
جزر كوك

األعـــام؟ هـــذه  تعرفـــون  هـــل 

هـــذه األعام تـــؤدي إلـــى تقويـــض أجور 
وظروفهم البحـــارة 

البحـــارة! كافـــة 

هل تعرفون ماذا تعين بالنسبة للطواقم؟
عّرض أجور البحارة وظروفهم وسالمتهم للخطر.

ُ
•  هذه األعالم ت

عّرض بيئتن�ا البحرية للخطر.
ُ
•  وهي ت

•  وهي تأخذ المال من مالكي السفن لتسجيل السفن اليت ال تقبل دول األعالم األخرى تسجيلها. 
•  والعديد من هذه السفن ال تستوفي المعايير المطلوبة وال ينبغي أن تقوم باإلبحار.

في غضون ثالث سنوات فقط، شهدت جزر كوك، وباالو، وسيراليون، وتوغو:

توغوسيراليونباالو

أكثر من 30 حالة من حاالت 
الهجر، مع ترك العديد من 
األطقم دون أجر أو طعام 
أو ماء أو وسيلة للوصول 

إلى أوطانهم

5.5 مليون دوالر أمريكي 
على شكل أجور غير 

مدفوعة، واليت كان على 
الـITF استردادها ني�ابة عن 
الطواقم من مالكي السفن 

اليت تحمل هذه األعالم

أكثر من 5,000 وجه ومن 
أوجه القصور أو االحتجازات 

اليت صدرت عن السلطات ضد 
سفن هذه األعالم

إلـــى نـــداء 



قام الـITF بإدراجها كأعالم مواءمة )FOCs( وأطلق حملة جديدة للتخلص من الشحن 
البحري متدني المعايير في البحر األبيض المتوسط.

ادعموا حملة الـITF للتخلص من           
الشحن البحري متدني المعايير في البحر 

األبيض المتوسط
من خالل استهداف أسوأ أربعة أعالم في البحر األبيض المتوسط وإزالة 

سفنها اليت ال تستوفي المعايير المطلوبة.

 ITFادعموا مفتيش الـ  .1
للصعود على متن سفنكم 

وتفتيشها حىت يتمكنوا 
من:

االستماع إليكم )على   •
انفراد، بعيًدا عن 

القبطان( وسؤالكم عما 
يحدث على متن السفين�ة
التأكد من أنكم بأمان على   •
متن السفين�ة، مع تأمين 

المستحقات اليت يحق لكم 
الحصول عليها

مساعدتكم في استرداد   •
أي أجور ومستحقات 

تخصكم

ساعدوا من أجل مساءلة    .2
أصحاب السفن

أبلغوا عن االنتهاكات ألي   •
عقد أو اتفاقية العمل 
البحري MLC أو حقوق 

 العمال إلى 
msoc@itf.org.uk

انضموا إلى نقابة البحارة   •
ITFالوطني�ة المنتسبة للـ

كونوا جزًءا من الحملة عبر    .3
اإلنترنت

أظهروا دعمكم من خالل   •
التقاط الصور مع زمالئكم 
في السفين�ة ومشاركتها 

عبر اإلنترنت
اعرضوا لنا أمثلة من   •

السفن متدني�ة المعايير 
المسجلة تحت هذه 

األعالم األربعة، مثل الصدأ
استخدموا هذه   •

الهاشتاغات عبر تويتر 
وفيسبوك وانستاغرام:

#weareitf
#ITFseafarers
#FOC

البحـــارة؟ أجـــل  مـــن  معنـــا  ســـتقفون  هـــل 
المتوســـط!  األبيـــض  البحـــر  نظـــف 

ُ
ن دعونـــا 

نحن بحاجة إلى مساعدتكم

المسجلة  السفن  لجميع  صارمة  تفتيش  عمليات  بإجراء   ITFالـ مفتشو  سيقوم 
تحت هذه األعام:

الصورة: بابور هالولو
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