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صندوق
بحارة الـITF
اإلحتاد الدولي لعمال النقل ( )ITFهو احتاد نقابات دولي لنقابات النقل ،وميثل ما يقارب من  20.2مليون عامل نقل من  658نقابة في ما يقارب 146
دولة ،ويضم مبا في ذلك ما يقارب من  850,000بحار .وهو منظم في ثماني أقسام قطاعية هي :البحارة ،صيادو السمك ،املالحة الداخلية ،الرصيف،
السكك ،نقل الطرق ،الطيران املدني وخدمات السياحة .وميثل عمال النقل حول العالم والتضامن .ولدى الـ 140 ITFمفتش ومسؤول اتصال يعملون
في املوانئ حول العالم.
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صدر هذا العدد في عام  2019من قبل االتحاد الدولي لعمال النقل ( ، 60/49, Borough Road, London SE1 1DR ،)ITFالمملكة المتحدة
وتتوفر نسخ من نشرة البحارة باللغات (اإلنجليزية والعربية والصينية واأللمانية واإلندونيسية واليابانية والميانمارية والروسية
واإلسبانية والتركية) ويمكن طلبها من الـ ITFعلى العنوان أعاله .يمكنك أيضا تحميل نسخة الـ PDFمن خالل http://www.itfglobal.org/en/resources/
/reportspublications/seafarers-bulletin
الصفحة االلكترونية ❘ www.itfseafarers.org :البريد اإللكتروني ❘ mail@itf.org.uk :هاتف ❘ +44 (20) 7403 2733:فاكس+44 (20) 7357 7871 :
صورة الغالف :داني كورنيليسن ،مصور بحري
النسخة العربية :ترجمة :عبد اهلل عصام ،تصميم :خلف بعالوي ،مراجعة :بالل ملكاوي

ترحيب
البحارة في كلّ عام.
يشكّل الهجر بال ًء على صناعتنا وهو يؤث ّر على أعداد كبيرة من
ّ
الخبر السار هو أنه أصبح للبحارة حقوق ضمان مالية جديدة بموجب اتفاقية العمل
البحري  -ولكن يجب عليكم التصرف خالل فترة قصيرة من الوقت للتأكد من عدم
خسارتكم .أحثكم على قراءة نصائحنا في الصفحة .21
يسلّط هذا اإلصدار الضوء على تجريم البحارة الكرواتيين واألوكرانيين والخطوات التي تتخذها
النقابات المنتسبة للـ ITFلمساعدتهم .أرحب بالتعهد التاريخي من جانب الدول اآلسيوية في
نوفمبر  2018لقيادة النضال من أجل المعاملة العادلة للبحارة ،ونأمل أن تحذو المناطق األخرى
حذوها.
تعرض "الحياة في البحر" و"النقابات العمالية" على النحو المعتاد كيفية تواجد مفتشي الـITF
والنقابات المحلية على األرض لمساعدتكم في أي وقت كنتم فيه في مأزق  -سواء كنتم ُمستحقين ألجور لم تدفع أو تم اعتقالكم
بتهم ُملفّ قة أو ح ّتى إذا تعرّضتم للمضايقة على متن سفنكم.
نحن متواجدون على المدى الطويل أيضا ً – ليس على دعمنا أن يتوقف بعد مساعدتنا لكم في الحصول على تعويض ،إذ أن ّنا سنستمر
حتى يتم حل قضاياكم إذا كان ذلك ممكناً .أو كما في حالة الوفاة المأساويّة للمتدرّب كشيتيج ((( Kshitijفي الصفحة  ،)7سنستمر
في العمل من أجل تغييرات على مستوى الصناعة بحيث ال يتم استغالل المتدرّبين بل االعتراف بهم على أن ّهم مستقبل الصناعة
البحريّة.
وأحياناً ،نحن موجودون إلجراء عمليات تفتيش روتينية ،ولم ّد يد الصداقة ولكي نمنح الطمأنينة بأ ّن كل شيء كما ينبغي أن يكون
على متن سفنكم.
غالبا ً ما يتعين على المفتشين والنقابات العمل بشكل تعاوني في الموانئ مع سلطات السيطرة على الميناء في الدولة واإلدارات
الوطنية ومنظمات الرفاهية من أجل مصلحتكم ،وسنسلط الضوء على أمثلة من ذلك تقوم بدورها الفاعل.
يسرّني أن أق ّدم لكم مفتشينا الجدد وبعضا ً من مف ّتشينا ذوي الخبرة ،وستيف تروزديل ،الذي ينسق الفريق؛ فهم قوة هائلة لكن
ودودة.
سنلقي نظرة خلف الكواليس على متن سفينة سياحية لنرى كيف يكون الحال عند قضاء حياتك العملية تجعل أحالم اآلخرين
تتحقق  .تقدم الصفحة  8من الدليل القابل للسحب  -معلومات االتصال بمفتشي الـ - ITFكما أن ّها تق ّدم النصيحة حول كيفية
المحتالين ،والذين يستهدفون بشكل خاص البحارة الذين يبحثون عن وظائف على سفن
تجنب الوقوع ضحية لمورّدي العمالة ُ
سياحية.
ّ
كذلك األمر ،يسعدني أن أق ّدم كاتي هيجينبوتوم ،الرئيسة الجديدة لصندوق بحارة الـ( ITFذراعنا التطوعية) .حيث أن ّها تشارك معنا
طموحها في مواءمة عمل الصندوق بشكل أكبر مع نقابات الـ ITFوغيرها من أجل توفير خدمات رعاية أفضل للبحارة.
جيدٌ لكم .انضموا إلى عائلتنا العالمية القوية.
آمل أن نُقنعكم بأن وجودكم في إحدى نقابات الـ ITFأمر ٌ ّ

ستيفن كوتون
األمين العام للـITF
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حملة
الـFOC

حملة الـ ITFألعالم املواءمة  FOCباألرقام ()2018
تفتيشات الـITF
(حتى صدور هذه النشرة)

إجمالي عدد السفن التي مت تفتيشها مقسمة إلى سفن بدون مشاكل وسفن يوجد بها
مشاكل.

مجموع الرواتب
املستعادة بأثر
رجعي
(حتى صدور هذه النشرة)

USD

32,086,724

عدد التفتيشات 9,739

			

بوجود مشاكل

					

7,346
دون وجود مشاكل

أهم خمس مشاكل حسب النوع
وجدت خالل تفتيشات الـITF

(حتى صدور هذه النشرة)

2,393

السفن والبحارة املغطيني
باتفاقيات الـITF

(حتى صدور هذه النشرة)

300,063
إجمالي عدد
البحارة املغطني

اتفاقية 3,049
أجور مستحقة 1,433
خرق للعقد 1,417

عدم اإللتزام باملعايير الدولية
طبية 307

نشرة بحارة الـ2019 ITF

12,577

مجموع عدد
االتفاقيات

1,243
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ق�ص�ص من
اخلط الأمامي

مساعدة ملغادرة علي ب ()Ali B
مفتش الـ ITFفي إيطاليا “باولو سيليجاتو” يشيد بالنتيجة الناجحة
لبحارين اثنني بعد التعاون بني نقابات الـ ITFفي أربع بلدان

في أوائل سبتمبر ،تلقينا رسالة عبر تطبيق
"واتساب" من مهندس مصري قال أنه كان على
منت سفينة ساحلية صدئة ترفع علم "بليز" عندما أبحرت السفينة ،اتصلنا مبنسق
شبكة الـ ITFفي العالم العربي .قام بإرسال
وتدعى علي ب ( ،)Ali Bفي ميناء ترييستي،
بريد إلكتروني إلى مدير السفينة وطلب من
إيطاليا.
أعضاء الـ ITFالتونسيني دعم البحارة واالتصال
لم تكن السفينة مغطاة باتفاقية  ITFوكانت بسلطات السيطرة على امليناء في الدولة
الرواتب عند احلدود الدنيا ملنظمة العمل
( .)PSCلكن بدال ً من أن ترسو السفينة في
الدولية ( .)ILOكان قد مت إجباره على العمل
تونس ،اختفت السفينة لبضعة أيام قبل
أن تتوجه إلى ليبيا ،التي تعتبر مكان خطرا ً
كمزيّت ،على الرغم من
 14ساعة في اليوم ُ
حصوله على الشهادة الدولية ملعايير التدريب للترجل عن السفينة .كنا قلقني جدا ً من صمت
واإلجازة واخلفارة للمالحني ( )STCWكضابط.
البحارة واملدير.
وكان يتم تغيير تاريخ التوقيع على العقد
بعد عّدة أيام قمنا بتعقب السفينة بواسطة
أسبوعياً ،وكان الطعام قليال ً وكانت حالة
السفينة سيئة ،ومعايير السالمة منخفضة .نظام التعرف األوتوماتيكي عند اقترابها من
حوض بناء السفن في كونستانتسا ،رومانيا.
مت احتجاز السفينة بواسطة سلطات
نبهنا مفتش الـ ITFاحمللي هناك وحذرنا املديرين
السيطرة على امليناء في الدولة ( )PSCللعديد من أننا سنبلغ الشرطة حول بقاء البحارة
من أوجه القصور املتعلقة باتفاقية العمل
على منت السفينة ضد إرادتهم .فجأةً تلقينا
البحري وغيرها من أوجه القصور .لم نتمكن
نسخا ً من تذاكر طيران وتصريحات موقعة
من إعادة البحار إلى وطنه في ترييستي ألن
من البحارين االثنني والتي تفيد بأنه قد مت
وكيل السفينة احمللي لم يبدأ بإجراء األوراق
تسديد رواتبهم بالكامل .في غضون ساعات،
الرسمية الضرورية .حصلت على تصريح
تلقينا صورة للرجلني وهما يبتسمان في مطار
البحار سيترجل
بوخارست ،في انتظار العودة إلى الوطن .كتبوا
خطي من ربان السفينة بأن ّ
"بارك اهلل فيكم ،يا ."ITF
عن السفينة في امليناء التالي  -جرجيس في
تونس  -لكنني لم أتلق َ أي رد من املدير .وفي
هذه األثناء ،أراد املهندس الثالث أيضا ً مغادرة
السفينة.

رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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احلياة في البحر

الـ ITFتأمل في تغيير في شركة بلومنثال

منذ عام  ،2013تعامل مفتش الـ" ITFأولف كريستينسني" مع العديد من القضايا القانونية حيث مت اتهام شركة بلومنثال
 Blumenthalاألملانية باالحتيال على أفراد الطاقم لكي ال تدفع لهم أجورهم .يصف كيف أن التغطية الصحفية للحاالت
السابقة ساعدت ربان السفينة على جتنب املصير نفسه
كان هناك منط مشترك .يوقع البحارة الذين
يعملون في سفن بلومنثال والذين شارفت
عقودهم على االنتهاء على حساب أجورهم
النهائي قبل النزول ويكتشفون الحقاً ،مبجرد
عودتهم إلى الوطن ،بأنه قد دُفع لهم جزء فقط مما في أغسطس من عام  ،2017حكم الـLISCR
لصالح نائب ربان سفينة مارتا (،)the Martha
يستحقونه.
وحصل على ما يقرب من  2000دوالر أمريكي من
قامت الـ ITFبدعم ثالثة بحارة  -ربان السفينة
الشركة ،وهي ثلثا املبلغ األصلي الذي طالب به.
ونائب الربان في سفينة مارتا ( )the Marthaورئيس لسوء احلظ ،في فبراير من عام  ،2018قال الـLISCR
املهندسني في سفينة كاروال ( - )the Carolaفي أنه غير قادر على فعل أي شيء ملساعدة عضوي
مطالبتهم بحقوقهم لكنهم تعرضوا لهزمية
الطاقم اآلخرين ،ومت إغالق قضيتهم.
في محكمة العمل في هامبورغ في  2015و،2016
عندما نفت بلومنثال أنها قد قامت بتوظيفهم .خالل كل هذه القضايا ،أبقينا تلك القصص
في وسائل اإلعالم ملواصلة الضغط على شركة
بلومنثال .وقد ساعد ذلك بشكل مباشر بحارا ً آخرا ً
عاد الرجال إلى البحر على منت سفن مختلفة
ولكننا شجعناهم على إرسال شكوى بحسب
على جتنب املصير نفسه املتمثل في فقدان بعض
اتفاقية العمل البحري ( )MLCإلى الدولة التي
أجوره املستحقة.
ترفع السفينة علمها  -ليبيريا .في النهاية ،قاموا
بذلك ،حيث أرسلوا األوراق إلى املكتب الرئيسي
للتسجيل الليبيري ( )LICSRاملوجود في الواليات
املتحدة.

بعد قراءة قصة في صحيفة "دي تسايت" األملانية
األسبوعية ،اتصل بي جنل ربان سفينة أوكراني
يعمل في سفينة آنا ميتا ( )Anna-Metaالتابعة
لـبلومنثال في فبراير من عام  .2018وقال إن
السفينة كانت تقترب من ميناء سنغافورة عندما
تلقى الربان إنها ًء مفاجئا ً لعقده .طلب االبن
نصيحتنا حول ما يجب أن يفعله والده.
شددنا على أنه ينبغي على الربان أال يترك
السفينة دون تلقي أجره بالكامل .حلسن احلظ،
لقد اتبع نصائحنا وتلقى املبلغ كامال ً (حوالي
 13200دوالر أمريكي) قبل مغادرة السفينة.
لم يتم االتصال بنا بشأن أي حاالت جديدة منذ
ذلك احلني ،لذلك رمبا شعرت شركة بلومنثال بالعار
بسبب التغطية الصحفية والقلق على مكانتها
في الصناعة مما دفعها لتغيير طرق عملها .نحن
نأمل ذلك

العدالة للبحار الذي وُضع على القائمة السوداء

صعق مفتش الـ ITFفادمي مامونتوف ،في ميناء كالينينغراد ،روسيا عندما اكتشف وضع بحار على القائمة السوداء.
ُ

أجاب نائب رئيس مكتب السجالت الدولي لوثائق البحارة "International
" :"Registries Incمت إلغاء وثائق السيد  XXXاخلاصة بسجل جزر مارشال
( )RMIومت منعه بشكل دائم من تلقي أي وثائق من  RMIمرة أخرى .ال
يستطيع أي مدير لسفن  RMIتوظيفه للعمل في سفينة مسجلة لدى
".RMI
بهذه الطريقة ،اكتشفنا عالمات واضحة على وضع بحارة على القائمة
السوداء ،وهو أمر محظور مبوجب القواعد القياسية  A1.4من اتفاقية
العمل البحري ( )MLCبني وكاالت تأمني الطواقم.
سألنا عن األساس القانوني الذي تستند إليه العقوبة ومتت إحالتنا إلى
أنظمة العمل البحري في جمهورية جزر مارشال رقم  MI-108وقانون
العمل البحري جلمهورية جزر مارشال رقم  MI-107لعام .)MA1990( 1990
لقد فحصنا هذه الوثائق ووجدنا أن الرد على مثل هذا االنتهاك للسياسة
في إبريل من عام  ،2018ناشدنا أحد البحارة للمساعدة في حل مشكلة ال مبوجب القسم  847من  MA1990ال مينع أي بحار من العمل في املستقبل
حتت العلم .بدال ً من ذلك ،تنص على أن البحار سيتعرض للسجن وغرامة ال
ميكن تصديقها.
تزيد عن  2500دوالر أمريكي.
قبل ثماني سنوات ،مت طرده من سفينة بسبب خرقه لسياسة تناول
الكحول .وكانت السفينة تبحر حتت علم جزر مارشال ،وزعم البحار أن إدارة من الواضح أن السجن عقوبة قاسية جدا ً في هذه احلالة ،ويسعدني القول
أن مراجعة التحقيق قد حددت اآلن أن هناك أدلة كافية إلعادة البحار إلى
اخلاصة بها ،مما حرمه من
سجل العلم أدرجت بياناته في قائمة اجملرمني
ّ
وضع نشط في عمله .هذا يعني أنه قد استعاد حقه في العمل على سفن
حقه في العمل على سفن جزيرة مارشال.
جزيرة مارشال وأن مكتب السجالت يقوم بتطبيق معيار .MLC
كانت هذه حالة غير مسبوقة ،ووجدنا صعوبة في تصديقها .لكننا راسلنا
وصدمنا لتلقي تأكيد بأن رواية البحار كانت صحيحة.
املسجل ُ

نشرة بحارة الـ2019 ITF
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موت مأساوي يدفع
التفاقية متدربني
يصف كريستيان روس ،مفتش الـ ITFفي بلجيكا ،كيف أن الوفاة العرضية
لطالب صغير من الشباب بسبب عدم اتباع متطلبات السالمة قد ساعدت
على ميالد زخم جديد للتغيير إليقاف استغالل املتدربني كعمالة رخيصة
كان املتدرب كشيتيج سينغ بشت في التاسعة
عشر من عمره ،وهو ابن لوالدين فخورين وواحدٌ
من توأمني .كان العب تنس طاولة على املستوى
الوطني ومت قبوله كطالب في البحرية والقوات
اجلوية والبحرية التجارية .لقد اختار البحرية
التجارية وتفوق في دراسته وكان من املؤكد أنه
سيحقق حلمه باحلصول على شهادة القبطان.

التدريب لكي يصبحوا على دراية تامة بالعمل
واحلياة على منت السفينة كضباط أو بحارة .وهم
يتلقون مصروفا ً شهرياً ،وليس راتبا ً فعلياً.

ساعد الضغط من قبل الـ ITFعائلة املتدرب
كشيتيج في احلصول على تعويض يتماشى مع
االتفاقية اجلماعية للسفينة .لكن القصة لم
تتوقف عند هذا احلدُ .طلب مني تقدمي تقرير عن
في مارس من عام  ،2017استقل املتدرب كشيتيج القضية خالل األسبوع البحري للـ ITFفي مايو من
سفينة حاويات ألول مرة كمتدرب على ظهر
عام  ،2017ثم مت تكليفي بتطوير اتفاقية املتدربني.
السفينة .في اليوم الثاني من الرحلة ،انضم إلى في الوقت احلالي ،يجب تغطية املتدربني حتت
املراقبة مع ضابط اخلدمة على ظهر السفينة.
اتفاقية توظيف البحارة ( ،)SEAأو اتفاقية تدريب
صدر صوت جهاز إنذار مستوى املاء وذهب الرجالن متوافقة مع اتفاقية توظيف البحارة .تتضمن
إلى حجرة البضائع للتحقق من وجود مشاكل.
اتفاقيات توظيف البحارة القياسية تعويضا ُ عن
ساعات العمل اإلضافي ولكن معظم اتفاقات
عندما قامت األمطار الغزيرة بتفعيل جهاز اإلنذار التدريب ال تتضمن ذلك.
مرة أخرى ،قبل منتصف الليل بقليل ،مت تكليف
املتدرب كشيتيج بالتحقق من احلجرة نفسها.
هذا العمل جار ،والزخم ينمو في جميع أنحاء
هذه املرة ذهب وحده .بعد  10دقائق فقط مت العثور الصناعة .في أكتوبر من عام  ،2018كشف تقرير
على جثته أسفل الدرج في احلجرة.
حول عمليات تفتيش سلطات السيطرة على
امليناء في دولة جزيرة مارشال عن عيوب متعلقة
من املمكن أن حتصل حوادث على منت السفينة،
بساعات عمل املتدربني ،معظمها في بلجيكا،
حتى للبحارة ذوي اخلبرة .لكن لم ينبغي أن يكون حيث كان املتدربون في بعض احلاالت يعملون
املتدرب كشيتيج مبفرده :تتطلب االتفاقية الدولية ساعات عمل إضافية بشكل مفرط .في نوفمبر،
ملعايير التدريب واالعتماد واملراقبة أن يشرف عليه ناقشت هذه املسألة مع مفتشي سلطات
ضابط مؤهل بشكل مناسب.
السيطرة على امليناء في الدولة في أوروبا وروسيا
وكندا.
يتواجد املتدربون على منت السفينة للتدريب
واحلصول على اخلدمة البحرية املطلوبة ،وليس
لم يكن ينبغي أن يتوفى املتدرب كشيتيج .لكننا
للعمل أو ليتم استغاللهم كعمالة رخيصة
نأمل أن يؤدي موته إلى تغيير يعني أن ما حدث له
خلفض التكاليف .ينبغي أن يقضوا معظم ساعات لن يحدث مرة أخرى.
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طاقم سفينة
ناتيغ آلييف
يتقاضون
رواتبهم أخيرا ً

في مارس من عام  ،2018أرسل الطاقم الروسي
لسفينة ناتيغ آلييف ( )Natig Aliyevذات امللكية
التركية/الروسية ،صرخة مجهولة املصدر طالبني
املساعدة من الـ .ITFوقالوا إنهم قد تُركوا بدون
مؤن ،وأن أجرهم متأخر.

كانت هذه هي املرة الثانية خالل ستة أشهر التي
يتدخل فيها الـ ITFملساعدة طاقم ناتيغ آلييف
( - )Natig Aliyevفي مارس من عام  ،2018فزنا
بأجور الطاقم التي يعود تاريخها إلى نوفمبر من
عام  ،2017أي ما مجموعه  250000دوالر أمريكي.
وكانت هذه املرة الثالثة في غضون عام التي يتم
فيها القبض على شركة "باملالي" للشحن البحري
متلبسة في الدامنارك منتهكة اتفاقية العمل
البحري.

كانت السفينة قد رست في سكاغن في
الدمنارك ملدة ثالثة أسابيع منذ أوائل فبراير ،بعد
أن احتجزتها السلطات الدامناركية بسبب نزاع
نفطي مع شركة وقود .وفي نهاية فبراير ،احتجزت
السلطة البحرية الدامناركية السفينة بعد صدور ميكنني فقط حتذير شركات الشحن عدمية الضمير
تقرير من الـ ITFبشأن انتهاكات اتفاقية العمل
من دخول املياه الدمناركية .نحن في الـ ITFنولي
البحري.
اهتماماً ،ونحن لدينا تعاون جيد جدا ً مع السلطات
بعد ثمانية أشهر من رسو السفينة
البحرية الدمناركية وغيرها من السلطات
بعد أشهر من اجلدل ،في نهاية سبتمبر من عام
الدمناركية.
في امليناء ،مت دفع رواتب طاقم سفينة
 ،2018قام الـ ITFبتأمني دفعة تبلغ  324370دوالرا ً
ناتيغ آلييف ( )Natig Aliyevاملكون من
أمريكيا ً كأجور مستحقة للطاقم .هذا املبلغ
 19شخصا ً أخيراً .يروي مفتش الـ ITFفي لم تدفعه الشركة املالكة للسفينة "باملالي"
للشحن بل من قبل الشركة اإلستونية التي
الدمنارك "مورتني باخ" قصتهم
ومبساعدة وكيل دمناركي في ألبورج ،استلمت إدارة
عقد إيجار السفينة وطاقمها .في  24سبتمبر،
أفرجت السلطات الدمناركية عن السفينة.

تواجه مشاكل في الدفع؟
هل تواجه مشاكل في تلقي راتبك بشكل كامل؟ إذا كان األمر كذلك ،فقد يكون هذا
مؤشرا ً على أن شركتك تواجه اضطرابات اقتصادية .تواصل مع نقابتك ،أو مفتش
الـ  ITFأو مع الـ ITFعبر البريد االلكتروني  seafsupport@itf.org.ukبأسرع ما ميكن
حلماية رواتبك ووظيفتك. .
هل تظن أنه قد مت التخلي عنك؟ اقرأ النصيحة في الصفحة ..21
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أفراد العائلة ومفتش الـ ITFرومانو بريك يزورون نيكوال توفجا وإرنست
بيكار في سجن كاديز

اطالق سراح
بحارة مت
احتجازهم
لسنوات

ألقي القبض على الكرواتي إيفان فورزيتش وأعضاء قبل االنضمام لها ،وذلك لتجنب أي مواقف خطرة
آخرين من طاقم ناقلة النفط سوفيرينغ إم
محتملة.
( ،)Sovereign Mبتهمة تهريب الوقود في سبتمبر
وفي الوقت نفسه ،مت إلقاء القبض على اثنني من
من عام  2015واحتجزوا في ليبيا ،على الرغم من
البحارة الكرواتيني اآلخرين في يوليو من عام ،2017
عدم وجود أدلة .واألسوأ من كل ذلك ،أنه لم يكن
جنبا ً إلى جنب مع أعضاء آخرين من طاقم الزورق
لديهم أي فرصة للحصول على دفاع عادل في
إيسفوغل ( .)Eisvogelحيث أن السفينة التي كانوا
احملكمة.
يقومون مبناوراتها كانت خاوية من أي طاقم ،ولكن مت
بسبب الوضع السياسي في ليبيا ،احتجز إيفان
العثور على كمية كبيرة من السجائر على متننها
فورزيتش في السجن ملدة سنتني ونصف السنة
ومت اعتقال الرجال بتهمة تهريب مواد محظورة.
في انتظار احملاكمة .كان هذا عذابا ً لكل من البحار
مت اعتقال نيكوال توجلا وإرنست بيكار في إسبانيا
وعائلته .وقد شاركت نقابة البحارة الكرواتية
في انتظار احملاكمة .وقد قامت نقابة البحارة
( )SUCفي دعمهم منذ البداية.
يصف رومانو بيريتش ،منسق الـITF
الكرواتية بعمل رائع للرجال وعائالتهم ،مما مكنهم
في نهاية املطاف خضع حملاكمة وأدين وحكم عليه من زيارتهم في السجون وإبقاء القضية بارزة في
في كرواتيا ،كيف ساعد الـ ITFونقابة
بالسجن ملدة ثالث سنوات .ولكن أُطلق سراحه وعاد وسائل اإلعالم ومع السلطات البحرية.
البحارة في كرواتيا في قضيتني مثيرتني إلى منزله بأمان في مايو من عام  2018ألنه قضى
بعد  16شهرا ً في السجن ،واجهوا احملاكمة في
للقلق مت فيهما جترمي بحارة بدون أي دليل تلك املدة الطويلة في السجن.
أكتوبر من عام  2018واحتجوا بعدم وجود أدلة
نحن نشعر باالرتياح ألن محنة إيفان قد انتهت ،ال ضدهم ،وأنه لم يكن لديهم علم مبا كان على منت
سيما بالنظر إلى الظروف السائدة في ليبيا .يجب السفينة .ومع نشر نشرة البحارة في الصحافة،
أن تكون حالته حتذيرا ً جلميع البحارة دائما ً للتحقق فإن نقابة البحارة الكرواتية تأمل في أن يتم تبرئة
البحارين قريباً.
من الشركة واملنطقة التي تعمل فيها بعناية

نصيحة للبحارة الذين يواجهون تهما ً جنائية
إذا واجهت اتهامات جنائية ،فيجب أن تتم معاملتك بإنصاف ،بغض النظر عن الظروف أو
كونك مذنبا ً أو بريئاً .سوف تساعدك مصادر املعلومات التالية في معرفة حقوقك ،ومن
أين تطلب املساعدة وكيف تتصرف أثناء التحقيق..
أدوات الـ ITFللتجرمي https://goo.gl/mGTE3N
حقوق البحارة الدولية www.seafarersrights.org/seafarers-subjects/fair-treatment
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النقابات
العمالية
مفيدة لك
نشرة البحارة توضح أهمية انضمام النساء
والرجال البحارة إلى النقابات العمالية

أنت أقوى في نقابة عمالية ألن هناك قوة عند جتمع تقدم بعض النقابات البحرية خدمات دعم وفوائد
والنقابات البحرية هم من كافحوا بنجاح من أجل
عدد كبير .إن خوض معركة من أجل حقوقك أمر
ومعاليهم ،مبا في ذلك املساعدة في إعالن حقوق البحارة األول ،اتفاقية العمل البحري
إضافية للبحارة ُ
صعب عندما تكون مبفردك وبعيدا ً في وسط البحر .مجال الرعاية والتدريب والتعليم والرعاية الطبية في عام .2006
إن فرصك في الفوز بالعدالة أو حماية نفسك تزداد واألنشطة االجتماعية .كما يقدم الـ ITFونقاباته
إرشادات للبحارة حول مواضيع مثل التنمر والتحرش إذا كنت تعمل على سفينة مشمولة باتفاقية
بشكل كبير عندما تعمل النقابة بالنيابة عنك.
جماعية للـ ،ITFفستصبح تلقائيا ً عضوا ً في نقابة
اجلنسي وفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
الـ ITFالتي تلتزم باالتفاقية طوال مدة االتفاقية.
فهم يعملون جنبا ً إلى جنب مع مفتشي الـITF
للمساعدة في تأمني األجور املستحقة ،ومساعدتك يجب أن تلتزم النقابات املنتسبة إلى الـ ITFباملبادئ
في العودة إلى بلدك بأمان عندما يتم التخلي عنك الواضحة املنصوص عليها في دستور الـ ITFحول
تهم جنائية .كيفية عملها.
وتقدمي املشورة القانونية إذا واجهتك ٌ
في البلدان التي ال يوجد فيها مفتش من مفتشي
معاً ،فإنها تشكل أسرة عاملية قوية تسعى جاهدة
الـ ،ITFميكن أن تكون النقابة العمالية هي نقطة
لتشكيل السياسة البحرية الدولية والوطنية
االتصال اخلاصة بك في حاالت الطوارئ.
ملصلحة البحارة .على سبيل املثال ،فقد كان الـITF
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حتديات تواجه النساء البحارة
التعليم والتدريب البحري بتعيني النساء في
تشكل النساء البحارة حوالي اثنني في املئة
يعمل الـ ITFونقاباته البحرية من أجل احلد من
من قوة العمل البحرية في العالم .وهن يعملن دورات بحرية؛ في حاالت أخرى ،ال يتم ترويج
القوالب النمطية والتمييز بني اجلنسني وتطوير
وظائف املالحة البحرية للنساء .متيل النساء
بشكل رئيسي في قطاع السفن السياحية
سياسات وتدريبات محاربة التحرش اجلنسي.
للتسجيل في دورات املالحة بدال ً من الدورات
والعبارات وغالبا ً على سفن أعالم املوائمة
على سبيل املثال ،فهن يناضلن من أجل نهج
( ،)FOCوالتي هي من بني أسوأ الوظائف من
الهندسية .عندما تتأهل النساء ،ال يرغب بعض أفضل ملنافع األمومة وحقوقها داخل الصناعة،
حيث الراتب وأقلها حماية في البحر.
مالكي السفن في توظيفهن .وبعد حصولهن واحلصول على املشورة الطبية السرية وحبوب
على وظيفة ،قد يحصلن على رواتب أقل من
منع احلمل وحبوب منع احلمل الصباحية،
قد تواجه النساء اللواتي يردنَّ أن يصبحن َّ بحارة زمالئهن الذكور الذين يقومون بعمل مماثل لهن وتوفير املواد الصحية على منت السفن.
التمييز في كل مرحلة من مراحل رحالتهن.
وقد يتم حرمانهن من املرافق أو املعدات املتاحة
تتوفر املزيد من املعلومات حول النساء البحارة
للعمال الذكور.
في بعض البلدان ،ال يُسمح ملؤسسات
على الرابط التالي.http://bit.ly/2r0ChDJ :
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الفوز بالعدالة لعائالت البحارة املتوفيني

في بعض األحيان حتاول شركات الشحن احمللية في ميامنار جتنب مطالبات التعويض بإعالنها أن البحارة املتوفني قد انتحروا.
يشارك لو أونغ من "إيفومس" ( )IFOMSفي جناح النقابة في حتقيق العدالة لعائلتني
كان أونغ زياتا ً خبيرا ً وقد بدأ بالعمل على منت
كان مينت ثني تون رئيس املهندسني في سفينة "ذا
"آن )ANNE1( "1في يوليو من عام  .2017وبعد
وايز" ( )The Wiseالتي ترفع علم بنما عندما تلقت
أشهر قليلة فقط ،في  29من أكتوبر ،عندما كانت عائلته مكاملة من الشركة في  13من سبتمبر من
السفينة بالقرب من جبل طارق ،مت اإلعالن عن أنه عام  2017تقول أنه توفي في حوض بناء السفن
قد وقع في البحر .مت العثور على جثته في اليوم
في لونغشان في الصني .وكانت الشركة غامضة
التالي ،على بعد  350ميالً.
بشأن ظروف وفاته ،لكنها أخبرت أقاربه أنها لن
تقوم بترتيب تسليم اجلثة إال عندما تكون األسرة
وأبلغت الشركة زوجة أونغ أونغ أنه انتحر ،وهو ما قد وقعت على وثيقة تعلن أن سبب الوفاة هو
دعمه تقرير الربان وتصريحات الطاقم.
االنتحار.
ومع ذلك ،فإن عائلة أونغ أونغ لم تصدق هذا
االدعاء وأتوا إلى مكتب "إيفومس" ()IFOMS
لطلب مساعدتنا في القضية .لقد اكتشفنا أن
كل تصريح من الربان والطاقم كان متماثال ً متاماً،
مما يشير إلى أن الشركة قد أمرتهم بتقدمي هذه
الروايات.

زعمت الشركة أنه مت العثور على آثار ملضادات
لالكتئاب في دمه ،كما زعم أحد زمالئه أن البحار
كان ذو ميول انتحارية وأن ميينت ثني تون كان قد
ترك رسالة .كان التوقيع على تلك الرسالة مختلفا ً
متاما ً عن توقيع البحار ،ودحضت زوجته جميع
املزاعم حول صحته العقلية.

اتصلنا بالـ ITFللحصول على املزيد من املساعدة
وساعدونا في املفاوضات التي تلت ذلك.

بعد أن لم تتمكن من أن تصل إلى أي مكان من
مطالباتها ملكاتب احلكومة والسفارة ،جاءت
األرملة إلى مكتبنا في  20نوفمبر .بعد أربعة أيام
فقط من تدخلنا ،وضعتنا الشركة على تواصل مع
نادي ( )P&Iوفي  13ديسمبر ،تلقت زوجة ميينت ثني
تون مبلغ  140،298.17دوالرا ً أمريكيا ً كتعويض.

في  25يناير من عام  ،2018اتصلت الشركة بـ
"إيفومس" ( )IFOMSووافقت على منح تعويض
للعائلة .وبعد شهر ،في  27فبراير ،تلقوا مبلغ
 40000دوالر أمريكي .ومن خالل مخطط حكومي،
حصلوا أيضا ً على تعويض محلي للتأمني على
احلياة يبلغ  5ماليني كيات (حوالي  3100دوالر
أمريكي).

أونغ أونغ

تصاعد اخلالف
على أقفال
بنما (Panama
)locks

نشرة بحارة الـ2019 ITF

كما عانت عائلة بحار ميت أخر ،وهو ميينت ثني
تون ،دون جدوى ألسابيع من أجل حتقيق العدالة
قبل أن يتوجهوا إلى "إيفومس" ( )IFOMSطلبا ً
للمساعدة.

عندما افتتحت هيئة قناة بنما ( )ACPأقفالها
تصاعد الصراع بني نقابة القباطنة
اجلديدة في يونيو من عام  ،2016أخفقت في
ومسؤولي التغطية "يوني دي كابيتان
األخذ بعني االعتبار النتائج التي توصل إليها
بحث الـ ITFحول سالمتها ،أو مناقشة القضايا
ي أوفيسال دي كوبيرتا" (Unión de
مع النقابات .ومنذ ذلك احلني ،أظهر العديد
)Capitanes y Oficiales de Cubierta
من احلوادث والوقائع أن هيئة قناة بنما ()ACP
وسلطات قناة بنما حول صحة وسالمة أكثر عدائية في أعمالها ضد نقابة القباطنة
ومسؤولي التغطية "يوني دي كابيتان ي
قادة زوارق القطر في عمليات أقفال قناة أوفيسال دي كوبيرتا" (Unión de Capitanes y
 )Oficiales de Cubiertaأو ( )UCOCاختصاراً.
بنما "باناماكس" في عام  .2018يوضح
تشعر النقابات العمالية في بنما بالقلق من أن
مساعد رئيس قسم البحارة في الـ )ACP( ITFتركز فقط على زيادة ربحية نظام األقفال.

فابريزيو بارسيلونا السبب

وقد أدى نقص التدريب والتقييم التشغيلي
وحتليل اخملاطر إلى قيام طاقم العمل بساعات
زائدة عند عبور األقفال اجلديدة .أدى هذا،

النقابات العمالية
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نقابة عمال النقل البحري في أوكرانيا
( )MTWTUحتارب جترمي البحارة

يعد جترمي البحارة مشكلة كبرى ال تهدد البحارة األوكرانيني فحسب ،بل تهدد جميع البحارة في أي مكان .يقدم أوليغ
جريجوريوك ،النائب األول لرئيس نقابة عمال النقل البحري في أوكرانيا ( ،)MTWTUمشروعا ً جديدا ً طورته نقابته مع احلكومة
ملعاجلة املشكلة.

وسيقوم املشروع املقترح بتنفيذ عدد من
ملعاجلة مشكلة التجرمي ،نسقت MTWTU
تصرفاتها مع وزارة الشؤون اخلارجية للبالد ( )MFAاألنشطة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بني
لتطوير مشروع حملاربة جترمي البحارة .وتتمثل أهدافه السلطات في أوكرانيا وفي البلدان التي يتم فيها • كيفية التعرف على مخاطر التورط في
النشاطات اإلجرامية في البحر؛
احتجاز البحارة األوكرانيني.
الثنائية في :منع مشاركة البحارة في األنشطة
غير القانونية في البحر ،وضمان حماية حقوق
• كيفية التصرف في حال أدرك بحار وجود ركاب
البحارة في املعاملة العادلة أثناء اإلجراءات اجلنائية املشروع يأتي في الوقت املناسب وهو ذو صلة
غير قانونني أو تهريب على منت السفينة؛ و
بالبحارة األوكرانيني ولكن له أيضا ً آثار على جميع
واالحتجاز السابق للمحاكمة وفي املؤسسات
البحارة .وثبت ذلك بحقيقة أنه حصل على دعم
اإلصالحية.
أربع وكاالت تابعة لألمم املتحدة :املنظمة البحرية • متى وكيف يجب أن يبلغ البحار(البحارة) ،من دون
أن يضع/تضع نفسه/نفسها في دائرة اخلطر.
الدولية ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة
في أكتوبر من عام  ،2018ذكرت وزارة اخلارجية
الدولية للهجرة ،ومكتب األمم املتحدة املعني
أ ّن  290بحارا ً أوكرانيا احتجزوا ً في اليونان فقط
باخملدرات واجلرمية .هذا املشروع مدعوم بشكل كامل لهذا فإن توفير املعلومات عنصر مهم جدا ً
لالشتباه في ارتكابهم أعمال إجرامية .وأكثر
من قبل الـ ITFوالنقابات العمالية في العديد من للمشروع .وسوف يشمل سلسلة من الندوات
أسباب االحتجاز شيوعا ً هو نقل الركاب غير
للبحارة ،وإنتاج مقاطع فيديو قصيرة لوسائل
الشرعيني أو البضائع املهربة  -اخملدرات أو السجائر الدول.
التواصل االجتماعي ،ومقابالت مع اخلبراء
أو الوقود.
لسوء احلظ ،ال توجد حاليا أي إرشادات أو كتيبات أو واستخدام وسائل اإلعالم.
تعليمات للبحارة بشأن ما يلي:

دول املالحة في آسيا تقود التحركات للحصول على
معاملة عادلة للبحارة
في خطوة هامة في نوفمبر من عام  ،2018تعهدت الدول البحرية اآلسيوية بقيادة حملة نحو
التنفيذ السليم والفعال للمبادئ التوجيهية املتفق عليها من قبل املنظمة البحرية الدولية
( )IMOومنظمة العمل الدولية ( )ILOبشأن املعاملة العادلة للبحارة في حال وجود حادث بحري.
وقد قامت منظمة حقوق البحارة الدولية بتنظيم االجتماع ،والتي ستتعاون مع الـ ITFفي
برنامج لدعم هذه اخلطوة وتشجيع املناطق األخرى على أن حتذو حذوها.

باإلضافة إلى قرار ( )ACPفي يونيو من عام  2018الـ ITFو ( .)UCOCوفي يوليو ،قامت بإزالة شرط ساعات العمل املفرطة كانت هي القاعدة وأن
إلزالة شرط وجود بحار ثالث ،إلى تطور النزاع.
وجود قبطان بحري آخر في كل سفينة.
احلوادث امليكانيكية شائعة بسبب تصميم
القاطرات .يبدو أن هذه العوامل كانت تساهم
مت تبليغ القرار للقباطنة عن طريق البريد
ونتيجة لذلك ،كلف الـ ITFخبير اإلجهاد العاملي في زيادة خطيرة في حاالت اإلجهاد والتوتر
اإللكتروني ،وفقط عندما كانوا على وشك بدء
"باري ستراوتش" ،بدعم من "إيزابيل غونزاليس" ،املرتبطة بني قباطنة زوارق الدولة.
نوبات عملهم .لم يشعر القباطنة أنه من اآلمن وهي طبيبة صحة محلية بارزة ،بإجراء دراسة
إخراج القوارب للخدمة في القطر ألنهم كانوا حول اإلرهاق في األقفال اجلديدة .تهدف دراستهم وقد حذرت الـ ITFو( )UCOCهيئة ( )ACPأنه
قلقني للغاية بشأن تداعيات السالمة ،وعدم
إلى توفير املعلومات وزيادة الوعي بني مشغلي
عليها أخذ هذه القضايا على محمل اجلد ،أو
الوضوح حول كيفية العمل مع طاقم أصغر،
القنوات ،لضمان فهمهم للمخاطر احملتملة
قد يكون هناك حادث خطير قد يؤثر حتى على
واملسؤولية احملتملة التي قد يواجهونها إذا كان للحوادث في املقام األول بسبب التعب ،ونقص
صالحية قناة بنما .نواصل العمل معا ً إلعادة
( )ACPإلى رشدها.
هناك حادث.
التدريب وضعف جودة صيانة القاطرات .كان
الهدف هو أن يؤدي ذلك إلى حدوث حتول في
استجابت ( )ACPمن خالل تأديب  22قبطانا ً
مواقف وسلوك ( )ACPوحثها على التفاعل مع
لعصيان التوجيهات وإطالق هجوم إعالمي
(.)UCOC
ضار على الـ ITFوالنقابات للتدخل في القضايا
الوطنية .كذلك استمرت في رفض التعامل مع يبدو أن النتائج األولية للدراسة تشير إلى أن

رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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التعاون
في املوانئ

التعاون البحري
يحقق النجاح يف
الق�ضايا املعقدة

كهنة كاثوليكيون على اخلطوط األمامية
ملساعدة البحارة

يصف املدير القس برونو سيكريزي كيف أن رسولية البحر تقف على اخلطوط األمامية في مساعدة البحارة من خالل شبكة
عاملية من القساوسة واملتطوعني
يكونون على اخلطوط األمامية كأشخاص ودودين
وموثوقني ومن املمكن االعتماد عليهم ،خاصة
عندما يواجه البحارة مشاكل وصعوبات ويتخلى
عنهم اجلميع .وهم يعملون بشكل وثيق مع الـITF
والنقابات في املوانئ لضمان حصول البحارة على
كل املساعدات التي يحتاجون إليها.
أحد األمثلة على هذا التعاون هو حالة "ماالفيا
سيفني" ( ،)Malaviya Sevenوهو قارب إمداد مت
احتجازه في ميناء أبردين األسكتلندي في يونيو
من عام  2016بعد أن كشف حتقيق الـ ITFأن 24
من األعضاء الهنود في الطاقم لم يدفع لهم
رواتبهم املستحقة لهم والبالغة  779،436دوالرا ً
أمريكياً .ثم تخلى مالك السفينة عن السفينة
قس كنسية امليناء التابعة لـ (" )AOSآني مكالرين".
وطاقمها .حتى شهر يناير من عام  ،2018عندما
التقطت الصورة" :ماريا بروسنان".
حصل الطاقم على رواتبهم في النهاية وعادوا
إلى ديارهم ،ساعد شماس كنيسة (" )AOSدوغ
طوال القرون وبطرق وأشكال مختلفة ،ساعدت
خاصته ،من خالل
الكنيسة الكاثوليكية دائما ً العاملني في البحر .دنكان" ،من خالل فريق املتطوعني
ّ
واليوم ،لدى رسولية البحر ( )AOSامتداد عاملي في توفير مولد كهربائي لضمان التدفئة والكهرباء
على السفينة ،والتأكد من حصول الطاقم
 55دولة وفي أكثر من  300ميناء .يزور قساوسة
موانئها الـ  200واملئات من املتطوعني لديها أكثر على طرود غذائية ولوازم االستحمام واملالبس
من  70ألف سفينة سنويا ً ليقابلوا أكثر من مليون الشتوية املناسبة .وفقا ً الحتياجاتهم ،مت نقل
أعضاء الطاقم إلى املستشفى أو لقص الشعر،
بحار وصياد سمك وعائالتهم.
ومت احلفاظ على معنوياتهم عالية مع استمرار
محنتهم عن طريق أخذهم في زيارات ملناطق
إن قساوسة ( )AOSوزوار السفن التابعني لها

نشرة بحارة الـ2019 ITF

اجلذب السياحي احمللية.
في  1أكتوبر من عام  ،2018تلقى قسيسنا
نيكوالس باريندز في كيب تاون بجنوب إفريقيا
مكاملة من سفينة صيد تايوانية .واشتكى صيادان
من تنزانيا من تعرضهم للضرب في عدة مناسبات
في البحر على يد الضابط األول .كانوا يخشون
على حياتهم وال يرغبون في مواصلة العمل
على تلك السفينة .بعد عدد من االجتماعات
مع القبطان والوساطة من قبل قسيس (،)AOS
تلقى الصيادان متأخرات الرواتب اخلاصة بهم
ومبلغ  2000دوالر أمريكي كتعويض عن اإلساءات
التي تعرضا لها ،ومتكنوا من العودة إلى ديارهم.
ما كانوا ليتمكنوا من بدء مناقشات مع ربانهم
واحلصول على العدالة مبفردهم.
سوف تستمر ( )AOSفي العمل مع املنظمات
البحرية لضمان حصول البحارة احملتاجني على
أفضل دعم ممكن ورعاية ممكنة ،مع زيادة شبكتها
العاملية القيمة من القساوسة واملتطوعني.
اقرأ املزيد عن رسولية البحر على املوقع:
.www.apostleshipofthesea.org.uk

التعاون
في املوانئ
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التعاون احمللي ينهي املضايقات التي
تعرض لها طاقم سفينة "عثمان برينس"
يستذكر مفتش الـ ITFفي كرواتيا "ميلكو كروجنا" اجلهود التعاونية التي كانت الزمة ملساعدة طاقم السفينة "عثمان
برينس" ( )Osman Princeالتي ترفع علم جزر القمر

في  15مايو من عام  ،2018قبل أن ترسو سفينة السيطرة على امليناء في الدولة عن  17خرقا ً
احملسوبة من قبل املستأجر مع كاتب العدل العام،
"عثمان برينس" ( )Osman Princeفي سيبينيك ومت احتجاز السفينة بسبب انتهاكها التفاقية
ملنح الطاقم فرصة احلصول عليها من خالل
بكرواتيا ،طلب أحد أفراد الطاقم املساعدة من
العمل البحري .وتدهور الوضع على منت السفينة .إجراءات قانونية ضد شركة الشحن.
الـ .ITF
كان يجب استدعاء الشرطة عندما قام الضابط
وإذا لم يقبلوا ذلك ،كان سيتم إيداع كامل املبلغ
األول باالعتداء جسديا ً على أحد أفراد الطاقم.
عندما صعدنا على منت السفينة ،اشتكى 13
املطالب به ،ولن يكون لدى الطاقم أي مدفوعات
وأخبر ربان السفينة الشرطة كذبا ً بأن البحارة
بحارا ً سوريا ً وثمانية بحارين مصريني من األجور
املصريني قد فروا من السفينة ،وتبع ذلك عملية مؤقتة وسيسمح للسفينة مبغادرة امليناء .كان
غير املدفوعة والظروف الصحية الرديئة واألغذية بحث ملدة ثالث ساعات في مدينة سيبينيك .خالل مبقدور الطاقم أن يحتجز السفينة بدال ً من
الرديئة وقلة الراحة .لقد استجوبنا كل فرد منهم كل هذا ،لم تتصل الشركة بالوكيل أو بالـ  ،ITFذلك ،لكن احملامي الذي يعمل مع نقابة البحارة
على حدة حول الظروف التي عرضت عليهم
في كرواتيا نصح بأن ذلك محفوف باخملاطر:
وفشلت في الرد على احتجاز سلطات دولة
قبل االنضمام إلى السفينة .كان هذا لتجنب
امليناء .كما أنها لم تستجب ملطالب الـ ITFبشأن فالسفينة كان عمرها  34عاماً ،وتستغرق إجراءات
تعرضهم ملزيد من املضايقات من قبل الضابط
احملكمة سنوات عديدة ،كما ميكن أن تظهر ديون
الدفعات املستحقة للطاقم.
األول ،الذي كان على ما يبدو املصدر الرئيسي
على السفينة مما يعني أنهم لن يتلقوا شيئا ً في
للمشاكل على منت السفينة وكان يحاول أيضا في نهاية املطاف ،بعد أن صعد ممثل الدولة
النهاية.
معرفة من اتصل بالـ .ITFوجد املفتش عدة عقود صاحبة العلم ،عُ رض على البحارة املصريني
توظيف وقام بحساب املبلغ الذي كان يجب دفعه مبلغ  3000دوالر أمريكي ،وهو ما رفضوه .وصلت مت دفع األموال املتعاقد عليها للبحارة على منت
السفينة وعادوا إلى ديارهم .وتستمر معركتهم
للطاقم.
املفاوضات املطولة إلى حل مقبول  -سيحصل
الطاقم على األموال املتعاقد عليها ،ما مجموعه القانونية من أجل املال املعلق.
وكشفت عملية تفتيش تابعة لسلطات
 46910دوالرا ً أمريكياً ،وسيتم إيداع بقية األموال

سلطات دولة امليناء تساعد الـ ITFفي
الوصول إلى السفن

تلقى الـ ITFشكوى مجهولة فيما يتعلق بأجور البحارة والعمل اإلضافي على منت سفينة "كوندوروس" ( )Koundourosفي
يناير من عام  2018ولكنها احتاجت إلى مساعدة سلطات دولة امليناء للوصول إلى الرصيف أثناء مواجهتها للمقاومة .يخبرنا
"كيث مكوريستون" ،مفتش الـ ITFفي غرب أستراليا املزيد

عندما عادت سفينة "كوندوروس" ( )Koundourosفي املنزل.
إلى ميناء والكوت ،واجهنا صعوبات في الوصول
وكان يقيم في الفندق نفسه الذي نقيم فيه في
إلى الرصيف .لقد حذرت من أنه إذا اتصلنا بإدارة
السفينة أو بالربان ،فإن بعض البحارة قد يتعرضون كاراثا ،لذلك التقينا .وقدم معلومات عن أجره
للتهديد بعدم توظيفهم في املستقبل أو قد يتم وعقده وقال إن معظم أفراد الطاقم كانوا خائفني
من الشكوى .لم يكن يريد العودة إلى السفينة.
إرسالهم إلى بلدهم .كانت الشكوى خطيرة مبا
فيه الكفاية خلرق اتفاقية العمل البحري (،)MLC
لذلك اتصلت بهيئة السالمة البحرية اإلسترالية قام الـ ITFو ( )AMSAبزيارة السفينة وإبالغ الربان
عن الشكاوى .كانت السفينة مغطاة باتفاقية
( ،)AMSAوهي سلطة السيطرة على امليناء في
جماعية متت املوافقة عليها من قبل الـ ITFولكن
الدولة.
متوافق مع جداول
بدا أن األجر الشهري كان غير
ٍ
ومت االتفاق على أن أمتكن من الوصول إلى السفينة األجور ،ولم يتم تسجيل سجالت الوقت اإلضافي
بشكل صحيح ولم يتمكن الربان من تقدمي
وأن يرافقني مفتش من الـ( .)AMSAفي الساعة
نصية من بحار مستندات األجور الضرورية .عندما طلبنا من أفراد
 13:00في يوم زيارتنا ،تلقيت رسال ًة
ّ
عادي تفيد أنه ألقي بالالئمة عليه إلبالغ الـ ،ITFومت الطاقم تقدمي نسخ من بيانات األجور اخلاصة بهم،
زعموا أنهم قاموا بالتخلص منها عن طريق اخلطأ.
إخراجه من السفينة وكان من املقرر ترحيله في
أجراس اإلنذار كانت تدق .كنا نشتبه في وجود
اليوم التالي .وقد أخبرته اإلدارة بأن يكتب رسالة
تطلب إعادته إلى الوطن بسبب مشاكل شخصية مؤامرة إلخفاء أوجه النقص عنا.
رسائل الـ+447984356573 :SMS

بعد ثالث ساعات من حصول هذا ،احتجزت
( )AMSAالسفينة خلرقها اتفاقية العمل البحري
( .)MLCأعرب مشغلو السفينة عن دهشتهم،
وفجأة وجد الربّان الوثائق املطلوبة .والتي أثبتت
أن هذه الرواتب الشهرية لم يتم دفعها كما هو
مطلوب مبوجب اتفاقية الـ .ITFادعت الشركة
أن هذا كان سوء تفاهم ووافقت على دفع مبالغ
نقدية إضافة إلى هذه األجور املستحقة.
بقيت السفينة في املرسى وسيتم تفتيشها مرة
أخرى لتحديد أن كل شيء قد مت تصحيحه .في
غضون ذلك ،يدعي مالك السفينة أن هذه حالة
فردية ويقوم بإجراء حتقيق كامل في إدارة السفينة.
متت إعادة البحار إلى وطنه ومتت تسوية مطالبته
بالتعويض بإعطائه أجر كامل عن مدة أربعة
أشهر.

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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مفتشو الـITF
يعملون من أجلك
ميكن ألي بحار يواجه املتاعب في أي مكان في العالم االتصال مبفتش الـ ITFللحصول
على املساعدة على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع .في هذه الصفحة ،تلتقي نشرة
البحارة مع "ستيف تروزديل" ،املنسق األول ملفتشية الـ ،ITFثم تبرز بعضا ً من فريق
املفتشني املكون من  140شخصا ً يعملون في  57دولة.

قيادة
املفتشني
نشرة بحارة الـ2019 ITF

ما الذي أتى بك إلى الـITF؟
في عام  1999كنت أعمل في شركة تكنولوجيا
معلومات وأصبحت مستشارا ً بدوام كامل لدى
الـ  .ITFفي عام  ،2004أُتيحت لي فرصة االنضمام
إلى الـ ITFوحتمل مسؤولية تطوير وتدريب
املفتشية .وأوصت مراجعة الحقة للمفتشية
وآليات الدعم بإنشاء وظيفة (منسق املفتشية)
لرصد وإدارة املفتشية ،والتي مت تعييني لشغلها
في عام .2015

ما هي مسؤولياتك؟
أنا مسؤول عن األداء التشغيلي جلميع منسقي
الـ ITFواملفتشني وجهات االتصال .أقوم بتنسيق
توظيفهم وتدريبهم وتطويرهم وتقييمهم
املستمر لضمان قيام كل منهم بعمله بفعالية.
أقوم بقيادة فريق مكون من تسعة أشخاص في
املكتب الرئيسي للـ - ITFمساعد بحري ،منسق
فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ومسئول
الرفاه  ،واألشخاص السبعة الباقون هم فريق دعم

امللف الشخصي
املفتشية/البحارة ،الذين يتعاملون مع حاالت
البحارة الفردية ويدعمون املفتشية .نحن ندير
ندوات حول الوعي النقابي ملساعدة منتسبي
الـ ITFعلى توظيف أعضاء جدد من خالل جعل
البحارة أكثر وعيا ً مبزايا العضوية النقابية
وحقوقهم على منت السفن .لقد أجرينا ست ًة من
هذه احللقات الدراسية حتى اآلن ونخطط لثالثة كجزء من برنامج التعريف اخلاص بهم ،يأتي
املرشحني الناجحني إلى لندن للتدريب ملدة شهر
أخرى في عام .2019
وبعد ذلك يقضون الوقت في اكتساب خبرة
أشارك أيضا ً في بناء عالقات خارجية  -مع
عملية جنبا ً إلى جنب مع مفتش في ميناء أوروبي.
أكادمييات بحرية لتضمني فيروس نقص املناعة
البشرية/اإليدز في مناهج التدريب ومع احلكومات إلى جانب االستجابة لنداءات املساعدة ،ماذا
يفعل املفتشون أيضاً؟
والسلطات البحرية في منطقة العالم العربي
إن االستجابة لنداءات املساعدة هي دائما ً األولوية
وإيران حتى نكون في وضع أفضل ملساعدة
األولى للمفتشني .لكنهم يقضون ما يقارب
البحارة.
الـ  % 60من وقتهم في القيام بعمليات تفتيش
كيف توظف وتدرب املفتشني اجلدد؟
روتينية للسفن في امليناء  -وبقية وقتهم على
عندما يصبح منصب مفتش جديد أو بديل
السفن التي كانت تعاني من مشاكل سابقة،
متاحاً ،نبلغ جميع املنتسبني البحريني في البلد تلك التي لم تغطى ضمن اتفاقية للـITF
احملدد ،حيث يجب أن يتم اعتماد كل مرشح من
والسفن التي لم يتم تفتيشها من قبل.
قبل النقابة املنتسبة للـ .ITFأقابل كل مرشح،
إلى جانب منسق/مفتش متمرس وأحيانا ً ممثل
عن نقابة عمالية .ما أبحث عنه هو فهم الدور
واملعرفة بالنقابات العمالية والـ ،ITFواألهم من
ذلك ،الشغف جتاه الوظيفة بح ّد ذاتها.
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برأيك ما هو التحدي األكبر الذي يواجه
املفتشني؟
هناك عدد من التحديات التي تواجه املفتشية،
لكن الهجر ال يزال ميثل مشكلة كبيرة .فهو
ال يختفي وهو مسؤول عن زيادة عدد طلبات
املساعدة .إن تواجدنا املتنامي على وسائل
التواصل االجتماعي جعل البحارة أكثر إدراكا ً
لوجود الـ ITFهنا ملساعدتهم ،وبالتالي فإننا
نتلقى املزيد من طلبات املساعدة.
ما هو أكثر ما يعجبك في وظيفتك؟
الشعور بالرضا عند رؤية مفتشينا وفريق
دعم البحارة يقومون بوظائفهم بشكل فعال
ورسائل الشكر والدعم من البحارة الذين متّت
مساعدتهم بنجاح.

نقدم لكم أحدث من مت توظيفهم لدى الـITF

"يوشيهيرو تويوميتسو"

خوسيه راميريز بي

كان يعمل في نقابة كل البحارة
اليابانني (All Japan Seamen’s
 )Unionمل ّدة  15عاماً .وخالل ذلك
الوقت ،شارك في أنشطة النقابات
الدولية وفي املكتب اإلداري .وهو
مصمم كمفتش على بذل قصارى
جهده حلماية حقوق البحارة والفوز
بعمل الئق جلعل مهنة البحار مهنة
أكثر جاذبية.

لديه ماضي بحري .بني عامي 2002
و ،2016وقد عمل في جميع أنحاء
العالم مع طواقم متعددة اجلنسيات
على منت السفن الساحلية والسفن
التي تبحر في احمليطات كمتدرب .وهو
يعمل اآلن لصالح نقابة (.)OCPNRM
اختار أن يكون مفتشا ً حتى يتمكن
من املساعدة في حتسني ظروف
الطواقم على منت السفن التي تزور
املكسيك .كما يريد بناء وحتسني
العالقات مع االحتادات العمالية احمللية
والوطنية الصادقة..

(طوكيو ،اليابان)

رسائل الـ+447984356573 :SMS

(مانزانيلو ،املكسيك)

كوين كيهنن

ليفيا مارتيني

(جنوى ،إيطاليا  -مساعدة
(روتردام ،هولندا)
أصبح مفتشا ً مساعدا ً في يوليو من ملنسق الـ ،ITFايطاليا)

عمرها  29عاماً .بدأت مسيرتها
عام  2018بعد  36عاما ً من العمل
املهنية كمتدربة في عمر الـ 19
كعامل رصيف في ميناء روتردام.
كان عضوا ً
عاماً .عملت ملدة  10أعوام على منت
نقابيا ً منذ البداية ،وفي
ّ
سفن سياحية قبل أن حتصل على
عام  2012مت انتخابه أمينا ً جمللس
نقابة عمال األرصفة في نقابة عمال منصب الضابط الثاني برخصة نائب
ربان .في مارس من عام  2018انضمت
األرصفة ( .)FNV Havensومنها
انطلق كوين إلى فرصة أن يكون جزءا ً إلى نقابة  FIT-CISLومت تعيينها
كمفتشة في الـ .ITFوهي جتد هذا
من هيئة التفتيش التابعة للـ.ITF
فهي متنحه أفضل ما يق ّدمه :يحب الدور مثيرا ً لالهتمام ،ألنها ولكونها
كوين أن يتمكن من مساعدة البحارة بحارة سابقة تريد مساعدة اآلخرين
قدر اإلمكان للدفاع عن حقوقهم.
مباشرة وأن يشهد امتنانهم ،مع
وهي تصف الصناعة البحرية قائلة
االستمرار في كونه جزءا ً من نقابة
"إنها وظيفة حياتي".
نقل تعمل في جميع أنحاء العالم
للكفاح من أجل حقوق الطبقة
العاملة.

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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�أ�ضواء على
فريق كندا

يعرف أي بحار أبحر في كندا أنها بلد كبير ذات شواطئ طويلة للغاية وأحيانا ً موانئ بعيدة .رمبا قد واجهت ظروف الطقس
الشتوية القاسية التي تشكل خطرا ً على البحارة .حلسن احلظ ،يتوزع مفتشو الـ ITFالكنديون مبواقع استراتيجية لتغطية
البالد بأكملها ولتنسيق عملهم ،من أجل تقدمي الدعم واخلدمات إلى البحارة في العالم.
يعمل فريق كندا عن كثب مع ضباط سلطات السيطرة على امليناء في الدولة ( )PSCلفرض تطبيق اتفاقية العمل البحري.
في الواقع ،كانت كندا أول دولة حتتجز سفينة حتت اتفاقية العمل البحري ،بعد يومني فقط من دخولها حيز التنفيذ في عام
 .2013يعلم مالكو السفن أن الفريق جاد في عمله عندما يرفعون شكاوى البحارة.

قابل الفريق:

بيتر الهاي

فينس جيانوبولوس

كارل ريسر

يتمركز في فانكوفر ،حيث يغطي يغطي طريق سانت لورنس البحري يغطي ساحل احمليط األطلسي ،مبا
في ذلك نيوفاوندالند .عمل كارل مع
والبحيرات الكبرى .ومقر عمله
الساحل الغربي لكندا وينسق
الـ ITFملدة أربع سنوات ،بعد أن قاد
في مونتريال ،لكنه يقضي الكثير
الفريق الكندي .انضم إلى الـ ITF
أكبر نقابة عمال بناء سفن في كندا.
من الوقت على الطريق للدفاع عن
قبل  25عاماً .ومنذ ذلك احلني،
كارل هو زعيم طبيعي ومناضل من
البحارة في واحدة من أكبر املناطق
ساعد عددا ً ال يحصى من البحارة
وعائالتهم في حاالت الهجر ،والظروف التشغيلية للمفتشني في العالم .أجل حقوق العمال .قاد كارل مؤخرا ً
املروعة ،واألجور املسروقة ،واإلصابات منذ انضمامه إلى الـ ITFقبل خمس حملة عاملية استمرت  18شهرا ً ضد
شركة شحن حاويات كبيرة رفضت
الشخصية ،واملوت ،واملسائل العامة سنوات في سن الـ  ،23طور فينس
توقيع اتفاقيات الـ ITFاجلماعية .وفي
مهارات ال تصدق حلل املشكالت،
حلقوق اإلنسان .قاد بيتر حمالت
حلماية حقوق البحارة كما قام بتدريب وطور عالقات قوية مع ضباط ( )PSCالنهاية ،غيرت الشركة موقفها -
وقاد املعركة على املالحة الساحلية ونتيجة لذلك ،فإن  500بحار يتمتعون
مفتشي الـ ITFاجلدد.
في كندا .ويركز أيضا ً على مشاكل اآلن بزيادات في األجور تصل إلى 55
التربيط وتأثيرها على سالمة البحارة .في املائة وظروف جديدة حتميهم هم
وعائالتهم.

نشرة بحارة الـ2019 ITF

ناثان سميث

هو أحدث عضو في الفريق ويغطي
أيضا ً الساحل الغربي لكندا،
حيث يقدم الدعم والتغطية لبيتر
باعتباره جهة اتصال رسمية
للـ  .ITFفي سنته األولى ،أثبت ناثان
أنه ال يستسلم  -كان معروفا ً عنه
أنه يجلس على منت سفينة ألكثر
من يوم دون مغادرة ،للحصول على
النتيجة الصحيحة .هناك العديد
من السفن التي احتجزها ()PSC
بسببه وهو مناضل باملعنى احلقيقي
للكلمة.

دليل من  8صفحات قابل للسحب

دليلك من الـITF

للحصول على املساعدة
كيفية العثور على نقابة للبحارة كيفية االتصال بالـITF
أو مفتش ITF
رسائل الـ+44 7984356573 SMS

نقطة االتصال األولى ينبغي أن تكون نقابتك  -إذا لم
تكن عضوا في نقابة إلى 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 مبفتش للـ.ITF
ميكنك أن جتد كافة التفاصيل في هذا الدليل،

ميكنك التحقق من النقابات املنتسبة للـ ITFعلى املوقع
 www.itfseafarers.orgانقر فوق عالمة التبويب
"البحث عن مفتش أو نقابة".
اذا كان لديك هاتف خلوي أو تابلت قم بتحميل التطبيق
اجملاني ‘ ’ITF Seafarersاآلن من املوقع

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

• ابحث على معلومات االتصال املتعلقة بأقرب مفتش
أو منسق  ITFأو نقابة.
• حتقق من الشروط والظروف على منت السفينة قبل
التوقيع على عقد العمل على متنها
• اتصل بهاتف مساعدة الـ ITFاملباشر
• حتقق من أن ساعات استراحتك تتماشى مع األنظمة
قم بتحميل تطبيق "رمز االستجابة السريعة "QR
على هاتفك الذكي وامسح الرمز التالي.

واتساب/فايبر +44 7523515097
بريد الكتروني seafsupport@itf.org.uk

قبل أن تتصل

استخدم القائمة التالية ملساعدتك في االستعداد قبل
إجراء املكاملة:
عن املتصل
• االسم
• الرتبة في السفينة
• اجلنسية
• معلومات االتصال
عن السفينة
• االسم
• العلم
• رقم الـ IMO
• املوقع احلالي
• عدد أعضاء الطاقم /اجلنسبة
عن املشكلة
• وصف املشكلة
• منذ متى وانت تواجه املشكلة
•	هل يوجد آخرون يواجهون نفس املشكلة

مراكز البحارة

		

www.facebook.com/
itfseafarerssupport
@ITFwellbeing

رسائل الـ+447984356573 :SMS

متوفر على

مراكز البحارة توفر املشورة ،باالضافة إلى اشخاص
ميكنك التحدث إليهم ،ومرافق لالتصال مبنزلك
ومكان لالسترخاء بعيدا عن السفينة.
من اجل العثور على اقرب مركز بحارة لك قم
بتحميل التطبيق اجملاني " "Shoreleaveمن املوقع:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
متوفر على

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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احل�صول على الوظيفة وكالء التوظيف

تنض اتفاقية العمل البحري على تنظيم عمل وكاالت التوظيف اخلاصة .ويحظر عليهم :تقاضي أية رسوم من قبل البحارة من اجل إيجاد وظائف
لهم على منت 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 املعايير.

قبل �أن توقع عقد العمل

نصائح الـITF
بشأن عقد عملك في البحر

إن أفضل ضمان لشروط العمل في البحر هي فقط بتوقيع عقود العمل طبقا ً لالتفاقية
اجلماعية املوافق عليها من قبل الـ  .ITFإذا لم يحدث ذلك ،تاليا ً بعض الشروط التي يجب
االنتباه لها.
ال تبدأ العمل على السفينة قبل توقيع
عقد مكتوب.

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

ال تقم بتوقيع عقد على بياض نهائياً ،أو
عقد يشتمل على بنود وشروط غير محددة
أو غير مألوفة بالنسبة لك.

أن يذكر بوضوح عدد ساعات اإلجازة
الممنوحة لك شهرياً ،تشريعات منظمة
العمل الدولية تنص على أن ال تقل أيام اإلجازة عن
 30يوم سنويا أو  2.5يوم أجازة لكل شهر عمل.

تأكد فيما إذا كان العقد يشير إلى اتفاقية
العمل الجماعية ،إذا نعم ،كن متأكدا ً من
أنك على علم تام بشروط هذه االتفاقية،
واحتفظ بنسخة منها مع عقد العمل.
كن متأكدا ً 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 متأكدا ً من أن العقد ينص صراحة على
األجر األساسي الذي يجب دفعه ،وأيضا ً أن
يتم تحديد ساعات العمل األسبوعية مثال 44 ، 40
 48 ،ساعة أسبوعياً .منظمة العمل الدولية تحدد
الحد األقصى لساعات العمل المسموح بها
أسبوعيا ً وهي  48ساعة أسبوعيا ً ( 208ساعة
شهرياً).
تأكد من أن العقد ينص بوضوح على كيفية
دفع ساعات العمل اإلضافي وكيفية
احتسابها .يمكن أن يتم احتسابها اعتمادا على
الراتب األساسي ،أو يمكن أن يتم دفعها شهريا
بنا ًء على عدد ساعات العمل ،بجميع األحوال أي
ساعة عمل بعد ساعات العمل الرسمي يجب أن
يتم ذكر طريقة دفعها بوضوح .تنص تشريعات

نشرة بحارة الـ2019 ITF

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
مدة سريان العقد ،يجب أن يتم دفع كامل
مستحقاتك المالية في نهاية كل شهر.
ال توقع أبدا ً على عقد يتضمن فقرة تنص
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 حذرا ً من أن عقد العمل الفردي ال يتضمن
دائما ً تفاصيل عن المزايا اإلضافية لذلك يفضل
أن تحصل على هذه الحقوق بشكل عقد موقع
منفصل يتضمن التعويضات المستحقة في
الحاالت التالية:
المرض أو اإلصابة خالل مدة العقد.
الموت (يتم دفعه ألقرب شخص لك).
فقدان السفينة أو المركبة.

فقدان المتعلقات الشخصية نتيجة فقدان
السفينة.
إنهاء عقد العمل قبل نهاية المدة.
تأكد من حصولك على نسخة موقعة
خاصة بك من عقد العمل.
تأكد ان عقدك ينص أنك مخول بالحصول
على نفقات الترحيل الى بالدك .وال تقم
بالتوقيع على أي عقد يحتوي على أي شرط ينص
على تحميلك مسؤولية دفع جزء أو كل نفقات
الترحيل.
تأكد من الشروط التي تنهي عقدك بما
فيها المهلة القانونية لذلك
تذكر  ...بأنه مهما تكن الشروط والظروف
التي يتم إدخالها طواعية في العقد أو
االتفاقية فإنها تعتبر ملزمة قانونيا ً عند نشوء أي
خالف.
لمعرفة ما إذا كانت سفينتك مغطاه بواسطة
اتفاقية معتمدة من الـ ،ITFاذهب إلى الموقع:
 itf.seafarers.orgوانقر فوق عالمة التبويب "البحث
عن السفينة".
استخدم تطبيق الـ ITFعلى الهاتف النقال واألجهزة
اللوحية للبحث عن السفينة:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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lamade_geoffroy@itf.org.uk
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difiore_francesco@itf.org.uk
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leoncini_gianbattista@itf.org.uk
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siligato_paolo@itf.org.uk
Djedje_Joachim@itf.org.uk
kodjara_calixte@itf.org.uk
hie_kape@itf.org.uk
ohori_fusao@itf.org.uk
ishino_junya@itf.org.uk
fujiki_shigeru@itf.org.uk
toyomitsu_yoshihiro@itf.org.uk
mutugi_betty@itf.org.uk
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الهاتف الخلوي

هاتف المكتب

الميناء

البلد

االسم الوظيفة

+54 9 11 4414 5687
+54 341 425 6695
روزاريو
االرجنتين
 منسقRoberto Jorge Alarcón
+54 9 11 4414 5911
+54 11 4331 4043
بيونس ايرس
االرجنتين
 مفتشRodolfo Vidal
+61 419 934 648
+61 2 9267 9134
سدني
استراليا
 منسقDean Summers
+61 418 387 966
+61 (0) 3 9329 5477
ملبورن
استراليا
 مساعد منسقMatt Purcell
+61 422 014 861
+61 8 9335 0500
فريمانتك
استراليا
 مفتشKeith McCorriston
+61 434525416
		
غالدستون
استراليا
 مفتشSarah Maguire
+61 419 934 648
		
نيوكاسل
استراليا
 مسؤول اتصالBen West
+32 486 123 890
+32 2 549 11 03
زيبروغي
بلجيكا
 مفتشChristian Roos
+32 475 775700
+32 3 224 3419
انتويرب
بلجيكا
 مفتشMarc Van-Noten
+32 473 97 31 95
+32(0)3 224 3414
انتويرب
بلجيكا
 مفتشRino Huijsmans
+229 97080213
+229 95192638
كوتونو
بنين
 مسؤول اتصالSouradjou Alassane Fousseni
+55 (0) 41 99998 0008
+55 (0) 41 34220703
بارناغوا
البرازيل
 مفتشAli Zini
+55 13 99761 0611
+55 13 3232 2373
سانتوس
البرازيل
 مفتشRenialdo de Freitas
+359 887 888 921
+359 2 931 5124
فارنا
بلغاريا
 مفتشVladimir Miladinov
+1 604 418 0345
+1 604 251 7174
فانكوفر
كندا
 منسقPeter Lahay
+1 902 237 4403
+1 902 455 9327
هاليفاكس
كندا
 مفتشKarl Risser
+1 514 970 4201
+1 514 931 7859
مونتريا
كندا
 مفتشVincent Giannopoulos
			
فانكوفر
كندا
 مفتشNathan Smith
+56 99 2509565
+56 32 2217727
فالبرازيو
تشيلي
 مفتشJuan Villalon Jones
+57 310 657 3399
+57 5 3795493
بارنكويال
كمبوديا
 مفتشMiguel Sanchez
+385 99 266 2885
+385 20 418 992
بلوز/دبروفينك
كرواتيا
 منسقRomano Peric
+385 98 1775 729
+385 51 330 953
ريجيكا
كرواتيا
 مفتشMario Sarac
+385 98 336 590
+385 22 200 320
سيبنيك
كرواتيا
 مفتشMilko Kronja
+45 21649562
+45 88920355
كوبنهاغن
الدنمارك
 مفتشMorten Bach
+45 30582456
+45(0)36 36 55 85
كوبنهاغن
الدنمارك
 مفتشPeter Hansen
+20 100 1638402
+20 66 3324 100
بورسعيد
مصر
 مفتشTalaat Elseify
+372 52 37 907
+372 6116 392
تالين
استونيا
 مفتشJaanus Kuiv
+358 40 455 1229
+358 9 615 20 258
هلسنكي
فنلندا
 منسقKenneth Bengts
 مساعد منسقJan Örn
+358 40 523 33 86
+358 9 613 110
توركو
فنلندا
+358 50 4356 094
+358 9 61520255
هلسنكي
فنلندا
 مفتشHeikki Karla
+358 40 7286932
+358 9 615 20 253
هلسنكي
فنلندا
 مفتشIlpo Minkkinen
+33 3 80 23 95 86
+33 3 28 21 32 89
دنكريك
فرنسا
 منسقPascal Pouille
+33 685522767
+33 235266373
ولهافر
فرنسا
 مفتشCorine Archambaud
+33 660 30 12 70
+33 2 40 22 54 62
سنت نازاير
فرنسا
 مفتشGeoffroy Lamade
+33 6 85 65 52 98
+33 2 98 85 21 65
بريست
فرنسا
 مفتشLaure Tallonneau
+33 6 07 68 16 34
+33 4 915 499 37
مارسيل
فرنسا
 مفتشYves Reynaud
+995 5 93 261303
+995 422 270177
باتومي
جورجيا
 مفتشMerab Chijavadze
+49 170 7603862
+49 381 670 0046
روستوك
المانيا
 مفتشHamani Amadou
+49 1511 2 666 006
+49 421 330 33 33
بريمن
المانيا
 مساعد منسقSusan Linderkamp
+49 170 85 08 695
+49 40 2800 6812
هامبورغ
المانيا
 مفتشKarin Friedrich
+49 151 27037384
+49 471 92189209
برمنهافن
المانيا
 مفتشSven Hemme
+49 171 64 12 694
+49 40 2800 6811
هامبورغ
المانيا
 مفتشUlf Christiansen
+44 776 418 2768
+44 151 639 8454
 شمال غرب انجلترا- بريطانيا
 مفتشTommy Molloy
+44 7539 171 323
+44 1224 210 118
سكوتلندا
بريطانيا
 مفتشLiam Wilson
+44 7710 073880
+44 20 8989 6677
 شمال شرق انجلترا- بريطانيا
 مفتشPaul Keenan
+30 6 9 77 99 3709
+30 210 411 6610/6604
بيراوس
اليونان
 منسقStamatis Kourakos
+30 6944 297 565
+30 210 411 6610/6604
بيراوس
اليونان
 مفتشCostas Halas
+245 966605246
+245 955905895
بيساو
بيساو-غينيا
 مسؤول اتصالJanuario Jose Biague
+852 9735 3579
+852 2541 8133
 هونغ كونغ-  الصين،هونغ كونغ
 مفتشJason Lam Wai Hong
+354 892 79 22
+354 551 1915
ريكافيك
ايسلندا
 مفتشJónas Gardarsson
+91 9 8481 980 25 +91 8912 502 695 / 8912 552 592
فيسخابتنام
الهند
 مفتشB V Ratnam
+91 98300 43094
+91 33 2459 1312
كالكتا
الهند
 مفتشChinmoy Roy
+91 9381001311
+91 44 2522 3539
تشيناي
الهند
 مفتشK Sreekumar
+91 8080556373
+91 22 2261 8368
مومباي
الهند
 مفتشLouis Gomes
+91 94272 67843
+91 2836 226 581
كاندال
الهند
 مفتشMukesh Vasu
+91 9434517316
+91 3224 252203
هاليدا
الهند
 مفتشNarayan Adhikary
+91 98950 48607
+91 484 2666409
كوتشي
الهند
 مفتشThomas Sebastian
+353 87 64 78636
+353 1 85 86 317
دبلن
ايرلندا
 منسقKen Fleming
+353 872501729
		
دبلن
ايرلندا
 مفتشMichael Whelan
+972 54 4699282
+972 4 8512231
حيفا
اسرائيل
 مفتشMichael Shwartzman
+39 33 1670 8367
+39 10 25 18 675
جنوا
ايطاليا
 منسقFrancesco Di Fiore
+39 335 612 9643
+39 (0) 586 072379
ليفورنو
ايطاليا
 مفتشBruno Nazzarri
+39 338 698 4978
+39 91 321 745
سيسيلي
ايطاليا
 مفتشFrancesco Saitta
+39 335 482 703
+39 99 4707 555
تارنتو
ايطاليا
 مفتشGianbattista Leoncini
+39 335 482 706
+39 81 265021
نابولي
ايطاليا
 مفتشPaolo Serretiello
+39 3484454343
		
ترسيتي
ايطاليا
 مفتشPaolo Siligato
+225 07 88 00 83
+225 21 35 72 17
ابيدجان
ساحل العاج
 مفتشJoachim Mel Djedje-Li
		
+225 08 17 60 65
سان بدرو
ساحل العاج
 مسؤول اتصالCalixte Kodjara
+225 47 05 36 32
		
سان بدرو
ساحل العاج
 مسؤول اتصالKape Hie
+81 (0)90 6949 5469
+81 (0)3 5410 8320
طوكيو
اليابان
 منسقFusao Ohori
+81 90 5553 8193
+81 52 655 5880
ناغويا
اليابان
 مفتشJunya Ishino
+81 90 9826 9411
+81 3 3735 0392
تشيبا
اليابان
 مفتشShigeru Fujiki
		
+81(0)3 5410 8320
طوكيو
اليابان
 مفتشYoshihiro Toyomitsu
+254 721 425828
+254 41 2230027
مومباسا
كينيا
 مفتشBetty Makena Mutugi
+82 10 5441 1232
+82 51 469 0294
بوسان
كوريا
 منسقHK Kim
+82 10 3832 4628
+82 51 463 4828
بوسان
كوريا
 مفتشBae Jung Ho
+82 10 4444 8436
+82 32 881 9880
انشيون
كوريا
 مفتشMoon Hyeokjin
+371 29215136
+371 67709242
ريغا
التفيا
 مفتشNorbert Petrovskis
+370 699 28198
+37046410448
كالبديا
ليتوانيا
 مفتشAndrey Chernov
+356 79969670
+356 79969670
فاليتا
مالطا
 مسؤول اتصالPaul Falzon
+52 1 229 161 0700
+52 229 932 3023
فيركروز
المكسيك
 مفتشEnrique Lozano Díaz
+52 (1) 314 172 8089
+52 (314) 688-2936
مانزنيلو
المكسيك
 مفتشJose Antonio Ramirez-Pelayo
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ترومزو

يوميا
س.بطرسبيرغ
هلسينكي
تالين

توركو
اوسلو
ستوكهولم
نوركوبينغ

ريغا

نوفورسيك
باتومي

بورزجرن
غوثنبيرج

ابردين

هلسنبيرغ
كالبيديا
كوبنهاغن
كالنينغراد
هال ليفربول
هامبورغ
جدينيا
دبلن
ديلفزيل
شتشتزن روستوك
بريمنروتردام
زبروغي
ساوثهامبتون
انتويرب دنكيرك
بريست
لو هافر
س.نازير

اوديسا
كونستاتا

بيرغن

فارنا

ريجيكا
سيبينك
بار

اسطنبول

ليفورنو

دبروفينك

تارينتو
بيراوس

تريستي

جنوا

بلباو

مرسيليا
برشلونة

لشبونة

نابولي
باليرمو
فاليتا

فيغو

فالنسيا

فالديفوستوك

شيبا

الـ /ITFآسيا الهادئ (طوكيو)

الجيسراس

بوزان

الـ /ITFالعالم ال

الـ /ITFآسيا الهادئ (دلهي)

تايشانغ
كاوشي يانغ

مكتب حمالت الـITF
(هونغ كونغ)

مانيال
سيبو ستي

كلكتا
هاليدا
فيسخاباتنام

كاندال
مومباي

تشيناي
كولومبو

كوشي

الـ ITFآسيا/الهادئ
املكتب االقليمي الفرعي (سنغافورة)

الـ /ITFاسيا الهادئ
دلهي،الهند
تلفون +91 (0) 11 2335 4408 / 7423:أو 11 2373 1669
بريد الكترونيitfindia@vsnl.com :
جالدستون
طوكيو،اليابان
تلفون / +81 (0) 337 982 770 :بريد الكترونيmail@ :
itftokyo.org
سدني،استراليا
نيوكاسل
تلفون / +61 420 928 780 :تلفون+64 21 227 1519 :
بريد الكترونيsydneyoffice@itf.org.uk :
سنغافورة
ITF Asia Pacific Sub-Regional Office
ويلنغتون
Chin Swee Road 52
Seacare Building 00-#05
Singapore 169875
هونغ كونغ
ITF (FOC) Campaign Office
Rooms 1105 Alliance Building
Connaught Road C 133
Sheung Wan
Hong Kong, China

نشرة بحارة الـ2019 ITF

فيرمانتل

الـ /ITFآسيا الهادي (سدني)

ملبورن

الـ /ITFافريقيا
نيروبي ،كينيا
تلفون+254 20 374 2774/5 :
بريد الكترونيnairobi@itf.org.uk :
الـ /ITFافريقيا (فرانكوفون)
اوجادوجو ،بوركينافاسو
تلفون+226 (0) 50 375610 :
بريد الكترونيitfwak@fasonet.bf :
الـ /ITFالعالم العربي
عمان ،األردن
تلفون+962(0)6 5821366 :
بريد الكترونيarab-world@itf.org.uk :

مومباس
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نساعد البحارة في أرجاء العالم

ريكيافيك
الـ /ITFالمركز الرئيسي
الـ /ETFاوروبا

فانكوفر
سياتل

مونتريال

هاليفاكس

نيويورك
بلتيمور

حيفا
لعربي

نيواورليانز

بورسعيد

بورت كانفيرال

الس باالماس
الـ /ITFافريقيا (فرانكوفون)

الـ /ITFافريقيا

بورتالند

سان خوان

داكار
بيساو

هيوستون

فيراكروز

بارانكويال

كوتوناو ابيجان
الغوس
لومي سان بيدرو

لوس انجلوس

كريستوبال

سا

الـ /ITFاالمريكيتان
سانتوس

كيب تاون

باراناغوا

روزاريو
بوينس ايرس

فالبرايزو

الـ /ITFالمركز الرئيسي
لندن ،المملكة المتحدة
تلفون+44 (0) 20 7403 2733:
بريد الكترونيmail@itf.org.uk :
الـ /ETFاوروبا
بروكسل ،بلجيكا
تلفون+32 (0)2 285 46 60 :
بريد الكترونيetf@etf-europe.org :
الـ /ITFاالمريكيتان
ريودي جانيرو ،البرازيل
تلفون+55 (21) 22230410 :
بريد الكترونيitf_americas@itf.org.uk :

للمزيد من معلومات االتصال حول مفتشي الـ ITFقم بزيارة www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm

رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

 تابعITFقوائم مفتشي الـ
البريد االلكتروني
markolovic_tomislav@itf.org.uk
noordermeer_aswin@itf.org.uk
klein_debbie@itf.org.uk
mol_gijs@itf.org.uk
keehnen_koen@itf.org.uk
mclaren_grahame@itf.org.uk
gjestrum_angelica@itf.org.uk
steine_tore@itf.org.uk
steder_truls@itf.org.uk
lorentsen_yngve@itf.org.uk
fruto_luis@itf.org.uk
pedaria_joselito@itf.org.uk
aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
daleki_grzegorz@itf.org.uk
pires_joao@itf.org.uk
garcia_felipe@itf.org.uk
mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
fishov_sergey@itf.org.uk
pavlov_kirill@itf.org.uk
ananina_olga@itf.org.uk
osichansky_petr@itf.org.uk
mamontov_vadim@itf.org.uk
syndmarine@gmail.com
souskeita@gmail.com
daniel_tan@seacare.com.sg
duan_gwee@itf.org.uk
baz_luz@itf.org.uk
arrachedi_mohamed@itf.org.uk
galan_gonzalo@itf.org.uk
garcia_juan@itf.org.uk
perera_ranjan@itf.org.uk
barning_annica@itf.org.uk
bradd_fredrik@itf.org.uk
larsson_goran@itf.org.uk
andre_hakan@itf.org.uk
lindmark_mikael@itf.org.uk
chang_sanders@itf.org.uk
tu_tse-ting@itf.org.uk
paxhominibus@hotmail.com
civelek_muzaffer@itf.org.uk
yefrimenko_nataliya@itf.org.uk
boudreaux_dwayne@itf.org.uk
esopa_enrico@itf.org.uk
engels_jeff@itf.org.uk
shipley_barbara@itf.org.uk
connor_corey@itf.org.uk
larson_martin@itf.org.uk
aung_shwe@itf.org.uk
mueller_stefan@itf.org.uk
sasso_tony@itf.org.uk
baker_michael@itf.org.uk

الهاتف الخلوي

هاتف المكتب

الميناء
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البلد

االسم الوظيفة

+382 69 032 257
+382 30 315 105
بار
موتنتيغرو
 مسؤول اتصالTomislav Markolović
+31 6 53 337522
		
روتردام
هولندا
 مفتشAswin Noordermeer
+31 6 53 182 734
		
روتردام
هولندا
 مفتشDebbie Klein
+31 622 89 08 77
		
روتردام
هولندا
 مفتشGijs Mol
+31 624336109
+31 883680368
روتردام
هولندا
 مفتشKoen Keehnen
+64 21 292 1782
+64 4 801 7613
ولينغتون
نيوزيلندا
 مفتشGrahame McLaren
+47 9 77 29 357
+47 22 82 58 24
اوسلو
النرويج
 منسقAngelica Gjestrum
+47 907 68 115
+47 55 23 00 59
بيرغن
النرويج
 مفتشTore Steine
+47 90 98 04 87
+47 35 54 82 40
بورسغرن
النرويج
 مفتشTruls M Vik Steder
+47 (0) 41401222
+47 (0) 77 69 93 46
ترومزو
النرويج
 مفتشYngve Lorentsen
+507 6617 8525
+507 315 1904
بالباو/كرستوبال
بنما
 مفتشLuis Carlos Fruto
+63 920 9700 168
+63 32 256 16 72
سيبو ستي
الفلبين
 مفتشJoselito Pedaria
+63 917 8111 763
+63 2 536 8287
مانيال
الفلبين
 مفتشRodrigo Aguinaldo
+48 501 539329
+48 91 4239707
شتشيزن
بولندا
 منسقAdam Mazurkiewicz
+48 514 430 374
+48 58 6616096
غدانسك/جدينا
بولندا
 مفتشGrzegorz Daleki
+351 91 936 4885
+351 21 391 8181
لشبونة
البرتغال
 مفتشJoão de Deus Gomes Pires
+1 787 410 1344
+1 787 999 8130
سان خوان
بورتريكو
 مفتشFelipe Garcia Cortijo
+40 722 248 828
+40 241 618 587
كونستانزا
رومانيا
 مفتشAdrian Mihalcioiu
+7 911 096 9383
+7 812 718 6380
سنت بطرسبيرغ
روسيا
 منسقSergey Fishov
+7 911 929 04 26
+7 812 718 6380
سنت بطرسبيرغ
روسيا
 مفتشKirill Pavlov
+7 9887 621232
+7 8617 612556
نوفرسيك
روسيا
 مفتشOlga Ananina
+7 914 790 6485
+7 4232 512 485
فالدفستوك
روسيا
 مفتشPetr Osichansky
+7 9062 38 68 58
+7 4012 656 840/475
كالينغراد
روسيا
 مفتشVadim Mamontov
+221 775364071
+221 775364071
داكار
السينغال
 مسؤول اتصالMouhamed Diagne
+221 77 692 64 08
		
داكار
السينغال
 مسؤول اتصالSeydina Ousmane Keita
+65 9616 5983
+65 6379 5660
سنغافورة
سنغافورة
 مسؤول اتصالDaniel Tan Keng Hui
+65 9823 4979
+65 6390 1611
سنغافورة
سنغافورة
 مسؤول اتصالGwee Guo Duan
+34 660 682 164
+34 986 221 177
فيغو
اسبانيا
 منسقLuz Baz
+34 629 419 007
+34 944 93 5659
بلباو
اسبانيا
 مفتشMohamed Arrachedi
+34 638809166
		
الس باالماس
اسبانيا
 مفتشGonzalo Galan
+34 628 565 184
+34 96 367 06 45
فاالنسيا
اسبانيا
 مفتشJuan Ramon Garcia
+94 773 147005
+94 112 583040
كولمبو
سيرالنكا
 مفتشRanjan Perera
+46 70 57 49 714
		
ستوكهولم
السويد
 منسقAnnica Barning
+46 761006445
+46 10 4803103
اوميا
السويد
 مساعد منسقFredrik Bradd
+46 70 626 7788
+46 10 480 3114
غوثنبيرغ
السويد
 مفتشGöran Larsson
+46 70 574 2223
+46 8 791 41 02
نوركوبنغ
السويد
 مفتشHaakan Andre
		
+46(0)8 791 4100
مالمو
السويد
 مفتشMikael Lindmark
+886 921935040
+886 22515 0302
تايشانغ
 الصين،تايوان
 مفتشSanders Chang
+886 988513979
+886 7 5212380
كاوشيانغ
 الصين،تايوان
 مفتشTse-Ting Tu
+228 99 50 53 35
+228 90 04 24 07
لومو
توغو
 مسؤول اتصالFranck Kokou Séyram Akpossi
+90 535 663 3124
+90 216 4945175
اسطنبول
تركيا
 مفتشMuzaffer Civelek
+380 50 336 6792
+380 482 429 901
اوديسا
اوكرانيا
 مفتشNataliya Yefrimenko
+1 504 442 1556
+ 1 504 581 3196
نيواورليانز
الواليات المتحدة
 منسقDwayne Boudreaux
+1 201 417 2805
+1 201 434 6000 (ext 240)
نيويورك
الواليات المتحدة
 منسقEnrico Esopa
+1 206 331 2134
+1 206 408 7713
الساحل الغربي
الواليات المتحدة
 منسقJeff Engels
+1 202 412 8422
+1 757 622 1892
نورفولك/بلتيمور
الواليات المتحدة
 مفتشBarbara Shipley
+1 843 469 5611
		
تشارلستون
الواليات المتحدة
 مفتشCorey Connor
+1 503 347 7775
		
بورتالند
الواليات المتحدة
 مفتشMartin D. Larson
+1 713 447 0438
+1 713 659 5152
هيوستن
الواليات المتحدة
 مفتشShwe Tun Aung
+1 562 673 9786
+1 562 493 8714
كالفورنيا
الواليات المتحدة
 مفتشStefan Mueller-Dombois
+1 321 258 8217
+1 321 784 0686
فلوريدا
الواليات المتحدة
 مفتشTony Sasso
+1 440 667 5031
+1 216 781 7816
كليفالند
الواليات المتحدة
 مسؤول اتصالMichael Baker

2019 ITFنشرة بحارة الـ

اضراب عمالي
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كيف تدافع عن حقوقك

اقرأ هذا أوال

يلتزم االحتاد الدولي لعمال النقل  ITFبدعم البحارة
العاملني على السفن التي ترفع اعالم دول املواءمة
للحصول على أجور عادلة وتغطية مناسبة لالتفاقيات
وفي دول كثيرة أخرى يكون اإلضراب هو املفتاح لكسب
اجلماعية.
القضية املتنازع عليها وهذا يعتمد مرة أخرى على
يلجأ البحارة أحيانا إلى رفع دعاوى قانونية لدى احملاكم االستشارة التي حتصلون عليها محليا.
احمللية ،وقد يقومون أحيانا مبقاطعة السفينة .وتختلف
احلالة من مكان إلى آخر فما يكون صحيحا في دولة ما وفي دول عديدة يكون من حقكم قانونيا أن تقوموا
باإلضراب ما دامت السفينة راسية في امليناء وليست
قد ال يكون كذلك في دولة أخرى.
مبحرة.
قم باالتصال مبمثل الـ ITFللحصول على اإلرشادات
وتذكروا أهمية احملافظة على انضباطكم وسلمية
الالزمة حيث ميكنك االطالع على البريد االلكتروني
حترككم ووحدتكم عندما تقومون باإلضراب ،وأن
ورقم الهاتف ضمن هذه النشرة .كما ينبغي عليك
اإلضراب مكفول كحق من حقوق اإلنسان حسب
طلب االستشارة القانونية محليا قبل الشروع في
القانون والدستور في كثير من الدول.
الدعوى.
ومهما كان اختياركم فال تنسوا التحدث إلى ممثل
في بعض البلدان يعمل القانون بالفعل ضدك وضد
الـ  ITFاحمللي قبل القيام بأي حترك.
زمالئك من طاقم السفينة إذا ما قمتم باإلضراب عن
العمل ،وفي هذه احلالة يقوم ممثل النقابة املنتسبة
للـ  ITFبتقدمي إيضاحات بهذا الشأن.

احلوادث البحرية

هنالك قواعد إرشادية دولية تكفل معاملة البحارة بإنصاف إذا ما تعرضت سفينتهم حلادث بحري ،سواء من قبل
مالكي السفينة أو امليناء أو الدولة الساحلية أو دولة العلم أو حسب قوانني الدولة األم .وتاليا ً هي حقوقك إذا حدث
معك مثل هذا:
●

●

●

من حقك احلصول على محام .قم بطلب احملامي قبل اإلجابة عن أية أسئلة أو اإلدالء بأية بيانات ألن ذلك قد
يستخدم ضدك في املستقبل.
ينبغي عليك أن تفهم الكالم الذي يوجه إليك  -واطلب من السلطات التوقف عن التحقيق معك إن لم
تفهم .وإذا واجهت صعوبة في فهم اللغة التي يخاطبونك بها فقم بطلب مترجم.
على الشركة التي تعمل بها االلتزام مبساعدتك .لذا قم باالتصال مع شركتك و/أو النقابة لطلب املشورة
واملساعدة.

للمزيد من املعلومات:

رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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�إن���ه

احذر من االحتيال!

احتي���ال!

اذا تلقيت للنو عرضا مغريا جدا للحصول على وظيفة من حيث ال تدري ،فانه احتيال .هذا ما ينصح به مساعد
سكرتير قسم البحارة في الـ ITFفايريزو يارسيلونا
إذا تلقيت عرضا غير متوقع عن طريق البريد
االلكتروني ،فال تقم بعمل أي شيء قبل أن تفكر
مليا .هل وصل العرض من شركة شحن بحري
معروفة؟ هل األجر أكبر مما كنت حتلم؟ إذا Wهو
احتيال.
لقد تضاعفت عمليات التوظيف االحتيالية
التي تستهدف البحارة – وخاصة الناس الذين
يرغبون في العمل في مجال السفن السياحية
– وقد صمم احملتالون مواقعهم االلكترونية
مستخدمني أسماء وشعارات مطابقة لشركات
حقيقية ،ثم قاموا بنشر اخلبر مباشرة عن طريق
البريد االلكتروني واإلعالنات والقوائم اجملانية.
وان حدث وقبلت الوظيفة املزيفة التي عرضوها
عليك ،فسيطلبون منك رسما ملرة واحدة،
بحجة بدل تكاليف النقل إلى السفينة ورسم
التأشيرة ومصاريف إدارية .إن ذلك بدون شك
هو احتيال ،إن طلب رسوم وكالة من أي بحار
للحصول على أي وظيفة على منت سفينة هو
غير قانوني في ظل اتفاقية العمل البحري.
ال تدفع أي شيء للمحتالني .سوف يستمرون

بالرجوع لك كي تدفع املزيد ويعدون بأن تكون
املرة األخيرة – ويحذرونك بأن لم تقم بدفع
الدفعة األخيرة فسوف تخسر كل ما دفعته
مسبقا .لن يتوقفوا حتى تصل إلى اإلفالس.
وحتى لو بدأت اخلطوة األولى في الطلب ورفضت
دفع الرسم األول ،فرمبا كانوا قد طلبوا اسمك
وتاريخ ميالدك وعنوان منزلك ونسخة عن
جواز سفرك ،حيث يستطيعون استغالل هذه
البيانات لسرقة بياناتك الشخصية .وان كنت
زودتهم بتفاصيل عن حسابك البنكي ،فعليك
بإشعار البنك فورا وإال أفرغوا رصيدك.
اجملازفة املترتبة على االحتيال قليلة وتكلفتها
منخفضة بالنسبة للمحتالني .فاحملتالون ال
يتعرضون في بلدانهم للمساءلة( فهم ال
يتواجدون أبدا في بلدان مثل اململكة املتحدة
والواليات املتحدة وأستراليا).
ماذا في وسعك أن تفعل؟

الدفع .تأكد من أي عرض وظيفي .فان وصلك
عرض غير واقعي عن طريق البريد االلكتروني قم
بحذفه وحذر أصدقاءك .كن حريصا على املقارنة
بني عروض الوظائف التي تدعي أنها توظيف
وبني الوظائف املزيفة على مواقع حقيقية.
وخاصة تلك التي ال تتقاضى أية رسوم على
إرسال القوائم الوظيفية واإلعالنات.
إذا كنت تبحث عن وظيفة ،قم بزيارة املواقع
االلكترونية للخطوط البحرية احلقيقية
وشركات الشحن املشهورة .ابحث عن
التحذيرات املوجودة على املوقع وقم باالتصال
باإلدارة العامة للشركة إن ساورك أي شك.
إن ساورك أية شكوك حول أي عرض وظيفي
تلقيته ،فبإمكانك التواصل مع الـ ITFعلى
البريد االلكتروني  jobscam@itf.org.ukلطلب
املشورة.

قم بتجاهل األمر وال تعط بياناتك الشخصية.
وان كنت قد دفعت أي مبلغ فتوقف فورا عن

بع�ض م�ؤ�رشات االحتيال

• أية عروض لوظائف غير واقعية
• أي طلب لدفع النقود في أي وقت مقابل أي شيء
• أي طلب للحصول على تفاصيل عن حساباتك املصرفية
• أي طلب لتقدمي صور عن الوثائق الشخصية كجواز السفر أو املؤهالت
• رقم الهاتف النقال وخاصة إذا كان وسيلة االتصال الرئيسة ملكتب مفترض
• عناوين البريد اإللكتروني اجملانية مثل  globomail ،gmailو .yahoo
• عناوين البريد اإللكتروني التي يختلف فيها نطاق الدولة عن موقع املكتب
املفترض
• الرسائل التي حتتوي على أخطاء إمالئية ونحوية
نشرة بحارة الـ2019 ITF

الهجر:
العار املالحي

الـ MLC
والهجر
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من املعروف وقوع عدد كبير من البحارة الوطنيني والدوليني ضحايا للهجر .يعمل الـ ITFعلى
حل هذه املشكلة ،مع التركيز على ميادين معينة مثل اإلعادة إلى الوطن ،واألجور غير املدفوعة،
ومستلزمات املعيشة األساسية للبحارة الذين مت هجرهم .نحن نتعاون بشكل وثيق مع
مؤسسات األمم املتحدة ،واإلدارات الوطنية ،واملنظمات الدولية ،وشركات الشحن ،ومالكي السفن
ووكاالت تزويد العمالة .توضح نشرة البحارة كيف أن اتفاقية العمل البحري لعام  2006متنح
الـ  ITFوالنقابات قدرةً أكبر للتعامل مع هذه الكارثة التي تواجه الصناعة وتلقي الضوء على
حالة مروعة من الهجر في عُ مان.

الـ ITFيساعد الطواقم املهجورة في عمان

حتصل بعض حاالت الهجر األكثر رعبا ً في منطقة العالم العربي .ولكن ،كما يقول مفتش الـ ITFمحمد الرشيدي ،إن
التصرفات املتكررة لشركة فينوس للشحن ( )Venous Shippingهو أسوأ ما صادفه أبداً.
مت حظر شركة فينوس للشحن (Venous
وكما يبني الرسم التوضيحي (إلى اليمني) ،فقد
 )Shippingمسبقا ً من العمل في املياه اإلقليمية مت نقلهم من سفينة إلى سفينة بينما كانوا
لإلمارات العربية املتحدة بسبب تخليها عن ثالث بحاجة ماسة للمغادرة والعودة إلى مواطنهم.
سفن  -وهي النوف ( ،)Al-Noufوسيتي إيليت
في نهاية املطاف ،وبعد بذل الكثير من اجلهد،
( ،)City Eliteوبيتا ( .)Betaلكن ذلك لم يوقفها
عما تقوم به ،ونتيجة لذلك ُطلب من الـITF
ّ
مساعدة ستة عشر بحارا ً هنديا ً مت التخلي عنهم
ألكثر من أربعة أشهر في عام .2018

متكنّا من مساعدة ستة عشر بحارا ً من النزول في
 6نوفمبر ونأمل في إعادتهم إلى أوطانهم قريباً.
قصتهم لم تنته رغم ذلك ،حيث ال يزال املالك
يرفض دفع مستحقاتهم.

مت تقدمي وظائف من قبل شركة النور الساطع
للخدمات البحرية (Al Noor al Satee Marine
 )Servicesألعضاء الطاقم ،والتحقوا بالعمل
على منت سفنها في املوانئ العمانية .بعد وقت
قصير من التحاقهم ،في أغسطس من عام
 ،2018مت التخلي عنهم .وكانت أماكن إقامتهم
سيئة للغاية ،وكانوا في حالة من العوز في
يتم دفع دوالر واحد لهم خالل أربعة
املؤونة ولم ّ
أشهر.
كان الـ ITFقد ساعد مسبقا ً الطاقم املهجور
على هذه السفن في عامي  2016و ،2017لذلك
صدمنا لرؤية القضية ذاتها تُفتح مرةً أخرى ،لكن
ُ
مع أعضاء طاقم مختلفني.

رسائل الـ+447984356573 :SMS
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الـ MLC
والهجر

أندية احلماية والتعويض ( )P&Iتلعب دورا ً
جوهريا ً عندما يتم هجر البحارة

إذا مت هجرك في العمل أو حلقت بك إصابة ،فستقوم شركة تأمني  O & Iمزودة خدمة التأمني بإصدار الضمان املالي الذي
يفترض مبالكي السفن تقدميه للطاقم لتلبية حاجاتك املالية .يوضح ذلك جوناثان هير ،رئيس جلنة التأمني اإللزامي
للمجموعة الدولية ،بشكل أكثر تفصيالً.

صادقت ثما ٌن وثمانون دولة على اتفاقية العمل
البحري ( ،)MLCممثل ًة  % 91من األسطول العاملي
من حيث أطنان احلمولة .ويعد هذا اإلجناز الهام
شاهدا ً على اإلرادة السياسية لتلك احلكومات
وعملية منظمة العمل الدولية ( )ILOالتي جتمع
ّ
بني احلكومات وأرباب العمل والنقابات لصياغة
السياسة البحرية.

للمطالب املتعلقة بإصابات العمل الشخصية.
وقد أتاح ذلك اجملال لتبادل وجهات النظر بشأن
القضايا التي ميكن أن تؤخر العودة السريعة
للبحارة إلى أوطانهم عقب هجرهم والتخلي
عنهم.

وجدنا أن بعض السلطات القضائية رفضت
السماح للبحارة املهجورين مبغادرة السفينة دون
وفي إطار اتفاقية العمل البحري ( ،)MLCيجب
فرض شروط على إطالق سراحهم ،كاإلصرار على
على مالكي السفن تقدمي أدلة على الضمان املالي وجود طاقم بديل على منت السفينة قبل السماح
لتغطية التزاماتهم املتعلقة بإصابات العمل
للطاقم املهجور باملغادرة.
الشخصية وغيرها من املطالب التي يقدمها
البحارة ،ويجب أن يشمل ذلك سداد ما يصل إلى في ظل اتفاقية العمل البحري ( ،)MLCيجب على
الدولة أن تسهل العودة السريعة للطاقم الذين
أربعة أشهر من األجور املستحقة والتكاليف
األخرى ذات الصلة في حاالت فشل مالك السفينة مت هجرهم ضمن حدود واليتها القضائية .ومع
عن اإليفاء بالتزاماته مبوجب اتفاق توظيف البحارة ذلك ،ال تبدي الدول تعاونا دائما ً مع عملية اإلعادة
إلى الوطن .من الضروري أن يقوم الـ ITFواألطراف
أو أي اتفاق تعاقدي آخر.
األخرى باإلبالغ عن مثل هذه احلاالت ملنظمة العمل
تتألف اجملموعة الدولية من أندية احلماية
الدولية ( )ILOواملنظمة البحرية الدولية (.)IMO
والتعويض  )P&I Clubs (IGمن شركات التأمني
من خالل العمل بالتنسيق مع قطاع املالحة
البحري الثالثة عشر الوسيطة ،والتي يعتمد
البحرية ومنظمة العمل الدولية ،يجب أن نشهد
عليها مالكو  % 95من األسطول العاملي لتلبية
متطلبات اتفاقية العمل البحري ( .)MLCفي عام تغييرات في اإلدراك والسلوك في بعض الدول .ومع
التركيز املستمر على مصلحة البحارة ،ويجب أن
 ،2016اتبعت نوادي اجملموعة الدولية  IGقواعد
وهياكل تأمني جديدة نتج عنها شهادات الضمان تتبدد هذه املشاكل مع مرور الوقت.
املالي التي يتعني على مالكي السفن اآلن إظهارها
بحلول خريف عام  ،2018استجابت أندية الـIG
على منت سفنهم.
بشكل جماعي لـ  32حالة هجر .ستواصل األندية
العمل بفعالية مع الـ ITFوغيره للمساعدة في
ساهمت الـ  IGمؤخرا ً في تدريب مفتشي
الـ  ITFاجلدد ،مبا في ذلك تأهيلهم لإلدارة الفعالة إعادة الطواقم التي مت هجرها إلى أوطانهم.

نشرة بحارة الـ2019 ITF

اجملموعة الدولية ألندية احلماية
والتعويض P&I
•	النادي السويدي
The Swedish Club - www.swedishclub.com
• نادي اململكة املتحدة للحماية والتعويض
UK P&I Club - www.epandi.com
• سكولد Skuld - www.skuld.com
• بريتانياBritannia - www.britanniapandi.com
• ستيم شيب ميوتشوال
	Steamship Mutual - www.steamshipmutual.com
• غارد Gard - www.gard.no
• نادي لندن للحماية والتعويض
	The London P&I Club - www.londonpandi.com
• ويست إنغالند
	West of England - www.westpandi.com
• نورثNorth - www.nepia.com
• نادي مالكي السفن (شيب أونرز)
	Shipowners - www.shipownersclub.com
• ذا ستاندرد
	The Standard - www.standard-club.com
• النادي األميركي
	The American Club - www.american-club.com
• جمعية احلماية والتعويض املشترك ألصحاب السفن
في اليابان
	’The Japan Shipowners
- Mutual Protection & Indemnity Association
www.piclub.or.jp

الـ MLC
والهجر
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حتذير للبحارة املهجورين :تصرّفوا بسرعة أو أنكم
جتازفون باحتمال اخلسارة!

إن كنت تعتقد أنك قد مت هجرك ،فمن بالغ األهمية أن تقوم بتقدمي شكواك واالتصال مبزود خدمة التأمني في أقرب وقت ممكن.
وإال – كما يوضح منسق مفتشي الـ ITFستيف تروزديل  -فقد تخسر املعركة مالياً.

لتقدمي الطلب ،فلن حتصل إال على أجور أربعة أشهر
من أصل استحقاقاتك املعلقة.

يجب على كل من وكالء تزويد العمالة والبحارة
التأكد من امتالك السفينة للتأمني املناسب قبل
التوقيع معها على أي عقد .وكذلك التفكير مليا ً
قبل توقيع أي عقد في حال تعسر التأكد من صحة يجب أن يغطي التأمني أيضا ً جميع النفقات
املعقولة ،مبا في ذلك الطعام املالئم ،واملالبس
شهادة التأمني.
الضرورية ،ونفقات اإلقامة ،ومياه الشرب ،والوقود
األساسي الالزم للبقاء على منت السفينة وأي رعاية
يجب أن يتم عرض شهادة الضمان املالي بشكل
واضح على منت السفينة باللغة اإلجنليزية .سيكون طبية ضرورية ،باإلضافة إلى تكاليف العودة إلى
اسمها "شهادة تأمني أو ضمان مالي آخر ملا يتعلق الوطن (السفر "املناسب والسريع" عن طريق اجلو
بتكاليف والتزامات إعادة البحارة إلى الوطن حسب عادةً ،وجميع التكاليف املعقولة للرحلة ،مثل الغذاء
ما هو مطلوب مبوجب املادة ( ،)2.5.2والبند ( )A2.5.2واإلقامة ونقل األمتعة الشخصية) .سوف تطبق
هذه القواعد منذ حلظة حدوث الهجر وحتى الوصول
من اتفاقية العمل البحري لعام  2006بصيغته
إلى الوطن.
املعدلة".
ميكنك التحقق من أن الشهادة ال تزال سارية
املفعول من خالل البحث عن سفينتك على املوقع
اإللكتروني لنادي احلماية والتعويض ( )P&Iأو شركة
التأمني املذكورة في الشهادة.
إن الضمان املالي حلماية البحارة الذين مت هجرهم
إلزامي على جميع السفن التي ترفع علم الدولة
التي صادقت على اتفاقية العمل البحري 2006
( ،)MLCأو السفن التي تقوم مبمارسة العمل
التجاري في املوانئ التي تسري فيها اتفاقية العمل
البحري ( .)MLCيجب أن يكون لدى مالكي السفن
نوع من أنواع التأمني ميكن الوصول إليه مباشرة من
قبل الطاقم ،باإلضافة إلى قوة مالية كافية لتقدمي
املساعدة املالية في الوقت املناسب في حالة حدوث
الهجر .وهذا يعني عدم وقوع املزيد من البحارة لعدة
أشهر ضحية العوز في الطعام أو األجور أو عدم توفر
أي طريقة للعودة إلى ديارهم.

إن كنت تعتقد أنك معرض خلطر الهجر ،أو أن ّه مر
على استحقاق أجرك شهرين أو أكثر دون أن يتم
الدفع لك ،وتريد أن تعود إلى وطنك ،فال تنتظر وق ًتا
طويال ً للتحرك .قم بتقدمي شكوى واتصل مباشرة
ب
بشركة التأمني ،أو اطلب من الـ ITFالتقدم بطل ٍ
نياب ًة عنك.
سوف يغطي التأمني أجورك املعلقة ملدة تصل إلى
أربعة أشهر ،باإلضافة إلى جميع االستحقاقات
األخرى وفقً ا لعقد العمل أو اتفاقية التفاوض
اجلماعي ،لذلك من بالغ األهمية عدم إهمال األمر
إلى ما بعد فوات األوان .إذا انتظرت مل ّدة ستة أشهر

ميكنك املطالبة بالتأمني إذا
كان مالك السفينة:

•
•
•

قد فشل في تغطية تكاليف
عودتك إلى الوطن؛ أو
قد تخلى عنك دون اإلعالة والدعم
الالزمني؛ أو
طرف واحد،
قد قطع صلته بك من
ٍ
مبا في ذلك الفشل في دفع األجور
التعاقدية ملدة شهرين على األقل.

الـ ITFيطرح قضية الهجر على املنتدى الدولي
في  24أبريل  ،2018قدم وفد من الـ ITFعرضا ً تقدمييا ً رائدا ً حول التكلفة البشرية للهجر خالل اجللسة اخلامسة بعد املئة للجنة القانونية في
املنظمة البحرية الدولية (.)IMO
كان العرض التقدميي للـ ITFهو أول عرض يتعلق بقضية هجر البحارة يتم تقدميه في االجتماع .وقد ركز على آخر حتليل مت إجراؤه على قاعدة بيانات
املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ،بشأن حاالت هجر البحارة املبلغ عنها .لقد كان العرض واملوجز اخلاص بعمل الـ ITFاملستمر
موضع تقدير كبير من قبل الدول واملنظمات األعضاء.
وقال برانكو بيرالن ،ممثل الـ ITFلدى املنظمة البحرية الدولية" :إن هيئة تفتيش الـ ITFوالنقابات املنتسبة احمللية تبذل قصارى جهدها للتخفيف
من هذه األوضاع القاسية .إال أنه على املزيد من الدول أصحاب املوانئ والدول التي تقوم السفن برفع أعالمها القيام بدور أكثر فعالية ،وش ّددنا في
املنظمة البحرية الدولية على احلاجة القصوى جلميع احلاضرين إلى الوفاء بالتزاماتهم وإظهار التضامن في العمل للنهوض مبستوى معيشة
البحارة وحقوقهم.
"نحن نقدر التعبير عن االهتمام والرغبة الصادقة في التعاون مع الـ ITFمن أجل مصلحة البحارة".

رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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السفن السياحية

ت�سليط ال�ضوء
على قطاع
ال�سياحة البحرية

بالنسبة للعديد من الناس ،فإن الطواقم التي تعمل على السفن السياحية هم أكثر البحارة
الذين تتم مالحظتهم ألنهم هم من يجعل من إجازات املسافرين جتاربا ً ال تنسى مدى حياتهم.
توضح نشرة البحارة كيف هو األمر بالنسبة للطاقم ،وما يحمله لهم املستقبل.

خلف الكواليس على منت سفينة سياحية

هل العمل على سفينة سياحية ساحر كما قد يبدو؟ تستفيد ليفيا مارتيني ،مساعدة منسق الـ ITFفي إيطاليا ،من خبرتها
كمسؤولة في هذا القطاع ،إللقاء الضوء على واقع احلياة على منت السفينة.
عندما كان عمري  16عاماً ،وكنت أفكر في العمل
على سفن الركاب ،كان الشيء الوحيد الذي
حلمت به هو فرصة الذهاب إلى مكان مختلف
من العالم كل يوم .حسناً ،هذا ما يعتقده معظم
الناس حول العمل على منت سفينة سياحية! في
الواقع ،للعمل في فندق عائم عمالق يستخدم
أكثر من ألف شخص في املتوسط ،يجب أن حتب
عملك من أعماق قلبك.
ملاذا؟ كبداية ،األجر جيد ،وكنت دائما ً أتقاضى
األجر في الوقت احملدد .لكنك تعمل لعدة أشهر
بعيدا ً عن املنزل ،مع أشخاص من ثقافات مختلفة
عديدة ،في أماكن تقع في مناطق زمنية مختلفة
رمبا كل عشرة أيام .عالوةً على ذلك ،هناك
مسؤولية تقع على عاتق كل فرد من أفراد الطاقم
ّ
مبجرد أن تطأ قدمه سفين ًة سياحيةً.
باإلضافة إلى القيام بعملك املعتاد ،يجب أن
تكون مستعدا ً أيضا ً للعناية بالركاب في حاالت
عضو من أعضاء الطاقم لديه مهمة
الطوارئ .كل
ٍ
في حاالت الطوارئ ،ويجب عليهم التدرب على

نشرة بحارة الـ2019 ITF
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التوسع السريع يفرض حتديات على الطاقم

ينمو قطاع السفن السياحية بسرعة ،مع تقدمي سفن أكبر وأفضل بشكل مستمر إلى أفق هذه الصناعة .ينظر فابريزيو
بارسيلونا ،مساعد سكرتير قسم البحارة ،إلى ما يعنيه هذا بالنسبة ألفراد الطاقم.

من الصعب مواكبة السفن األكبر حجما ً التي
تدخل سوق الرحالت البحرية .إذ ميكن ألكبر
هذه البواخر حتى اآلن (سيمفونية البحار the -
 ،)Symphony of the Seasوالتي مت إطالقها في
أبريل  ،2018أن تُقلّ أكثر من  6500مسافر بطاقم
مكون من  2200موظف.
هذا التوسع السريع يطرح حتديات أمام الطاقم.
يقوم الـ ITFبتمثيل البحارة أمام هيئات مثل
املنظمة البحرية الدولية ( )IMOومنظمة العمل
الدولية ( )ILOاللتني تضعان معايير عاملية لظروف
التوظيف والتشغيل والتدريب وشروط السالمة
في البحر .يعمل الـ ITFوالنقابات املنتسبة على
ضمان استيفاء أصحاب العمل لهذه املعايير،
وتشديدهم على تأهيل املهارات واملهنية في تعيني
الطاقم واستبقائهم.
في عام  ،2018أجرى الـ ITFاستبيانا ً للحصول
على صورة عن عمل القطاع .والذي أوضح بدوره أن
حوالي  340,000من أعضاء نقابات الـ ITFيعملون
على منت سفن سياحية – أي ما يقارب ثلث البحارة
املُمثلني من قبل نقابات الـ ITFالعاملة في جميع
قطاعات املالحة البحرية والبالغ عددهم .850,000
تقوم أربعة نقابات عمالية رئيسية بتوقيع معظم
عقود السفن السياحية عن أفراد الطواقم
مع مختلف شركات السفن  -نقلبة البحارة
النرويجيني ( ،)NSUو FIT-CISLفي إيطاليا ،و
 Nautilus Internationalو Verdiفي أملانيا.

الذين يقدمون جميع اخلدمات لهم أن يعيشوا
تلك املهمة مرة واحدة في األسبوع على األقل،
على منت السفينة ملدة ثمانية أو تسعة أشهر
ورمبا حتى خالل فترات الراحة اخلاصة بهم.
على التوالي .وبدال ً من االستمتاع باألجنحة
خذ بعني االعتبار أيضا ً أن السفينة السياحية
الفاخرة ذات الشرفات املطلة على البحر ،يعيش
األسبوع
تضج باحلياة على مدار الساعة طوال أيام
طاقم العمل في كبائن صغيرة .كطالبة مجنّدة،
واملطبخ
 سطح السفينة وغرف احملرّكاتعلي مشاركة غرفتي مع طالبة مجنّدة
كان
ّ
واألقسام الكهربائية تعمل في جميع األوقات ،إلى أخرى ملدة  12شهراً .ومبا أنها كانت تعمل في
جانب كل عنصر من عناصر اخلدمات الفندقية
ورديّة مختلفة  ،كان هذا األمر شاقا ً من حيث
والطبية.
اخلصوصية والراحة.

يشكل البحارة من حوالي  161جنسية طواقم
السفن السياحية في جميع أنحاء العالم .أكبر
األرقام حتى اآلن تأتي من الفلبني (أكثر من ،)81,000
تليها الهند (حوالي  )37,000وإندونيسيا (.)30,000
تكشف زيارات السفن السياحية من قبل مفتشي
الـ ITFعن توازن جيد بشكل عام بني الرجال
والنساء العاملني على منت السفن .وعلى اجلانب
الفندقي من السفن السياحية ،ميارس الرجال
والنساء الوظائف ذاتها .تظهر االختالفات عندما
يتعلق األمر بالطاقم املالحي ،حيث يهيمن الرجال
على الوظائف.

كمسؤولة على سطح السفينة ،عملت لعشر
بالنسبة لي ،كان أفضل شيء في عملي هو متعة
لألسف ،يشكل البحارة الذين يأملون في العمل
أن
ساعات في اليوم .املسؤولية عن نوبتك تعني
قيادة سفينة سياحية ،ووضع سنوات الدراسة
على السفن السياحية هدفا ً خاصا ً لوكالء
تأكل في أوقات مختلفة من اليوم ،وأحيانا ً مرة
اخلاصة بي موضع التنفيذ .رأيت العديد من
األماكن ،وكونت الكثير من األصدقاء من جنسيات التوظيف احملتالني  -وكالء تعيني الطواقم واملواقع
واحدة في اليوم .يحق لك احلصول على وجبات
وخلفيات مختلفة متاماً .أما أسوأ جانب من جوانب اإللكترونية التي تطلب املال ملنحك وظيفة على
مجانية على مائدة ضباط السفينة أو مطعم
منت السفينة أو للتدريب الضروري للحصول
اخلدمة الذاتية .إحدى امتيازات العمل هي إمكانية العمل هو الشعور بأنك مجرد رقم.
عليها .اقرأ حول كيفية حماية نفسك في
االسترخاء في حوض السباحة وصالة األلعاب
الصفحة  8من دليل اإلرشادات القابل للسحب.
ينمو قطاع السفن السياحية بشكل هائل ،لذا
الرياضية اخلاصة بالطاقم.
فمن الصواب أن نولي اهتماما ً أكبر للبشر الذين
بينما يقضي الركاب عطلة رائعة ،على األشخاص يقدمون هذه التجارب العظيمة للمسافرين.
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الصحة
والرفاه

خدمة اال�ست�شارات
اجلديدة تدعم
الآالف من عائالت
البحارة الهنود

أظهر الطلب املرتفع على برنامج جديد لتقدمي املشورة
النقابية حجم اإلجهاد واالكتئاب املنتشرين بني البحارة
الهنود وأسرهم .تقرير الدكتور سيد آصف ألطاف ،ASif Altaf
منسق برنامج الرفاه العاملي في الـ ،ITFوعبد الغني سيرانغ،
األمني العام للنقابة الوطنية للبحارة في الهند.

يعلم جميع البحارة أن السفينة هي بيئة عمل
كثيرة املتطلبات .كما أنها تشكل بيتهم لعدة
أشهر متتالية ،ولكنها بعيدة عن عائالتهم،
وغالبا ً ما يكون الوصول إلى املعلومات أو املشورة
أو اخلدمات الطبية محدودا ً أو معدوما ً كلياً .هذه
العوامل تؤثر على الصحة العقلية للبحارة
وميكنها أن تؤدي إلى التوتر واالكتئاب.

ومع ذلك ،ال يزال ينظر إلى الرفاهية العقلية
للبحارة على أنها من املواضيع احملرمة ،ويستجيب
القطاع املالحي البحري لذلك ببطء شديد.

خصيصاً ،وتهدف هذه اخلدمة إلى حتسني الرفاهية
العقلية والسيطرة على التوتر في أبكر املراحل
املمكنة للمشكلة قبل أن تتفاقم.

بدأ بعض أصحاب العمل بتوفير اخلدمات
خالل األشهر الـ  18األولى ،تلقت نوسي ساهارا
االستشارية عن بعد ألفراد الطاقم ،إال أن مسائل ( NUSI SAHARA) 709مكاملة هاتفية – حوالي
السرية والثقة متنع البحارة من طلب املساعدة .في  69باملئة منها متت من قبل البحارة والباقي من
كثير من األحيان ،فيترددون في احلديث عن صحتهم أفراد عائالتهم .يؤكد هذا الطلب على اخلدمة أن
هناك شواهد متزايدة على ظهور أزمة جديدة.
العقلية والسعي للحصول على الدعم الضروري الصحة العقلية ألفراد العائلة تتأثر سلبا ً بدورها
بسبب خشيتهم من فقدان وظائفهم ووضعهم من جراء غياب البحارة الطويل عن املنزل.
وجدت دراسة استقصائية عاملية قام بها الـITF
على القائمة السوداء.
في جميع بلدان اإلمداد البحري الكبرى في عام
من املتصلني بخط املساعدة ،ذكر ما يقارب 69
 2015أن ما يقرب من  50في املئة من املشاركني
وقد دعت النقابة الوطنية للبحارة في الهند
في املئة أنهم يعانون من التوتر والقلق .وحوالي
البالغ عددهم  614قالوا إنهم يعانون من االكتئاب ( )NUSIمنذ مدة طويلة إلى حتسني الصحة
 54في املئة منهم تتعلق مشاكلهم باإلدارة في
بعضا ً أو كثيرا ً من األحيان؛ وأفاد عدد كبير من
العقلية للبحارة على مستوى العالم .في مارس العمل ،في حني أن  35في املئة من املتصلني تتعلق
األشخاص بأنهم قد سبق وأن فكروا في االنتحار  ،2017أطلقوا برنامجهم الرئيسي نوسي ساهارا مشاكلهم بالعالقات العائلية والشخصية .ومما
 في الفلبني 41 ،باملئة من البحارة عرفوا زمالء ساهارا ( )NUSI SAHARA – Saharaوهي كلمة يثير القلق أن  20في املئة من البحارة يعانون منعمل لهم فكروا في االنتحار .ووفقً ا ألرقام الدعاوى هنديّة محلية تعني الدعم.
اإلجهاد بسبب التحرش والنزاع ،وحتى العنف
الداخلية الصادرة عن نادي احلماية والتعويض
اجلسدي الشديد من قبل الزمالء.
في اململكة املتحدة ( ،)UK P&I Clubفإن الوفيات توفر خدمة خط املساعدة الهاتفي اجملاني على
بسبب االنتحار بني البحارة قد تضاعفت أكثر من مدار الساعة طوال أيام األسبوع خدمات املشورة تدير نوسي ساهارا  ))NUSI SAHARAأيضا ً ورش
ثالث مرات ،من  4.4باملئة في عام  ،2014إلى  15.3الشخصية جلميع البحارة الهنود وعائالتهم،
عمل في مكتبها وفي نزل البحارة في مومباي
من قبل أخصائيني ومستشارين نفسيني مدربني ملساعدة البحارة وعائالتهم على تخفيف الضغط
باملئة في عام .2015

نشرة بحارة الـ2019 ITF
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دليل آيسوان ((ISWAN
للصحة العقلية للبحارة
ورفاهيتهم

في أكتوبر  ،2018نشرت آيسوان
((( ISWANشبكة رعاية ورفاه
البحارة الدوليني) ،دليل املساعدة
الذاتية اخلاص بها للبحارة الذين
يشعرون بالقلق بشأن صحتهم
العقلية ورفاهيتهم ،مبزيد من
اللغات.
الرفاه النفسية في البحر ،املنشورة أصال ً
باللغة اإلجنليزية ،تتوفّر اآلن باللغات العربية
والصينية والفلبينية والهندية والروسية
واإلسبانية.
هذا الدليل ،الذي كتبه أحد استشاريي علم
النفس السريري ،يزود البحارة بنصائح مباشرة
وعملية حول كيفية التعرف على مخاطر
الرفاه وكيفية حتسني رفاهيتك ،على الرغم
من التحديات العديدة التي تفرضها احلياة في
البحر.

وتعلم استراتيجيات املواجهة الفعالة والتقنيات
العملية للتعامل مع اإلجهاد .وحتى اآلن فقد
حضر  4500مشارك  150ورشة عمل.
إن متطلبات العمل والنضال من أجل املوازنة بني
العمل واملنزل يلعبان دورا ً واضحا ً في التسبب في
مشاكل الصحة العقلية واستفحالها .لكن أعلى
نسبة انتشار لإلجهاد والقلق  -التي أبلغ عنها 69
في املائة ممن استفادوا من خدمات املشورة  -ناجمة
عن عوامل مرتبطة باستياء البحارة الشخصي
واملهني.
لقد حصل عدة آالف من البحارة وعائالتهم على
الدعم االستشاري بالفعل في األشهر الثمانية
عشر األولى من برنامج ساهارا (( .SAHARAنأمل
أن يساهم دعمهم للعثور على املساعدة بسهولة
في حتسني نوعية حياتهم وإنتاجيتهم في العمل.
سوف يعمل الـ ITFمع النقابات في قطاعات النقل
اخملتلفة على كيفية تكرار منوذج وبرنامج ساهارا
( )SAHARAجلميع أنواع عمال النقل الذين يعانون
من اإلجهاد واالكتئاب.

رسائل الـ+447984356573 :SMS

كما أطلقت آيسوان (( ISWANباقة تدريبية
مجانية بالتعاون مع كي في إتش فيديوتيل
(( .KVH Videotelالصحة والرفاه العقلية
للبحارة والتي تغطي عدة مواضيع وتوجهك
إلى حيث ميكنك احلصول على الدعم.
.ميكن حتميل الرفاه النفسية في البحر من
الرابط  ,http://bit.ly/2qluFLMوميكن حتميل
الصحة والرفاه العقلية للبحارة من
.http://bit.ly/2PE8VsG

أفضل خمس نصائح لصحة عقلية جيدة في البحر:
 .1قم باملزيد من األشياء التي جتعلك سعيدا ً  -أيا ً كان ما تستمتع به ،قم بإيجاد الوقت
للقيام به.
 .2فكر فيما يجب أن تكون ممتنا ً له  -واشكر األشخاص الذين أحدثوا فرقًا إيجابيا ً في
حياتك بطريقة ما.
 .3اعمل على تغذية العالقات األسرية من خالل االتفاق قبل مغادرتك املنزل حول مدى
تواتر االتصال الذي بإمكانكم من خالله االتصال بشكل واقعي.
 .4شارك في األنشطة املشتركة ،مثل سهرات مشاهدة األفالم أو ألعاب الكمبيوتر
الشبكية.
 .5حافظ على لياقتك البدنية وصحتك اجلسدية من خالل ممارسة التمارين الرياضية
بانتظام ،واتباع نظام غذائي متوازن وفترات راحة مناسبة.

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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الـ ITFفي العالم
العربي وايران

شبكة الـ ITFفي العالم العربي
تتوسع بسرعة

تواصل شبكة الـ ITFفي العالم العربي وإيران تطوير هيكل أقوى من املعارف النقابية واملفتشني اجلدد في منطقة يكون
فيها البحارة عرضة لالستغالل بشكل خاص .لقد صادق عدد قليل من دول العالم العربي على اتفاقية العمل البحري حيث
إن النقابات في العديد من هذه الدول إما منعدمة أو تعمل في بيئة صعبة .يبقيكم منسق الشبكة محمد الرشيدي على
اطالع بآخر املستجدات.
إن عدد البحارة الذين يطلبون املساعدة في منطقة
العالم العربي وإيران آخذ في االزدياد ،لذلك نحن
نواصل بناء وتوحيد القدرة لدى الـ ITFوالنقابات
املنتسبة له للرد بفعالية.
ولهذا نحن نقوم بتحديد وتطوير املزيد من نقاط
االتصال في املزيد من البلدان .تعرّف نقاط االتصال
بأنهم أشخاص ينتمون للنقابات املنتسبة للـITF
وهم يتسمون باخلبرة مع املعرفة البحرية باإلضافة
إلتقانهم مهارات اللغة اإلجنليزية مما ميكنهم
من مساعدة البحارة في مجموعة واسعة من
املشاكل والعمل مع السلطات البحرية على حل
العديد من القضايا.
منذ إطالق الشبكة في يناير من عام  ،2017منت إلى
 20نقطة اتصال في ثمانية بلدان ،مبا في ذلك فريق
في إيران يضم ستة أعضاء من الـ  IMMSاملنتسبة
للـ ،ITFواللذين يغطون جميع املوانئ اإليرانية .والتي
ستتوسع قريبا لتصبح  24نقطة اتصال تشمل
 10دول .نحن نعمل حاليا ً على تعيني نقاط اتصال
جديدة لتغطية ستة موانئ جديدة (ثالثة في
سلطنة عمان ،واثنان في املغرب وواحد في مدينة
صفاقس في تونس) ،وثالثة نقاط اتصال لتغطية

ITF
الـ20192019
نشرة بحارة الـITF

كل من املوانئ الرئيسية في اليمن (احلديدة واملكال على اتفاقية العمل البحري.
واخملا) وواحد في بورتسودان.
هذه احللقات الدراسية  -والدورة التي أجريناها
يقوم الـ ITFبتوفير التدريب والتعليم لنقاباته في في نوفمبر  2018في تركيا لفريق  IMMSمن
املنطقة ليشعروا بأنهم مجهزون بشكل أفضل إيران  -تساعد في مشاركة املهارات وأفضل
وأكثر استعدادا ً إلقامة عالقات مع اجلهات الفاعلة املمارسات لالستجابة للبحارة الذين يتعرضون
حملنة في املنطقة .في الفترة بني يناير من عام 2017
الرئيسية في الصناعة ،مثل الوكاالت احلكومية
وسبتمبر  ،2018استجاب الـ ITFونقاط االتصال
والسلطات البحرية .كما أننا أيضا ً نساعد
لديه للطواقم في  159حالة ،العديد من هذه
نقابات الـ ITFعلى التعاون أكثر ،بحيث ميكنهم
أن يصبحوا أقوى معا ً ويساعدوا بعضهم البعض احلاالت كانت حاالت هجر مزمنة ،واستعاد أكثر
في التعامل مع التحديات العملية ،مثل املساومة من  1.8مليون دوالر من األجور املستحقة .وتشمل
اجلماعية .وقد وقعت العديد من النقابات بالفعل أكبر حاالت الدفع سفينة "فاطمة" ( )Fatimaالتي
اتفاقيات الـ ITFاخلاصة بها والتي تغطي البحارة ترفع علم سانت فنسنت في ليبيا ،و "غودمان"
العاملني في سفن الشركات الوطنية وسفن أعالم ( )Goodmanالتي ترفع علم بنما في اإلمارات ،و
املوائمة ،في حني وقع البعض اتفاقيات مشتركة "فريدوم" ( )Freedomالتي ترفع علم توجو في
اجلزائر ،باإلضافة إلى "أفومنور" ( )Avonmoreالتي
مع نقابات الـ ITFاألخرى.
ترفع علم البحرين في املغرب.
وكان من األنشطة الهامة عقد سلسلة من
طاقما مهجورًا
احللقات الدراسية  -ستة حتى اآلن  -باالشتراك مع تتضمن العديد من حاالتنا
ً
اإلدارات البحرية ووزارات النقل في اإلمارات العربية لفترات طويلة ج ًدا – ميكنكم قراءة قصة الهجر
املتحدة والبحرين والكويت وعمان لتعزيز معرفتهم في عُ مان في الصفحة .19
باتفاقية العمل البحري ( )MLCوفي نهاية املطاف
لتشجيع املزيد من البلدان في املنطقة للتصديق

تطورات
الصناعة
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لن حتل التطورات التكنولوجية محل
البحارة

يشاركنا أفكاره حول مستقبل البحارة الكابنت كوبا زميانسكي ،األمني العام "لالنتر ماجنر" ( ،)Inter Managerرابطة التجارة
الدولية لقطاع إدارة السفن وطواقم العمل.

لقد أتاح لي "اليوم البحري العاملي" في املنظمة أنا أنتظر بفارغ الصبر أن يحني الوقت في مجال
البحرية الدولية ( )IMOفي سبتمبر  2018فرصة املالحة البحرية عندما يصبح املالح مسؤوال ً فقط
ذهبية لكي أسأل "كبار املسؤولني" في العالم عن عن املالحة ،واملهندس عن الهندسة ،والتكنولوجيا،
لح :ما هو مستقبلنا نحن البحارة؟
التي من املفترض أن جتعل السفن آلية ،ستفعل
السؤال امل ُ ّ
كل هذا الهراء البيروقراطي عوضا ً عنا.
كانت اإلجابة مشجعة للغاية – وهي أن العالم
يحتاجنا! ال ميكن للناس تخيل الشحن من دوننا ،تخيل عدم وجود رسائل وصول أو أوراق وصول
وسوف مير وقت طويل قبل أن نرى سفن من دون
للجمارك والهجرة والشرطة ،ال مزيد من الوكالء أو
قائد رغم أننا قد نرى سفنا آلية بعد ذلك.
رمبا الكثير من الوكالء الذين يعتنون باألشياء األقل
أهمية في امليناء ،تاركني البحارة لرعاية السفن.
إذاً ،ما هو سبب كل هذا الضجيج؟ حسنًا ،البعض
في صناعتنا بدأوا يدركون فكرة "إنترنت األشياء" قد يكون هناك أدوار جديدة على منت السفينة،
والتي تأتي جنبا ً إلى جنب مع "البيانات الضخمة" واستخدام تكنولوجيا املعلومات وزيادة املهارة
ورغبة شركات التكنولوجيا بتوسيع تأثيرها على من الناحية التقنية لرعاية املعدات املتطورة
اليابسة ،أو في هذه احلالة ،الشحن في العالم
على نحو متزايد .على سطح السفينة ،ميكنني
البحري.
رؤية دور للمشغلني املسؤولني عن اإلشراف على
التكنولوجيا ،وإعادة تعيني أجهزة الكمبيوتر
نحن البحارة مسؤولون عن املمتلكات األساسية والتعامل مع أجهزة الكمبيوتر عندما تتوقف عن
 أي  90في املائة على األقل من جميع السلع التي العمل.يتم نقلها عامليا ً و عن أنظف نوع من أنواع النقل.
تزايدت نسبة الشحن بنسبة تقدر بـ  100في املئة لكن من الصعب للغاية استبدال خبرتنا ومعرفتنا.
على مدى السنوات العشر املاضية .نحن اآلن نقوم لذلك دعونا ال نستسلم بعد.
بإبحار أكثر من  90000سفينة سوالس (!)SOLAS
نحن نبقي على هذه املمتلكات في حالة حركة
ونحافظ عليها .أولئك الذين يلوموننا بسبب
الكوارث الناجمة عن اخلطأ البشري املرعب ينسون
متاما عدد املرات التي نقوم فيها يوميا مبنع الكوارث
اخلطيرة .ومع ذلك ،كلما ذكرت هذا اسمع التالي:
"حسنا هذا ما ندفع لكم للقيام به"
حسناً ،أنا سعيد بتلقي املال لتجنب الكوارث.
ومبجرد أن تتمكن التكنولوجيا من مساعدتنا،
سنكون قادرين على حتقيق نتائج أفضل .لقد قامت
صناعة الطيران بهذه القفزة مسبقاً ،حيث يقوم
الطيارون بقيادة الطائرة فقط  -فهم ال يقومون
بإجراء جداول الرواتب ،أو احلسابات املتضاربة ،أو
حتى الصيانة اخملطط لها.

الكابنت زميانسكي :املسيرة املهنية
بدأ القبطان زميانسكي مسيرته البحرية في عام  1985كمسؤول على سطح ناقلة
الغاز والكيماويات ،وأصبح ربانا ً في عام  .1999وبعد عدة أدوار ،انضم إلى إنتر ماجنر Inter
 Managerكأمني عام في عام  .2010وتشمل مؤهالته العديدة شهادة في اإلشراف على
السفن من أكادميية لويدز ،وهو يحاضر في إدارة السفن ،وفي يوليو  2018حصل على
الدكتوراه الفخرية من جامعة سولنت سوثامبتون تقديرا ملساهمته في الصناعة
البحرية.

رسائل الـ+447984356573 :SMS
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الن�ضال
من �أجل
وظائف البحارة
الوطنيني
النقابات الهندية حتتج على التقاعس في
املالحة الساحلية

يشرح عبد الغني سيرانغ ،نائب األمني العام وأمني صندوق النقابة الوطنية للبحارة في الهند ( ،)NUSIملاذا حتتج النقابات على
حتركات احلكومة لفتح املالحة الساحلية.

تُعرف الهند بأنها بالد تقوم باإلمداد بالبحارة
وامتالك السفن ،ويعمل البحارة الهنود على كل
من سفن العلم الهندي وسفن األعالم األجنبية.
على سفن العلم الهندي ،يجب على مالكي
السفن أن يوظفوا فقط البحارة الهنود ،ويعمل
اآلالف بأجر مبوجب بنود االتفاق الهندي .ولكن،
اتخذت وزارة النقل البحري مؤخرا ً خطوات من
شأنها أن تهدد بشكل مباشر وظائف جميع
البحارة على منت سفن العلم الهندي.
حتى اآلن ،لم يُسمح إال لسفن العلم الهندي

نشرة بحارة الـ2019 ITF

الهندية العمل حتت أعالم أجنبية ،فإن آالف
بحمل البضائع احمللية .لكن احلكومة أزالت هذا
الشرط وأتاحت دخول سفن احلاويات وسفن املالحة الوظائف األخرى ستختفي.
الساحلية التي حتمل العلم األجنبي والطواقم
األجنبية .وميكن لهذا التراخي بالقوانني أن يشمل احتجت النقابة الوطنية للبحارة في الهند NUSI
والنقابة البحرية الهنديّة ( )MUIوالبحارة بشدة
ناقالت السفن وغيرها.
ضد هذا التراخي في املالحة الساحلية ،وهو ما
وهذا يعني أن سفن العلم األجنبي سوف تتنافس يضر بكامل شركات الشحن البحرية الهندية
مع مالك السفن الهنود في التجارة الساحلية .إذا والبحارة بشكل خاص.
حدث هذا ،سيفقد جميع البحارة الذين يعملون
وسنبذل قصارى جهدنا إللغاء هذا.
مبوجب بنود االتفاق الهندي وظائفهم .وبالفعل،
فقد العديد من البحارة الهنود وظائفهم لسفن
العلم األجنبي ،وإذا اختارت شركات الشحن
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يعتبر البحارة عنصرا ً حيويا ً مهما ً لصناعة بحرية مزدهرة ،تقود النمو االقتصادي
وتدعم استقالل وأمن البالد .وهذا يتم دعمه من قبل املالحة الساحلية – والتي
هي عبارة عن نظام حجز التجارة البحرية احمللية في البالد لبحارة البلد ذاته  -لكن
لألسف ،تتعرض املالحة الساحلية للخطر على نحو متزايد من قبل أصحاب السفن
الذين يسعون للربح على حساب وظائف ومهارات البحارة الوطنيني.
تشارك أربع نقابات مع نشرة البحارة جهودهم حلماية الوظائف الوطنية واجملتمعات
احمللية ووقف اإلغراق اجلماعي الذي يضعف معايير العمال.

النقابات في تشيلي تأمل في القضاء على
السياحية واملالحة الساحلية
ضريبة الرحالت
ّ
صرح خوان لويس فيالون جونز ،مفتش الـ ITFفي فالبارايسو ،تشيلي بأن نقابات البحارة تهدف إلى البناء على جناحها
البرملاني في احلد من املقترحات احلكومية لفتح املالحة الساحلية.

كانت نقابات البحارة واضحة بأننا لسنا ضد قيام ساحل تشيلي خالل مناقشته في مجلس
شركات نقل الركاب األجانب بالعمل في تشيلي .الشيوخ ،وهو اجمللس األعلى في البرملان.
بل نحن نطالب ببساطة بأنه بحال قيامهم
بيد أن األخبار السارة هي أن بعض التغييرات التي
بذلك :فعليهم أن يعملوا مبوجب التشريعات
التشيلية .وإال فإننا نخشى أن يخلق ذلك سابقة اقترحتها نقابات البحارة قد مت أخذها في احلسبان
من قبل أعضاء مجلس الشيوخ وهي اآلن مدرجة
إلتاحة املالحة والنقل الساحلي اخلاص بنا ،وهو
الشيء التي سنعارضه بكل الوسائل القانونية في االقتراح املعدل الذي سيذهب إلى اجمللس
األدنى.
املمكنة.
ولسوء احلظ ،جنح مشروع قانون احلكومة اخلاص
بفتح املالحة الساحلية لسفن الركاب حول
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يهدف مشروع القانون إلى أن يتم تطبيقه على
جميع السفن السياحية التي تتسع ألكثر من

 400راكب ،وعلى بعض السفن التي تتسع ألقل
من  400راكب.
ونحن نتوقع أنه مبجرد وصوله إلى اجمللس األدنى،
ميكن للـ ITFونقابات البحارة أن يضغطوا بنجاح
ومينعوا املوافقة على االقتراح  -ألن أي تغييرات
يتم إجراؤها عليه ستتطلب مزيدا ً من التدقيق
من قبل مجلس الشيوخ ،وبنا ًء على التجارب
السابقة ،فإن هذا سيؤدي إلى "املماطلة" مبشروع
القانون إلى األبد.
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تقويض املالحة الساحلية في استراليا
يصف دين سامرز ،منسق الـ ITFفي أستراليا ،كيف يتم تقويض تشريعات املالحة الساحلية في البالد واستغالل الطاقم
األجنبي
تندرج املالحة الساحلية في التشريعات اإلسترالية حالة من اإلحباط بسبب السرية والتالعب الذي
يحيط بذلك.
حتت قانون الشحن الساحلي .لكنها تقوض
بشكل كبير من قبل األحكام التي تشجع الشحن
يوجد حاليا أقل من  10سفن إسترالية مسجلة،
البحري األجنبي على السفن التي ترفع العلم
الوطني وحتمل طاقم وطني .وتعمل بعض السفن على الرغم من أن أعضاء النقابة البحرية في
األجنبية على الساحل اإلسترالي لسنوات عديدة .استراليا ( )MUAيعملون في مجاالت أخرى ،مثل
الصناعة البحرية اخلارجية وعلى القاطرات.
ينظم القانون التجارة الساحلية مبنح تراخيص
إن أحد الشروط التي تندرج حتت إطار نظام
للسفن املرخص لها بنقل الركاب أو البضائع
الترخيص املؤقت تتمثل بأن يتم الدفع للبحارة
بني املوانئ في إستراليا .يسمح نظام التراخيص
الدوليني الذين يحلون محل العمال اإلستراليني
بإصدار التراخيص املؤقتة للوكالء واملشغلني
بأجور ضمن معدالت املنح الصناعية القدمية ،الذي
واملستأجرين .إن طلبات احلصول على التراخيص
مشوبة بعيوب عميقة وتعيش النقابات البحرية تدعي احلكومة أنه معدل صافي آمن .هذا أقل

بكثير مما يكسبه البحارة اإلستراليون ولكنه أكثر
من معدل الـ.ITF
كما يجب على الطاقم الدولي أن يحصل على
مكافأة – مكافأة الفرق بني أجر بلدهم ومعدل
نسبة الصناعة ( - )SIAلتلك األيام التي يحملون
فيها البضائع احمللية اإلسترالية .تنطبق هذه
الدفعة اخملصصة للمالحة الساحلية فقط على
رحالتها الثالثة والالحقة خالل عام واحد.
ال يخضع هذا الشرط لرقابة نشطة ،ويرفض
العديد من املالكني دفع األجور اإلضافية قبل قيام
أفراد الطاقم بتقدمي شكوى.

تواجه النقابات األمريكية تهديدات متزايدة
جتاه املالحة الساحلية

لقد كان عاما ً آخرا ً من العمل املكثف لتعزيز وحماية قوانني املالحة الساحلية في الواليات املتحدة كما صرح ديفيد هايندل،
أمني السر في النقابة الدولية للبحارة في أمريكا الشمالية
من مذكرة كبيرة هذا العام ،أطلقت مجموعة
للناقالت (على الرغم من أنها ستستخدم في
مكافحة املالحة الساحلية املمولة بشكل كبير شحنات التصدير) .كذلك ،مت إطالق ناقالت جديدة،
(معهد كاتو) ما هو متوقع أن تكون حملة متتد
سفن حاويات ،وسفن جتميع حاويات  /دحرجة ممتدة
على مدى سنوات ضد قانون جونز ،الذي حمى أمننا من ساحات الواليات املتحدة أو قيد اإلنشاء حاليا ُ
القومي و االقتصادي ،ملدة قرن تقريبا.
للسوق احمللية.
هذا باإلضافة إلى االعتداءات املضللة املعتادة على كما تلقينا وأطلقنا دراسة رئيسية من قبل املؤمتر
قانون جونز من قبل مؤسسات الفكر واألفراد الذين العاملي حلقوق البحارة ،حول القوانني العاملية
هم إما أعداء الشحن األمريكي أو الذين ال يعرفون للمالحة الساحلية.
احلقائق ببساطة.
يقوم أيضا ُ حتالف الشراكة البحرية األمريكية
على الرغم من هذه الهجمات ،فإن العديد من
( - )AMPالذي يضم نقابات الـ ITFكأعضاء  -بعمل
نقابات الـ ITFتواصل بنجاح الدفاع عن قانون جونز ،رائع للدفاع عن قوانني املالحة الساحلية ،خاصة
مع مسؤولي اإلدارة ،وأعضاء الكونغرس والعديد
في اجلهود املستمرة لنشر احلقائق حول الفوائد
من القادة العسكريني رفيعي املستوى الذين
التي يوفرها قانون جونز لالقتصاد األمريكي واألمن
يدعمون البحرية التجارية األمريكية .لقد شهدنا القومي.
العديد من النتائج اإليجابية في عام  ،2018مبا
في ذلك التشريع املوالي للبحرية الذي مت إدخاله
في الكونغرس والذي من شأنه دعم البناء احمللي

استطالع يكشف عن الصورة العاملية للمالحة الساحلية
كشف تقرير غير مسبوق صدر في سبتمبر  2018عن طبيعة ومدى قوانني املالحة الساحلية حول العالم وقدم أول حتليل مستقل
منذ عام  .1992وكشف أ ّن  91دولة والتي متثل  % 80من الدول البحرية الساحلية التابعة لألمم املتحدة لديها قوانني خاصة باملالحة
الساحلية تقيد النشاط البحري األجنبي في تداوالتهم الساحلية احمللية .قام االحتاد الدولي لعمال النقل ( )ITFبتكليف القيام
بالتقرير الذي أعده "حقوق البحارة عاملياً" ( )SRIوالذي استغرق أكثر من عامني لتجميعه .والذي سوف يساعد في تطوير سياسة
املالحة الساحلية.
ميكنك حتميل قوانني املالحة الساحلية في العالم من .http://bit.ly/2RlhhUm
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بند جديد من اتفاقية التفاوض اجلماعي
يحمي البحارة من التربيط.

يتعرض البحارة للخطر عندما يطالبهم مالكو السفن بالقيام بالتربيط وهو العمل الذي يتوجب على عمال الرصيف القيام
به .لقد أوضح بند عمال الرصيف املنقح الذي مت التفاوض بشأنه في اتفاقية التفاوض اجلماعية الـ ( )CBAوالتي وافق عليها
الـ  ITFترتيبات العمل ،مثلما أوضح بيتر الهاي ،املنسق الوطني للـ ITFفي كندا.

في غالبية املوانئ ،يقر عمال الرصيف أن التربيط تسمح العديد من دول العلم بوضع مستويات
هو ضمن اختصاصهم .لكن بعض مالكي السفن مراقبة غير واقعية على منت السفن ،مما يعني أن
يدفعون البحارة إلى القيام بالتربيط باإلضافة
تتمة الطواقم الصغيرة غالبا ً ما تكون متعبة
لواجباتهم االعتيادية .تشعر شركات التأمني
أثناء وقوفها على اجلسر أو في غرفة احملرك.
البحري ووكاالت املوانئ احلكومية بقلق متزايد
وتتمثل املهمة الرئيسية للطاقم في املالحة
بشأن قيام أفراد الطاقم بالتربيط والفك أثناء
اآلمنة وصيانة السفينة .يؤدي اإلرهاق بالفعل
اإلبحار.
إلى االصطدامات واجلروح ،وإلى سحق األطراف
والسقطات املميتة .ال ينبغي أن تضاف وظيفة
طاقم يعاني من اإلجهاد
إن موقف الـ ITFواضح في هذا اجلدال :التربيط هو التربيط إلى وظائف
ٍ
عمل عمال الرصيف.
مسبقاً.

توفر أعداد كافية من عمال الرصيف املؤهلني،
يجوز لطاقم السفينة القيام بالعمل شريطة أن
يكون هناك اتفاق مسبق من نقابة عمال الرصيف
املنتسبة للـ ITFونقابة الـ ITFاملعنية؛ وشريطة
أن يتطوع البحارة للقيام بهذه الواجبات؛ وأن
يكون هؤالء البحارة مؤهلني بشكل كاف للقيام
بهذا العمل .لغرض هذه الفقرة ،ميكن أن تشمل
"خدمات تدبير ونقل البضائع" على سبيل املثال
ال احلصر إلى :التحميل والتفريغ والتربيط وفك
التربيط والتحقق والتلقي" .

يؤدي الضغط االقتصادي للخطوط الزمنية
لتوضيح املوقف بأن التربيط هو ضمن عمل عمال لعقود من الزمن ،ناضل عمال الرصيف لتحسني
ظروف البحارة .وقد حان الوقت اآلن للعمل معا ً
الضيقة للطلب من الطاقم غالبا أال يقوموا
الرصيف ،يقول البند املعدل باتفاقية التفاوض
بالتربيط في البحر خالل الظروف العاصفة حتى اجلماعي للـ:ITF
على االعتراف بأن البحارة يجب أال يقوموا بأعمال
ميكن التعامل مع السفينة فور وصولها .وهذا غير
عمال الرصيف .التضامن يعني أننا يجب أن نبقي
آمن للبحارة.
"بضمان عدم قيام أي من البحارة أو أي شخص آخر بعضنا البعض آمنني.
على منت السفينة سواء كان يعمل في وظيفة
تتأثر احلاويات التي ال يتم تأمينها بشكل صحيح دائمة أو مؤقتة من قبل الشركة بتنفيذ خدمات إذا كانت لديكم مخاوف بشأن سالمتكم ،يرجى
بظروف البحر والرياح .مما قد يتسبب مبا يُعرف
تدبير و نقل البضائع في ميناء أو في محطة أو
االتصال مبفتش الـ ITFأو االتصال بنا عبر البريد
باسم "انهيار التكدس" ،حيث تتكسر أركان
اإللكتروني على .dockers@itf.org.uk
على منت سفينة ،حيث يعمل عمال الرصيف،
احلاويات الضعيفة وتتسبب في انهيار اجملموعة
والذين هم أعضاء في نقابة منتسبة للـ ،ITFالذين
بالكامل.
يقومون بتوفير تدبير ونقل البضائع .في حالة عدم
رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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صيادو السمك

الـ ITFيحاكم
احلكومة اإليرلندية

يقدم كبير املساعدين القانونيني في الـ ،ITFجوني وارجن ،معلومات حديثة عن الصراع
القانوني املستمر من أجل حقوق صيادي السمك املهاجرين في إيرلندا
يأمل الـ ITFفي احلصول على أمر قضائي مؤقت
مينع تشغيل مخطط التصاريح.

وقد قام كني فليمينغ ،منسق الـ ITFفي اململكة
يواصل الـ ITFصراعه من أجل حقوق صيادي
السمك املهاجرين في إيرلندا عن طريق محاكمة املتحدة وإيرلندا ،بجمع األدلة على االنتهاكات في
صناعة الصيد ملدة  10سنوات ،وقد أدى عمله إلى
الدولة اإليرلندية.
حتديد أكثر من  15ضحية محتملة لالجتار بالبشر .الهدف النهائي من هذا اإلجراء هو تعليق البرنامج
بشكل دائم وتسليط الضوء على تقاعس الدولة
بعد اكتشاف العديد من حاالت اإلساءة املشتبه
في مايو عام  ،2018أرسل الـ ITFإخطارا ً رسميا ً إلى اإليرلندية فيما يتعلق باحلاالت العديدة النتهاكات
بها واالجتار بالبشر في مجال الصيد في ايرلندا،
وزير العدل واملساواة يشير إلى نية البدء بإجراءات حقوق اإلنسان املشتبه بها في مجال الصيد في
توصل الـ ITFإلى استنتاج مفاده أن اخملطط
احلالي املستخدم إلصدار تصاريح لصيادي السمك احملكمة .فشل الوزير في الرد بشكل موضوعي وقرر إيرلندا.
املهاجرين للسماح لهم بالعمل في إيرلندا يقوم الـ ITFاملضي قدما ً باإلجراءات القانونية .بعد عدد
بتسهيل املشكلة وأن العديد من هيئات الدولة قد من التأخيرات ،كان من املقرر عقد جلسة استماع
للقضية في أواخر نوفمبر .في جلسة االستماع،
فشلت في التزامها بضبط النظام.
ّ

نشرة بحارة الـ2019 ITF
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أول نقابة تعطي األمل للصيادين التايالنديني

يشيد جوني هانسن ،رئيس قسم مصائد األسماك في الـ ،ITFبإطالق أول نقابة متثّل الصيادين في تايالند ،الذين يعانون من
أبشع اإلساءات في الصناعة العاملية.
إن االستخدام واسع االنتشار للعمالة املتاجر بها ،بعد  12شهرًا من التنظيم في املوانئ عبر تايالند،
والعمالة من العبيد ،وعمالة السخرة في صناعة أطلق الـ ITFفي مايو  2018شبكة حقوق الصيادين
يعد إنشاء  FRNخطوة كبيرة إلى األمام من أجل
صيد األسماك التايلندية ،إضاف ًة لظروف العمل
( )FRNبشكل رسمي ،وهي نقابة مستقلة
حقوق الصيادين في صناعة صيد األسماك في
اخلطرة ،وساعات العمل الطويلة ،ونقص احلماية ودميقراطية للصيادين ،والتي ستقوم بحملة
تايالند ،وعلى املستوى اإلقليمي في آسيا.
القانونية للصيادين ،قد مت توثيقه بشكل جيد
لتحسني األجور وظروف العمل وحقوق العمل
ويعتبر كمصدر إدانة دولية في السنوات األخيرة .جلميع الصيادين في صناعة الصيد التايالندية.
ال يتم منح احلقوق ،بل يتم أخذها ،وعندما يتعلق
وقد ردت احلكومة التايلندية على التدقيق العاملي حظيت الشبكة بتأييد واسع النطاق عبر احلركة األمر بالدفاع عن الصيادين وحتسني ظروف العمل،
فإن أفضل طريقة للمضي قدما ً هي قيام الصيادين
من خالل إعادة النظر في أطر املراقبة والتفتيش
النقابية العمالية العاملية ،ابتدا ًء باالحتادات
بتمثيل أنفسهم ،والتنظيم والدفاع عن أنفسهم.
اخلاصة بالصناعة وتعزيز القانون الوطني ،مبا في
النقابية ،ومراكز النقابات الوطنية والنقابات
ذلك زيادة العقوبات على انتهاك حقوق الصيادين .البحرية ،وانتها ًء بالنقابات في تايالند.
سوف يستمر الـ FRNفي تدريب مئات الصيادين
لكن غالبية الصيادين في تايالند ما زالوا عرضة
على إجراء اإلسعافات األولية واإلجراءات في
وحضر اإلطالق في سونغكال في تايلند القادة
لإلساءة واالستغالل.
النقابيني من كلٍّ من  KPIفي إندونيسيا ،ومجمع حالة حصول اإلصابات ،والضغط على احلكومة
التايالندية للتصديق على اتفاقية  188بشأن
لقد كان الـ ITFحازما ً بأن ّه من دون حقوق قابلة
 IFOMSفي ميامنار ،وكونغرس العمل الكمبودي؛
للتنفيذ في مكان العمل وبغياب القوة التي تأتي واملنظمات غير الربحية مبا في ذلك منظمة العمل العمل في الصيد ،والعمل مع  Thai Unionعلى
من التمثيل من قبل نقابة ،سوف تستمر انتهاكات الدولية ( ،ILO)، ACTRAVمركز التضامن ،هيومن إطالق مدونة قواعد السلوك اخلاصة بسفنهم.
حقوق العمال وسوء معاملة الصيادين.
رايتس ووتش وستيال ماريس ()Stella Maris؛ وأكبر
معالج للمأكوالت البحرية في تايالند ،ثاي يونيون
(.)Thai Union

“حتى اآلن ،لم يكن هناك نقابة دميقراطية في صناعة صيد األسماك التايالندية .لذا سيكون
وجود صيادين منظمني على طاولة املشاركني في احلوار االجتماعي واتفاقيات التفاوض أمرا ً
هاماً .إن إحضار الصيادين إلى الطاولة للنقاش حول ما يريدونه واجلدال بشأن كيفية حتقيقه هو
ّ
أمر مهم حقاً ،ولم يكن للصيد التايلندي أي ممثل حقيقي قبل تأسيس نقابة ”.FRN
جيسون جود ،كبير املوظفني الفنيني ومدير البرامج ،املسؤول عن مكافحة أشكال العمل غير املقبولة في صناعة صيد األسماك واملأكوالت
البحرية التايالندية ،واملكتب القطري ملنظمة العمل الدولية في تايالند وكمبوديا وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية

بإمكانكم متابعة تقدم شبكة حقوق الصيادين على الرابط
www.justiceforfishers.org
رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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صندوق
بحارة الـITF

الرئيسة اجلديدة
لصندوق بحارة الـITF
تطمح لدعم البحارة
بشكل أفضل
تلتقي نشرة البحارة مع كاتي
هيجينبوتوم ،الرئيسة اجلديدة
لصندوق بحارة الـ ، ITFوتستمع
خلططها حول العمل بطرق جديدة
لدعم رفاهية البحارة بشكل أفضل.
والدي توفي مؤخرا لذا فاتني التحدث معه عن
ذلك.

الشراكات واملشاريع لتعزيز أهدافنا.

نود أن نوسع عملنا مع النقابات األعضاء في
العمل في البحر يعني أن تكون خارج نطاق
الـ  - ITFال سيما تلك القادمة من دول توريد
السلطات القضائية العادية وتدابير احلماية ،وهذا العمالة ودول املوانئ ذات البنية التحتية احملدودة -
أمر جيد إذا كان لديك صاحب عمل مسؤول ،حيث من خالل البرامج التي تعزز رفاه البحارة وعائالتهم.
أنه البد من احترام البحارة ومتكينهم ملواجهة
ومن العناصر املهمة في هذا اخلصوص هو تطوير
احلاالت املتواترة من سوء املعاملة واالستغالل
عالقات أقوى مع اجلهات الفاعلة في الصناعة
ت العمل في منصبك اجلديد في يوليو
التي تتطلب تدخل الـ .ITFكوني رئيسة الصندوق املؤثرة مثل مالك السفن ،ونوادي التأمني واحلماية
لقد بدأ ِ
من عام  .2018هال ّ أخبرتنا عن خلفيتك وما الذي مينحني الفرصة املثالية ليكون لي تأثير أكبر على  P&Iومشغلي محطات الشبكات العاملية.
قادك إلى صندوق البحارة
حياة البحارة.
كما نرغب أيضا ً في دعم القادة النقابيني اجلدد
لقد قمت بدراسة الروسية والفرنسية منذ فترة ما هي التغييرات التي تريدين القيام فيما يتعلق والشباب مببادرات الرفاه اخلاصة بهم ،وسنواصل
طويلة ،وعملت في مجال النشر ثم حصلت على بالطريقة التي يعمل بها الصندوق؟
متويل املنح الدراسية للجامعة البحرية العاملية
درجة املاجستير في السياسة واالقتصاد قبل أن
( )World Maritime Universityومعهد القانون
انضم إلى قسم البحارة في الـ ITFعام .2005
يهدف الصندوق ألن يكون رائدا ً في تعزيز وحتسني البحري الدولي (.)Maritime Law Institute
رفاهية البحارة في جميع أنحاء العالم .نحن
كنت مهتم ًة بالصعوبات التي تواجه العمال
نتطلع إلى االجتاهات البحرية والتحوالت اجلغرافية كيف سيبدو هذا على أرض الواقع؟
املهاجرين والتي قادتني بشكل غير مباشر إلى
لضمان زيادة تأثيرنا واستكمال عمل الـ.ITF
املالحة البحرية ،والتي كانت أيضا ذات ارتباط
خاص باملنزل بالنسبة لي مبا أن والدي كان بحارا ً
نحن نركز على العمل في ثالثة مجاالت ذات أولوية:
تشمل مناطق االهتمام لدينا منها الصني ،غرب
وصول البحارة إلى االتصاالت ،والصحة املهنية
في اخلمسينات والستينات .كان من الرائع احلصول إفريقيا ،الشرق األوسط ،وأمريكا اجلنوبية ،حيث
على وظيفة مع الـ ITFإال أنه أمر محزن أيضا ً ألن نعتقد أن هناك املزيد الذي ميكننا القيام به لتطوير والرفاه ،ودعم أسر البحارة.

نشرة بحارة الـ2019 ITF

صندوق
بحارة الـITF
ال يزال الوصول إلى اإلنترنت هو الشاغل الرئيسي
للبحارة ومع توسع التكنولوجيا الرقمية ،تصبح
هذه القضية قضية "حقوق رقمية" .سوف يقوم
الصندوق بالتكليف بالبحوث ،واالستمرار في
متويل املشاريع التي تسهل الوصول إلى الشبكة
الالسلكية في املوانئ ،وتشجيع أفضل املمارسات
على مدى الصناعة.

أحد األمثلة على ذلك هو مشروع فيليكا Filika
(قارب النجاة) في تركيا ،وهي مبادرة من نقابة
البحارة التركية وقسم علم النفس في جامعة
صباح الدين زعيم في اسطنبول .أظهر البحث
األولي أن أحد القضايا الرئيسية هي التوترات التي
تصيب احلياة األسرية بسبب غياب الوالد في كثير
من األحيان .يحتوي املشروع على عنصر عملي
يتضمن العمل مع األخصائيني االجتماعيني لدعم
زوجات البحارة واألطفال احملتاجني.
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إيجاد طريقة لتوفير اخلدمات داخل امليناء.

في مؤمتر جمعية وزارات البحرية األمريكية
الشمالية ( )NAMMAفي بالتيمور في أغسطس
ّ
من عام  ،2018كان من املثير لإلعجاب أن نرى تفاني
العمال املتطوعني الذين يقدمون كميات هائلة
من الوقت والطاقة جلعل البحارة األجانب يشعرون
بالترحيب في موانئ قد تبدو لهم خالي ًة من احلياة،
إن طبيعة بيئة عمل البحارة التي تتضمن البقاء
بل وذات طابع عدائي أيضاُ .يدعم الصندوق العديد
لفترات طويلة بعيدا ً عن املنزل ،وفي بيئة محصورة،
من هذه املنظمات من خالل تقدمي منح للمركبات
باإلضافة للعقود الطويلة ،وأمناط املناوبات التي
ما أبرز األحداث التي حصلت خالل األشهر
ولزوار السفن باإلضافة لصيانة املراكز واملعدات.
حتفز اإلجهاد  -ميكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر
القليلة األولى في عملك؟
أثناء وجودنا هناك قمنا بزيارة مركزين محليني
النفسي .يريد الصندوق أن يساهم في فهم أفضل
للبحارة وقدمنا للقسيسة ماري ديفيسون ،مديرة
البحارة والنقابات ومنظمات
لعوامل اخلطر و تقدمي املزيد من الدعم للبحارة
وقسيسة مركز بحارة بالتيمور الدولي ،ملصق
لقد كانت مقابلة ّ
وعائالتهم.
الرفاه في جميع أنحاء العالم ،ملناقشة كيف ميكن الثقة للحافلة الصغيرة التي قمنا بتمويلها
أن يكون للصندوق أكبر تأثير ،أمرا ً محفزا ً ومكافئا ً مؤخراً.
ميكن أن يؤثر الغياب الطويل عن املنزل على
للغاية.
أيضا .وتعتزم الشركة
ديناميكيات عائلة البحارة ً
كانت زيارتي األولى إلى ميناء اجلزائر في يوليو
توسيع دعمها للمبادرات التي تقودها النقابات
لتقدمي خدمات معززة ألسر البحارة ،مثل الوصول للنقاش مع النقابات وسلطات املوانئ هناك حول
كيفية قيام الصندوق بدعم توفير مرافق الرفاه .ال
إلى املشورة واملشورة املالية وتدريب األطفال
يستطيع البحارة الذهاب إلى الشاطئ في اجلزائر
والتعليم بشأن اإلدارة املالية.
بسبب اخملاوف األمنية لذا من املهم بشكل خاص

املشاركون في مشروع فيليكا

حجيرات االتصاالت احملمولة
كشفت الدراسات االستقصائية التي أجراها الصندوق وغيره من منظمات التمويل والضمان
البحري أن الوصول إلى اتصال موثوق باإلنترنت هو مصدر قلق رئيسي لدى البحارة.
وردا ً على ذلك ،قام الصندوق بتحويل خمس صناديق حاويات من سعة الـ  20قدما ً إلى "حجيرات
اتصال" محمولة لتزويد البحارة بوصول إلى الشبكة الالسلكية وتأمني األجهزة اللوحية
ومساحة لالسترخاء .وتتميز هذه األجهزة بأنها تعمل بالطاقة املستمدة من األلواح الشمسية،
أي أنها فعالة من حيث الطاقة وقابلة للعمل في املناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية القائمة.
ITF Congress delegates try out new pod

وفي وقت كتابة هذا التقرير ،مت تخصيص أول حجيرتني جلاكرتا ،إندونيسيا وجزيرة تني كان،
نيجيريا ،أما األجهزة املتبقية فينبغي أن تكون قريبا ً في السنغال وكولومبيا والبرازيل.

يعتبر صندوق بحارة الـ ITFالذراع اخليرية للـ – ITFميكنكم معرفة املزيد على
www.seafarerstrust.org
رسائل الـ+447984356573 :SMS

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

تطبيقات الـ ITFاجملانية:
تطبيقات البحارة والرفاهية من الـITF
تطبيقات البحارة
•
•
•
•

تعرف على املزيد عن سفينتك
تعلم ماذا ميكن أن تقدمه لك النقابة
اكتشف أين حتصل على املساعدة في األزمات
اتصل مع الـITF

تطبيقات الرفاهية

هل أنت قلق بشأن مرض نقص املناعة  ،HIV/AIDSواألمراض املنقولة
جنسيا  ،STIsوالسل  ،TBواملالريا ،وفايروس زيكا أو التوتر؟

تعرف على آخر املعلومات والنصائح:
• األعراض
• وسيلة االنتقال
• العالج
• الوقاية
• املفاهيم اخلاطئة حول املرض

كلها تُقدم مجانا على األجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد و  .iOSقم
فقط بتنزيلها من خالل التطبيق  app storeأو من خالل املوقع
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

طرق أخرى تبقيك على اطالع على احلياة في البحر:

•
•

تابع وقل كلمتك باستخدام  #itfseafarersعلى تويتر
تابع أخبار الـ ITFواألخبار النقابية عبر تويتر  @ ITFglobalunionوعلى املوقع االلكتروني

www.facebook.com/ITFseafarerssupport

التربيط في املوانئ عمل يختص بعمال الرصيف
هل يطلب منك أن تقوم بالتربيط وتأمني احلاويات على السفن الراسية؟

إذا كان يطلب منك القيام بعملية التربيط والفك في املوانئ بدون إذن
خطي من نقابة عمال الرصيف احمللية فقد يكون هذا خرقا ترتكبه شركتك
إلحدى االتفاقيات اجلماعية للـ . ITFقم بإعالمنا بحصول ذلك عن طريق
مخاطبتنا عبر البريد اإللكتروني وتزويدنا بتفاصيل ما حدث واسم الباخرة
واملوقعReclaimlashing@itf.org.uk :
وسوف تبقى هذه املعلومات سرية ولن يتم إعالم صاحب العمل.
حافظ على سالمتك وساعد إخوتك وأخواتك على األرصفة برفض القيام
بالفك والتربيط في املوانئ على السفن التي تغطيها اتفاقيات الـ.ITF

