تصحيح 
االختالالت في معداتهم. 

 كشف تحقيق أجرته الصناعة 
البحرية بأنه يوجد حوالي 80 تصميم 

مختلف لـ"خطاف تحرير القارب مع 
الحمل". وقد كان بعض هذه 

التصاميم معقداً بحيث يكون من 
المستحيل تماما تشغيلها وصيانتها، 
مع وجود العديد من الموردين لمختلف 

األجزاء المكونة لها، والتي كانت في 

كثير من األحيان تتعارض مع بعضها 
البعض، باإلضافة إلى أن القرار بشأن 
طريقة تجميع وتركيب الخطاف كان 
يترك إلى حوض بناء السفن. لم يكن 

هناك تخطيط موحد أو إجراءات 
للتشغيل وحتى السفن المتماثلة 

ضمن نفس الشركة غالبا ما تستخدم 
أنظمة مختلفة تماما. في حين أنه ال 

يمكن إنكار أن الخطأ البشري في 
نهاية المطاف يعد عامال اساسيا وأن 

التدريب الجيد ضروري، إال أنه يبدو 
واضحا بأن العديد من هذه التصاميم 

لم تكن مضمونة وأن سوء تصميم 
الخطاف كان السبب الرئيسي 

للحوادث. 

 في كل مرحلة من مراحل هذا النقاش 
الطويل، أصر الـITF بثبات على أنه ال 
ينبغي أن تكون حياة البحار في خطر 
عند إجراء التدريبات أو الصيانة. وهو 

مستمر في المطالبة بأن قوارب النجاة 
التي يجري إنزالها أو رفعها ينبغي أن ال 
يكون أحد من الطاقم على متنها حتى 

يتم حل جميع المخاوف المتعلقة 
بالسالمة. 

 برانكو بيرالن، الممثل الدائم للـITF في 
المنظمة البحرية الدولية، وضح قائال: 

"إنه من المنطقي محاولة تحسين 
التصاميم ذات السجل السيء، ولكن 

ما يحدث مع قوارب النجاة هو أن ما 
يسمى بمعدات انقاذ الحياة أصبحت 
مميتة. البحارة في خطر شديد عند 

تنفيذ تدريبات السالمة. وقد أدى عدم 
وجود نهج موحد للتدريب إلى وجود 

مجموعة من اآلليات المختلفة التي ال 
يمكن السيطرة عليها. وحتى يحين 

الوقت الذي يتم فيه حل هذه المسألة 
يجب أن توضع ضمانات لحماية البحارة 

من الخطر". 

 من أجل ضمان سالمة قوارب النجاة 
لجميع البحارة، يجب أن تكون 

التشريعات واضحة والتي شهدت على 
مدى عقود انتشاراً واسعاً إلرشادات 
وتوجيهات مربكة لقباطنة السفن. 

 وال تزال الجهود تبذل لمواجهة هذه 
القضية. حيث نجحت مجموعة 

صناعة قوارب النجاة )ILG( والتي تمثل 
جميع األطراف في هذه الصناعة من 

مالك السفن والمدراء، إلى مجموعات 
التأمين، والمجتمعات، وممثلي البحارة 

بما في ذلك الـITF، نجحت في فرض 
مراجعة كاملة وتقييم ألنظمة 
الخطاف المختلفة في السوق. 

اسفرت هذه العملية عن إزالة العديد 
من التصاميم غير المناسبة وإلزام 

التعديالت االساسية باالمتثال 
لمجموعة جديدة من المعايير.

 في تصميمها على وضع سالمة 
 ILGالبحارة في المقام األول، ما تزال الـ

تعمل على العديد من القضايا 
العالقة. واقترحت مجموعة من 

التدابير، بما في ذلك أنظمة السالمة 
الثانوية، وتوحيد التصاميم والتشغيل 

ومتطلبات الصيانة الجديدة مع 
المعايير العالمية لمقدمي الخدمة. 
في نهاية المطاف، ربما ينبغي على 

التكنولوجيات الحالية أن تفسح 
المجال لنهج جديد تماما من طرق 

النجاة بعد الحوادث على متن السفن 
والحفارات. ولكن ضمن سرعة احتضان 
الصناعة البحرية للتغيير، ربما يحتاج 

هذا إلى عقود في المستقبل. في 
غضون ذلك، ال ينبغي على البحارة أن 

يتهاونوا في أي حالة يشكل فيها نظام 
قوارب النجاة تهديداً لحياتهم بدال من 

الحفاظ عليها.

الفو�شى القاتلة ب�شاأن قوارب النجاة
متى ينقلب قارب النجاة إلى مصيدة للموت؟ ومتى تصبح أنظمة إطالقها مخاطر قاتلة للبحارة؟ جون 
بينبريدج، الممثل الدائم السابق لل�ITF لدى المنظمة البحرية الدولية وعضو مجموعة صناعة قوارب 

النجاة، يقدم تقريراً حول المخاطر البحرية الحالية.

 سالمة قوارب
النجاة
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دليل من 8 صفحات قابل للسحب

 ITF�دليلك من ال
للحصول على المساعدة

كيفية العثور على نقابة للبحارة 
ITF أو مفتش

نقطة االتصال األولى ينبغي أن تكون نقابتك - إذا لم 
تكن عضوا في نقابة لغاية اآلن، فعليك معرفة 
طريقة االنضمام الى نقابة إذا كنت بحاجة إلى 
مساعدة على الفور، أو إذا كنت عضوا في نقابة 

وتواجه صعوبة في االتصال بنقابتك، عندها عليك 
االتصال بمفتش لل�ITF. يمكنك أن تجد كافة 

التفاصيل في هذا الدليل،

يمكنك التحقق من النقابات المنتسبة للـITF على 
الموقع  www.itfseafarers.org  انقر فوق عالمة 

التبويب "البحث عن مفتش أو نقابة".

اذا كان لديك هاتف خلوي أو تابلت قم بتحميل التطبيق 
المجاني ‘ITF Seafarers’ اآلن من الموقع 

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

ابحث على معلومات االتصال المتعلقة بأقرب   •
مفتش أو منسق ITF أو نقابة.

تحقق من الشروط والظروف على متن السفينة قبل   •
التوقيع على عقد العمل  على متنها 

 "QR قم بتحميل تطبيق "رمز االستجابة السريعة
على هاتفك الذكي وامسح الرمز التالي.

متوفر على

ITF�كيفية االتصال بال
يقوم ال�ITF اآلن بتشغيل خط دولي للمساعدة يعمل على 

مدار ال�24 ساعة، سيقوم بالرد على مكالماتك اشخاص 
متعددو اللغات ومدربون على التعامل مع قضاياك الخاصة. 

وسوف يتم توفير المشورة األولية لك ومن ثم إحالة 

المشاكل واالستفسارات إلى أفضل الخبرات الموجودة في 
ال�ITF - مثل المفتشين أو مكتب ال�ITF الرئيسي.

في ساعات العمل، يمكن للبحارة االتصال على 

 +44 )0(20 7940 9287
 هاتف الـITF الدولي للمساعدة )24 ساعة(

+44 )0(20 7940 9285

قبل أن تتصل
استخدم القائمة التالية لمساعدتك في االستعداد 

قبل إجراء المكالمة:

عن المتصل
االسم  •

الرتبة في السفينة  •
الجنسية  •

معلومات االتصال  •

عن السفينة
االسم  •
العلم  •

IMO رقم الـ  •
الموقع الحالي  •

عدد أعضاء الطاقم/ الجنسبة  •

عن المشكلة
وصف المشكلة  •

منذ متى وانت تواجه المشكلة  •
•  هل يوجد آخرون يواجهون مشاكل نفس المشكلة

مراكز البحارة
مراكز البحارة توفر المشورة، باالضافة إلى 

اشخاص يمكنك التحدث إليهم، ومرافق لالتصال 
بمنزلك ومكان لالسترخاء بعيدا عن السفينة

من اجل العثور على اقرب مركز بحارة لك قم 
بتحميل التطبيق المجاني "Shoreleave" من 

الموقع:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

متوفر على 
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نتيجة  الشخصية  المتعلقات  فقدان   
فقدان السفينة.

إنهاء عقد العمل قبل نهاية المدة.  

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

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

الترحيل.

بما  عقدك  تنهي  التي  الشروط  من  تأكد 
فيها المهلة القانونية لذلك

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

خالف.

لمعرفة ما إذا كانت سفينتك مغطاه بواسطة 
اتفاقية معتمدة من الـ ITF، اذهب إلى الموقع:

 itf.seafarers.org وانقر فوق عالمة التبويب "البحث 
عن السفينة".

استخدم تطبيق الـITF على  الهاتف النقال واالجهزة 
اللوحية للبحث عن السفينة:

www.itfseafarer-apps.org

العقود2

الح�شول على الوظيفة  وكالء التوظيف
تنض اتفاقية العمل البحري على تنظيم عمل وكاالت التوظيف الخاصة. ويحظر عليها: تقاضي أية رسوم من قبل البحارة من اجل إيجاد وظائف 

لهم على متن السفن، أو اقتطاع أية مبالغ غير قانونية من األجور، أو عمل قوائم سوداء خاصة بتوظيف البحارة. يجب على مالك السفن التأكد من 
أن وكالء التوظيف الذين يستخدمونهم يلبون هذه المعايير. إذا كان لديك مشاكل مع وكالء التوظيف، يرجى االتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني 

CrewingAlert@itf.org.uk :على

قبل أن توقع عقد العمل
 ITFنصائح الـ

بشأن عقود عمل للبحارة 
وأنت على متن السفن الطريقة الوحيدة لضمان أفضل شروط العمل في البحر هي بتوقيع 

عقود العمل طبقاً لالتفاقية الجماعية الموافق عليها من قبل ال� ITF . وفيما يلي الشروط التي يجب االنتباه لها قبل 
التوقيع.

االحتاد الدولي لعمال النقل
www.itfseafarers.org

توقيع  قبل  السفينة  على  العمل  تبدأ  ال 
عقد مكتوب.

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

أو غير مألوفة بالنسبة لك.

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

واحتفظ بنسخة منها مع عقد العمل.

كن متأكداً بأن مدة العقد موضحة بشكل 
تام.

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

الطرفين.

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

شهرياً.

تأكد من أن العقد ينص بوضوح على كيفية 
وكيفية  اإلضافي  العمل  ساعات  دفع 
احتسابها. يمكن أن يتم احتسابها اعتماداً على 
الراتب األساسي، أو يمكن أن يتم دفعها شهرياً 
بناًء على عدد ساعات العمل، بجميع األحوال أي 
ساعة عمل بعد ساعات العمل الرسمي يجب أن 
يتم ذكر طريقة دفعها بوضوح. تنص تشريعات 

منظمة العمل الدولية على أن الحد األدنى للعمل 
اإلضافي هو 1.25 ساعة لكل ساعة إضافية.

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

30 يوم سنوياً أو 2.5 يوم أجازة لكل شهر عمل.

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

في العقد.

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

مستحقاتك المالية في نهاية كل شهر.

تنص  يتضمن فقرة  على عقد  أبداً  توقع  ال 
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، المشاورة أو التعاون مع 

ممثلي أي نقابة عمالية تختارها بنفسك.

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

الحاالت التالية: 

المرض أو اإلصابة خالل مدة العقد.  

الموت )يتم دفعه ألقرب شخص لك(.  

فقدان السفينة أو المركبة.  
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البريد االلكتروني الهاتف الخلوي  هاتف المكتب  الميناء  البلد   المنصب   االسم   

alarcon_roberto@itf.org.uk  +54(0)9 11 4414 5687  +54(0)341 425 6695  Rosario االرجنتين  منسق   Roberto Jorge Alarcón  
vidal_rodolfo@itf.org.uk  +54(0)9 11 4414 5911  +54 (11) 4331 4043  Buenos Aires االرجنتين  مفتش   Rodolfo Vidal  

suarez_agustin@itf.org.uk  +54(0)91140704002  +54 (0) 11 4300 7852  Buenos Aires االرجنتين  مسؤول اتصال   Agustin Suarez  
summers_dean@itf.org.uk  +61(0)419 934 648  +61(0)2 9267 9134  Sydney استراليا  منسق   Dean Summers  

purcell_matt@itf.org.uk  +61(0)418 387 966  +61(0)3 9329 5477  Melbourne استراليا  مساعد منسق   Matt Purcell  
bragg_graham@itf.org.uk  +61(0)419 652 718  +61(0)7 4771 4311  Townsville استراليا  مفتش   Graham Bragg  

mccorriston_keith@itf.org.uk  +61(0)422 014 861  +61(0)8 9335 0500  Fremantle استراليا  مفتش   Keith McCorriston  
ben.templewest@gmail.com  +61(0)4 0037 3028   Newcastle استراليا  مسؤول اتصال   Ben West  

briangallagher63@hotmail.com  +61(0)414 799134  +61(0)7 554 78716  Brisbane استراليا  مسؤول اتصال   Brian Gallagher  
opdelocht_roger@itf.org.uk  +32 (0) 475 440 088  +32(0)3 224 3411  Antwerp بلجيكيا  منسق   Roger Opdelocht  

roos_christian@itf.org.uk  +32(0)486 123 890  +32(0)2 549 11 03  Zeebrugge   بلجيكيا مفتش   Christian Roos  
van-noten_marc@itf.org.uk  +32(0)475 775 700  +32(0)3 224 3419  Antwerp بلجيكيا  مفتش   Marc Van-Noten  

sfousseni2002@yahoo.fr  +229(0)95192638  +229(0)97080213  Cotonou بينين  مسؤول اتصال   Souradjou Fousseni  
zini_ali@itf.org.uk  +55(0)41 9998 0008  +55(0)41 34220703  Paranagua البرازيل  مفتش   Ali Zini  

defreitas_renialdo@itf.org.uk  +55(0)13 99761 0611  +55(0)13 3232 2373  Santos البرازيل  مفتش   Renialdo de Freitas  
lahay_peter@itf.org.uk  +1(0)604 418 0345  +1(0)604 251 7174  Vancouver كندا  منسق   Peter Lahay  

giannopoulos_vincent@itf.org.uk  +1 514 970 4201  +1 514 931 7859  Montreal كندا  مفتش   Vincent Giannopoulos  
bradbury_gerard@itf.org.uk  +1(0)902 441 2195  +1(0)902 455 9327  Halifax كندا  مفتش   Gerard Bradbury  

villalon_juan@itf.org.uk  +56(0)992509565  +56(0)32 2217727  Valparaiso تشيلي  مفتش   Juan Villalon Jones  
sanchez_miguel@itf.org.uk  +57 (0) 310 657 3399  +57(0)5 3795863  Barranquilla كولومبيا  مفتش   Miguel Sanchez  

brazzoduro_predrag@itf.org.uk  +385(0)9 821 1960  +385(0)51 325 343  Rijeka كرواتيا  منسق   Predrag Brazzoduro  
peric_romano@itf.org.uk  +385 99 266 2885  +385 20 418 992  Dubrovnik  كرواتيا مفتش   Romano Peric  
kronja_milko@itf.org.uk  +385(0)98 336 590  +385(0)22 200 320  Sibenik كرواتيا  مفتش   Milko Kronja  
bach_morten@itf.org.uk  +45(0)21649562  +45(0)88920355  Copenhagen الدنمارك  مفتش   Morten Bach  

fage-pedersen_jens@itf.org.uk  +45(0)22 808188  +45(0)36 36 55 94  Copenhagen الدنمارك  مفتش   Jens Fage-Pedersen  
elseify_talaat@itf.org.uk  +20(0)10 1638402  +20(0)66 3324 100  Port Said مصر  مفتش   Talaat Elseify  

kuiv_jaanus@itf.org.uk  +372(0)52 37 907  +372(0)6116 392  Tallinn استونيا  مفتش   Jaanus Kuiv  
nurmi_simo@itf.org.uk  +358(0)40 580 3246  +358(0)9 615 202 55  Helsinki فنلندا  منسق   Simo Nurmi  

orn_jan@itf.org.uk  +358(0)40 523 33 86  +358(0)9 613 110  Turku فنلندا  مساعد منسق   Jan Örn  
minkkinen_ilpo@itf.org.uk  +358(0)40 7286932  +358(0)9 615 20 253  Helsinki فنلندا  مفتش   Ilpo Minkkinen  

bengts_kenneth@itf.org.uk  +358(0)40 455 1229  +358(0)9 615 20 258  Helsinki فنلندا  مفتش   Kenneth Bengts  
caillou_francois@itf.org.uk  +33(0)6 08 94 87 94  +33(0)2 35 26 63 73  Le Havre فرنسا  منسق   Francois Caillou  

pouille_pascal@itf.org.uk  +33(0)6 80 23 95 86  +33(0)3 28 21 32 89  Dunkirk فرنسا  مساعد منسق   Pascal Pouille  
reynaud_yves@itf.org.uk  +33(0)6 07 68 16 34  +33(0)4 915 499 37  Marseille فرنسا  مفتش   Yves Reynaud  

lamade_geoffroy@itf.org.uk  +33(0)660 30 12 70  +33(0)2 40 22 54 62  St Nazaire فرنسا  مفتش   Geoffroy Lamade  
tallonneau_laure@itf.org.uk  +33(0)6 85 65 52 98  +33(0)2 98 85 21 65  Brest فرنسا  مفتش   Laure Tallonneau  

chijavadze_merab@itf.org.uk  +995(0)5 93 261303  +995(0)5 222 70177  Batumi جورجيا  مفتش   Merab Chijavadze  
touwen_ruud@itf.org.uk  +49(0)15161335894   Berlin المانيا  منسق   Ruud Touwen  

linderkamp_susan@itf.org.uk  +49(0)1511 2 666 006  +49(0)421 330 33 33  Bremen المانيا  مساعد منسق   Susan Linderkamp  
hemme_sven@itf.org.uk  +49 1512 7 037 384  +49 421 330 33 30  Bremen المانيا  مفتش   Sven Hemme  

christiansen_ulf@itf.org.uk  +49(0)171 64 12 694  +49(0)40 2800 6811  Hamburg المانيا  مفتش   Ulf Christiansen  
friedrich_karin@itf.org.uk  +49(0)170 85 08 695  +49(0)40 2800 6812  Hamburg المانيا  مفتش   Karin Friedrich  

amadou_hamani@itf.org.uk  +49(0)170 7603862  +49(0)381 670 0046  Rostock المانيا  مفتش   Hamani Amadou  
kourakos_stamatis@itf.org.uk  +30(0)6 9 77 99 3709  +30(0)210 411 6610 / 6604  Piraeus اليونان  منسق   Stamatis Kourakos  

halas_costas@itf.org.uk  +30(0)6944 297 565  +30(0)210 411 6610 / 6604  Piraeus اليونان  مفتش   Costas Halas  
bia_januar@yahoo.com.br  +245(0)5905895   Bissau غينيا بيساو  مسؤول اتصال   Januario Jose Biague  

yu-sak.ming@itf.org.uk  +852 9352 8651  +852 2541 8133  Hong Kong هونج كونج  مفتش   Yu-Sak Ming  
lam_jason@itf.org.uk  85297353579  +852 2541 8133  Hong Kong هونج كونج  مسؤول اتصال   Jason Lam Wai Hong  

gardarsson_jonas@itf.org.uk  +354(0)892 79 22  +354(0)551 1915  Reykjavik ايسلندا  مفتش   Jónas Gardarsson  
+354(0)551 4159      

gomes_louis@itf.org.uk  +91 8080556373  +91 22 22618368  Mumbai الهند  مفتش   Louis Gomes  
roy_chinmoy@itf.org.uk  +91(0)98300 43094  +91(0)33 2459 1312  Calcutta الهند  مفتش   Chinmoy Roy  

naravanhaldiaitf@gmail.com  +91(0)9434517316  +91(0)3224 252203  Haldia الهند  مفتش   Narayan Adhikary  
ratnam_bv@itf.org.uk  +91(0)9 8481 980 25  +91(0)8912 502 695;  Visakhapatnam الهند  مفتش   B V Ratnam  

+91(0)8912 552 592      
kumar_sree@itf.org.uk  +91(0)9381001311  +91(0)44 2522 3539  Chennai الهند  مفتش   K Sree Kumar  

sebastian_thomas@itf.org.uk  +91(0)98950 48607  +91(0)484 2338249;  Kochi الهند  مفتش   Thomas Sebastian  
 +91(0)484 2338476      
+91(0)484 2700503      

parekh_kersi@itf.org.uk  +91(0)98205 04971  +91(0)22 2261 6951  Mumbai الهند  مفتش   Kersi Parekh  
vasu_mukesh@itf.org.uk  +91(0)94272 67843  +91(0)2836 226 581  Kandla الهند  مسؤول اتصال   Mukesh Vasu  

fernando_terence@itf.org.uk  +91(0)9940 767323  +91(0)461 233 9195  Tuticorin الهند  مسؤول اتصال   Terence Fernando  
shwartzman_michael@itf.org.uk  +972(0) 54699282  +972(0)4 8512231  Haifa اسرائيل  مفتش   Michael Shwartzman  

difiore_francesco@itf.org.uk  +39(0)33 1670 8367  +39(0)10 25 18 675  Genoa ايطاليا  منسق   Francesco Di Fiore  
leoncini_gianbattista@itf.org.uk  +39(0)335 482 703  +39(0)99 4707 555  Taranto ايطاليا  مفتش   Gianbattista Leoncini  

serretiello_paolo@itf.org.uk  +39(0)335 482 706  +39(0)81 265021  Naples ايطاليا  مفتش   Paolo Serretiello  
nazzarri_bruno@itf.org.uk  +39(0)335 612 9643  +39(0)586 072379  Livorno ايطاليا  مفتش   Bruno Nazzarri  

saitta_francesco@itf.org.uk  +39(0)338 698 4978  +39(0)91 321 745  Palermo ايطاليا (صقلية)  مفتش   Francesco Saitta  
siligato_paolo@itf.org.uk  +39(0)3484454343   Trieste ايطاليا  مفتش   Paolo Siligato  

dmjoachim@yahoo.fr  +225 07 88 00 83  +225(0)21 35 72 17  Abidjan ساحل العاج  مسؤول اتصال   Joachim Mel Djedje-Li  
calixtekodjara@yahoo.fr  +225(0)08 17 60 65   San Pedro ساحل العاج  مسؤول اتصال   Calixte Kodjara  

kapehie5@gmail.com  +225(0)44 25 43 01   San Pedro ساحل العاج  مسؤول اتصال   Kape Hie  
ohori_fusao@itf.org.uk  +81(0)90 6949 5469  +81(0)3 5410 8320  Tokyo اليابان  منسق   Fusao Ohori  

fujiki_shigeru@itf.org.uk  +81(0)90 9826 9411  +81(0)3 3735 0392  Chiba اليابان  مفتش   Shigeru Fujiki  
ame_toshihiro@itf.org.uk  +81(0)90 4673 5671  +81(0)6 6616 5116  Osaka اليابان  مفتش   Toshihiro Ame  
mutugi_betty@itf.org.uk  +254(0)721 425828  +254(0)41 2491974  Mombasa كينيا  مفتش   Betty Makena Mutugi  

kim_hk@itf.org.uk  +82(0)10 5441 1232  +82(0)2 716 2764  Seoul كوريا  منسق   Hye Kyung Kim  
bae_jh@itf.org.uk  +82(0)10 3832 4628  +82(0)51 463 4828  Pusan كوريا  مفتش   Bae Jung Ho  

jang_kw@itf.org.uk  +82(0)10 5268 9346  +82(0)32 881 9880  Incheon كوريا  مفتش   Kyoung-Woo Jang  
  petrovskis_norbert@itf.org.uk  +371(0)29215136  +371(0)67709242  Riga التفيا  مفتش   Norbert Petrovskis  

ITF�قوائم مفتشي ال
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االت���ح���اد ال���دول���ي
ل���ع���م���ال ال��ن��ق��ل

ديربان

مومباسا

حيفا

ويلنغتون

ملبورن

فيرمانتل

تاونزفيل

سيبو ستي

مانيال

كاوشي يانغ

تايشانغكيالنغ

هونج كونج

كولومبو

سنغافورة

كوشي

كاندال

تشيناي
توتيكورن

فيسخاباتنام

كلكتا
هاليدا

مومباي

فالديفوستوك
شيبا

ابردين

ليفربولهال

دبلن

بريستول

بريست
س.نازير

دنكيرك

لو هافر

فيغو

لشبونة

الجيسراس

فالنسيا

برشلونة

مرسيليا

فاليتا

باليرمو

نابولي

بيراوس

اسطنبول

باتومي

نوفورسيك
اوديسا

كونستاتا

بيرغن

ستافينجر
بورزجرن

ستوكهولم

يوميا

اوسلو

نوركوبينغ
غوثنبيرج

هلسنبيرغ

توركو
س.بطرسبيرغ

هلسينكي
تالين

ريغا

كالبيديا
كالنينغراد

جدينيا
روستوكشتشتزن

بيرمن

انتويرب

زبروغي
روتردام

كوبنهاغن
هامبورغ

ديلفزيل

تارينتو

جنوا

تريستي
ريجيكا

سيبينك

ليفورنودبروفينكبار

بلباو

ساوثهامبتون

اوساكا

سيئول
اينشون

بوزان

نيوكاسل

بريزبان

مكتب ال�ITF/ افريقيا
نيروبي، كينيا

تلفون:2774/5 374 20 254+ 
nairobi@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب ال�ITF/ افريقيا )فرانكوفون(
اوجادوجو

تلفون: 979 301 50 )0( 226+
itfwak@fasonet.bf :بريد الكتروني

مكتب ال�ITF/ العالم العربي
عمان، االردن

تلفون: 5821366 6)0(962+
arab-world@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب ال�ITF/ اسيا الهادئ
مكتب دلهي

 تلفون:7423 / 4408 2335 11 )0( 91+ 
أو 1669 2373 11

itfindia@vsnl.com :بريد الكتروني
مكتب طوكيو

تلفون:770 982 337 )0( 81+
mail@itftokyo.org :بريد الكتروني

ITF مكتب سيدني
تلفون:780 928 420 61+
تلفون: 1519 227 21 64+

مكتب ال�ITF/ المركز الرئيسي

مكتب ال�ITF/ العالم العربي
مكتب ال�ITF/ آسيا الهادئ )دلهي(

مكتب ال�ITF/ آسيا الهادئ )طوكيو(

مكتب ال�ITF/ آسيا الهادي )سدني(

مكتب ال�ITF/ افريقيا

مكتب ال�ETF/ اوروبا
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ITF�مفتشو ال
نساعد البحارة في أرجاء العالم

www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm قم بزيارة ITF�للمزيد من معلومات االتصال حول مفتشي ال

فانكوفر
سياتل

بورتالند

لوس انجلوس

مانزانيلو
فيراكروز

هيوستون
نيواورليانز

بورت كانفيرال

مورهيد ستي

بلتيمور

نيويورك

هاميلتون
مونتريال

كليفالند
هاليفاكس

ريكيافيك

الس باالماس

الغوس
كوتوناو

لومي

ابيجان
سان بيدرو

بيساو
داكار

كيب تاون
ديربان

مومباسا

بورت سعيد

حيفا

سان خوان

بارانكويال
كريستوبال

فالبرايزو بوينس ايرس
روزاريو

سانتوس

باراناغوا

مكتب ال�ITF/ المركز الرئيسي
لندن, المملكة المتحدة

تلفون:2733 7403 20 )0( 44+  
mail@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب ال�ETF/ اوروبا
بروكسل, بلجيكا

تلفون: 60 46 285 2)0( 32+
etf@etf-europe.org :بريد الكتروني

مكتب ال�ITF/ االمريكيتان
ريودي جانيرو, البرازيل

تلفون:22230410 )21( 55+ 
itf_americas@itf.org.uk :بريد الكتروني

مكتب ال�ITF/ االمريكيتان

مكتب ال�ITF/ المركز الرئيسي

مكتب ال�ITF/ العالم العربي

مكتب ال�ITF/ افريقيا )فرانكوفون(

مكتب ال�ITF/ افريقيا

مكتب ال�ETF/ اوروبا
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البريد االلكتروني الهاتف الخلوي  هاتف المكتب  الميناء  البلد   المنصب   االسم   
chernov_andrey@itf.org.uk  +370(0)699 28198  +370(0)46 410447  Klaipeda لتوانيا  مفتش   Andrey Chernov  

falzon_paul@itf.org.uk  +356 79969670  +356 79969670  Valletta مالطا  مسؤول اتصال   Paul Falzon  
galvan_honorio@itf.org.uk  +52(0)1 314 122 9212  +52(0)314 332 8834  Manzanillo المكسيك  مفتش   Honorio Alberto Galvan Aguilar  
lozano_enrique@itf.org.uk  +52(0)1 229 161 0700  +52(0)229 932 1367 / 3023  Veracruz المكسيك  مفتش   Enrique Lozano  

markolovic_tomislav@itf.org.uk  +382(0)69 032 257  +382(0)30 341 818  Bar مونتينيغرو  مسؤول اتصال   Tomislav Markolovic  
touwen_ruud@itf.org.uk  +31(0)6 533 15072   Rotterdam  هولندا منسق   Ruud Touwen  
klein_debbie@itf.org.uk  +31(0)6 53 182 734   Rotterdam   هولندا مفتش   Debbie Klein  

noordermeer_aswin@itf.org.uk  +31(0)6 53 337522   Rotterdam   هولندا مفتش   Aswin Noordermeer  
mclaren_grahame@itf.org.uk  +64(0)21 292 1782  +64(0)4 801 7613  Wellington نيوزيالندا  مفتش   Grahame McLaren  
akinrolabu_henry@itf.org.uk  +234(0)803 835 9368  +234(0)803 835 9368  Lagos نيجيريا  مفتش   Henry Akinrolabu  

utoro2good2007@yahoo.co.uk  +234(0)1 774 0532   Lagos نيجيريا  مسؤول اتصال   Goodlife Elo Okoro  
ambassadordeborah@gmail.com  +234 708 7331148   Lagos نيجيريا  مسؤول اتصال   Deborah Adekemi Akinware  

cyril.azuka@yahoo.com  +234 803 3091087   Lagos نيجيريا  مسؤول اتصال   Cyril A Nzekwe  
umaroj2008@yahoo.com  +234 708 7331148   Lagos نيجيريا  مسؤول اتصال   Omeiza Jimoh Umar  
akinmacleo@yahoo.com  +234 805 3367779   Lagos نيجيريا  مسؤول اتصال   Akintunde Oladipo Leoso  

gjestrum_angelica@itf.org.uk  +47(0)9 77 29 357  +47(0)22 82 58 24  Oslo النرويج  منسق   Angelica Gjestrum  
baerheim_aage@itf.org.uk  +47(0)90 75 5776  +47(0)51 84 05 49  Stavanger النرويج  مفتش   Aage Baerheim  

steder_truls@itf.org.uk  +47(0)90 98 04 87  +47(0)35 54 82 40  Porsgrunn النرويج  مفتش   Truls M Vik Steder  
steine_tore@itf.org.uk  +47(0)907 68 115  +47(0)55 23 00 59  Bergen النرويج  مفتش   Tore Steine  

fruto_luis@itf.org.uk  +507(0)6617 8525  +507(0)264 5101  Cristobal بنما  مفتش   Luis Fruto  
pedaria_joselito@itf.org.uk  +63(0)920 9700 168  +63(0)32 256 16 72  Cebu City الفلبين  مفتش   Joselito Pedaria  

aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk  +63(0)917 8111 763  +63(0)2 536 8287  Manila الفلبين  مفتش   Rodrigo Aguinaldo  
koscik_andrzej@itf.org.uk  +48(0)602 233 619  +48(0)586218543  Gydnia بولندا  مفتش   Andrzej Koscik  

mazurkiewicz_adam@itf.org.uk  +48(0)501 539329  +48(0)91 4239707  Szczecin بولندا  مفتش   Adam Mazurkiewicz  
pires_joao@itf.org.uk  +351(0)91 936 4885  +351(0)21 391 8181  Lisbon البرتغال  مفتش   João de Deus Gomes Pires  

garcia_felipe@itf.org.uk  +1787(0)410 1344  +1787(0)783 1755  San Juan بورتوريكو  مفتش   Felipe Garcia Cortijo  
mihalcioiu_adrian@itf.org.uk  +40(0)722 248 828  +40(0)241 618 587  Constanta رومانيا  مفتش   Adrian Mihalcioiu  

fishov_sergey@itf.org.uk  +7(0)911 096 9383  +7(0)812 718 6380  St Petersburg روسيا  منسق   Sergey Fishov  
osichansky_petr@itf.org.uk  +7(0)4232 706485  +7(0)4232 512 485  Vladivostock روسيا  مفتش   Petr Osichansky  

pavlov_kirill@itf.org.uk  +7(0)911 929 04 26  +7(0)812 718 6380  St. Petersburg روسيا  مفتش   Kirill Pavlov  
mamontov_vadim@itf.org.uk  +7(0)9062 38 68 58  +7(0)4012 656 840/475  Kaliningrad روسيا  مفتش   Vadim Mamontov  

ananina_olga@itf.org.uk  +7(0)9887 621232  +7(0)8617 612556  Novorossiysk روسيا  مفتش   Olga Ananina  
syndmarine@gmail.com  +221(0)775364071  +221(0)775364071  Dakar السنغال  مسؤول اتصال   Mouhamed Diagne  

fatima200817@live.fr  +221(0)776926408   Dakar السنغال  مسؤول اتصال   Seydina Keita  
eledinov@gmail.com  +221(0)774427906   Dakar السنغال  مسؤول اتصال   Sergey Eledinov  

duan_gwee@itf.org.uk  +65(0)9823 4979  +65(0)6390 1611  Singapore سنغافورة  مسؤول اتصال   Gwee Guo Duan  
tan_daniel@itf.org.uk  +65(0)9616 5983  +65(0)6379 5666  Singapore سنغافورة  مسؤول اتصال   Daniel Tan Keng Hui  

augustus_cassiem@itf.org.uk  +27(0)82 773 6366  +27(0)21 461 9410  Cape Town جنوب افريقيا  مفتش   Cassiem Augustus  
ortega_jose@itf.org.uk  +34(0)699 436 503  +34(0)956 657 046  Algeciras اسبانيا  منسق   Jose M Ortega  

mas_joan@itf.org.uk  +34(0)629 302 503  +34(0)93 481 27 66  Barcelona اسبانيا  مفتش   Joan Mas Garcia  
arrachedi_mohamed@itf.org.uk  +34(0)629 419 007  +34(0)944 93 5659  Bilbao اسبانيا  مفتش   Mohamed Arrachedi  

baz_luz@itf.org.uk  +34(0)660 682 164  +34(0)986 221 177  Vigo اسبانيا  مفتش   Luz Baz  
garcia_juan@itf.org.uk  +34(0)628 565 184  +34(0)96 367 06 45  Valencia اسبانيا  مفتش   Juan Ramon Garcia  

perera_ranjan@itf.org.uk  94(0) 773 147005  +94(0)112583040  Colombo سريالنكا  مفتش   Ranjan Perera  
barning_annica@itf.org.uk  +46(0)70 57 49 714   Stockholm السويد  منسق   Annica Barning  

larsson_goran@itf.org.uk  +46(0)70 626 7788  +46(0)10 480 3114  Gothenburg السويد  مساعد منسق   Göran Larsson  
andre_hakan@itf.org.uk  +46(0)70 574 2223  +46(0)8 791 4100  Norrkoping السويد  مفتش   Haakan Andre  

save_sven@itf.org.uk  +46(0)70 57 49 713   Helsingborg السويد  مفتش   Sven Save  
nilsson_goran@itf.org.uk  +46(0)76 100 65 12  +46(0)10 480 31 21  Gothenburg السويد  مفتش   Goran Nilsson  
bradd_fredrik@itf.org.uk  +46(0)761006445  +46(0)10 4803103  Umea السويد  مفتش   Fredrik Bradd  

chang_sanders@itf.org.uk  +886(0)955 415 705  +886(0)2658 4514  Taichung تايوان  مفتش   Sanders Chang  
tu_tse-ting@itf.org.uk  +886(0)988513979  +886(7)5212380  Kaoshiung تايوان  مفتش   Tse-Ting Tu  

paxhominibus@hotmail.com  +228(0)90 04 24 07   Lome توغو  مسؤول اتصال   Franck Akpossi  
sann.paolo@yahoo.fr  +228(0)9473113   Lome توغو  مسؤول اتصال   Paulin Beguedou Kokou  

civelek_muzaffer@itf.org.uk  +90(0)535 663 3124  +90(0)216 4945175  Istanbul تركيا  مفتش   Muzaffer Civelek  
yefrimenko_nataliya@itf.org.uk  +380(0)50 336 6792  +380(0)482 429 901  Odessa اكرانيا  مفتش   Nataliya Yefrimenko  

fleming_ken@itf.org.uk  +353(0)87 64 78636  +353(0)1 85 86 317  Dublin بريطانيا وايرلندا  منسق   Ken Fleming  
procter_darren@itf.org.uk  +44 (0)7949 246219   Southampton بريطانيا وايرلندا  مفتش   Darren Procter  

flanagan_gerard@itf.org.uk  +353 (0)879890791  +353 (0)1 8588214  Dublin بريطانيا وايرلندا   مفتش   Gerard Flanagan  
wilson_liam@itf.org.uk  +44 (0)7539 171323  +44 (0)1224 582 688  Aberdeen بريطانيا وايرلندا  مفتش   Liam Wilson  

molloy_tommy@itf.org.uk  +44(0)776 418 2768  +44(0)151 639 8454  Liverpool بريطانيا وايرلندا  مفتش   Tommy Molloy  
keenan_paul@itf.org.uk  +44(0)7710073880   Hull بريطانيا وايرلندا  مفتش   Paul Keenan  

boudreaux_dwayne@itf.org.uk  +1(0)504 442 1556  +1(0)504 581 3196 (ext.7)  New Orleans الواليات المتحدة  منسق   Dwayne Boudreaux  
esopa_enrico@itf.org.uk  +1(0)201 417 2805  +1(0)718 499 6600 ext. 240  New York الواليات المتحدة  منسق   Enrico Esopa  

engels_jeff@itf.org.uk  +1(0)206 331 2134  +1(0)206 633 1614  Seattle  الواليات المتحدة منسق   Jeff Engels  
metcalfe_john@itf.org.uk  +1(0)207 691 5253  +1(0)207 785 4531  Portland الواليات المتحدة  مسؤول اتصال   John Metcalfe  
baker_michael@itf.org.uk  +1(0)440 667 5031  +1(0)216 781 7816  Cleveland الواليات المتحدة  مسؤول اتصال   Michael Baker  

sasso_tony@itf.org.uk  +1(0)321 258 8217  +1(0)321 784 0686  Port Canaveral الواليات المتحدة  مفتش   Tony Sasso  
smith_lila@itf.org.uk  +1(0)206 818 1195  +1(0)206 533 0995  Seattle الواليات المتحدة  مفتش   Lila Smith  

petitpas_arthur@itf.org.uk  +1(0)443 562 3110  +1(0)410 882 3977  Baltimore الواليات المتحدة  مفتش   Arthur Petitpas  
sacco_tony@itf.org.uk  +1(0)910 859 3153  +1(0)910 859 8222  Morehead City الواليات المتحدة  مفتش   Tony Sacco  
aung_shwe@itf.org.uk  +1(0)713 447 0438  +1(0)713 659 5152  Houston الواليات المتحدة  مفتش   Shwe Tun Aung  

mueller_stefan@itf.org.uk  +1(0)562 673 9786  +1(0)562-493-8714  Los Angeles الواليات المتحدة  مفتش   Stefan Mueller-Dombois  
larson_martin@itf.org.uk  +1(0)503 347 7775   Portland الواليات المتحدة  مفتش   Martin D. Larson  

ITF�تابع قوائم مفتشي ال
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7 اضراب عمالي

هل تفكر في القيام باإ�شراب عمالي؟
 إقرأ هذا أوال

لقد أخذ ال�ITF على عاتقه مساعدة البحارة الذين يعملون 
عل متن سفن أعالم المواءمة، من أجل مساعدتهم في 
الحصول على أجور عادلة وضمان خضوعهم إلتفاقيات 

جماعية منصفة عند التفاوض مع أرباب العمل.

في بعض األحيان يضطر البحارة إلى اللجوء للقانون في 
المحاكم المحلية، وفي بعض الحاالت عملية المقاطعة 

تكون هي الحل ضد بعض السفن المخالفة.

إجراءات مختلفة يتم اتخاذها حسب الحالة، فربما يكون 
إجراء معين فعال في بلد ما ولكنه غير فعال في بلد آخر.

ما يجب عليك أن تفعله أوالً  هو أن تسعى لالتصال بممثلي 
ال� ITF المحليين في بلدك، يمكنك إيجاد كافة المعلومات 
عنهم وأرقام هواتفهم في وسط هذه النشرة، يجب عليك 

أن تسعى ألخذ النصيحة منهم محليا قبل اللجوء ألي 
إجراء.

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

يقوم ممثلو ال�ITF المحليين بشرح الوضع لك.

في بلدان أخرى يكون الحل األمثل للفوز بالحقوق هو 
بإجراء إضراب صناعي. مرة أخرى هذا يعتمد على النصيحة 

.ITF�المحلية التي تتلقاها من ممثل ال

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

وليست في عرض البحر.

خالل اإلضراب من المهم جداً أن تكون مسالماً، ومنضبطاً، 
وتعمل بروح الفريق ومع زمالئك كاليد الواحدة.

وتذكر أن حق اإلضراب هو أحد الحقوق األساسية 
المنصوص عليها بالقانون والدساتير الوطنية في العديد 

من البلدان.

مهما كان القرار الذي تتوصل إليه، ال تنس االتصال بممثل 
ال�ITF المحلي قبل القيام بأي إجراء . عن طريق العمل معاً 

يمكننا تحقيق النصر والعدالة.

الحوادث البحرية
هناك مبادئ توجيهية دولية لضمان معاملة البحارة بشكل عادل ومنصف إذا ما تعرضت سفينتهم لحادث 

بحري وسواًء صدرت هذه المعاملة من قبل أصحاب السفن أو الميناء أو الدولة الساحلية أو دولة العلم أو 
قوانين بالدهم. وتاليا هي حقوقك إذا حدث معك مثل هذا:

لك الحق في االستعانة بمحام. أطلب أحد المحامين قبل اإلجابة على أية أسئلة أو اإلدالء بأية تصريحات،   ● 
ألن هذه االجابات يمكن أن تستخدم ضدك في أي قضية قانونية في المستقبل.

يجب أن تكون قادرا على فهم ما يقال لك- أطلب من السلطات وقف التحقيق إذا كنت ال تفهم ما يقال   ● 
لك. وإذا كان لديك صعوبة في الفهم بسبب اللغة المستخدمة، فقم بطلب مترجم.

شركتك ملزمة بتقديم المساعدة لك- أتصل بشركتك وإذا وجدت صعوبة في ذلك فقم باإلتصال بنقابتك   ●
للحصول على المشورة والمساعدة.

www.itfglobal.org/fairtreatment :لمزيد من المعلومات إذهب إلى الموقع التالي
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تحذير من اإلحتيال8

رائع جداً بحيث يصعب تصديقه؟ 
هل ترغب بوظيفة في البحر؟ بدون أي مهارات؟ آالف الدوالرات شهرياً؟ بالطبع إنك ترغب بذلك. من ال يودُّ ذلك؟ يطرح ذلك 

سؤاالً عن سبب قيام شخص لديه مثل ذلك العرض الرائع بإرسال بريد الكتروني لك دون اإلعالن مسبقاً عن تلك الوظيفة. 
مدير الصحافة والتحرير في ال�ITF، سام داوسون، يحذر من محاوالت اإلحتيال في التوظيف.

العزيزة، أرسل  العزيز سيدتي  "سيدي 
من  المرسل  العقد  هذا  نموذج  لكم 
عن  نيابة  لإلستشارات  جويز  عقد 
شركة شيفرون في المملكة المتحدة 
ان  أود  المحدودة،  نيجيريا  شيفرون  أو 
أعرف مصداقية ذلك العقد. أرجو إخفاء 
إنهم  هويتي حتى اليتم رفض طلبي. 
يطلبون مني توقيع العقد بأسرع وقت.
عاجل...عاجل، آمالً الرد منكم بأسرع 

وقت. أشكركم جدًّا وبارك اهلل بكم".

تلك واحدة من العديد من الرسائل التي 
التحقق  الراغبين من  الـITF من  اها  تلقَّ
من بعض الوظائف المعروضة عليهم. 
لقد تمكنا من حماية األشخاص الذين 
خسارة  من  الرسائل  تلك  مثل  أرسلوا 
أموالهم. غالباً ما نتمكن من حمايتهم. 
ولكن في هذه الحالة التي حصلت عام 

2005 فقد كان الوقت متأخراً:

الـITF، ولكنني  اليوم تحذير  رأيت  "لقد 
كنت قد ارتكبت الخطأ الفادح وأرسلت 
التي عرضت  750 يورو كرسوم للوكالة 

الوظيفة".

المبلغ.  الشخص  ذلك  خسر  لقد 
والسفينة التي كان يتمنى االنضمام لها 
لم تكن أصالً موجودة ولم تكن الوكالة 
كان  الذي  المكان  أما  موجودة.  أيضاً 
يفترض أن تتواجد فيه الوكالة فقد كان 
متجراً للحيوانات األليفة. ولقد تواصلنا 
عن  إليقافه  المناسب  الوقت  في  معه 
إرسال 2500 دوالر أمريكي أخرى طلبتها 
منه الوكالة المزيفة، حيث أخبروه انها 
للحكومة النيجيرية كرسوم إلذن العمل. 

ومن الطبيعي أن يحصل مثل ذلك. ففي 
فإن  لمحتال،  فيها  تدفع  التي  اللحظة 
المطالب لن تتوقف. في البداية، أرسل 
سوف  ثم  ومن  "للتسجيل"  مبلغاً 
يطلبون مبلغاً إلذن الدخول للدولة. وإذا 
أرسلت لهم تلك األموال النقدية، سوف 
أجل  من  ذلك مبلغاً  بعد  يطلبون منك 
أو  الطبي،  الفحص  أو  الطائرة،  تذكرة 

ودائماً  لك.  وظيفة  اجار  رسوم  رسوما 
يتزامن مع ذلك تحذير بأنه يتوجب الدفع 
وإالً سوف تخسر كل ما دفعته من قبل. 
وكلما كنت أكثر فقراً وحاجة، كلما كانوا 

أكثر سعادة.

المحتالين.  محاكمة  تتم  ما  نادراً 
قليلة  للمخاطر  تعرضهم  وإحتمالية 
ومصاريفهم ال تكاد تذكر: حساب بريد 
المواقع  بعض  مجاناً،  إلكتروني 
َّرة وربما بعض الرشاوى  اإللكترونية المزو
الجهات  لبعض  وهناك  هنا  تدفع  التي 
المسؤولة عن تطبيق القانون في دولهم. 
وفي اللحظة التي يتم بها إكتشافهم، 
فبإمكانهم إختراع وكالة توظيف وهمية 
أخرى أو تأسيس موقع إلكتروني وهمي 

آخر.

المنطق السليم
لحسن الحظ، فإن ألولئك نقطة ضعف 
واحدة - المنطق السليم. فإذا كان عرض 
العمل رائع جدًّا بحيث يصعب تصديقه، 
فعلى األغلب أن يكون مزوراً. فقط ال تقم 
على  للحصول  مالية  مبالغ  بإرسال 
وظيفة في البحر. وال يجب أن يطلب مثل 
ذلك: فإتفاقيات المالحة البحرية الدولية 
لقاء  البحارة  من  رسوم  أي  أخذ  تحظر 
إيجاد وظيفة في البحر. فأصحاب العمل 
الذين لديهم وظائف جيدة ورواتب جيدة 
إرسال  إلى  بحاجة  وليسوا  يقومون  ال 
رسائل الكترونية بشكل عشوائي بطلب 

موظفين.
ينطبق التحذير أيضاً على طلب الوظائف 
إلكترونية  مواقع  خالل  من  المعروضة 
شحن  أو  توظيف  لشركات  مفترضة 

بحري.

يقوم المحتالون باستمرار بنسخ المواقع 
أنهم  حتى  الحقيقية،  اإللكترونية 
يقومون بقص ولصق العبارات التي تحذر 
مقدمي  من  ويطلبون  اإلحتيال،  من 
الطلبات إرسال الرسوم لمرة واحدة عن 
طريق التحويل البنكي، أو وسترن يونيون 

أو موني غرام.

ويقومون أيضاً بنشر الوظائف الوهمية 
على مواقع إلكترونية حقيقية مجانية.

يجب عليك في كل حالة أن تسأل لماذا 
تقوم شركة قانونية بطلب مبالغ عالية. 
ان  بحرية  تحتاج شركة خطوط  ولماذا 
بدل  لدفع  اول شهر  راتب  منك  تقترض 
وكالة  تقوم  لماذا  لك؟  الطائرة  تذكرة 
أن  منك  بالطلب  فجأة  دولية  توظيف 
تدفع بدالً لرسوم إذن الدخول عن طريق 
التحقق  الممكن  )من  مالي  تحويل 
عن  الدخول  أذونات  رسوم  من  بسهولة 
طريق مواقع الحكومات اإللكترونية ومن 

خالل السفارات(؟

حالياً  المحتالين  من  العديد  يرتبط 
بنيجيريا، والبعض بغانا وماليزيا، ويتنامى 
ذلك النهج في أوروبا الشرقية ولكن تنبَّه 
تم  والذي  المزور  الوظيفة  نموذج  بأن 
على سبيل  نيجيريا  من  بمهارة  إعداده 

المثال 

)مثل حالة البحار أعاله الذي خسر 750 
يورو( سوف يعمد إلى التمويه باإلدعاء بأن 
المملكة  ومقرها  قانونية  الشركة 
المتحدة أو الواليات المتحدة أو استراليا 

أو كندا.

إكشف اإلحتيال

كيف تكتشف الحيلة؟ هناك عدد من 
الهبات المجانية. المحتالون ليسوا دائماً 
الناس  أكثر  من  أنهم  رغم  األذكى،  هم 
سوءاً في الخلق وليس لديهم رحمة. إن 
إلى أي  التقدم  أسهل وأول طريقة قبل 
وظيفة هو البحث عن الشركة عن طريق 
بإضافة  الشركة  إسم  ووضع  غوغل 
تحذير.  ثم  "تزوير"  ثم  "إحتيال"  كلمة 
تفاصيل  اآلخرين، تحقق من  تحقق من 
السفينة، قم بزيارة المنتديات والمواقع 
النصائح  تتبادل  التي  اإللكترونية 
المربع  في  قائمة  هناك   - والمعلومات 
على هذه الصفحة. أنظر أيضاً إلى هذه 
أن  على  الدالة  المشتركة  العالمات 

العملية ليست حقيقية:

عن  النظر  وبغض  للمال،  طلب  أي   •
طبيعته.

معلوماتك  تفاصيل  عن  طلب  أي   •
البنكية. إذا قمت بذلك سوف يسحب 

كل ما لديك من مال من البنك.
العروض التي تطلب منك نشر سيرتك   •
دعوة  تلك  تكون  قد   - مجاناً  الذاتية 
لتتعرف على المحتالين، خاصة إذا ما 
طلب منك أيضاً نسخاً من وثائق مثل 

جواز السفر والمؤهالت...الخ.
األرقام الهاتفية التي تبدأ بـ70. ال توجد   •
شركات في المملكة المتحدة لديها 
أرقام هاتفية تبدأ بـ4470+ أو 70)0(44+: 
ومن  دولية.  مكالمة  إعادة  أرقام  إنها 
الرقم:  ذلك  على  الجيدة  األمثلة 
ذلك  يرتبط  حيث   ،+447024021763

الرقم باإلحتياالت.
إذا  وخاصة  الخلوية،  الهاتف  أرقام   •
مع  وحيدة  إتصال  كوسيلة  أعطيت 

المكتب.
قبل  من  اإللكترونية  البريد  عناوين   •

مزودي البريد اإللكتروني مجاناً مثل 
Gmail ,globomail ,Yahoo....الخ

أخطاء  على  تحتوي  التي  الرسائل   •
إمالئية وقواعدية.

حيث  الحديثة.  اإللكترونية  المواقع   •
منتظم  بشكل  المحتالون  يقوم 
شكل  لها  إلكترونية  مواقع  بإطالق 
السمعة  ذات  الشركات  مواقع 
المواقع  إلى  بالدخول  قم  الحسنة. 
الحقيقية، وابحث عن التحذيرات، وقم 
باإلتصال بإدارة الشركة إذا تولدت لديك 

أي شكوك.

اإلشارات  تلك  من  أية   تنذرك  أن  يجب 
إحتيال. وقد يكون  الخطيرة على وجود 
النهاية.  في  ذلك  من  أسهل  األمر 
والقاعدة الذهبية لم تتغير: إذا كان عرض 
العمل رائع جدًّا بحيث يصعب تصديقه 

- فعلى األغلب أن يكون إحتيال. 

مزيد من المعلومات
إذا ظهر أنه رائع جدًّا بحيث يصعب تصديقه فعلى األغلب أن 

يكون إحتيال 
www.itfseafarers.org/job_scams.cfm

نصيحة جيدة للبحث عن اإلشارات التحذيرية
www.scam-job-emails.tk  

مزيد من النصائح ومنتدى لمناقشة اإلحتياالت المشكوك بها 

www.fraudwatchers.org
قائمة بشركات اإلحتيال المعروفة )ولكن كن حذراً، حيث عندما 

يتم كشف إحداها فعلى األغلب تتم إعادة تسميتها(
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-

scam
منتدى مكافحة اإلحتيال لقطاع التوظيف في المملكة 

المتحدة
www.safer-jobs.com

مركز اإلبالغ عن اإلحتيال الوطني في المملكة المتحدة 

www.actionfraud.police.uk
أرقام الهواتف المشكوك بها

www.scammmertelephonenumbers.blogspot.
co.uk

www.fraudwatchers.org/forums/view.
php?pg=fw_personal_nos

ITFطلب اإلستفسار عن سفينة من الـ
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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الملف ال�شخ�شي لمفت�ص
جانغ كيونغ هو مفتش ITF ويعمل في ميناء إنشيون، بالقرب من سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية. عمل قبل أن 

ينضم إلى مفتشية ال�ITF عام 2010 لستة سنوات على متن سفن تجارية كضابط لدى هانجين شيبينغ.

بالنظر إلى األيام السالفة، كيف تتذكر أيامك عندما كنت بحار؟ كان هناك 
إيجابيات وسلبيات. كنت أشعر بالوحدة أحياناً. وفي الجانب اآلخر، لقد تمكنت 

من زيارة العديد من الدول في العالم، لقد كانت تجربة ثمينة في حياتي.

يقوم  وهو   ITFللـ مفتشاً  يوماً  شاهدت  لقد  مفتشاً؟  تصبح  أن  قررت  متى 
به  يقوم  الذي  ما  الوقت  ذلك  في  أعرف  أكن  لم  سفينتي.  على  بالتفتيش 
في   ITF مفتش  لوظيفة  شاغراً  شاهدت  وعندما  التحديد.  وجه  على  المفتش 
التقدم  وقررت  المعلومات،  من  مزيد  عن  اإلنترنت  في  بالبحث  قمت  كوريا، 

للوظيفة.

السهل  من  أنه  وأعتقد  البحارة.  حياة  أعرف  إني  للوظيفة؟  جذبك  الذي  ما 
القيام بالوظيفة إذا كنت تعرف كيف يعمل البحارة، وكيف يعيشون على متن 

السفينة، وما هي مخاوفهم.

المالحة  في  المعرفة  إلى  باإلضافة  تحتاجها؟  التي  االخرى  الصفات  ما 
من  تتمكن  بحيث  اإلنجليزية  باللغة  جيدة  كفاءة  إلى  تحتاج  فإنك  البحرية، 

البحارة والزمالء. الحوار مع 

كيف تتغلب على العوائق اللغوية عندما ال يتحدث بحار اللغة اإلنجليزية؟ 
التجارة  في  تعمل  التي  الصغيرة  السفن  من  العديد  هناك  إنشيون  ميناء  في 
خاصة  السفن  تلك  طواقم  أفراد  ومعظم  فقط.  وكوريا  اليابان  الصين،  بين 
الرغبة  لديهم  توجد  وال  اإلنجليزية  باللغة  التحدث  يعرفون  ال  الصينيين 
الحوار معهم.  الصينية ألتمكن من  اللغة  بتعلمها. لذلك حاولت تعلم بعض 
وإذا كان هناك أيضاً بحارة من الغرب على متن السفن، فإنني أحاول عمل حوار 

أتمكن من فهم مشاكلهم. اإلنجليزية، حيث  باللغة  مستفيض معهم 

عندما  بالسعادة  أشعر  عملك؟  في  أكثر  بها  تستمتع  التي  األشياء  هي  ما 
البحارة  أحياناً  يبقى  بقيمتي.  ذلك  يشعرني  الطاقم،  مشاكل  حل  من  أتمكن 

على إتصال معي بعد عودتهم إلى أوطانهم - إنه لشعور جميل.

عند  هويتي  أوالً  أظهر  سفينة؟  متن  إلى  صعودك  أول  عند  عادةً  يحدث  ماذا 
بجولة  أقوم  ان  بعد  الجوار.  في  الطاقم  كل  أمام  وأظهرها  السفينة،  سلم 
أللتقي  السفينة  غرفة  إلى  بالنزول  أقوم  ما  عادةً  القبطان،  برفقة  تفتيشية 

الطاقم.

نون فرصة اإللتقاء المباشر  كيف تكون ردَّة فعل الطاقم لمالقاتك؟ إنهم يثمِّ
وجهاً لوجه، دون إستماع القبطان  أو أي شخص آخر. يطلعوني على -الشكاوى-

يقدِّرون ذلك. تكون أحياتاً بسيطة، ولكنهم حقاً 

تغييرات  توجد  ال  التنفيذ؟  حيز   MLC�ال دخول  بعد  تغيير  أي  شاهدت  هل 

الدولة  تكون  ال  وعندما  اإلتفاقية.  على  بعد  نصادق  لم  ألننا  كوريا  في  كبيرة 
ظروف  على  تغييرات  أي  توجد  فال  اإلتفاقية،  على  صادقت  قد  العلم  صاحبة 
العمل والتي عادةً ما تكون سيئة. ومع ذلك، فان شركات الشحن البحري على 
حول  الشركات  مع  المفاوضات  في  بإستخدامها  انا  أقوم   .MLCبالـ دراية 

مشاكل الطواقم، مثل تأخر دفع الرواتب واإلعادة إلى األوطان...

الرواتب  حول  النزاعات  من  العديد  هناك  الحدوث؟  شائع  نزاع  عن  أخبرني 
الشحنات.  على  بالعمل  السماح  رفض  بإجراء  الطاقم  أحياناً  يقوم  المتأخرة. 
وأقوم  الدعم.  لهم  أقدِّم  الشحنات.  تنزيل  لمنع  الفتحة  بإغالق غطاء  يقومون 
بذلك  تقرير  بكتابة  وأقوم  العالم.  أي مكان في  بالمالك في  المباشر  باإلتصال 

بالقضية. وإلى أي منظمة معنية  الرصيف  الميناء وإلى نقابة  إلى سلطات 

كم تمتد فترة النزاعات في العادة؟ عادةً ما أقوم بحل النزاعات خالل يوم واحد. 
واحد فقط،  ليوم  الشحنات  تفريغ  بعمل  السماح  الطاقم  يرفض  عندما  حيث 
فإن الشركة تتكبَّد خسائر كبيرة - هناك غرامات، وخسائر لذلك يقومون بدفع 

12 ساعة إلظهار قوتنا. المتأخرة. تستغرقنا عادةً األمور  الرواتب 

مرات عديدة،  كم مرة تدخلت إلعادة رواتب بأثر رجعي في آخر ثالث سنوات؟ 
ال أستطيع إحصائها.

إذا إضطررنا، ولم  هل تنجح دائماً؟ لم أفشل نهائياً حتى اآلن، لحسن الحظ. 
بتوكيل  نساعدهم  فإننا  رواتبهم،  على  للحصول  طريقة  أي  الطاقم  يجد 
سنة،   - أطول  وقتاً  أحياناً  األمر  يستغرق  المزاد.  في  السفينة  لبيع  محامين 

أموالهم. النهاية يحصلون على  سنتان، ولكن في 

الطاقم  دائماً. أحياناً يضع  للتعاون معك؟ ليس  دائماً  هل األطقم مستعدون 
البحارة  أربعة اشهر، فإن  أو  لثالثة  راتباً  ولو لم يعطهم  بالمالك. حتى  ثقتهم 
لديهم قناعة بأن الشركة سوف تدفع لهم في النهاية. يحصل ذلك عادةً ضمن 
مجموعتين: المجموعة األولى تؤمن بالمالك، المجموعة الثانية لم تعد تؤمن 

نهائياً. بالمالك 

ما هي النصيحة التي تقدمها إلى بحار غير متأكد من يصدِّق؟ يجب أن يدفع 
فيجب  ثالثة،  أو  لشهرين  راتبك  بتأخير  الشركة  قامت  إذا  شهر.  كل  راتب  لك 

الـITF وطلب المساعدة. المعنية - يرجى اإلتصال بمفتش  إبالغ السلطات 

أثق بهذه  إنني   - بالنسبة لي  أنه ليس صعب  ما هو أصعب شيء في عملك؟ 
ان  يمكننا  ال  المفتشين:  كل  على  الصعوبات  بعض  توجد  ولكن  الوظيفة. 
مدار  على  تعمل  السفن  ألن  اإلجازات،  خالل  وحتى  كاملة،  بإستراحة  نتمتع 

الساعة.

أذهب  ما  وعادةً  الرياضية،  التمارين  ممارسة  أحب  اإلجازات؟  أثناء  تعمل  ماذا 
المسائية  الفترة  في  اآلن  وأنتسب  يومياً.  اإلنجليزية  اللغة  أدرس  أو  للسباحة. 

إلى جامعة، وأدرس المحاماة.

تستمر  سوف  بأنك  تعتقد  هل  القانون،  شهادة  على  تحصل  أن  بعد 
كمفتش؟ نعم، بالطبع. وعندما يتوفر لدي الوقت سوف أحاول تعلُّم المزيد من 
أستطيع  ال  بأنني  وأشعر  الصينية،  البحارة  من  العديد  هناك  الصينية.  اللغة 
ذلك  ان  وأعتقد  التحاور معهم.  أجيد  لم  إذا  الكافي  بالقدر  المساعدة  تقديم 

هو التحدي القادم الذي يجب ان أتخطاه.
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عمال الر�شيف:
م�شوؤولية �شمير 

ثقي������لة
عندما يوضع الملصق الخاص بالوزن على الحاوية بشكل غير دقيق، فإن الخطر يزداد 

ق الحمالت  عبر كل سلسلة التزويد. ويقول جيسي فيني-ساميلسين، منسِّ
اإلستراتيجية لقسم الرصيف في ال�ITF، بان ال�ITF يستبق الطريق بإطالق حملة للتأكد 

من تطبيق قوانين السالمة الجديدة.

الوزن الحقيقي  أن  ما يتبين  غالباً 
الوزن  عن  مختلف  بضائع  لحاوية 

المعلن عنه في البيان.

للوزن يعتبر هاماً  الدقيق  الفهم  إن 
جداً لمهام التحميل، التفريغ ونقل 
البضائع، والتي تحتوي على شحنات 
تستيف  عملية  تعتبر  خطيرة. 
الحاويات على السفن عملية فنية 
تصمن  أن  يجب  والتي  ومتخصصة 
يكون  للبضائع. عندما  اآلمن  النقل 
الوزن خطأ، فقد تكون هناك عواقب 
الناتجة عن  اإلصابات  - من  خطيرة 
وتخريب  والتسريب  األثقال  رفع 

البضائع إلى غرق السفينة.

تلك هي أخطار ذات تكاليف باهظة 
الرصيف  عمال  على  اإلنسان:  على 
والحمالين الذين يرفعون صناديق ذات 
البحارة  وعلى  مرتفعة،  أوزان 
في  الحوادث  ألخطار  المعرَّضين 
الشاحنات  سائقي  وعلى  البحر، 
والقطارات الذين ينقلون األحمال برًّا-

وعلى عامة الناس الذين يتأثرون أيضاً 

أو  الطرق  على  حادث  أي  بسبب 
السكك بسبب ذلك.

باإلضافة إلى ذلك، فإن هناك مشاكل 
اآلالت،  تدمير  بسبب  حقيقية 
للنقل  التحتية  والبنية  والمعدات، 
القطارات  ومسارات  الطرق  مثل 
باإلضافة إلى قضايا تتعلق بالخسائر 
التصدير،  ضرائب  وتجنب  المالية، 
الحاويات  وضياع  التأمين،  ومطالب 

في البحر وتدمير البيئة.

المالحة  منظمة  حديثاً  قامت 
البحرية الدولية )IMO( بإقرار تعديالت 
في  الحياة  سالمة  إتفاقية  على 
محاولة  في   )SOLAS ( البحر 

لتحسين النظام.

ونتيجة لذلك فإن اإلتفاقية تتطلب 
اآلن إما توزين الحاوية بعد تعبئتها او 
الحصول على وزن المحتويات موثقة 

وإضافتها إلى وزن الحاوية الفارغة.

تؤثر  الحاويات  وزن  قضية  أن  "حيث 
النقل عبر كل سلسلة  على عمال 
التزويد، فإن حملة الـITF تجمع معاً 
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اإن�شم اإلى 
حملة ال�شالمة 

الخا�شة
ب�شن ت�شريعات  

لوزن الحاويات

“حيث أن قضية وزن 

الحاويات تؤثر على 

عمال النقل عبر 

كل سلسلة 

التزويد، فإن حملة 

ال�ITF تجمع معاً 

عمال الرصيف 

والبحارة وعمال 

سكك الحديد”

وعمال  والبحارة  الرصيف  عمال 
سكك الحديد".

يجب الترحيب بأي محاولة لتحسين 
السالمة. ومع ذلك، فال زال الـITF قلق 
اإلتفاقيات  فشل  إستمرارية  حيال 
توفير  من  التمكن  من  المعدَّلة 
أي  وضع  أو  التطبيق،  حيال  توضيح 
عقوبات على أولئك الذين ال يضعون 
أن  الوزن الصحيح للحاوية. وطالما 
الخطر  فإن  مستمرة،  الحالة  هذه 
أولئك  تهديد  في  مستمراً  يبقى 
عبر  يعيشون  والذين  العاملين 

سلسلة التزويد.

نشر مقترح الـITF الذي يطالب بأن 
يجعل التعديل على عملية التو زين 
ولكن  ذهبي"،  "معيار  ببروز  إجبارية 
أعضاء  قبل  من  رفض  المقترح 
يطالب  المقترح  أن  قائلين   IMO الـ
بالشيء الكثير وبسرعة، ولكن يبقى 
ذلك هو موقف الـITF - إنه ال بد من 
زين اإلجباري للحاويات المعبأة  التو 

قبل تحميلها على السفينة.

هو  للتوزين  منطقي  مكان  أكثر 
مسؤولية  فإن  ذلك  ومع  الميناء، 
موجودة  تبقى  الكذب  من  التحقق 
عبر كل سلسلة التزويد وخاصة عند 
يجب  ال  الحاويات.  وإغالق  تعبئة 
تحميل أي حاوية على السفينة ما 
لم يتم اإلفصاح عنها بدقة وتشكِّل 
أنه  إن معرفة  خطراً على السالمة. 
من الممكن إعادة الحاوية أو تركها 
في الميناء، سوف بالتأكيد يمنع أي 
وعدم  التمويه  إلى  يعمد  شخص 

اإلفصاح عن الوزن الحقيقي.

تؤثر  الحاويات  وزن  قضية  أن  وحيث 
النقل عبر كل سلسلة  على عمال 
التزويد، فإن حملة الـITF تجمع معاً 
وعمال  والبحارة  الرصيف  عمال 
سكك الحديد. تعمل النقابات معاً 
ومع  القطاع  في  الشركاء  ومع 
لرفع  المدنية  الحمالت  مجموعات 
في  الكذب  خطر  حيال  الوعي 
الحقيقي  الوزن  عن  اإلفصاح 
وعلى  النقل  عمال  على  للحاويات 

الناس وعلى البيئة على حد سواء. 

تأخذ النقابات المنتسبة لل�ITF على 
كاهلها حالياً مسؤولية الحملة 

والضغط على حكوماتهم لتطبيق 
تشريعات وعقوبات على أولئك الذين 
يعمدون إلى التمويه في اإلفصاح عن 
الوزن الحقيقي للحاويات. شارك في 
الحملة واحمي سالمتك! قم بزيارة 

www.itfglobal.org/road-
transport/containersafety.cfm
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اأخذ ح�شة 
من موانئ

الم�شتقبل
مساعدة  هميلتون،  بوال  تقول 
قسم سكرتير قسم الرصيف في 

:ITF�ال
يتفق الجميع بأن الموانئ بحاجة 
البيئية،  معالجة مشاكلهم  إلى 
ولكن كيف؟ إن النهج الذي سوف 
أو  سارة  أخباراً  يعني  قد  يتبع 
من  فإنه  لذلك  للعمال،  سيئة 
نقابات  تنخرط  أن  ا  جدًّ المهم 
تطوير  في  البداية  منذ  الرصيف 

السياسات.

عمال  إتحاد  به  قام  بحث  إقترح 
النقل األوروبي )ETF( عام 2011، بأنه 
األداء  لتحسين  يكون  أن  يمكن 
تأثيرات سلبية  الموانئ  في  البيئي 

وأخرى إيجابية على العمال. 

تخفيض  إلى  يؤدي  أن  الممكن  من 
إنبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين 
البيئة في العمل وبالتالي التحسن 
والمجتمع  العمال  صحة  في 
ومع  الموانئ.  من  بالقرب  القاطن 
ذلك، فإن تكاليف المبادرات البيئية 
قد تؤدي إلى تقليل رواتب الموظفين 

وفقدان الوظائف. 

الرصيف  نقابات  تتواجد  أن  يجب 
على طاولة المفاوضات منذ البداية 

ل اأتمتة
دون

اإ�شت�شارة
يقول جيسي فيني �� ساميلسين: 
من  األعمال  بعض  أتمتة   إن 
في  منطقياً  يكون  أن  الممكن 
يجب  ولكن  المشغولة،  الموانئ 
حول  التكنولوجيا  تتمحور  أن 
السالمة والنجاح، وليست حجًة 

للهجوم على العمالة المنظمة.

التكنولوجيا  تحل  أن  يجب  متى 
مكان العمالة البحرية؟ أصبح ذلك 
قطاع  في  ومتكرراً  ملحاً  سؤاالً 
األنظمة  بعض  أصبحت  الموانئ. 
بضع  منذ  موجودة  المؤتمتة 
البوابات  تشغيل  وشملت  سنوات، 
الجداول  وتنظيم  األمن  وأنظمة 
األخيرة،  اآلونة  في  ولكن  الزمنية. 
بالحل محل  المؤتمتة  اآلالت  بدأت 
عمال  بها  يقوم  التي  األعمال 
تشغيل  أعمال  مثل  الرصيف، 
تسير  ال  التي  والمركبات  الرافعات 

على الطرق.

تعمل النقابات جاهدة على حماية 
وظائف عمال الرصيف في وجه تلك 
التغييرات، ولكن يظهر وفي العديد 
إستخدام  يتم  أنه  الحاالت  من 
رئيسي  بشكل  المؤتمتة  األنظمة 
لنفقات  ا لخفض  كطريقة 

وإلضعاف العمالة المنظمة.

في أوروبا، وحيث أن هناك عدد كبير 
فقد  مؤتمت،  شبه  المحطات  من 
تمكنت نقابات منتسبة للـITF من 
التفاوض مع أصحاب العمل لضمان 
الحاليين.  ألعضائهم  الوظائف 
مثل  دول  في  نقابات  أيضاً  قامت 
بالتفاوض  وأستراليا  كوريا،  اليابان، 
األتمتة.  إدخال  تم  عندما  الناجح 
في   ILAوالـ  ILWUالـ تمكنت 
شرط  وضع  من  المتحدة  الواليات 
تؤكد  الجماعية  إتفاقياتهم  في 

على إعادة نقل أو تدريب المبعدين 
بسبب األتمتة.

السعودية  العربية  المملكة  لدى 
زيادة  على  أمثلة  وهولندا  وألمانيا 
بشكل  المؤتمتة  الموانئ  عدد 
كامل، إنه خيار باهظ الثمن ويعتبر 
حالياً بعيداً عن إمكانية الكثير من 
المشغلين المادية، وما يقارب حتى 
مؤتمتة  العالم  موانئ  من   %3 اآلن 
بشكل كامل ويتم حالياً بناء نماذج 
جديدة. توظف مثل تلك المحطات 
الذين  العمال  من  األقل  العدد 
وأحياناً  بعد.  األنظمة عن  يشعلون 
من مواقع بعيدة عن الميناء نفسه.

الهولندية   FNV نقابة  تعمل 
التفاوض  على   ITFللـ المنتسبة 
سنوات  منذ  القضية  تلك  على 
تمثل عمال في ميناء  عديدة، وهي 
روتردام - من أول الموانئ في العالم 

التي خضعت لألتمتة الكاملة.

حماية  هو  ذلك  في   FNV وطريقة 
على  العمال  ومساعدة  الوظائف، 
اإلنتقال إلى مهام جديدة مثل برج 
األمن،  الميكانيك،  السيطرة، 
بأن  أمكن  ما  كل  والتأكد  الصيانة 
التغييرات تؤدي إلى التحسين على 

ظروف العمال.

النقابات  لدى  مخاوف  هناك 
التي  األتمتة  بأن   ITFللـ المنتسبة 
الوقت  في  كبير  بشكل  تتسارع 
لتخليص  كأداة  تستخدم  الحالي، 
تؤثر  القوية.  النقابات  من  الموانئ 
على  أيضاً  المقلقة  الحالة  هذه 
ال  عام  بشكل  والذين   - البحارة 
الموانئ  إلى  القدوم  يرحبون بفكرة 
ما  عادةً  الرصيف.  عمال  وجود  دون 
البحارة  بأن   ITFالـ مفتشو  يجد 
إلى موانئ ولم تدفع لهم  يقدمون 
عملهم  وظروف  تبهم  ا و ر
األدنى  الحد  من  أقل  ومعيشتهم 
من المعايير، ويعتمدون على نقابات 
ومن  األوضاع.  لعالج  الرصيف 
الواضح أن هذا الدعم سوف يختفي 

إذا لم يكن هناك عمال رصيف.

النقابات  مع  سويًة   ITFالـ يعمل 
أكبر  للفهم بشكل  له  المنتسبة 
وما  األتمتة  تحصل  ولماذا  أين 
ما  يساعد  العمال.  على  تأثيرها 
التشارك  خالل  من  يتعلموه 
ت  عا جتما إل ا و ت  ما لمعلو با
والمؤتمرات والشبكات األخرى، في 
التضامن  النقابات وعلى  رد  طريقة 
على   - الحمالت  وإطالق  الدولي 
بنشاط  القيام  عند  المثال،  سبيل 
مناهض للعمل النقابي مع التمويه 
أن النشاط يرمي إلى التحديث من 
الموانئ  محطات  مشغلي  قبل 

.DPW العالمية مثل

ويبدو أن بعض الشركات التي تبيع 
معدات األتمتة للمحطات يعمدون 
إلى  للمعدات  الترويج  إلى  بنجاح 
أنها طريقة  الموانئ على  مشغلي 
على  والقضاء  النفقات  لخفض 
تواجد  في  القطاع  مشكلة 
إدارة  "برنامج  منتج  أبرز  النقابات. 
له  محاضرة  خالل  العاملة"  القوة 
في مؤتمر لويدز ليست، أن تخفيض 
فوائد  اهم  من  هو  العمالة  نفقات 

المنتجات.

قبل  من  مشابهة  محاضرة  قدمت 
أن  المحاضرة  أشارت  شركة، حيث 
وممارسات  والمنافع  الرواتب 
الغربي  الساحل  في   ILWU الـ 
أهم  من  تعتبر  المتحدة  للواليات 
األتمتة  في  التفكير  عند  القضايا 
في تلك المنطقة. وتحدثت شركات 
أخرى عن "تجنب مشاكل العمال" 

عن طريق األتمتة.

ال   ITFللـ المنتسبة  النقابات  إن 
صارمون  ولكنهم  النجاح،  تقاوم 
على  ويصرون  مطالبهم.  حيال 
العمل  على  تغييرات  أي  مناقشة 
 - النقابة  مع  موانئهم  في  تجري 
لزيادة  األتمتة  إستخدام  يجب  وأنه 
اإلنتاج والسالمة، وليس لمهاجمة 

العمالة المنظمة.

الرصيف  نقابات  تستمر  سوف 
بما  الممارسات  بأفضل  بالتشارك 
أصحاب  وتحدي  باألتمتة  يتعلق 
العمل كي يشاركوا بتلك القضية. 
هو  األتمتة  معنى  يكون  أن  يجب 
موانئ  وليس  سالمة،  أكثر  موانئ 

خالية من التنظيم. 
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اأترك مناولة ال�شحنات لعمال الر�شيف
قد يخاطر البحارة الذين يقومون بأعمال مناولة الشحنات في الموانئ أو على متن السفن 

بسالمتهم، وقد بذلك يخرقون إتفاقاتهم الجماعية ويهددون وظائف أكبر مجموعة من 
الحلفاء لديهم: عمال الرصيف.

العمل  أصحاب  يناقش  عندما 
سياسات بيئية جديدة.

ويعتبر  الوظائف،  فقدان  ومناقشة 
إيجاد "وظائف خضراء" جديدة أمراً 
تحدي  أهمية  قدر  بنفس  هاماً 
البيئية  السياسات  مع  التماشي 
الملحة  الضرورات  مع  الجديدة 

للتوسع أو التطوير.

قسم  رئيسة  أبوكا،  جوديت  تقول 
الرصيف ألفريقيا/ITF: تواجه أفريقيا 
إكتشاف حقول  فمع  كبيراً،  تحدياً 
شرق  سواحل  قبالة  وغاز  نفط 
تكون  أن  النقابات  فعلى  أفريقيا، 
ناشطة جدًّا اآلن. يجب أن نغير في 
طريقتنا والبدء بالتعرف على الرابط 

الجديدة  اإلكتشافات  هذه  بين 
شرق  في  البيئة  على  وتأثيراتها 

أفريقيا.

ال يجب أن نتسابق فقط للحصول 
على رواتب وخدمات أفضل. يجب أن 
إتفاقية جماعية على  تشتمل كل 
البيئية  القضايا  لمعالجة  شروط 

في الموانئ".

على  يجب  نفسه،  الوقت  وفي 
للعمال  علناً  التحدث  النقابات 
من  جزءاً  يقوم  عندما  وللمجتمع 
القطاع بإستغالل األجندة الخضراء 
لدعم بعض المبادرات - بما في ذلك 
على سبيل المثال، برامج األتمتة - 
اإلقالل من حقوق  والتي من شأنها 

العمال.

الرصيف  نقابات  إنخرطت  وكلما 
وتطوير  الحمالت  في  أكثر 
مجتمعات  ضمن   - السياسات 
الموانئ، ومدن الموانئ وفي الموانئ 
مخازن  ساهمت  كلما   - أنفسها 
التغيير  رسم  في  أكثر  العمال 
صوت  يكون  أن  يجب  المستقبلي. 
أجل  من  الحوار  مركز  في  العمال 
تحول  أنه  يبدو  ما  أن  من  التأكد 
رئيسي في قطاع الموانئ أيضاً هو 
  ، بيئياً و ياً  د إقتصا م  مستدا

وإجتماعياً.  

يجب اأن 
ليقوم 
طواقم

ال�شفن 
بمناولة

ال�شحنات
 ITF تشتمل كل إتفاقية

جماعية على اإللتزام 
التالي:

عمل غير خاص بالبحارة.

ال يجب أن يقوم أي من أطقم 
السفن أو أي شخص على متن 

السفينة سواء كان يعمل 
بوظيفة دائمة أو مؤقتة، بأعمال 

مناولة الشحنات واألعمال 
األخرى المعروفة تقليدياً أو 
تاريخياً بأنها من إختصاص 

عمال الرصيف دون الموافقة 
المسبقة من نقابات رصيف 

الـ ITF أو نقابات الـITF المعنية 
بشرط أن يتطوع البحارة تطوعاً 
ألداء مثل تلك المهمات، ويجب 

في تلك الحالة تعويضهم 
بشكل مجدي. وبما يخص ذلك 
الشرط، فإن أعمال المناولة قد 

تشتمل، وليست محصورة على: 
التحميل، والتنزيل، التستيف، 

وعدم التستيف، السكب، 
الزركشة، التصنيف، التحجيم، 

الترصيص، فك الترصيص، 
تركيب وفك األحمال، والخدمات 

المتعلقة باألحمال والبضائع 
مثل الفرز، التوزين، القياس، 

التكعيب، الفحص، اإلستالم، 
الحماية، التوصيل، أخذ 

العينات، الختم، التربيط وفك 
التربيط.

إن وظيفة نقل البضائع على السفن 
األوجه  متعددة  مهارة  تتطلب 
وخطيرة جدًّا. وحيث أن التكنولوجيا 
وطرق الممارسات الجيدة تتغير، فإن 
للقيام  المدربين  الرصيف  عمال 
إلى  مستمرة  بحاجة  العمل  بذلك 
تطوير وتجديد خبراتهم. لذلك فإن 
أجراس األنذار تقرع على العديد من 
عمال  يرى  عندما  المستويات 
الرصيف أن العديد من األعمال التي 

يقومون بها تعطى للبحارة.

أنه  المثال  سبيل  وعلى  نعرف  إننا 
القيام  البحارة  من  عادةً  يطلب 
باإلضافة  الحاويات  تربيط  بأعمال 
إلى واجباتهم اإلعتيادية وغالباً دون 
تدريبهم المسبق على ذلك. إن هذه 
تشكل  فقط  ليست  الممارسة 
يؤدون  الذين  على  ذاتها  بحد  خطراً 
اإلعياء  تسبب  ولكنها  المهمة، 
رئيسياً  سبباً   - للبحارة  أيضاً 
للحوادث في البحر وهو سبب قديم 
لقيام نقابات البحارة لشن الحمالت 

منذ سنوات عديدة.

أن  الرصيف  عمال  أيضاً  يرغب 
بتلك  قيامهم  بأن  البحارة  يتفهم 
األعمال يؤدي إلى أخذ وظائفهم، أو 

تهديد ظروفهم.

بين  التضامن  من  تاريخ  هناك 
مجموعات العمال المتداخلة تلك ، 

العمود  الرصيف  عمال  ويشكِّل 
الذي يحمي حقوق  للنظام  الفقري 
البحارة على سفن أعالم المواءمة. 
والقيام  القطاع  في  قوتهم  إن 
بإستخدامها  والرغبة  بإضرابات 
سبيل  على   - البحارة  لمصلحة 
الحمولة  لتنزيل  رفضهم  المثال، 
عن السفن عندما يكون هناك خالفاً 
العمل  صاحب  مع  البحارة  بين 
أدى  قد   - الرواتب  دفع  بعدم  يتعلق 
إلى تحقيق مكتسبات ال حصر لها 

لمصلحة البحارة.

إذا كان صاحب العمل لديك قد وقع 
 ،ITFالـ مع  جماعية  إتفاقية  على 
فإنها سوف تحتوي على شرط هام 
)أنظر المربع( ينص على: إالّ بموافقة 
أي  من  يطلب  أن  يجوز  فال  النقابة، 
في  المناولة  بأعمال  القيام  بحار 
الميناء، ويجب أن يقوم بذلك عمال 
إلى   ITFالـ وينظر  مدربون.  رصيف 
هام  سالح  أنه  على  الشرط  ذلك 
السالمة  حماية  أجل  من  للنضال 
والبحارة;  الرصيف  عمال  ووظائف 
النقابات  قبل  من  اإلبالغ  ويتم 
حالة  أي  عن   ITFللـ المنتسبة 
البحارة  قبل  من  الحمولة  لمناولة 
إلى مكتب الـITF في لندن لتمكينه 

من إتخاذ األجراء المناسب.

المملكة  في  يونايت  نقابة  تعمل 

منذ   ITFللـ والمنتسبة  المتحدة 
مبادرة جديدة  الـITF على  مع  فترة 
وعمال  البحارة  بين  التعاون  لزيادة 
مصلحتها  أجل  من  الرصيف 
المبادرة  وتتضمن  المشتركة. 
مفتشو الـITF وقادة نقابات يعملون 
الموانئ  في  العمل  أصحاب  مع 
البريطاني.  الساحل  إمتداد  وعلى 
لسالمة  الترويج  على  ويعملون 
الرصيف  وظائف  ولحماية  البحارة 
وذلك بالتأكيد على مبدأ أن مناولة 
بعمال  خاص  عمل  هو  الحمولة 
الذي  عملهم  إن  فقط.  الرصيف 
دول  في  إتباعه  يتم  أن   ITFالـ يأمل 
على  المحافظة  إلى  أدى  قد  أخرى، 
ميناء  في  الرصيف  عمال  وظائف 
على  التوقيع  تم  حيث  ليفربول، 
ومشغل   ITFالـ بين  تفاهم  مذكرة 

الميناء.

ومفتشية  يونايت  نقابة  عقدت 
في  النشاطات  من  العديد   ITF الـ
حيث  المتحدة،  المملكة  موانئ 
حياة  عن  الرصيف  عمال  إستمع 
التي  السيئة  الظروف  البحارة وعن 
يصبح  منهم.  العديد  يواجهها 
عمال الرصيف والبحارة أقوى عندما 
ويعتبر  البعض،  بعضهم  يساندون 
جداً  هاماً  نقابات  إلى  إنضمامهم 

للحفاظ على حقوق الطرفين.
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نساء المالحة 24
البحرية

 ITF�ال في  العضوية  أرقام  تشير 
في  النساء  إنتساب  تزايد  على 
المالحة  وظائف  من  العديد 

البحرية إلى اإلتحادات العمالية.

وتعتبر تلك أخباراً مشجعة للرجال 
ال  البحارة على حد سواء.  والنساء 
النساء  األعضاء  عدد  زيادة  يعني 
فقط زيادة في النفوذ على القضايا 
التي تؤثر على النساء العامالت في 
عضوية  أيضاً  يعني  ولكن  البحرــ 
كلية قوية وبالتالي صوتاً اقوى عند 
مناقشة قضايا - تهم الجميع، مثل 

الرواتب والسالمة.

وفي محاولة للبناء على التوجهات 
دليالً  بإصدار   ITFالـ قام  الحالية، 
مشاركات  على  ويحتوي  جديداً، 
أفضل الممارسات التي تستخدمها 
لتعزيز  البحرية  المالحة  نقابات 

تمثيلها النسائي وإشتراكهن.

تحقيق صفقة أفضل للنساء
زالت  ال  التي  العوائق  الدليل  يبين 
في  للتوظيف  تواجهها  النساء 
النقابات  وتدخل  البحرية  المالحة 
على  للتغلب  بطرق  والتشارك 

العديد من التحديات.

الممكن  من  أنه  كيف  ويبين 
تحقيق  الجماعي  للتفاوض 
مكتسبات هامة في قضايا المرأة، 
إلى  النساء  إنجذاب  إلى  باإلضافة 
تمثيل  على  والحصول  العضوية، 
النقابة،  هياكل  في  أفضل 
بنشاطات  أكثر  والمشاركة 
على  الدليل  ويحتوي  النقابات. 
ألفضل  األمثلة  من  العديد 
بها  شاركت  التي  الممارسات 
العالم،  حول  من   ITFالـ نقابات 
إلتفاقيات  ونماذج  إختبار،  وقوائم 
نموذجية  وسياسات  جماعية 
إلستخدامها من قبل النقابات عند 
تطويرهم سياساتهم مع وللنساء. 

لإلطالع على الدليل، قم بزيارة

www.itfglobal.org/infocentre/
pubs.cfm/detail/39317

ولمعرفة المزيد من عمل دائرة 
المرأة في الـITF، قم بزيارة

www.itfglobal.org/women/
  index.cfm

معاً اأف�شل
البحرية  المالحة  نقابات  يساعد  جديد  دليل 
على  والدالة  المشجعة  العالمات  من  لإلستفادة 
إنضمام المزيد من النساء ومشاركتهن في القضايا 

التي تؤثر عليهن كبحارة

تحقيق الفوز
مع الن�ساء:

طرق ناجحة
التفاوض للحصول على 

المساواة في الحقوق.

عندما تقوم النقابات بالتفاوض 
لتحقيق المساواة بين الجنسين، 

فإن تحسين الظروف سوف 
ينعكس على تحسين الظروف 

الخاصة بالرجال وكذلك النساء. 
قد تؤدي أيضاً السياسات الجديدة 

الرامية إلى معالجة التحرش 
الجنسي إلى تقليل البلطجية في 
أماكن العمل أيضاً، بينما قد تكون 

التحسينات على حقوق الحمل 
واألمومة هي الخطوة/األولى 

بإتجاه خلق جو أبوة/أمومة يتميز 
بالصداقة في مكان العمل.

النقابات تتخذ إجراءات 
تقوم نقابة النقل وتحالف   •
العمال في جنوب أفريقيا 

)Satawu( بالتفاوض لزيادة مدة 
إجازة األمومة مدفوعة األجر من 
أربعة إلى ستة أشهر باإلضافة 

إلى تأمين السماح للنساء 
باإلرضاع وإجازات لعمل 

الفحوصات الطبية بعد الوالدة.
تمكنت نقابة البحارة النرويجية   •

من التفاوض الجماعي الناجح 
وكسب حق لألعضاء العاملين 

من النساء على السفن 
السياحية التي ترفع أعالم جزر 

البهاما للعودة إلى أوطانهم 
ليس بعد األسبوع 26 من 
الحمل، ويحق لهن أيضاً 

الحصول على الراتب األساسي 
لـ100 يوم ولهن أولوية العودة 

للعمل لمدة 3 سنوات بعد 
اإلنجاب إذا ما توفرت الشواغر.

تفاوضت نقابة BIB بنجاح   •
لتحقيق مرافق صحية أفضل 

للنساء البحارة وكذلك الحصول 
على مالبس مالئمة مصممة 
للنساء العامالت في الرصيف.

نتج عن مشروع نقابة المالحة   •
البحرية األنجلو- هولندية - 

سويسرية المعروفة بناوتليز 
الدولية، والرامي إلى القضاء على 
التحرش والبلطجة على السفن، 

عن إتفاق المملكة المتحدة 
والمفوضية األوروبية والشركاء 

اإلجتماعيين.

الهياكل والقيادة
إتخذت النقابات كل الطرق 

الممكنة لتحسين التمثيل 
النسائي على كل المستويات: 

تأسيس لجان للمرأة، عرض دورات 

تدريب على القيادة، التأكد من 
وجود النساء في هيئات إتخاذ 

القرار وتعيين ضابطات من النساء 
- باإلضافة إلى التشجيع على 

تأسيس شبكات نسائية وعلى 
النشاطات النسائية.

النقابات تتخذ إجراءات
نصف عدد الموظفين في نقابات   •

عمال بربادوس من النساء.
لدى نقابة بحارة أستونيا   •

المستقلة  3  نساء يعملن 
بوظيفة دائمة.

تأسيس لجان للمرأة هو على   •
أجندة النقابات العمالية 

الجديدة، مثل النقابة العامة 
لعمال الموانئ في األردن ونقابة 

بحارة بورما.
تستخدم نقابة البحارة الدولية   •

في الواليات المتحدة ونقابة 
البحارة اليابانية الشبكات غير 

الرسمية والمنتديات لتبادل 
وجهات النظر مع النساء 

األعضاء ولتطوير إستيراتيجيات 
للتعامل مع القضايا التي تثار 

من قبلهن.

العضوية والمشاركة

تشارك نقابات المالحة البحرية 
في الـITF بشكل كبير في 

نشاطات ضم األعضاء والتنظيم: 
ويمتد ذلك من أيام النشاطات حول 

مواضيع محددة مثل العنف ضد 
المرأة ورفع مستوى الوعي 

بخصوص فيروس نقص المناعة/
اإليدز، إلى إستهداف أماكن العمل 

بنشاطات تنظيم وحمالت.

النقابات تتخذ إجراءات
تقوم نقابة البحارة اليابانية   •

بعمل زيارات سنوية إلى جامعات 
المالحة البحرية ومدارس 

التدريب لتشجيع النساء في 
قطاع المالحة البحرية.

طالبت لجنة المرأة لنقابة   •
سنترام في توغو من المجلس 

التنفيذي إعفاء النساء الراغبات 
من اإلنتساب للنقابة من 

ع ذلك العامالت  الرسوم. شجَّ
بأجور زهيدة لإلنتساب 

والمشاركة بنشاطات النقابة.
تقوم نقابة عمال النقل   •

والرصيف "كاندال" في الهند 
بعقد نشاطات دورية ومؤتمرات 

حول الحقوق األساسية، 
التحرش الجنسي والعنف، 

فيروس نقص المناعة/اإليدز، ويوم 
المرأة العالمي. وقالت النقابة أن 
تلك النشاطات ساعدت النساء 

على تطوير المهارات القيادية 
وبدأن المشاركة أكثر في 

نشاطات النقابة. 

"زيادة عدد األعضاء النساء يعني زيادة 
النفوذ على القضايا التي تهم النساء 
العامالت في البحر - وتعني عضوية 
متكاملة قوية وبالتالي صوت أقوى".



www.itfseafarers.org +44 )0(20 7940 9285 :ITF�هاتف مساعدة بحارة ال

25 النقابات العمالية

الوقوف إلى جانبك
قد تحتاج إلى مساعدة إذا ما 

وقعت في مشكلة دون أن يكون لك 
أي ذنب، ربما يحصل هناك عدم 

توافق مع الضابط المسؤول 
وتعاقب بشكل غير عادل، أو قد 

تتعرض إلى حادث بسبب إهمال من 
صاحب العمل. فأن تكون في تلك 
الحاالت عضواً في نقابة عمالية 

قد يكون هو المنقذ: توفير كل 
الدعم الالزم لك، بما في ذلك 

الدعم المالي والمساعدة األخرى 
لتحصل على اإلستشارات 

القانونية.
تقوم اإلتحادات العمالية أيضاً 
بشن الحمالت والضغط على 

السياسيين لتحسين التشريعات 
والتي يعود نفعها على األعضاء في 

مكان العمل.

النفوذ الدولي
يقوم الـITF بعمل هام في تمثيل 

البحارة على صعيد المنتديات 
الدولية: حيث لديه تأثير على 
الهيئات الدولية مثل منظمة 

 )IMO( المالحة البحرية الدولية
 ،)ILO( ومنظمة العمل الدولي

حيث يتم هناك إقرار اإلتفاقيات 
والتشريعات التي تحكم عمل 

البحارة. ويعمل على التأكد من 
سماع صوت البحارة بقوة ووضوح 

عندما تكون هناك أزمة بحاجة إلى 
تدخل المجتمع الدولي. مثل 
قضية القرصنة على سبيل 

المثال. كما يقوم أيضاً بتنسيق 
إجراءات الدعم من قبل النقابات 

األعضاء المنتسبة له عندما تكون 

هناك حاجة إلظهار التضامن أثناء 
النزاعات.

ومع ذلك، فإن التضامن ال يتم فقط 
من قبل اإلتحادات الدولية فحسب 

حيث أنه عنصر ضروري ألداء أي 
إتحاد عمالي. ومثل ذلك، فال يمكن 

تجاهل أهمية العمل السياسي 
الذي تقوم به اإلتحادات العمالية 

منفردة أو بتعاونها مع بعضها 
البعض.

الوقوف بوجه الحكومات
تعمل إحدى النقابات المنتسبة 

للـITF في المملكة المتحدة وهي 
النقابة الوطنية للمالحة البحرية 

والسكك والنقل )RMT(، على 
تنظيم البحارة الذين يعملون على 

العبَّارات التي تبحر من وسط 
أسكتلندا إلى الجزر الغربية. 

وتعمل الـRMT مع نقابة أخرى 
منتسبة للـITF، نقابة ناوتليز 

الدولية، قامتا بمكافحة محاولة 
حكومية إلخضاع خدمة العبارات 

إلى الخصخصة عن طريق 
العطاءات - وذلك كان سيؤدي إلى 
كسر شبكة الخدمات الموجودة 

وضرب ظروف التوظيف، بما في 
ذلك الحقوق التقاعدية. طالبت 

الـ RMT بإضراب، وبدأت بالتعاون 
مع ناوتليز الدولية بالضغط على 

السياسيين ضد عملية 
الخصخصة. 

الضغط على البرلمان األسكتلندي 
جاء من كونغرس إتحاد عمال 

اسكتلندا والنقابات المنتسبة له. 
ووافقت الحكومة األسكتلندية 

بعد الضغط المكثَّف على ضمان 
الرواتب التقاعدية،

وعلى حماية الرواتب وظروف العمل 
من أي تخفيضات تهدف إلى 

خفض التكاليف. وإختفت نتيجة 
ذلك الرغبة لدى القطاع الخاص، 

وفازت شركة كاليدونيان ماكبريان 
والمملوكة للحكومة بالعقد.

قامت الحكومة األسكتلندية 
حديثاً وبعد مراجعة مستفيضة 

لخدمات العبارات، باإلعالن عن 
إحتمالية قيام القطاع الخاص 

بتولِّي بعض الخطوط التي تدار من 
قبل الحكومة وذلك لضمان 
اإلستثمار ببعض الحموالت 

الجديدة. قدمت هذه المرة دراسة 
 RMTأكاديمية قامت بها الـ

وناوتليز الدولية إلى الحكومة، 
وبينت الدراسة عدم موافقتها على 

قضية الخصخصة، وأن القطاع 
الخاص ليس بموقف أفضل 

للحصول على قيمة مقابل المال 
وقد تتعرض السالمة للخطر 
بإعفاء القطاع العام من تلك 

المسؤولية.

من الممكن إستخدام مثل تلك 
التكنيكات في الحمالت لحماية 

مصالح أعضاء اإلتحادات العمالية 
بطريقة جماعية والتي ال يمكن أن 

يقوم بها األفراد بأنفسهم. إن وجود 
دعم من نقابتك لك في مكان 

العمل، قد يحدث فرقاً كبيراً، ليس 
فقط على صعيد الرواتب والظروف، 
ولكن بشكل رئيسي أيضاً لطريقة 

تنظيم خدمة العبارات ولماهية 

صاحب العمل الذي تعمل معه.

صوت لكل العمال
من الواضح أن بإمكان النقابة 

حمايتك بمفردك عندما تتعرض 
لمشاكل وبإمكانها تحسين راتبك 

وظروفك. ومع ذلك، فإن إنضمام 
العمال جميعاً معاً سوف يساعد 
الجميع في صعود السلم، بحيث 

يقدم العمال األقوى الدعم ألولئك 
الذين يملكون قوة تفاوضية أقل 

وبالتالي يحصلون على رواتب عادلة 
وظروف منطقية. بإنضمامك إلى 

نقابة عمالية وتقديم الدعم 
لآلخرين فإنك بذلك تظهر 

إهتمامك بقضايا إخوتك في 
اإلنسانية في مكان العمل. لذلك 

فإن اإلنتساب إلى نقابة عمالية قد 
ينظر له كعمل تضامني إجتماعي.

 ITFمن الممكن أن يتحقق عمل الـ
فقط بوجود نقابات منتسبة 

ناجحة وبوجود أعداد أعضاء كبيرة 
يؤمنون بأن نقاباتهم الوطنية 

تلعب أدواراً هامة في مكان العمل. 
تقوم النقابات العمالية بتقديم 

الدعم ألعضائها من خالل التمثيل 
الجماعي لتحسين الرواتب 

والظروف، من خالل التمثيل الفردي 
والحماية، ومن خالل الحمالت 

السياسية والضغط - ومن أجل 
المصلحة المشتركة لكل العمال 

من خالل القوة الجماعية 
والتضامن اإلجتماعي.    

الإتحادات العمالية: ما هو الهدف؟
إذا لم تكن متاكداً تماماً من السبب وراء قيام بعض رفاقك من أعضاء الطاقم أو مفتشي ال�ITF بالتحدث كثيراً 

عن اإلتحادات العمالية �� قم بمزيد من القراءة. مساعد القسم األقدم في قسم البحارة لدى ال�ITF، ستيف 
يانديل، يعود إلى األساسيات مع إيجاز مختصر حول ماذا يمكن لإلتحادات العمالية أن تقدمه لك، ولزمالئك في 

العمل حول العالم

"من الواضح أن بإمكان النقابة أن تحميك شخصياً عندما تواجه مشكلة وبإمكانها تحسين 
راتبك وظروفك. ومع ذلك، فإن إنضمام العمال جميعاً معاً سوف يساعد الجميع في صعود 

السلم، بحيث يقدم العمال األقوى الحماية ألولئك الذين يملكون قوة تفاوضية أقل..."
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التدريب 
والوظائف

الإ�شتثمار  
في بحارة

الم�شتقبل
يتسابق أصحاب العمل لرعاية تدريب بحارة جدد بناءاً على إشارات تبين وجود نقص في العمالة، 

الكسندر وودز من مجلس توظيف المالحة البحرية.

بالرغم من اإلنكماش اإلقتصادي 
الذي حصل حديثاً، إالّ أن شركات 

الشحن البحري أدركت وجود 
حاجة ملحة للحماية واإلعتراف 

بدور البحارة الهام في نقل 
البضاعة حول العالم.

ال زالت 99% من التجارة العالمية 
تنقل عبر البحر. كل شيء، من 

النفط والحديد والغذاء والمالبس 

إلى مستهلكات الرفاهية. 
وحقيقة، وبينما عانى القطاع وال 

زال بعيداً عن التعافي، إالّ أن 
األسطول العالمي في تنامي، يوجد 

اآلن أكثر من 100,000 سفينة 
مسجلة في أكثر من 150 دولة، 

ويعمل عليها 1,5 مليون بحار من 
تقريباً كل الجنسيات، وما يقارب 

الثلث من الضباط.

ومع زيادة عدد السفن التي تدخل 
البحار، فإن اإلستبيانات على القوة 

العاملة تشير إلى نقص في عدد 
البحارة من الضباط والرتب األخرى. 
إن النقص بالبحارة المؤهلين وذوي 

الكفاءة والمنتمين إلى مهنتهم 
وخاصة الضباط يعرِّض القطاع إلى 

تهديد حقيقي.

أسس مجلس توظيف المالحة 
البحرية الدولي )IMEC( والذي يمثِّل 

أكثر من 180 شركة شحن بحري 
حول العالم، في عام 2006 لجنة 

للتدريب والتوظيف لمعالجة 
الحاجة إلى توفير بحارة بنوعية 
عالية الجودة وذات مهارة فائقة.

حاً  بدأ في نفس العام 20 مرشَّ

مبتعثين من الـIMEC برنامجاً 
تدريبياً في أكاديمية المالحة 

البحرية لمنطقة آسيا والهادئ 
)MAAP( في الفلبين. وكان 

للـ IMEC نشاطات عام 2008 في 
مركز تعليم المالحة البحرية 

)METC(، في جامعة سيبو، حيث 
قام المجلس بإبتعاث 50 مرشح 
بحرية. ونمت قوة البرنامج أكثر 
وأكثر، حيث يتدرب ما يقارب من 

حاً مع بداية كل سنة في  250 مرشِّ
تلك المعاهد.

تمتد الدراسة ألربعة سنوات، وتُعد 
المعاهد الخريجين كي يصبحوا 

مهندسين أو ضباط سطح 
السفينة. يتم إنتقاء المرشحين 

بعناية عن طريق التقدم إلى 
إمتحانات أكاديمية، وعمل مقابالت 

أوالً مع مسؤول عن الكلية التي 
سيدرسون بها ثم مع عضو من 
سكرتاريا الـIMEC والذي يحدد 

بدوره حماسهم ومالئمتهم كي 
يصبحوا ضباط بحرية.

يقول آدم لويس، مدير العمليات 
والتدريب في الـIMEC‘s: "من 
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المفيد جدًّا العناية باإلختيار في 
عملية التوظيف" ويضيف "ولكن 

األمر ال يتعلق فقط بإختيار 
المرشحين ذوي الكفاءة األكاديمية 

فحسب. نقوم بإختيار الشباب 
والشابات الذين يتمتعون بالكفاءة 
والطموح لبناء وظيفة رائعة لهم 

في البحر".

رفع المعايير
قبل البدء بالبرنامج، يأخذ 

المرشحون تدريباً أولياً يركز على 
مواد الرياضيات، والفيزياء، واللغة 

اإلنجليزية. ويصبحون مرشحي 
IMEC فقط إذا تمكنوا من إجتياز 

ذلك التدريب ويقام حفل إفتتاح 
بعد ذلك. تتم رعاية كل مرشح من 
قبل عضو في الـIMEC، والذي بدورة 

يتولى تدريب المرشح على 
الرصيف في السنة الثالثة وضمان 

اإلستفادة من الوقت في البحر. 
يقوم صاحب العمل أثناء تلك 

السنة بدفع رواتب للمرشحين 
والتي تكون كافية لتمويل 

دراستهم في السنتين الرابعة 
والخامسة.

تقوم الـIMEC بتمويل المرشحين 
في أول سنتين من التدريب من 

خالل صندوق تدريب المالحة 
.)IMTT( البحرية الدولي

كما قامت المنظمة بتمويل 
تحسين الغرف الصفية والمواد 

التعليمية، كما إستمرت بالتطوير 
المهني للمحاضرين والمدرسين. 
ويقول المرشح ديف بوليستيكو 

"لقد إخترت مهنة ضابط سفينة 
بشكل رئيسي  ألنني أرغب في 
تطوير مهاراتي القيادية. ومنذ 

كنت طفالً وأنا أحلم بأن أذهب إلى 
البحر وأبحر حول العالم، إلنني 

مولع باإلبحار".

ويضيف: "وعندما كنت في مراحل 
الدراسة الثانوية، قمت بالبحث عن 

مدارس المالحة البحرية وبرامج 
المنح التي تناسبني من أجل 

تحقيق طموحي. وأستطيع اآلن أن 
أتدرب كي أمتلك الكفاءة ألصبح 

ضابطاً على السفينة في 
المستقبل".

ومن الواضح أنه وبالرغم من 
الحالة المضطربة في قطاع 

الشحن البحري في الوقت الحالي، 
إالّ أن أعضاء الـIMEC مستعدون 

لإلستثمار في إعداد جيل جديد من 

ضباط السفن.

بإمكان الشركات أن تتطلع إلى 
أبعد من ما هو موجود على دفاترها 

اآلن والنظر في مستقبل القطاع.

ويقول أحد األعضاء: "إن هدفنا هو 
إعداد ضباط مدربين بشكل جيد، 

نقوم بإختيار أفضل المرشحين من 
أفضل أكاديميات المالحة البحرية. 

إن التحدي والطموح هو أن ننجح 
في جعل مرّشح يتخرج كضابط ذا 

نوعية مميزة ليعمل في التجارة 
البحرية.

ويضيف: "تضع الـIMEC معايير 
للمرشحين الذين تبتعثهم، 

وتتأكد من أنهم ال يمتلكون فقط 
الكفاءة النظرية، ولكنهم 

يمتلكون أيضاً الكفاءة العملية. إن 
الخبرة في البحر والتي تعتبر هامة 

للضباط الجدد، تسمح 
للمرشحين باإلستفادة من 

المعلومات النظرية التي تلقوها 
في الغرف الصفية في الناحية 
العملية وتسمح لهم بمواكبة 

الحداثة".

جاهزية الضابط
يعود الضباط الذين تم تأهليهم 

حديثاُ إلى الشركات التي كانت قد 
إبتعثتهم كي يعملوا لها بوظائف 

دائمة وذلك بعد إنهاء الفترة 
الدراسية.

يقول آدم لويس: "تعتبر كفاءة 
البحارة هامة جدًّا للعمليات 

الة في  التشغيلية السليمة والفعَّ
القطاع، وتحقيق الحد األدنى من 

المعايير ال يعتبر كافياً، نبحث عن 
مرشحين متفوقين".

ويقول المرشح سيريل سابليس: 
"أعتقد أننا نحصل على نوعية 

تعليم وتدريب مميزة ال يتمتع بها 
اآلخرون".

ويضيف "إن عملي في البحر أنهى 
تصوراتي عن ماهية الحياة في 

البحر. وتعرضي للعمل الروتيني 
على متن السفينة والتمرُّس على 

تحمل المسؤوليات كضابط، 
منحني الثقة ألقول للشركة إنني 

جاهز للقيام بالعمل".

في الوقت الذي تستمر به 
التحديات أمام قطاع الشحن 

البحري، فإنه من الممكن 
لإلشارات الواضحة على التوسع 

مع زيادة التزام أصحاب العمل 
بتزويد القوة العاملة للمالحة 

البحرية، أن تشجع على إيجاد ثقة 
وتفاؤل لدى الرجال والنساء والذين 
يحركون التجارة العالمية البحرية.

لمزيد من المعلومات حول برنامج 
ن  تدريب المرشحين المحسَّ

للـ IMEC، قم بزيارة
.www.imec.org.uk/training

IMEC�عن ال
هي المنظمة الدولية ألصحاب 

العمل الوحيدة المهتمة 
بالعالقات الصناعية. وهي تمثل 
أكثر من 180 عضو من 45 دولة، 

وتشغل أكثر من من 9710 سفينة 
ويعمل لها أكثر من 209,000 بحار 

من كل الجنسيات.

تقوم الـIMEC بتنسيق وجهات 
نظر أعضائها وتمثيلها من خالل 

 )JNG( مجموعة تفاوض مشتركة
في مفاوضاتها مع اإلتحاد الدولي 

لعمال النقل )ITF( حول الرواتب 
وظروف عمل البحارة العاملين 

على سفنهم.

 IMECلمزيد من المعلومات عن الـ
 .www.imec.org.uk قم بزيارة

أسست نقابة الـNUSI معهد 
التدريب البحري )NOTI( في مومباي 

من أجل مساعدة البحارة على تطوير 
كفائتهم وتحقيق النجاح 

التصاعدي.

وقال رئيس نقابة NUSI، القبطان ناند 
هيرانداني: " يوفر الـNOTI الحلقة 

المفقودة في التدريب للبحارة الهنود 
العاملين في القطاع البحري هذه 

األيام".

ويحتوي المركز على أجهزة 
تشبيهية متطورة. ويشتمل على 

جهاز تشبيهي رؤيته تصل إلى 360 
درجة يمثل جسر السفينة، باإلضافة 

إلى أول جهاز تشبيهي يشغل عن 
.)ROV( بعد

ويتباهى مركز الـNOTI بوجود محرك 
سفينة لديه وأنظمة تشبيهية 

للرافعات، باإلضافة إلى غرف صفية 
متعددة الوظائف مجهزة لتدريب 

المرشحين على الرادارات، والمناولة 
على السفينة، والمالحة في حقول 

النفط، باإلضافة إلى بعض المهارات 
التشغيلية األخرى. بإستطاعة 

المتدربين إستخدام المشبهات 
كجزء من دراستهم للوجستيات، 

وقطر السفن، وتجهيز رافعات 
السفينة، والتركيبات تحت سطح 
البحر، والتشغيل الثقيل للرافعات 

في البحر.

وعلق القبطان ناند هيرانداني على 
عمل الـNUSI وعمل الـITF األوسع 

قائالً: "إننا كمنظمة غير ربحية، 
تمكنا من عمل إستثمار للمستقبل 
لكل البحارة وتوفير أسباب لهم كي 

يستمروا في تطوير مهاراتهم 
االحترافية وتحسين فرص عملهم".

تدريب متطور جدا على البر 
للبحارة الهنود

افتتح صندوق البحارة الهنود والذي يدار من قبل النقابة الوطنية 
لبحارة الهند )NUSI( وال�ITF، مركز تدريب تشبيهي في شهر تشرين 

الثاني 2013 وذلك لتدريب البحارة الهنود في القطاع البحري.
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فريق العمل 

البحري

تمكنت على مر ال�15 سنة 
الماضية مجموعة قوة مهمات 

البحرية )OTFG( التي شكَّلها 
ال� ITF من تغيير شكل العالقات 

الصناعية في قطاع البحرية 
حول العالم.

تمكنت حمالت المجموعة 
الصناعية ومبادراتها السياسية 
من التأثير على التوظيف البحري 

في بحر الشمال، البرازيل، كندا، 
الهند، الواليات المتحدة، ترينيداد 

وتوباغو، نيجيريا، ساحل العاج، 
كرواتيا، تيمور الشرقية، وحديثاُ في 
كينيا. كما أنها قدمت دعماً كبيراً 

للنقابات المنتسبة للـITF في 
القطاع، ويظهر ذلك جلِّياً في 

حمالت النقابات المنتسبة في 
الواليات المتحدة والمكسيك 

والتي ركزت على خليج المكسيك 
ووثقت بشكل جيد.

بدأ كل ذلك عام 1997، وجاء فوراً 
بعد تشكيل الـOTFG وبتزامن مع 

حملة ناجحة ضد النبذ اإلجتماعي 
في بحر الشمال. ونتيجة لتلك 

الحملة والتي ركزت على شركة 
مملوكة للنرويج اسمها فارستاد، 
تمكن الـITF من عقد إتفاقية مع 
الشركة قادت إلى أول نموذج من 

إتفاقية خدمات سفن حربية 

تضمن الحد األدنى الالئق من األجور 
وظروف العمل للعاملين في 

البحرية.

تم توقيع تلك اإلتفاقية بين 
النقابات النرويجية المنتسبة 

للـ ITF ممثلة بنقابة NMU وبين 
هيئات مالك السفن NSA. وحققت 

منذ ذلك الوقت تلك اإلتفاقية 
وإتفاقية الـITF الجماعية للمعايير 

البحرية نجاحاً ملحوظاً، حيث 
شملت إتفاقيات الـITF أكثر من 

200 سفينة من سفن أعالم 
المواءمة.

رحَّب الـITF في حزيران من عام 
2013 بإتفاقية أسطول سواير 

والتي وقعتها نقابة ضباط المالحة 
 )SMOU( البحرية السنغافورية

المنتسبة للـITF ونقابة رجال بحر 
 ITFكما رحب الـ ،)SOS( سنغافورة

بإتفاقية التعاون العالمي التي 
وقعتها شركة بوربون الفرنسية. 
وشركة بوربون هي من الشركات 

الرئيسية في تزويد الخدمات 
البحرية لقطاعات النفط والغاز 
في 45 دولة حول العالم وتشمل 

450 سفينة وأكثر من 10,000 
بحار.

إن توقيع تلك اإلتفاقيات ينذر بوجود 
نقطة تحول حقيقية على الحملة 

التي تنادي بالعدالة والمساواة 
للعاملين في القطاع البحري.

إنها تدعم إتفاقية العمل البحري 
)أنظر الصفحات 12-15( حيث أنها 

تنطبق على القطاع البحري 
وتساعد الـITF في تحديد أهم 

الالعبين في القطاع.

وفي ظل قطاع سريع التنامي، فقد 
تمكنت الـOTFG من إكتساب 

سمعة جيدة، ونيل إهتمام 
منظمات مثل مجلس توظيف 

 ،)IMEC( المالحة البحري الدولي
وذلك بفضل ملفها الصناعي 
 IMECالعالمي. وقد أظهرت الـ

رغبتها في تطوير عالقة رسمية 
مع مجموعة قوة المهمات 

وعرضت شراكة من أجل تطوير 
إتفاقيات جماعية بحرية لمصلحة 

أعضائها.

لدى الـIMEC عدد من األعضاء من 
الشركات الكبار التي تعمل في 

قطاع الهيدروكربون في أوروبا 
وآسيا وأفريقيا، كما أنها توفر 

منتدى إضافي يمكن الـITF من 
تحقيق أهدافه نيابة عن البحارة 

العاملين في القطاع البحري. 

ال�شعور بنفوذ النقابة العالمي في 
قطاع البحرية

يقول نوري مكفيكار، رئيس فريق العمل البحري في ال� ITF: إن نتائج الحمالت واضح في قطاع البحرية 
هذه األيام

النقابات 
اإلفريقية تطلق 

ذراعاً إقليمياً 
لمجموعة قوة 

ITF�مهمات ال
أطلقت إتحادات عمالية 

منتسبة لل�ITF مع نهاية عام 
2013 وخالل إجتماعهم في 

مومباسا في كينيا، 
مجموعة مهمات جديدة 

خصصت للدفاع عن حقوق 
العمال في أفريقيا والعاملين 

في القطاع البحري 
وللحصول على مزيد من 

الوظائف للعمال من 
جنسيات إفريقية في موطن 
قطاع صناعة الهيدروكربون.

تطلق مجموعة قوة مهمات 
الغاز والنفط البحرية 

 )AROTFG( اإلقليمية اإلفريقية
التابعة للـITF حمالتها من 

أجل تأمين مالحتها الساحلية 
الوطنية والقارية في قطاعات 

الغاز والنفط البحرية. وتتحقق 
أيضاً من أي إنتهاكات ضد 
العمال من قبل الشركات، 

وخاصة عندما  تتعلق 
اإلنتهاكات بإتفاقية العمل 

البحري 2006 وبميثاق حقوق 
البحارة.

وتحدث في إفتتاح اإلجتماع 
سكرتير الـITF اإلقليمي 

لمنطقة أفريقيا، جو كاتندي 
 AROTFGقائالً: "سوف تقوم الـ

وبدعم من الـ ITF ومجموعة 
قوة مهماتها البحرية 

العالمية، بإرسال إنذارات إلى 
الحكومات وإلى قطاع 

الهيدروكربون بأن العمال في 
أفريقيا قد تعبوا من سماع 
األعذار. لقد حان الوقت كي 
يقوم القطاع بدعم العمال 
األفارقة لتطوير مهاراتهم 

وتوفير فرص عمل في قارتهم".

"بدأ كل ذلك عام 
1997، وجاء فوراً بعد 

 OTFG�تشكيل ال
وبتزامن  ناجح ضد 

النبذ االجتماعي في 
بحر الشمال".
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29 فيروس نقص 
المناعة/اإليدز 

التعلم جنباً اإلى جنب
تشرح هنا لينا دايرنغ من نقابة البحارة النرويجية عن كيفية مساعدة المحاضرات في تحدي التجاهل 

والخوف الخاص بفيروس نقص المناعة/اإليدز في قطاع المالحة البحرية

يخطط اآلن لعقد مؤتمرات في
الفلبين، أندونيسيا، الهند، وجامايكا

إتصل بنا على 
seminars@nsu.org للحصول على التفاصيل 

وبإمكانك أن تجدنا أيضاً على:
www.facebook.com/norwegianseafarersunion 

إن الحصول على معلومات كافية 
حول فيروس نقص المناعة/اإليدز 

يعتبر هاماً جداً لنا جميعاً، 
وبالتأكيد هام جداً ألي شخص 

يعمل بعيداً في البحر، حيث من 
الممكن أن يؤدي الجنس غير 
الرسمي هناك والخطير إلى 

إرتفاع نسب إنتشار فيروس نقص 
المناعة.

ال يمتلك العديد منا حتى اليوم 
المعلومات والفهم الكامل عن 

فيروس نقص المناعة - سواًء عن 
طريقة إنتشاره أو عن طريقة 

السيطرة على تأثيراته. ونتيجة 
لذلك، فقد نميل أكثر بشكل غير 
متعمد نحو التعرض للخطر من 

جانب ونحو تخوفات مضللة والضرر 
من جانب آخر.

ومع إبقاء ذلك في األذهان، فهناك 
تشجيع لإلتحادات العَمالية كي 

تعقد نشاطات تثقيفية حول 
فيروس نقص المناعة/اإليدز والتي 

توجد اإلهتمام الكبير لدى 
الموظفين في قطاع المالحة 

البحرية.

يشارك سنوياً مئات الرجال والنساء 
العاملين على السفن السياحية 

بنشاطات تدريبية متعددة تنظمها 
نقابة البحارة النرويجية، ونقابة 

FIT-CISL اإليطالية، والـITF. حيث 
يناقشون جميع المواضيع ذات 

الصلة، حيث تمتد المواضيع من 
حقائق حول - الشحن البحري 

الدولي إلى حقوق اإلتحادات 
العمالية وتحديات أمكان العمل. 

ولكن أهم الجلسات عادةً ما تكون 
تلك المتعلقة بفيروس نقص 

المناعة/اإليدز. وتشمل تلك 

الجلسات على معلومات 
متخصصة، وفرص لطرح األسئلة 

والمخاوف في ظل بيئة آمنة، 
والعديد من النشاطات المسلية 

للمساعدة في التخفيف من حدة 
هذا الموضوع الجاد.

غالباً ما يجد المشاركون أن 
بإستطاعتهم التغلب على العوائق 

والتغلب على الحياء واإلشتراك 
بالنقاش  الذي ال بد منه.

عادةً ما يكون العار اإلجتماعي هو 
أكبر عائق أمام األشخاص 

المتعايشين مع فيروس نقص 
المناعة/اإليدز. لذلك فإنه من 

المهم أن يقوم المدربون بتوصيل 
المعلومات عن كيفية عدم إنتشار 

الفيروس وعن كيفية تمكن 
الحاملين للفيروس من العيش 

بطريقة طبيعية - وبالنسبة 
لألغلب أن يستمروا بوظائفهم 

وبنشاطاتهم اليومية مع بعض 
التغيرات القليلة أو دون أي تغييرات.

من األخطاء الشائعة أن بإمكانك 
التقاط الفيروس من خالل 

المصافحة أو الحضن - إننا بحاجة 
إلى أن نتخلص من تلك الخرافات 

وإلى االبد.

يستمر العار اإلجتماعي المرافق 
لفيروس نقص المناعة/اإليدز بسبب 

النظرة إلى أن الفيروس مرتبط 
ببعض "التصرفات المخجلة". 

لذلك فإن من أهم األهداف 
التعليمية هو إيصال الرسالة بأن أي 
شخص معرض للعدوى إذا لم يتخذ 

اإلحتياطات الضرورية. يتعلم أثناء 
محاضراتنا موظفو السفن 

السياحية من خبرات بعضهم 

البعض، ويتواجد دائماً شخصاً 
يتعايش مع الفيروس ليتحدث عن 

تجربته وكيف أثرت على حياته.

حضرت يوكي فردينانداس من جزيرة 
بالي في أندونيسيا إلى مؤتمرنا 
بشجاعة لتتحدث عن تجربتها، 
حيث أصيبت بالعدوى قبل ثالث 
سنوات بعد موت زوجها بسبب 

اإليدز. أصيبت باإلكتئاب على الفور 
بعد أن تم تشخيصها على أنها 

حامل للفيروس، وشعرت بفقدان 
األمل وأنها على وشك الموت. وزاد 

من يأسها إكتشاف ان ابنها الرضيع 
حامل للفيروس أيضاً. 

لم يتمكن أي من أصدقائها أو أي من 
أفراد العائلة عمل أي شيء 

لمساعدتها أو لتغيير حالتها 
الذهنية.

ولم تجرؤ أيضاً على تقبيل أو حضن 
أي من ولديها اآلخرين لتخوفها من 

نقل الفيروس إليهم.

لم تتغير حياة يوكي إال عندما قام 
طبيب بتحويلها إلى مؤسسة تعنى 
بفيروس نقص المناعة/اإليدز، حيث 
حصلت هناك على المعلومات التي 
تحتاجها بشدة وحصلت على دعم 

من نساء يعانين من نفس الحالة. 
وقالت لنا عن سعادتها اآلن وتمتعها 

بوضع صحي جيد هي وابنها حيث 
يتلقون العالجات الالزمة، وكيف 
أنها تتفهم األمور بشكل أفضل 

اآلن. وقالت يوكي أنها تعتني بشكل 
جيد بكل أوالدها، وتبذل قصارى 
جهدها كي يحققوا النجاح في 

المستقبل. وأصبحت اآلن ناشطة، 
وتعرض على اآلخرين المساعدة 

والدعم مثل ما تلقته من اآلخرين.

وبالطبع ال زالت هناك معاناة 
بالنسبة ليوكي ولعائلتها، خاصة 

عندما يكون هناك سخرية أو تمييز 
وتجاهل من الناس. ومع ذلك فإن 

يوكي تشعر بالرضى الكبير 
بمساعدة المصابين اآلخرين في 

التغلب على مشاكلهم.

ونصيحتها للجميع هي: تناول 
العالجات، وحافظ على لياقة وصحة 

جيدة، وإستمر بحياتك الطبيعية. 
ومهمتها أن تستمر في عملية 

التثقيف حتى تصل إلى هدفها وهو 
"صفر من اإليدز".

من المشجع في تلك النشاطات أن 
ترى كيف ينفتح الناس ويتحدثوا 

عن تجاربهم، ومن المثير للعاطفة 
أن ترى أولئك في الجلسة والذين 

كانوا يتخوفون من العناق يقومون 
بعناق الحاملين للفيروس في نهاية 

الجلسة.

في كل مرة نعقد فيها مؤتمراتنا، 
يقول لنا المشاركون بأنهم تعلموا 

وكسبوا الكثير. سوف نستمر 
بتثقيف البحارة العاملين في قطاع 

السفن السياحية حول ظروفهم 
العملية، وكيف يحافظون على 

صحتهم وكيف يتفهمون كل ما 
يتعلق بفيروس نقص المناعة/اإليدز. 

برزت بعض المخاطر من التهاون، 
حيث بدأ الناس ينظرون إلى فيروس 

نقص المناعة على أنه شيء من 
الماضي - شيء يعرف عنه الجميع. 

ولكن الحقيقة أن هناك ما يقارب 
من 2,3 مليون عدوى جديد تقع 

سنوياً حول العالم، وترتفع األرقام 
في بعض مجتمعات البحارة. 
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عندما 
تحتاج

اإلى 
م�شاعدة

قانونية
نتيجة لطبيعة قطاع الشحن البحري التي غالباً ما تتصف 

بالخطر، يتعرض البحارة إلى مشاكل ومن ثم تتحول إلى قضايا 
قانونية. ربما ترغب برفع قضايا على مالك السفينة، حيث تترك 

في ميناء أجنبي دون أي وسيلة للعودة إلى الديار. أو قد تحتاج 
إلى الدفاع عن نفسك ضد تهم جرمية أو مدنية موجهة ضدك 

بعد حادث ما في البحر.

إذا وجدت نفسك في مثل ذلك المأزق، فيجب عليك اإلتصال 
مباشرة بنقابتك لطلب النصيحة والدعم. بإستطاعة نقابتك 

أن ترشدك من خالل أي إجراءات منصوص عليها في عقد 
التوظيف. أو ربما أيضاً يتمكنوا من توفير الخدمات القانونية، او 

مساعدتك بإيجاد محامي إذا كان ذلك ضروريا.

إن لم تتمكن من الوصول إلى مساعدة النقابة وتعتقد أنك 
بحاجة إلى محامي، فسوف تقع على عاتقك المهمة الشاقة 

بإيجاد محامي، والتفاوض على الرسوم أو التحقق من أنك مخول 
أم ال للحصول على إستشارة قانونية مجانية. اإلرشادات التي 
تتبع مأخوذة من الموقع اإللكتروني لمركز األبحاث والنصائح 

المستقل والمسمى حقوق البحارة الدولي. بإمكانك أيضاً 
الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية بما في ذلك 

نصائح محددة لتعيين محامي في العديد من الدول من الموقع:

www.seafarersrights.org

1. أي نوع من المحامين
يعرف المحامين بأسماء مختلفة 

حول العالم - ليس فقط تحت 
مسمى محامي، ولكن تنطبق 

عليها أيضاَ أسماء مثل المؤيدين، 
الوكالء، مستشارين قانونين، 

مفوضين شرعيين نصحاء. وبغض 
النظر عن المسمى، فإن ما تحتاج 
إليه الوصول إلى الممثل القانوني 

الصحيح ليلبي إحتياجاتك.
تأكد من أن المحامي الذي تختاره 

هو مختص في المسألة القانونية 
التي تحتاجها. لدى كل الدول 
الساحلية محامين مختصين 

بقوانين المالحة البحرية، فليس 
كل المحامين على دراية بقوانين 

المالحة البحرية.

كلمة تحذيرية: المحامي الذي 
يقوم بالدفاع عنك ال يجب أيضاً أن 
يترافع عن مالك السفينة أو عن أي 
مصالح اخرى للمالحة البحرية قد 
تتعارض مع قضيتك. تحقق دائماً 

من أن يترافع محاميك عن 
مصالحك فقط.

2. أين تبحث
www.seafarersrights.org سوف   •
تجد هنا قائمة بأسماء محامين/
شركات محاماة لديهم إشتراك 

بميثاق الممارسة الجيدة لتوفير 
الخدمات القانونية للبحارة.

األدلة الدولية واإلرشادات مثل   •
www. و com.www..legal500
 chambersandpartners.com
)الصفحة باللغة اإلنجليزية(.

في المواقع اإللكترونية للعضوية   •
القانونية أو هيئات  التشريع في 

بعض الدول )عادةً تكون بلغة 
أجنبية(.

التوصيات من األصدقاء أو   •
العائلة.

التوصيات من اإلتحادات العمالية   •
المحلية أو منظمات الرعاية 

اإلجتماعية.
التوصيات من القنصلية   •

المحلية.

3. توكيل محامي
تتطلب معظم اإلجراءات القانونية 

توكيل محامي ضمن فترة زمنية 
محددة، لذلك إذا كان لديك 
مشكلة قانونية تحتاج إلى 

محامي، فيجب تعيين محامي 
بأسرع وقت ممكن.

بعد أن تجد المحامي المناسب، 
أطلب منه توضيح التالية:

خيارات حل المشكلة.  •
فرص أن تحصل على النتائج التي   •

تتمناها.
كم سوف تستغرق القضية.  •
تقدير للتكاليف المتوقعة.  •

هل تتوفر المساعدات القانونية.  •
ماذا سوف تدفع في حال خسارة   •

القضية.
هل يجب أن تدفع مبلغ تأمين   •
مقابل تكاليف الطرف اآلخر.

عدد المرات التي سيطلعك بها   •
المحامي عن تقدم العملية )من 

المتوقع أن تبقى دائماً على 
إطالع(.

ماذا يجب أن تفعل إن لم تكن   •
راضياً عن خدماتهم.

4. دفع الرسوم
تعتبر الترتيبات التالية شائعة 
لدفع الرسوم. ولكنها ليست 

جميعها موجودة في كل الدول. 
تأكد من فهمك لكل الخيارات:

رسوم طوارئ أو "ال فوز ال رسوم".   •
تدفع فقط إذا كانت هناك نتيجة 
لمصلحتك. عادةً تكون نسبة من 

المبالغ التي سوف تدفع لك. 
تنطبق في بعض الدول رسوماً 

مشروطة بدالً عن ذلك، ولكنها 
تؤدي إلى نفس الغرض.

رسوم ثابتة، يقوم المحامي   •
بتقاضي رسوم ثابتة، وتكون 

أحياناً نسبة من قيمة المطالبة. 
تعرض عليك عادةً تلك إذا كانت 

المطالبة سهلة أو روتينية، 
ولكن من المهم ان تسأل 

بالضبط عن الخدمات 
والتكاليف المغطاة  بهذه 

الرسوم وأيُّها غير مغطاة.
رسوم عن كل ساعة، تحسب   •
بناءاً على ساعات العمل على 

القضية. وتختلف تلك الرسوم 
بشكل متباين من محام إلى آخر. 
يتقاضى بعض المحامين رسوماً 

مختلفة ألنواع مختلفة من 
القضايا )على سبيل المثال 

البحث القانوني أو المثول أمام 
المحكمة(.

رسوم التوكيل، تدفع للمحامي   •
مبلغاً من الرسوم، وتعتبر كدفعة 
أولى وغير مستعادة وتصرف على 

التكاليف الالحقة. تدفع بعد 
ذلك رسوم إضافية عندما يتحتم 

ذهاب القضية إلى المحكمة.
رسوم قانونية، يضع قانون بعض   •

الدول رسوماً منصوص عليها 
بالقانون، أو تحددها المحكمة 

وتقر على وجوب دفعها من قبل 
البحار.
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5. خدمات قانونية مجانية
المساعدة القانونية: تأكد من 

وصول أولئك الذين ال يتمكنون من 
دفع رسوم المحامين إلى الخدمات 

القانونية. ومع ذلك، فإن تلك 
المساعدة ليست متوفرة في كل 

الدول وليست متوفرة لكل 
المشاكل القانونية.

‘المصلحة العامة’: غالباً ما يقوم 
المحامون الذين يعملون لشركات 

محاماة خاصة بالعمل جزئياً في 
وقتهم الخاص للمصلحة العامة 

)تطوع، ودون تقاضي أجر(. بإمكانك 
السؤال إذا ما كان المحامي يقدم 

خدمات قانونية للمصلحة العامة، 
والتأكد إن كان ذلك ينطبق عليك.

المنظمات غير الحكومية 
)NGOs(: قد تعرض بعض 

المنظمات الممثلة لمجموعة 
معينة من العمال خدمات قانونية 

مجانية. قم باإلتصال بنقابة 
محلية أو مركز للبحارة لتتعرف 

على مثل تلك الخدمات.

خطوط هاتف للمساعدة: تعتبر 
هامة للحصول على معلومات 

أولية، ولكنك بحاجة إلى التحدث 
مع خبير قانوني للحصول على 

النصيحة المحددة.

6. عندما تسوء األمور
إذا كنت غير راضي عن طريقة 

التعاطي مع المشكلة القانونية، 
فبإمكانك تقديم شكوى إلى 

المحامي أو إلى شركة المحاماة، 
أو إلى الجهة المحددة المسؤولة 

عن تنظيم عمل المحامين. وقد 
تتمكن من إتخاذ إجراء قانوني إذا 

تجاهل المحامي  قضيتك.
وال تنسى أن بإستطاعتك تغيير 
المحامي في أي وقت. ومع ذلك، 

يجب أن تعرف أن تغيير المحامي 
بهدف تسريع العملية قد يكون 

مكلف. ومن المهم أيضاً أن تتنبه 
إلى عدم فقدان المواعيد النهائية 

للقضية عند تغيير المحامي.

قم بزيارة موقع الـSRI لتتعرف 
على قائمة المحامين ومعلومات 

تفصيلية عن كيفية إيجاد وتوكيل 
محامي.

www.seafarersrights.org

 )SRI( مركز حقوق البحارة الدولي
هو مركز مستقل مخصص 

للتقدم بحقوق البحارة من خالل 
األبحاث، التثقيف، والتدريب على 

قضايا تهم البحارة والقانون. 

تحذير للبحارة
الفلبينية من

محتالي القانون
مدير عمليات المالحة البحرية 

في ال�ITF، جون كانياس.

حيث أنها أكبر بلد في العالم 
مزودة للعمالة البحرية ولقطاع 

مليء بالتنافس، فقد تكون 
الفلبين مكاناً خطيراً للبحارة 

الذين يبحثون عن مساعدة 
قانونية.

تشكل بحارة الفلبين ما نسبته 
30% من قوة المالحة البحرية 

العالمية، ويصل العدد إلى 
300,000 موظف.

عند النظر إلى ذلك الرقم في ظل 
وجود نسبة عالية من القضايا 

القانونية في قطاع الشحن 
البحري، فيتضح عند ذلك الحجم 

المحتمل لمحامي المالحة 
البحرية في السوق. سوف يتواجد 
عدد كبير من العاملين في المهن 

القانونية ويبحثون عن تسويق 
عملهم، ويجب أن يحتاط البحارة 

من ذلك، حيث أن عروض 
المساعدة المغرية من خبير 

قانوني لن تكون دائماً هي األوفر أو 
األهم.

توفر اإلتفاقيات الجماعية في 
الفلبين أُطراً قانونية للبت في 

الدعاوي من خالل عمليات 
التحكيم، وكثير من عمليات 

التحكيم تلك تكون كافية لحل 
النزاعات العمالية األجنبية دون 
الحاجة إلى خدمات المحامين.

هناك العديد من الطرق القانونية 
الممكن إستخدامها عندما يرغب 
البحار بطلب تعويضات مالية - إذا 

كانت المطالبة المالية أكثر من 
5000 بيسو فلبينية، فإنها تندرج 

تحت قوانين مجلس عالقات 
العمل الوطنية، بينما تندرج 

المبالغ األقل من ذلك تحت قوانين 
المكتب اإلقليمي لدائرة العمل 

والتوظيف )تحكيم إجباري( أو 
مجلس الوساطة والمصالحة 

)تحكيم إختياري(. 

توفر تلك األنظمة محامين مع 
وجود فرصة لبيع خدماتهم. 
المطالبات من قبل البحارة 

وعائالتهم عادةً ما تتعلق بخروقات 

مثل إنهاء العقد قبل موعد 
انتهائه، أو عدم الدفع تعويضات 

الموت، اإلعاقة، أو الضمان 
الصحي المتفق عليها، والتي قد 
تصل بمجملها إلى مبالغ كبيرة.

إن المنافسة شديدة على 
العاملين في المالحة البحرية، 
حيث سيستخدم الكثير طرقاً 

مختلفة لجذب البحارة أو 
عائالتهم. يجب على البحارة 

وعائالتهم أن يحموا أنفسهم، 
حيث هناك شكوك كبيرة حول 

بعض تلك البرامج. 

عادةً ما يقوم ممارسي المهنة 
عديمي الضمير وشركائهم بعرض 

قروض مالية على موكليهم أو 
مبالغ عالية مقدماً تبدو مغرية، 
ولكنها على سبيل المثال تكون 
بفائدة عالية جداً بحيث تقضي 

هذه الفوائد تقريباً على كل 
التعويضات التي سيأخذها البحار. 

وسوف يقومون أيضاً بمحاولة 
توظيف بحارة لمساعدتهم 

بتأمين زبائن مقابل بعض األموال. 

إذا قمت عن غير دراية بتوكيل 
محامي فاسد، فسوف تعرض 

عليك أوراق فارغة لتقوم 
بتوقيعها، أو قد يطلب منك 

رسوماً باهظة جداً مع التأكيد 
بأنها سوف تكون نسبة قليلة من 

التعويضات الكبيرة التي 
ستتلقاها - ولكن على أرض الواقع 

فقد تحصل أو قد ال تحصل على 
تعويضات بقرار من المحكمة، 
ولكن سوف يستمر المحامي 

بالتصميم على أن تدفع الرسوم.

ومن أجل أن يحمي بحارة الفلبين 
أنفسهم من تلك المحاوالت، 

يجب أن يرجعوا إلى القائمة في 
األسفل.

قبل تعيين 
محامي:

1( تحقق من اإلتفاقية الجماعية 
التي تعنيك وأطلب النصيحة من 

نقابتك.
2( االنتباه بأن الرسوم وكما جاءت 

في ميثاق العمل الفلبيني 
المعدل، هي فقط 10% من قيمة 

التسوية.
3( ال توقع على أوراق أو وثائق 

فارغة والتي قد تلزمك بعقد دون 
موافقتك على ذلك.

usinglawyers_card_Layout 1  12/06/2013  22:33  Page 1

international centre for
advancing the legal
protection of seafarers

SEAFARER FACT FILE

Using Lawyers

UsingLawyersA6_Layout 1  27/06/2013  14:51  Page 1

قم بزيارة موقع 
SRI لتتعرف على 
قائمة المحامين 

ومعلومات 
تفصيلية عن 
كيفية إيجاد 

وتوكيل محامي.
www.

seafarersrights.
org



2014  ITF�نشرة بحارة ال

32
تطورات
القطاع

الجانب 
غير المرئي

من البحر
أسر الحزن الكاتبة روز 

جورج خالل ثالث نوبات لها 
في البحر بسبب غرابة 

وقساوة الحياة على متن 
السفن التجارية والتي تنقل 

"90% من كل شيء" إلى 
عالم نادراً ما 

يعترف 
بوجودهم.
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تم نعتي حديثاً ب� مقدامة، عنيدة، 
شجاعة، وذلك أثناء مقابالت عبر 

المذياع أو من خالل مراجعات 
الكتاب. جعلني ذلك أبتسم، 

ألنهم ينعتوني بالشجاعة بسبب 
قيامي بشيء يقوم به اآلن الناس 

يومياً دون أن يقدم لهم الثناء أو 
الشكر وبالتأكيد دون وصفهم 
بالشجاعة. كل ما قمت به هو 

السفر بالبحر على متن سفينة 
حاويات.

كان ذلك في عام 2010 على متن 
سفينة لمايرسك من فئة كي 

وحمولة تقارب الـ7000 طن، حيث 
كانت السفينة في جولة عادية من 

المملكة المتحدة إلى آسيا، ومن ثم 
مباشرة من خالل ممر القرصنة 

الصومالي. ولكن سطح السفينة 
كان عالياً بحيث يمنع القراصنة من 

تثبيت خطافاتهم أو سالسلهم، 
وكان بإمكاننا السير بسرعة 23 

عقدة إذا ما اضطررنا إلى ذلك )وإذا 
سمحت الميزانية(، وكان للقبطان 
42 سنة من الخبرة وكنت أثق به. 

ومع ذلك، وعندما غادرنا قناة 
السويس ثم أبحرنا يوماً آخر بإتجاه 

الجنوب. ومن ثم دخلنا إلى مكان 
مراقب من القراصنة، بدأت أفكر 

لماذا أنا هنا. أو كما كان القبطان 
يقول دائماً: "ترغبين في اإلبحار بمياه 
القرصنة تطوعاً؟ هل أنت مجنونة؟".

أردت أن أكتب كتاباً يكشف حقيقة  
البحر في الحاضر وليس في 

الماضي. لقد اخترت سفينة حاويات، 
ربما ألنني سافرت على مثل تلك 

السفينة لمدة 10 أيام عبر المحيط 
األطلسي في منتصف شتاء عام 

1999 تتبعاً لمسار سفينة 
التايتينك. لقد كانت المياه مخيفة 

ولكنها خبرة رائعة.

لقد سافرت إلى العديد من األماكن 
الغريبة خالل مهنتي كصحيفة 
وكاتبة. لقد حضرت حفلة عيد 
ميالد صدام حسين مرتين. لقد 

أجريت مقابالت مع نساء في 
صالونات تجميل في أفغانستان 

وذلك بعد ستة أشهر من غزو 
الـ NATO لهم.

لقد كنت مراسلة  للحرب ليوم 
واحد وعلى وجه التحديد في 

كوسوفو )وكان ذلك كفاية(. ولكن 
بعد أن ترجلت من سفينة كانمار 

برايد عند مرسى شوغار في كندا، 
أدركت أنني كنت قد أمضيت 10 أيام 
في أحد أغرب األماكن واألكثر سحراً 

من بين األماكن التي زرتها، وذلك 
ألنني كنت في مكان ال يمكن 

نسيانه، إنه عالم البحر غير المرئي

هناك أسباب وراء ذلك الغموض. 
فمعظم الناس يذهبون إلى االماكن 
التي يرغبون هذه األيام إما في الجو 

أو عن طريق البر. البحر عبارة عن 
سائل أزرق على الخارطة، وال يتبقى 

إالّ أن تسافر عبره. السفن كبيرة 
الحجم وتستخدم موانئ ضخمة 
بعيدة عن مناطق السكن. وتغلق 

تلك الموانئ عبر بوابات أمنية بسبب 
المخاوف. لقد إنخفض في المملكة 

المتحدة حجم األسطول البحري 
التجاري بشكل كبير، ومن الصعب 
أن تعرف أحد يعمل في البحار  هذه 

األيام. أنا لم أعرف أي أحد قبل أن 
أذهب إلى البحر. لذلك وعندما جاء 

الوقت ألكتب كتابي الثالث وأن أجد 
موضوعاً يأسرني لسنتين على األقل 

)أخذني هذا الكتاب أربع سنوات(، 
قمت بإختيار موضوع الشحن 

البحري. أردت ان أعود إلى البحر 
كبداية ولكنني أيضاً اردت أن أعرف 

لماذا، حيث أصبح حجم السفن 
أكبر، وأصبحنا نعتمد أكثر على 

الشحن البحري الذي يشحن تقريباً 
90% من كل شيء، واختصرت تلك 

الصورة في أذهان عامة الناس 
لتصبح ال شيء.

لذلك صعدت إلى السفينة في 
ميناء فليكستو يوم الجمعة في 

شهر حزيران، وترجلت على مضض 
من على السفينة بعد المسير 

9288 ميل بحري في سنغافورة - لم 
أشعر بالملل ابداً. وبعيداً عن مراقبة 

القراصنة، فقد كان هناك دائماً 
أشياء أقوم بها لتمضية اليوم، وكان 

من بينها التمشي على السطح، 
وإجراء مقابلة يومياً مع القبطان، ألن 

خبرته التي إمتدت لـ42 سنة عنت 
إن مهنته تزامنت مع إرتفاع معدل 

شحن الحاويات، وشاهد مهنته 
تتغير أكثر من ما كان يتوقع.

أقوم بعد تناول الغذاء بالقراءة أو 
الذهاب إلى قاعة الرياضة. ثم أقضي 
بعض الساعات على الجسر، أستمع 
وأشاهد فقط. أتناول بعد ذلك وجبة 

العشاء، ثم ألعب النرد، وبعد ذلك 
أخلد إلى النوم.

يسألني الناس عن أكثر ما أثارني في 
البحر. عادةً ما يكون جوابي: "هو 

عدم وجود اإلنترنت".

يقضي البحارة شهوراً دون وجود 
وسائل إتصاالت - تصفح اإلنترنت، 

الرسائل، سكايب - والتي يتوقع 
الطفل ذا الخمس سنوات أن يجدها. 

والشيء اآلخر الذي أثارني هو عدم 
وجود نشاطات جماعية. لقد كان 

هناك قليالً من التسلية على - متن 
سفينة كيندال. كانت كل سفن 

م أنا  مايرسك مثل ذلك  وأتفهَّ
السبب. تتوفر في المساء آالت لعب 

الويوي وموسيقى الكاريوكي 
وحفالت المشاوي الحزينة، طنين 

أصوات الثالجات، وأفراد الطاقم 
يعودون إلى القمرات. اللقاءات 

اإلجتماعية كانت محدودة وأوقات 
المساء هادئة، إنه وقت الوحدة. ولقد 

راقبت كم يستغرق معظم أفراد 
الطاقم وقتاً لتناول وجباتهم: ست 

دقائق.

أمضيت بعد ذلك 10 أيام في سفينة 
حرب لمقاومة القرصنة. لقد كان 

الفرق مدهشاً. ليس فقط بسبب أن 
السفينة أصغر بكثير، ولكن كان 

هناك طاقم يقارب عدده 1000. ولكن 
سالح البحرية يدرك أن الطاقم 

السعيد هو الطاقم الذي يتفاعل 
إجتماعياً. كانت هناك جهوداً دائمة 

لعمل نشاطات جماعية وحفالت 
واإلجتماع بالحانات. لقد كانت 

مخصصات الرفاهية أكثر، وعندما 
قمت بسؤال المسئول عن 

اللوجستيات إن كانت ميزانية 
الرفاهية المخصصة لكل شخص 

هي 7 دوالر يومياً كما كانت على 
سفينة كيندال، قام بالضحك 

بصوت عالي. فعلى سفينته 
تخصص لألغذية أمواالً جيدة.

لقد كانت كيندال سفينة محببة. 
لقد كان عمرها أربع سنوات فقط. 

ومايرسك شركة رائعة. ولكن 
المشكلة تكمن في حياة البحر 

الحديثة - اإلعياء، الوحدة، وذلك 
فقط لسرد بعض األشياء. وذلك 

يعود إلى طبيعة الشحن البحري 
الحديث وسرعته المسعورة، حيث 
ان معظم البحارة ال يمضون أكثر 

من ساعتين عند الشاطئ إن كانوا 
محظوظين.

ولكن أيضاً وبالرغم من إستمرار 
القطاع بالحديث عن أهمية "العامل 

اإلنساني"، فربما ال يدركون كم هو 
غير إنساني ذلك، والحديث كثيراُ عن 

مكانة البحارة في قطاع الشحن 
البحري: مستهلك، كثيراً ما يتم 

إستغاللهم، أو على األقل يشعرون 
بالملل واإلرهاق.

لقد أمضيت وقتاً رائعاً على متن 
كيندال. لم أرغب بالنزول ولكن مع 

نهاية الرحلة، قمت بسؤال القبطان: 
هل تعتقد أنها سفينة سعيدة؟ 
وأجاب: "ال أحد سعيد ألن يكون 
هنا". وأدرك أن بعض القطاعات 

األخرى من الممكن أن تكون صعبة 
للعمل. ولكن حتى عمال المناجم 

يعودون إلى بيتوهم  مع نهاية اليوم. 
وحتى أن عمال آبار النفط لديهم 

إمكانية أفضل للدخول إلى اإلنترنت. 
وربما لديهم تلفزيونات أيضاً.

لدي الرغبة ألن أعود إلى البحر ولكن 
ليس للعمل. وكتب لي مرشحو 

البحرية وهم يتطلعون إلى المراحل 
األولى لخدمتهم في البحر. وأتساءل 

كم سيستمرون، وآمل أن يتمكنوا 
من اإلستمرار، ألننا نعتمد على 

البحارة لإلستمرار بالقيام في واحدة 
من أخطر الوظائف على وجه الكون 

لقاء مكافآت بسيطة. وإذا ما أراد 
القطاع أن يزدهرــ ومن المفترض أن 

ينمو الشحن في البحر بنسبة %2 
سنوياً على مدى المستقبل 

المنظور - فيجب عليهم أن يعرفوا 
نوا الحياة في البحر  كيف يحسِّ

لجعل المهنة ممتعة وليست فقط 
معاناة.

البحر العميق والسفر البعيد: من داخل 
الشحن البحري، القطاع غير المرئي 

الذي يجلب لك 90% من كل شيء، نشر 
من قبل بورتوبيلو )المملكة المتحدة(.

النسخة األمريكية هي تسعون بالمائة 
من كل شيء: من داخل الشحن البحري، 

القطاع غير المرئي الذي يضع المالبس 
على ظهرك، والبنزين في سيارتك، 

والطعام في صحتك. نشر من قبل 
ميتروبوليتان للنشر )الواليات المتحدة(.
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أن يكون صياد سمك في البحار 
الهائجة هو من أخطر المهن 

على وجه األرض - وذلك بسبب 
خطورة العواصف والنوبات، 

وبسبب أصحاب العمل عديمي 
الضمير وغير قانونيين وغير 

منظمين والذين يعرضون صيادي 
السمك إلى ظروف عمل شنيعة. 

ومع ذلك، فإن العديد أيضاً من 
الوظائف المتعلقة بصيد 

السمك هي أيضاً غير منظمة 
وخطيرة، وتتطلب العديد من 
التحديات الفريدة من نوعها 

بالنسبة للقطاع.

عملية صيد السمك هي الحلقة 
األولى من سلسلة طويلة تنتهي 

بوجود منتجات السمك في 
المحالت. سلسلة "من الصيد إلى 
البيع" هذه هي مسؤولة عن ماليين 

الوظائف حول العالم، من الصيد 
إلى التجهيز، الشحن وبيع 

السمك.

تقوم العديد من الشركات التي 
توظف صيادي السمك على متن 

سفن صيد السمك بتوظيف عمال 
على البر أيضاً - في مصانع 

التعليب، ومصانع التجهيز. لذلك 
فمن المنطقي أن يقوم عمال صيد 

السمك بتجميع قواهم حول 
اإلهتمامات المشتركة. وكان ذلك 

هو التفكير الكامن خلف حملة 
الـ ITF والـIUF )االتحاد الدولي 

لعمال الغذاء والزراعة والضيافة( 

المشتركة.

وبالعمل معاً على برنامجهم 
المشترك "من الصيد إلى البيع" 
لتنظيم صيادي السمك والدفاع 

عن حقوقهم، فقد وجد االتحادان 
أنهما في موقف جيد للفوز 

بتحسينات مميزة للعمال.

ويعتبر حالياً الهدف المستعجل 
هو قيام أكبر عدد من الدول 

بتصديق إتفاقية منظمة العمل 
الدولي )إتفاقية رقم 188( والرامية 
إلى تحقيق الحد األدنى من معايير 

السالمة وظروف العمل الالئقة 
لصيادي السمك. ال يمكن خروج 
اإلتفاقية إلى حيز التنفيذ حتى 

قيام 10 دول بالتصديق عليها، 
وعلى أن تكون ثماني دول منها 

ساحلية. تستعد العديد من 
نقابات المالحة البحرية إلطالق 

حمالت للضغط من أجل 
المصادقة على اإلتفاقية، باإلضافة 

إلى العمل على تمثيل صيادي 
السمك ضمن هياكلهم النقابية.

يمكن تغير الوضع غير المستقر 
لصيادي السمك بمعرفة الحقيقة 

التاريخية لهم - لم يصنفوا أبداً 
على أنهم بحارة. ونتيجة لذلك تم 

تركهم دون حماية سواًء من قوانين 
التوظيف المحلية التي تنطبق 

على البحارة وال من قبل اإلتحادات 
العمالية الممثلة لمصالح 

البحارة.

ومع ذلك، أصبحت العديد من 
الدول تتنبه إلى الحاجة إلى حماية 

الرجال والنساء العاملين بقطاع 
صيد السمك. قامت المغرب 

وجنوب أفريقيا مع نهاية عام 2013 
بالمصادقة على اإلتفاقية، وبذلك 
تضاف تلك الدول إلى الدول التي 

صادقت على اإلتفاقية من قبل 
وهي األرجنتين، البوسنة 

والهرسيك. أظهرت ثماني دول 
ص  أخرى خالل إجتماع عالمي خصِّ
لتسريع عملية المصادقة وبالتالي 
تطبيق الحدود الدنيا الهامة، نيتها 

لإلسراع في عملية المصادقة.

حث الـITF ومنذ عقود بأن يتمتع 

صيادو السمك بحقوق ومعايير 
التوظيف.

ومع إفتراض أن النقابات المنتسبة 
للـITF تستطيع اإلستمرار 

بحمالتهم، فهناك أسباب تدعو 
للتفاؤل بتحقيق ذلك الهدف.

هناك فهم خاطئ بأن البحارة 
العاملين على متن صيد سمك هم 
مشمولين بإتفاقية العمل البحري. 
إنهم غير مشمولين. وحتى تطبيق 

إتفاقية رقم 188، فإن القوانين 
الوحيدة خارج نطاق قانون المالحة 

البحرية التي تنطبق على صيادي 
السمك هي قوانين الدول التي 

تجري في مياهها عمليات الصيد - 
وهذا ال ينطبق على أعالي البحار.

باإلضافة إلى حمالته الرامية إلى 
التصديق على إتفاقية رقم 188، 

فإن الـITF يقدم الدعم للعمل 
الهام القائم في العديد من الدول 

لمساعدة صيادي السمك 
بالحصول على حياة عملية أفضل. 
وهناك خطوات كبيرة تمت في دول 

مثل بابوا غينيا الجديدة، جنوب 
أفريقيا، ناميبيا، مدغشقر وعبر 

أوروبا. والتركيز يجري على تنظيم 
حالة التوظيف لصيادي السمك 

ووضع الحد األدنى من معايير 
السالمة وظروف العمل والحياة - 

وفي الوقت نفسه التفاوض 
لتحقيق مزيد من التحسينات 

الرامية لتتطابق مع المعايير التي 
وضعتها دول مثل األرجنتين، 

وأيسلندا والنرويج.

عندما ينتهي ذلك العمل، فسوف 
يكون من المهم أن ينضم صيادو 
السمك والبحارة العاملين على 

سفن الصيد إلى نقابات. عند ذلك 
فقط يتمكنون من جعل نقاباتهم 
تضغط على حكوماتهم لتصديق 
إتفاقية رقم 188، والعمل لتحقيق 

سالمة مهنية أفضل وحماية 
طبية لصيادي السمك، وعلى األقل 

النضال لتحقيق الحد األدنى من 
الشروط والظروف.

www.itfglobal.org/fisheries

صيادو السمك34

"الهدف الملح حالياً هو... تامين الحد األدنى من المعايير وظروف العمل 
لصيادي السمك".

نحو عمل لئق
ل�شيادي ال�شمك

تقول ليز بالك شو، وهي قائدة الحملة المشتركة 
بين ال�ITF وال�IUF )االتحاد الدولي لعمال الغذاء 
والزراعة والضيافة( الرامية إلى تحسين ظروف 

العمل في قطاع صيد السمك: قد يكون هناك 
أخيراً شعاع أمل لمستقبل أفضل ألكثر عمال 

العالم تعرضاَ للوهن والضعف



Fishers

اإحتر�شوا يا وكالت التوظيف!
اإحذروا اأيها البحارة!

تنص إتفاقية ال� MLC )2006( على وجوب أن تكون كل 
الة وكافية  وكاالت تزويد الطواقم الخاصة منظمة وفعَّ

وذات إعتمادية في خدماتها وتعمل على الترويج لحقوقك.

يمنع في ظل إتفاقية 
:MLC �ال

تقاضي رسوم من البحارة لقاء   •
إيجاد عمل لهم على متن 

سفينة.
حسم مبالغ غير قانونية من   •

الرواتب.
عمل قائمة سوداء بأسماء   •
البحارة، على مالك السفن 

التأكد من التعامل مع وكاالت 
توظيف تتماشى مع معايير 

.MLC �ال

إذا كان لديك مشاكل مع 
وكاالت التوظيف، فإننا 

نرغب أن نسمع منك، 
للتواصل:

 CrewingAlert@itf.org.uk 
أو تحدث إلى مفتش من مفتشي 

.ITF �ال

سوف تعامل كل المعلومات 
الشخصية بسرية تامة



www.itfseafarers.org

حقوقك ● أخبار البحرية ● االتصال بال�ITF ● المشورة بشأن األجور ● فرص العمل والسالمة  
البحث عن سفينة ● معلومات الميناء ● أعالم المواءمة ● مدونة المفتشين 

نقاش الطاقم ● المنتديات ● حقوقك

موقع الكتروني 
للبحارة يمكنك 

الوثوق  به
*  اعرف ما هي حقوقك

*  احصل على معلومات عن سفينتك
*  اكتشف ما الذي يمكن أن تقدمه لك نقابتك

*  تواصل مع زمالئك البحارة عبر االنترنت
ITF�قم بالتواصل مع ال  *

* حمل التطبيقات المجانية للبحارة
* حمل دليل ال�ITF "ميثاق حقوق البحارة"

ال��دائ��م��ة  لتبقى على اإت�صال!محطتك 

متوفرة باللغة 
ال�سينية، الرو�سية، 

الإ�سبانية 
والإنجليزية


