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اإلحتاد الدولي لعمال النقل ( )ITFهو احتاد نقابات دولي لنقابات النقل ،وميثل ما يقارب من  18.5مليون عامل نقل من  670نقابة في ما يقارب 150
دولة ،ويضم مبا في ذلك ما يقارب من  910,000بحار .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 143 ITFمفتش ومسؤول اتصال يعملون
في املوانئ حول العالم.
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صدر هذا العدد في عام  2020من قبل االتحاد الدولي لعمال النقل ( 60/49, Borough Road, London SE1 1DR ،)ITFالمملكة المتحدة
وتتوفر نسخ من نشرة البحارة باللغات (اإلنجليزية والعربية والبورمية واأللمانية والصينية واأللمانية واإلندونيسية واليابانية 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 اإللكترونية ❘ www.itfseafarers.org :البريد اإللكتروني ❘ mail@itf.org.uk :هاتف ❘ +44 (20) 7403 2733:فاكس+44 (20) 7357 7871 :
النسخة العربية :ترجمة :عبد اهلل عصام ،تصميم :خلف بعالوي ،مراجعة :بالل ملكاوي

ترحيب
نرحب بكم في نشرة البحارة ،وهي المجلة التي تساعد مجتمع البحارة ،والصيادين
وعمال الرصيف من أجل أن تكونوا أكثر وعيا ً بحقوقكم العمالية ولمعرفة من أين
يمكنكم طلب المساعدة عندما تكونون في مأزق.
نعرض هنا القانون الدولي التاريخي الجديد بشأن العنف والتحرش في العمل ،والذي يجب أن يجعل
بيئة العمل أكثر أمانًا وأقل إجهادًا لجميع عمال النقل البحري.
قصة الغالف هي حول حملة الـ ITFالتي تستهدف مالك السفينة األلمانية بلومنتال ،وهو
مستغل لحقوق البحارة بشكل متكرر ،وكيف ساعدنا استخدام وسائل التواصل االجتماعي في
إظهار ونشر إجراءاتنا ضد الشركة.
نحن ننظر إلى المخاطر التي يواجهها البحارة من كونهم كبش فداء في التحقيقات الجنائية عندما تكون سفينتك مشتركة
في حادث أو يتم اكتشاف مواد مهربة على متن السفينة .نود أن نشارككم التجربة المروعة التي مر بها الكابتن األوكراني جينادي
جافريلوف ونقدم النصيحة فيما يجب عليكم فعله إذا واجهتكم تهما ً جنائية.
في موضوع الحياة في البحر نبرز النجاحات التي حققها مفتشونا ونقاباتنا وغيرهم في الفوز بظروف محسنة على متن السفن
واستعادتهم لألجور المستحقة ومساعدتهم للبحارة المهجورين.
يسرني أن أعرفكم بالمفتشين الجدد لدينا وأخبركم عن شبكات االتصال اإلقليمية التي تتوسع لدينا ،والتي تعزز من قدرتنا على
الوصول إلى موانئ جديدة والتعامل مع المكالمات المتزايدة التي تطلب المساعدة .وهناك بعض األخبار الجيدة في منطقتنا في
العالم العربي وإيران.
الخطر الكبير المتمثل بتدهور الصحة العقلية للبحارة تجدونه على صفحات الصحة والرفاهية وصندوق رعاية بحارة الـ ،ITFإلى
جانب الجهود التي يبذلها الـ ITFوالنقابات إلحداث التغيير في الصناعة.
في هذا العدد نجري مقابلة مع لينا ديرينج من نقابة البحارة النرويجية ،وهي أحدى الطلبة المتدربين لتشاركنا تجربتها في أول مرة
تعمل فيها على متن السفينة.
تعرفوا على كيفية تجنب عمليات االحتيال في التوظيف واحصلوا على المشورة الصحيحة التي تتعلق بالعقود ضمن دليلنا القابل
أيضا كيفية االتصال بمفتشي الـ.ITF
للسحب والمكون من ثماني صفحات ،والذي يوضح ً
أنتم أقوياء بانضمامكم إلى اتحاد الـ .ITFأرجوكم انضموا إلينا.
ستيفن كوتون
األمين العام للـITF
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حملة
الـFOC

حملة الـ ITFألعالم املواءمة  FOCباألرقام ()2019
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)

دوالر أمريكي

38,605,741
عدد التفتيشات 9,798

بوجود مشاكل 7,662

أهم خمس مشاكل حسب النوع
وجدت خالل تفتيشات الـITF
(حتى صدور هذه النشرة)

دون وجود مشاكل 2,136

السفن والبحارة الذين
تشملهم اتفاقيات الـITF
(حتى صدور هذه النشرة)

311,489

إجمالي عدد
البحارة املغطني

اتفاقية 3,001
أجور مستحقة 1,611
خرق للعقد 1,296

عدم اإللتزام باملعايير الدولية 1,253
طبية 307
نشرة بحارة الـ2020 ITF

12,818

مجموع عدد
االتفاقيات
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عودة طاقم السفينة قسوة
إىل أوطانهم بعد محنة
استمرت  13شهراً
“

”

يقول محمد الرشيدي ،مفتش الـ ITFومنسق
شبكة االتصال بالعالم العربي وإيران ،إن إعادة
أفراد طاقم السفينة قسوة إلى أوطانهم بعد
أن تقطعت بهم السبل ملدة  13شهرا ً هي آخر
التطورات في واحدة من أسوأ حاالت هجر البحارة
التي شاهدها.

“نحن عائدون إلى الوطن بعد 13
شهرًا .بفضل الـ ITFوالشكر اخلاص
حملمد الرشيدي والكابنت ماجد
(مسؤول اتصال الـ ITFفي ميناء
صفاقس) على مساعدتهم لنا .نحن
عائدون إلى الوطن ومعنا أجورنا .شكرا
جزيال”.
بحارة قسوة قبل عودتهم إلى الوطن

بعد هجر البحارة في ميناء صفاقس في تونس وتركهم بدون أجر أو طعام أو
وقود ،متكن الطاقم املوجود على منت السفينة أخيرًا من العودة إلى أوطانهم
في  31مايو .2019
لقد عاد كل من البحارة اإلثني عشر  -وهم من الهند ،وبنجالديش،
وباكستان ،وميامنار  -إلى أوطانهم محملني بآالف الدوالرات التي هي عبارة عن
أجورهم املستحقة وغير املدفوعة ملدة ثمانية أشهر ،والتي بلغ مجموعها
أمريكيا.
130,952دوالرًا
ً
أصبحت اإلعادة إلى الوطن ممكنة فقط بسبب التعاون والدعم الذي ملسناه
خالل تلك األشهر الصعبة الطويلة من االحتاد العام التونسي للشغل UGTT
املنتسب للـ ITFومن الهيئة االحتادية للنقل بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
خالل السنوات الثالث املاضية ،كان هذا الطاقم هو الطاقم الثالث
الذي تواجد على منت الناقلة التي ترفع العلم اإلماراتي والتي قام الـITF
مبساعدتهم وإعادتهم بنجاح إلى وطنهم بعد أن مت هجرهم في البحر من
قبل شركة ألكو خلدمات الشحن .في الوقت الذي عانى فيه هذا الطاقم
وعائالتهم ،كانت شركة ألكو خلدمات الشحن تتصرف بدون رادع.
ممارسات شركة ألكو خلدمات الشحن ليس لها مكان في الصناعة البحرية
احلديثة .ال ينبغي على أي بحار أن يخوض مثل هذه التجارب الرهيبة .هجر
البحارة هو سرطان بالنسبة للصناعة البحرية التي يجب على جميع اجلهات
الفاعلة في الصناعة أن يعملوا معا ً للقضاء عليه.

seafsupport@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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احلياة في البحر

الـ ITFيستهدف
بلومنتال بسبب
استغاللها
املستمر للبحارة
جون ام كي بلومنتال من
هامبورغ هي شركة أملانية قدمية
وتقليدية .ولكن من احملزن ،كما
يقول سفني هيم ،وهو مفتش
الـ  ،ITFأن هذه الشركة مشهورة
أيضا ً بتقاليد أخرى ،وهي أنها
معادية للنقابات وتعامل البحارة
مثل العبيد .وهو هنا يكشف
عن حملة الـ ،ITFالتي يقودها
بنفسه ضد هذه الشركة التي
تعتدي باستمرار على حقوق
العمال
لدى بلومنتال  30سفينة من سفن أعالم املواءمة
( FOC) - 19سفينة منها حتمل علم ليبيريا
و 11حتمل علم جزر كاميان .وعادةً ما حتتوي عقود
التأجير في الشركة على بنود حتظر فيها اتفاقيات
املفاوضة اجلماعية وغال ًبا ما حتتوي على بنود متنع
املستأجرين من استخدام سفن الشركة في
املوانئ والبلدان التي يتواجد فيها الـ ITFبشكل
قوي.

الشاطئ.
ومع تطور احلملة ،اكتشفنا دليال ً دامغًا على أن
سوء املعاملة وتخويف البحارة كان ممنهجا ً عبر
أسطول بلومنتال العاملي.

 حيث ميكن أن يؤدي الفشل في أي منهما إلىحوادث خطيرة .مت احتجاز سفينة ليتا من قبل
سلطة امليناء ولم يفرج عنها إال بعد ثمانية أيام.
ومع ذلك ،فقد وجد فحص املتابعة الذي جرى في
 23أغسطس في أنتويرب ،بلجيكا تسعة أوجه
قصور متبقية.

خذ على سبيل املثال سفينة ليتا التي ترفع علم
ليبيريا .في مايو  ،2019بينما كانت السفينة
شهدت احلملة قيام مفتشي الـ ITFوجهات
ترسوا بالقرب من املياه البرازيلية ،اتصل طاقمها االتصال بفحص ومراجعة أسطول الشركة في
بالـ ITFوأبلغوا عن إجبارهم على جمع مياه
املوانئ في جميع أنحاء العالم لضمان رفاهية
عندما يكون مفتشو الـ ITFعلى وشك الصعود
إلى سفن الشركة ،تطلب بلومنتال من طاقمها األمطار بواسطة األقمشة املشمعة من أجل توفير أطقمها .لقد حتققوا من أن يتم دفع أجور األطقم
التوقيع على إقرارات توضح مدى سعادتهم وأنهم إمدادات كافية من املياه على السفينة.
بشكل صحيح ،وتغذيتهم بشكل كاف واحلفاظ
على جميع حقوقهم .إن حماية حقوق البحارة
ال يريدون أي اتصال مع الـ ITFأو نقاباته .في بعض
احلاالت ،هذه اإلقرارات تهدد بإجراءات قانونية ضد في  1يوليو  ،2019بعد ورود شكوى من أحد
العاملني في سفن بلومنتال هي أولويتنا األولى.
البحارة ،صعدت سلطة امليناء البلجيكية ()PSC
التدخل النقابي.
على منت السفينة ليتا واكتشفت  35وجها ً من
أيضا احتجاجات بالقرب من
وقد تضمنت احلملة ً
أوجه القصور في الظروف األمنية وظروف العمل السفن ،والضغط على أصحاب املصلحة واإلبداع
يخلق هذا الضغط النفسي منا ًخا من اخلوف
بالنسبة للبحارة على منت السفن ،وكذلك اخلوف في السفينة.
في استخدام وسائل التواصل االجتماعية ،مبا في
ذلك ( ،)LinkedInلنشر اإلجراءات .حصلنا على
من عدم حصولهم على عقد عمل جديد ،أو اخلوف
من تهديدات أخرى ضدهم أو حتى ضد عائالتهم .اشتملت هذه االنتهاكات اخلطيرة على انتهاكات أكثر من نصف مليون زيارة على منشوراتنا عبر
مثل أعطال في إضاءة الطوارئ؛ وأجهزة إنقاذ
فيسبوك التي تهاجم اإلدارة السيئة للشركة،
تعامل الـ ITFمع العديد من احلاالت على منت سفن احلياة غير الصاحلة لالستعمال؛ وعدم كفاية
حيث يراقب العديد من العاملني في الصناعة هذه
وقضايا
بلومنتال .حيث قامت مفتشية الـ ITFبحملة من تدريب الطاقم على احلماية من احلرائق؛
املنشورات.
اإلجراءات استهدفت الشركة عقب احتجاز ناقلة عامة تتعلق بأنظمة السالمة واإلجراءات على منت
أيضا سلسلة من
املواد السائبة املسجلة في ليبيريا آنا إليزابيث في السفينة .اكتشف املفتشون ً
أدت الدعوة عبر قنوات الـ ITFفي وسائل اإلعالم
أستراليا في مارس  2019بعد أن اشتكى الطاقم املشكالت الهيكلية ،اشتملت على أبواب صدئة االجتماعية إلى كشف البحارة احلاليني والسابقني
وغير آمنة ومتعطلة .إن الصيانة املناسبة ملعدات في بلومنتال عن تقارير محزنة عن التخويف
من عدم كفاية الطعام وتأخر األجور واقتطاعها
والبلطجة على منت السفينة واحلرمان من إجازة السفن ال تقل أهمية عن العالج املناسب للبحارة والتهديد وسوء املعاملة مبا في ذلك العمل
نشرة بحارة الـ2020 ITF
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اإلضافي القسري ،وحجز األجور والتمييز على
أساس اجلنسية.
كانت هناك اضطرابات في أسطول بلومنتال في
جميع أنحاء العالم ،وأصبح العديد من املستأجرين
أكثر ترددًا في استخدام سفن الشركة .لم تقم
ميرسك ،التي تستأجر سفينة احلاويات تايجر من
بلومنتال ،بتجديد عقودها بعد عالقة استمرت ملدة
عاما.
ً 14
استجابت السفن التي ترفع العلم الليبيري
أيضا ،من خالل جعل بلومنتال تصدر اتفاقيات
ً
توظيف للبحارة  SEAsجديدة ومتوافقة مع زيادة
احلد األدنى من مستويات التطقيم في جميع
سفنهم بعد قيام الـ ITFبنشر األحجام املنخفضة

“لقد حتدث البحارة عن
قصص بشعة من االستغالل
والتمييز على سفن بلومنتال،
وهي ممارسات ال مكان لها
في الصناعة البحرية .هذه
االنتهاكات املمنهجة حلقوق
البحارة األساسية هي الواقع
املروع في العديد من سفن أعالم
املواءمة التي يديرها مشغلون
عدميي الضمير مثل بلومنتال”.
جاكلني سميث ،املنسقة البحرية في الـITF

أيضا
واخلطيرة لطواقم السفن .كما كانت هناك ً
حتسينات على اخملزون من األغذية وإمكانية احلصول
على املياه العذبة اجملانية.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من تأثير حملتنا وحقيقة
أن الصناعة تراقب عن كثب هذه الشركة ،إال أنه ال
تزال بلومنتال ترفض الدخول في مفاوضات بشأن
اتفاقيات املفاوضة اجلماعية مع االحتاد األملاني
فيردي وغيره من النقابات املنتسبة للـ .ITFما زلنا
ننتظر ردا ً إيجابيا ً على دعوتنا لرئيس بلومنتال
ماتياس-كي ريث للتعاون والعمل مع الـ ITFلرفع
املعايير للعاملني عبر أسطوله في سفن أعالم
املواءمة  .FOCقمنا بتذكيره بأن املستأجرين الذين
يتحلون بروح املسؤولية يختارون السفن املعتمدة
من قبل الـ ITFعندما يقررون استئجار السفن وأن
نظام أعالم املواءمة  FOCغير املنظم الذي يسمح
باستغالل البحارة وإساءة معاملتهم ميثل لهم
مخاطرة ال يرغبون باقتحامها.
يبدو أن بلومنتال ترفض أن تكون جز ًءا من التغيير
لتحسني الصناعة البحرية وضمان حقوق وحريات
وظروف عمل البحارة .لكن الـ ITFسيستمر في
توخي اليقظة وسيواصل الضغط على هذا
املشغّل الذي ال ضمير له.
seafsupport@itf.org.uk

التفتيشات تقدم تحسينات كبرية
لطاقم سفينة أبريل دريم
كشفت زيارة املتابعة أن مالك السفينة
قام بتصحيح معظم أوجه التقصير
السابقة ،وفقً ا ملا ذكره مفتش الـ ITFميلكو
كروجنا
بينما كانت السفينة أبريل درمي التي ترفع علم مولدوفا تقوم
بتحميل شحنات األخشاب في باكار ،كرواتيا في مارس ،2019
صعد الـ ITFعلى متنها للتحقق مما إذا كان قد مت تصحيح أوجه
القصور التي كان الـ ITFقد حددها من قبل.
تضمنت الشكاوى املقدمة إلى الـ ITFتأخر األجور وعدم كفاية
عاما.
الطعام وعدم السماح للطبيب بزيارة السفينة التي يبلغ عمرها ً 43
كشف التفتيش الثاني أن مالك السفينة وهو شركة كونكورديا ماريتامي ومدراء السفينة وهم
شركة بلو باي انفستمنتس احملدودة ،وكالهما من جزر مارشال ،تعاونا مع سلطة امليناء ملعاجلة بعض
أوجه القصور .لقد وجدنا ثالجات مليئة بالطعام ،وهو ما يكفي أفراد الطاقم البالغ عددهم  13فردا ً
ملدة شهرين .كما أن الكبائن كانت في حالة جيدة وكانت غساالت املالبس تعمل أيضاً .كان الطاقم
عموما في صحة جيدة ومتت املوافقة على زيارة طبيب أسنان إلجراء عملية جراحية.
ً
مت دفع األجور املتأخرة عن شهر يناير وادعى القبطان أن الشركة قد جهزت األجور لشهر فبراير (على
الرغم من أنه لم يستطع تقدمي دليل على ذلك) .لم تعد السفينة تنتهك بنود اتفاقية العمل
البحرية  MLCفيما يتعلق بدفعات الرواتب.
األجور الشهرية على منت أبريل درمي هي أقل من احلد األدنى الذي تقره منظمة العمل الدولية ،لكن
في الوقت احلالي ال ميكننا إصدار حتذير إلى املالك ،ألن احترام احلد األدنى لألجور الذي تفرضه منظمة
العمل الدولية ال يتم العمل به إال كتوصية مبوجب اتفاقية العمل البحري.
خالل املقابالت الفردية مع أفراد الطاقم ،عبر البحارة السوريون واملصريون بشكل رئيسي عن رضاهم
عن الظروف على منت السفينة.
www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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أسرتاليا تحظر ناقالت البضائع السائبة بسبب انتهاكاتها
لحقوق البحارة

أدت عمليات التفتيش التي قام بها الـ ITFإلى حظر ناقلتني للبضائع السائبة من املوانئ األسترالية في
يوم واحد النتهاكهما حقوق البحارة األساسية ،وفقً ا ملا أفادت به مفتشة الـ ITFسارة ماجواير
مت حظر الناقلة فورتشن جينيس في ميناء
غالدستون والناقلة شينغ جينغ هاي في ميناء
بريزبان من قبل هيئة السالمة البحرية األسترالية
( )AMSAملدة  12شهرًا و  18شهرًا على التوالي في
 13سبتمبر  2019لفشلهما في دفع كامل األجور
لطاقميهما في الوقت احملدد ،وهذا يعتبر انتهاكا ً
جسيما ً التفاقية العمل البحري (.)MLC

“لقد تصرف مشغل فورتشن
جينيس بطريقة غير شريفة
ووحشية جتاه البحارة ،بينما
أظهر مشغل شينغ جينغ
هاي إخفاقًا ممنهجا ً في ضمان
دفع رواتب البحارة بالشكل
الصحيح” .
( AMSAسلطة رقابة امليناء االسترالية)

نشرة بحارة الـ2020 ITF

أيضا على وثائق مزورة ،مبا في ذلك
لقد عثرنا ً
مجموعتان من حسابات األجور ،والتي مت استخدامها
إلخفاء سرقات الرواتب واالنتهاكات التفاقية العمل
البحري .MLC
قامت سلطة امليناء  AMSAبالتصرف على الفور
بناء على النتائج التي توصلنا إليها وقامت باحتجاز
السفينة.

صعد الـ ITFعلى منت الناقلة فورتشن جينيس التي
مت إعادة البحارة إلى أوطانهم في  13سبتمبر ،2019
ترفع علم بنما مبجرد رسوها في ميناء جالدستون
في  5سبتمبر  2019بعد أن أبلغ أفراد الطاقم بأنهم مع أجورهم البالغة  69,987.72دوالر أمريكي نق ًدا.
يستحقون عشرات اآلالف من الدوالرات كأجور غير بالنسبة لكل بحار استطعنا احلصول على راتب
إجمالي لكل بحار ملدة شهرين ،باإلضافة إلى النقص
مدفوعة.
في رواتبهم عن األشهر الثالثة السابقة باإلضافة
تعود ملكية السفينة إلى شركة يونيون فورتشن إلى راتب أساسي إضافي عن شهرين ،ومبا يتماشى
مع اتفاقية املفاوضة اجلماعية مع النقابة املنتسبة
البحرية التي تتخذ من الصني مقرا ً لها وتديرها
للـ  ITFفي هونغ كونغ.
شركة فورتشن جينيس ماجنمنت احملدودة .وقد
استأجرتها شركة أوشن كوربوريشن الكورية لنقل
وجدنا قصة مماثلة من عدم الدفع املتعمد على
الفحم من ميناء جالدستون إلى ميناء تايان في
سفينة شينغ جينغ هاي .وقد مت دفع الرواتب
كوريا اجلنوبية.
للطاقم في وقت متأخر عن شهري مايو ويونيو،
في حني أن الرواتب عن شهري يوليو وأغسطس
كان هناك على منت السفينة ثمانية من أفراد
الطاقم من ميامنار ،حيث أنهم لم يتقاضوا رواتبهم والتي بلغت أكثر من  103,070دوالر أمريكي ال تزال
بشكل مقصود والبالغة ما بني  8,000و  10,000دوالر مستحقة .اختار البحارة البقاء على منت السفينة
وأكدوا أن رواتبهم قد مت دفعها بعد  24ساعة من
أمريكي للفترة ما بني شهري أبريل وأغسطس.
تفتيش الـ.ITF
أخبرنا الرجال أنهم تعرضوا للتخويف وأجبروا على
العمل لساعات إضافية ولم يحصلوا على رواتبهم .أما مشغل السفينة وهو شركة داليان أوشن
بروسبيريتي إنترناشيونال شيب ماجنمنت ،فقد
كما أنهم طلبوا املساعدة من أجل إعادتهم إلى
ميامنار ألنهم كانوا قلقني على سالمتهم إذا ظلوا مت حتذيرها سابقً ا بشأن األجور غير املدفوعة على
على منت السفينة.
سفينتها األخرى ،شينغ نينغ هاي ،في تسمانيا.

احلياة في البحر
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الـ ITFيبني أسس حملته ضد سفن
أعالم املواءمة التايوانية
“نعتقد أن سفن ويزدوم
تقوم بإرسال إيصاالت
زائفة بأجور البحارة إلى
أوطانهم .لقد قامت
مؤخرا ً بتقدمي معلومات
عبر التليكس عن ثمانية
سفن مما زاد من شكوكنا
في أن ويزدوم مثل
شقيقتها شركة اس دبليو
شيبينج ال تدفع سوى
نصف متطلبات األجور
حسب اتفاقية الـ”.ITF

seafsupport@itf.org.uk

املنسق الوطني للـ ITFدين سامرز ومساعد املنسق مات بورسيل
يدينان االنتهاكات املستمرة التفاقيات الـ ITFعبر أسطول سفن
أعالم املواءمة ( )FOCالتايوانية

في أوائل عام  ،2019قدم الـ ITFمطالبة للشركة
التايوانية اس دبليو شيبينج تتضمن دفع مبلغ
 3ماليني دوالر .وهذا املبلغ يشمل األجور احملتجزة
لطاقمهم البورمي وكذلك يشمل الفروقات بني
تكلفة الـ ITFاإلجمالية للطاقم  ITF TCCومعيار
األجور املتدني في الشركة .في وقت الحق من هذا
العام ،بدا أن الشركة الشقيقة ويزدوم البحرية قد
أصبح لديها مشكلة أكبر.

بهذا البحار في مطار شنغهاي ونقلوه إلى مركز
الشرطة ،حيث تعرض للضرب واالحتجاز.
في اليوم التالي ،اتصلت أخت البحار بالـ ITFقائلة
إنه ال يوجد ألخيها مشاكل مع الشركة ،وأن جميع
أجوره قد استلمها وأنه ال يريد مواصلة التحقيق
مع ويزدوم .منذ ذلك احلني ،أكد الـ ITFأن البحار لم
يعد محتجزا ً ولم ترد أي تقارير عن تهديدات متس
بسالمته.

متتلك ويزدوم 130سفينة كبيرة تعمل في األسواق
بالصدفة احملضة ،مت الصعود على منت سفينتني
العاملية لتجارة احلموالت السائبة ضمن أعالم
املواءمة .يقوم مات بورسيل بتنسيق اجلهد الدولي لشركة ويزدوم في ملبورن ونيوكاسل ومت جمع
لفضح إساءات الشركة املمنهجة ضد البحارة من أدلة تدعم إدعائنا بسرقتهم لألجور .في ملبورن،
خالل دفعهم ألجور منخفضة للبحارة الصينيني حاول الوكالء احملليون منع مات من الصعود إلى
السفينة ،وبالفعل لم يتمكن من ركوب السفينة
والبورميني والفيتناميني.
إال بعد وقت طويل وبدعم من الفرع الفيكتوري
نحن نعتقد أن سفن ويزدوم تقوم بإرسال إيصاالت للنقابة البحرية األسترالية (.)MUA
زائفة بأجور البحارة إلى أوطانهم .لقد قامت
مؤخرا ً بتقدمي معلومات عبر التليكس عن ثمانية في هذه املرحلة ،نحن نقوم ببناء دعوى ضد كل
من شركتي ويزدوم واس دبليو شيبينج وسوف
سفن مما زاد من شكوكنا في أن ويزدوم مثل
شقيقتها شركة اس دبليو شيبينج ال تدفع سوى نسعى إلى أن نوضح للسلطات األسترالية بأن
هذه السفن ال ينبغي احتجازها فحسب بل يجب
نصف متطلبات األجور حسب اتفاقية الـ.ITF
حظرها من الرسو في املوانئ األسترالية.
من احد األمثلة املأساوية لطغيان شركة ويزدوم،
أنه مت نُقل بحار شاب من سفينته في برشلونة
وأُعيد إلى الصني فقط لالشتباه في أنه حتدث
إلى الـ .ITFعلم الـ ITFأن ممثلي الشركة التقوا

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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املفتشون يطاردون ناقلة جولف مشرف

شارك تسعة مفتشني من الـ ITFفي العديد من املوانئ في مالحقة جولف مشرف ملدة سبعة أشهر
في عام  2019بسبب إخفاقاتها املتكررة في دفع األجور في الوقت احملدد .خوان فياللون جونز ،مفتش
الـ  ITFفي تشيلي ،يروي لنا القصة
مت احتجاز ناقلة النفط “جولف مشرف” التي
ترفع علم ليبيريا للمرة األولى في  5مايو في ميناء
فيراكروز ،في املكسيك على يد املفتش إنريكي
لوزانو .تأخرت رواتب البحارة ملدة شهرين وانتهت
معظم عقود البحارة .شركة اإلدارة في دبي ،جولف
أمريكيا كأجور
ناف ،دفعت مبلغ  176,998دوالرًا
ً
مستحقة للطاقم الهندي ووعدت بدفع األجور
ألربعة من البحارة األوكرانيني مبجرد وصولهم إلى
وطنهم .مت اإلفراج عن السفينة وأبحرت إلى بنما.

في  25يونيو ،طلب املفتش لويس فروتو من
سلطة دولة امليناء في بالبوا ،بنما ،الصعود إلى
سفينة جولف مشرف بسبب شكاوى جديدة
تتعلق باألجور غير املدفوعة ألفراد الطاقم الذين
انتهت مدة عقودهم .مت احتجاز السفينة .وفي
نهاية املطاف ،دفعت الشركة  5000دوالر أمريكي
كأجور مستحقة ،لكنها رفضت دفع األجور ألربعة
من األوكرانيني ،الذين بقوا في املكسيك .أبحرت
السفينة إلى هيوسنت ،في الواليات املتحدة
األمريكية حيث اضطر املفتش شوي تون أونغ في 4
أغسطس إلى التدخل للحصول على بقية األجور
املستحقة ،واستطاع حتصيل مببلغ  145,542دوالرًا
أمريكيا.
ً
في  2أكتوبر ،وصلت جولف مشرف إلى مينا لوهافر،
في فرنسا .ادعى العديد من أفراد الطاقم بأن
الشركة قد فشلت مرة أخرى في دفع رواتبهم .بعد
تفتيشني من قبل سلطة امليناء  ،PSCمت احتجاز
السفينة بسبب أوجه القصور مبوجب كل من ميثاق
املنظمة البحرية الدولية واتفاقية العمل البحري.

عندما صعدت مفتشة الـ ،ITFكورين أركامباود (في في روتردام بهولندا ،في  14أكتوبر ،استخدم
الصورة أعاله) إلى السفينة ،قامت بالتفتيش على املفتشان جيجز مول وكون كينني هذا الدليل إلقناع
حسابات األجور واتفاقيات توظيف البحارة ( )SEAsشركة جولف ناف بدفع مبلغ  7655دوالرًا مستحقً ا
لألوكرانيني األربعة .عندما قام البحارة بإبالغنا بأنهم
وأجرت مقابالت مع الطاقم الذي قوامه  20فردًا،
تلقوا أجورهم ،اعتقدنا أن القضية قد مت حلها
اكتشفت أن رواتب شهري أغسطس وسبتمبر
وقمت بإلغاء شكوى اتفاقية العمل البحري التي
لم تكن مدفوعة ،وأن الرواتب لرتبتني من الطاقم
كانت أقل من احلد األدنى الذي أقرته منظمة العمل قدمتها إلى منظمة العمل الدولية وليبريا.
الدولية وأن اتفاقيات توظيف البحارة  SEAsكانت
تتضمن حسابات خاطئة تتعلق باإلجازات .أرسلت لكن لألسف لم يكن هذا هو احلال .فقد صعدت
مفتشة الـ ITFمطالبات أجور عن كل فرد من أفراد شرطة الهجرة بأمستردام إلى سفينة “خليج
مشرف” أثناء الليل ولم يتم العثور على خمس
الطاقم إلى سلطة امليناء  PSCوإلى الشركة.
اتفاقيات لتوظيف للبحارة .مع الذعر الذي دب
بعد مفاوضات طويلة ،وافقت الشركة على سداد في البحارة ،صعد جيجز إلى السفينة وطلب من
الشركة السماح للبحارة بإشراك الشرطة.
أمريكيا في
مدفوعات قدرها  550 ،105دوالرًا
ً
احلسابات املصرفية للبحارة وتسديد املبلغ املستحق
والبالغ  2107دوالرا أمريكيا مقابل اإلجازة نقدا في توجهت سفينة جولف مشرف إلى ميناء
ً
ً
ً
بالديسكي ،إستونيا .اتصل عامل صالة الطعام
وجهتها التالية ،أنتويرب ،بلجيكا.
باملفتش يانوس كييف ليخبره بأن عقده قد انتهى،
مت إطالق السفينة من ميناء لوهافر ،وشهد املفتش وأن الشركة كانت على وشك إعادته إلى وطنه دون
دفع رواتبه الصحيحة حسب ما تقتضيه منظمة
مارك فان نوتني على دفع الرواتب في أنتويرب ،ومت
العمل الدولية ،وأنه لم يتم دفع األجور ألي من أفراد
تصحيح اتفاقيات توظيف البحارة  SEAsحيث مت
الطاقم عن شهر أكتوبر .عند ذلك قمت باالتصال
رفع رواتب البحارة من رتبة بحار عادي ( )OSوعامل
صالة طعام إلى احلد األدنى الذي تشترطه منظمة بليبريا وسلطة امليناء  PSCالفرنسية ،وقدمت
شكوى جديدة ،بينما قام جانوس بتوجيه حتذير
العمل الدولية.
للشركة .دفعت الشركة لعامل صالة الطعام
لقد تقدمت بشكوى جديدة حول هذا السلوك
وللبحار العادي أجورهم املستحقة ( 2,100دوالر
وطلبت
املتكرر إلى سلطة امليناء  PSCفي فرنسا،
أمريكي و  1,900دوالر أمريكي على التوالي) ولكن في
بإخطار
قمت
منهم إبالغ سلطة ميناء أنتويرب .كما
منتصف شهر نوفمبر كان الـ ITFال يزال يناضل من
منظمة
إلى
الشركة ودولة العلم وقدمت شكوى
أجل حتصيل أجور شهر أكتوبر.
العمل الدولية .خالل ميناء الرسو التالي للسفينة

مشاكل في األجور؟
هل تواجه مشاكل في احلصول على راتبك بالكامل؟ إذا كنت كذلك ،فقد تكون هذه عالمة على أن شركتك تواجه مشكلة اقتصادية .اتصل
بنقابتك أو مفتش الـ ITFأو مبكتب الـ ITFعبر البريد اإللكتروني  seafsupport@itf.org.ukفي أقرب وقت ممكن حلماية أجورك وعملك.
هل تعتقد أنه قد مت التخلي عنك؟ اقرأ النصيحة في الصفحة .18

نشرة بحارة الـ2020 ITF
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فوز نقابي يوفر الدعم املالي للمتدربني

يقول نيفني ميلفان ،األمني العام لنقابة البحارة في كرواتيا ( ،)SUCإن املتدربني الكروات يحتفلون بزيادة
األموال في جيوبهم ،وذلك بفضل جهود نقابته وشركائها االجتماعيني
في السابق ،كان على الطالب املتدربني دفع
اشتراكاتهم التقاعدية والتأمني الصحي.
أما اآلن ،وبعد مبادرة من نقابة  ،SUCفقد
وافقت احلكومة الكرواتية على أن تساعد في
متويل الطالب املتدربني من أجل دفع رواتبهم
واشتراكاتهم اإللزامية .في عام  2019سيتم
تعويض الطالب املتدربني الذين كانوا قد دفعوا
اشتراكاتهم بالفعل.
هذه خطوة كبيرة إلى األمام جلعل القطاع أكثر
جاذبية للبحارة الشباب .وتأتي هذه اخلطوة في
نفس الوقت الذي يتم فيه تطبيق قانون بحري
جديد يستثني هؤالء املتدربني من االضطرار إلى
دفع الضريبة في املستقبل.
تؤكد هذه النجاحات على أهمية احلوار االجتماعي
في صناعة النقل البحري بالنسبة للنقابة

seafsupport@itf.org.uk

الكرواتية .إنها أولوية بالنسبة لنا .لقد سرّنا أن
األمني العام للـ ITFخالل بعثته إلى كرواتيا في
أبريل  ،2019قد التقى مع نقابة  SUCوالنقابة
الكرواتية لتطقيم السفن ( )CROSMAونقابة مير
نوسترم ملالك السفن للحوار حول كيفية حماية
ظروف عمل البحارة.
معا على حتسني جودة نظام التدريب للتأكد
نعمل ً
من حتقيق اإلمكانيات الكاملة ألعضائنا .ولتحقيق
مجانيا للبحارة
ذلك ،بدأت نقابة  SUCتدري ًبا
ً
الشباب الذين يحتاجون إلى امتحان للحصول على
شهادتهم كضباط مسؤولني عن مراقبة املالحة
عن السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 500
طن أو أكثر .كما نظمنا ندوة نقابية ملدة أسبوع
مع الـ ITFلزيادة الوعي بحقوق البحارة واالتفاقيات
البحرية.

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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بحر ‘املواءمة’
املتو�سط �سوف
يرفع املعايري
نقابة البحارة تمد يد املساعدة
نحو بقية العمال اآلخرين

باليثا أثوكورالي ،رئيس النقابة الوطنية للبحارة في سريالنكا ( ،)NUSSيوضح ملاذا تقوم نقابته
بتكثيف التنظيم في قطاع البحارة والفئات الضعيفة من عمال النقل في القطاعات األخرى
منذ عام  ،2018ونحن نقوم بتنظيم عمال الرصيف ،بدفع ثمن ساق اصطناعية عالية اجلودة من أوروبا،
أيضا على إنشاء مشروع جتاري
والصيادين في القطاع غير الرسمي ،وعمال العقود ووافقت الشركة ً
صغير للرجل .نتيجة للمساعدة التي قدمناها،
في مجال اخلدمات اللوجستية ،وحديثا ً سائقي
سيارات األجرة العاملني حلسابهم اخلاص ،وكذلك انضم جميع عمال العقود في احملطة إلى نقابتنا.
البحارة.
لقد أدت هذه السياسة إلى إضافة حوالي 7,600
والسبب في تواصلنا مع هؤالء العمال اآلخرين؟ أنه عضو جديد إلى نقابة  - NUSSحوالي  1,600منهم
لم ترغب النقابات األخرى في تنظيمهم ألنه من من النساء  -وهن على النحو التالي  150بحارًا
الصعب للغاية الوصول إلى هؤالء العمال .ال توجد و 900عامل رصيف و  550من الصيادين .هذه زيادة
مرافق للتحقق منهم ،واملقاولني الذين يستخدمون كبيرة في العضوية في سريالنكا .وبذلك يصل
العديد من هؤالء العمال لديهم ارتباطات سياسية عدد البحارة األعضاء في النقابة إلى .14,800
قوية .نحن نقوم باحلشد لتقدمي املساعدة لهم في
إن االنضمام إلى نقابة  NUSSقد أحدث فرقًا
القضايا التي يواجهونها في مكان العمل.
كبيرًا لهؤالء العمال ،مبا في ذلك حتسني معدات
السالمة لعمال الرصيف ،وموافقة أرباب العمل
على سبيل املثال ،تدخلنا في حادثتني ارتبطتا
على دفع احلد األدنى الوطني لألجور ،واستحقاقات
بعمال العقود في محطة امليناء .األولى عندما
قُتل أحد العمال ولكن تنصل مالك احملطة وكذلك مكان العمل ،مثل بدل اإلجازة املرضية واإلجازات
املقاول من حتمل املسؤولية أو تقدمي املساعدة
املدفوعة.
لعائلة الضحية .من خالل جهودنا ،حصلت األسرة
على أعلى مجموعة تعويضات على اإلطالق في
البالد بسبب وفاة عامل عقود .في احلالة الثانية،
فقد احد العمال ساقه ،واستطعنا إقناع الشركة
نشرة بحارة الـ2020 ITF
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يشرح منسق الـ ITFفي كرواتيا رومانو بيريك ملاذا يعلن الـ ITFأن البحر املتوسط هو ‘بحر مواءمة’
البحر األبيض املتوسط هو بحر مغلق ،حيث تلتقي للمفاوضة اجلماعية سواء كانت وطنية أو
اتفاقيات معترف بها من قبل الـ ،ITFكما أنهم ال
خالله ثالث قارات و  24دولة ،وهناك العديد من
ميلكون احلقوق في إعادتهم إلى أوطانهم.
املوانئ التي تتواجد فيها حركة كثيفة للنقل
البحري .العديد من السفن التي تقوم بالتجارة
غالبا ما تكون الظروف على منت هذه السفن
هناك هي سفن وطنية متدنية املعايير ،وبأعمار
تزيد عن  30سنة ،وبإجمالي حمولة مسجلة تصل مروعة .يعيش البحارة في غرف فقيرة وغير
صحية وال يحصلون على إمدادات مناسبة من
إلى  6000طن ،باإلضافة إلى صيانتها السيئة
الطعام اجليد أو مياه الشرب .غال ًبا ما يتعرضون
وخطورتها على البيئة.
خلطر التجرمي ألنهم ،سواء من دون علمهم أو حتت
البحارة املتواجدون على منت هذه السفن ال ميلكون التهديد ،يشاركون في عمليات نقل املهاجرين
غير الشرعية أو أن سفنهم حتمل بضائع ممنوعة
في كثير من األحيان شهادات معايير التدريب
أو غير معلن عنها .في ضل هذه الظروف ال ميكننا
واملراقبة  STCWاملطلوبة ،كما أن أجورهم ال
يتم دفعها بانتظام باإلضافة إلى أنها أقل بكثير السماح للبحارة بالعيش والعمل على مثل هذه
السفن اخلطيرة واملتدنية املستوى.
من احلد األدنى لألجور الذي تقره منظمة العمل
الدولية .في كثير من احلاالت ،يعمل البحارة على
لهذا السبب طالبت نقابتي ،وهي نقابة البحارة
منت السفينة ألكثر من  12شهرًا ،دون وجود
في كرواتيا ،طالبت الـ ITFفي كونغرس عام 2018
عقود عمل مناسبة ،وال تغطيهم أي اتفاقيات
بإعالن البحر املتوسط “كبحر مواءمة” .هذا يعني

أن مفتشية الـ ،ITFإلى جانب جميع نقابات البحر
املتوسط ،سوف ترسل رسالة واضحة إلى مالك
السفن واملستأجرين السيئيني حول ما نريده في
هذه املوانئ :وهو ظروف واضحة وعادلة للبحارة،
وسفن أكثر أمان ًا ومتوافقة مع البيئة ،ورفع الوعي
بالنسبة حلقوق البحارة.
كخطوة أولى في هذه املبادرة املهمة ،اجتمعت
جلنة املمارسات العادلة في الـ ITFفي أواخر عام
 2019ووافقت على استهداف أسوأ أربعة بلدان
من حيث اخملالفات وتسميتها ببلدان أعالم املواءمة
وهي -جزر كوك ،وباالو ،وسيراليون وتوغو .هذه
اخلطوة سوف تسهل على املفتشني الصعود على
سفن هذه البلدان.
سوف تنطلق احلملة أثناء اجتماع للـ ITFسوف
يجري في أوائل عام  2020في طنجة ،في املغرب.

رفع الوعي النقابي بني البحارة
ولدت فكرة التوعية النقابية في عام  2017لتكوين توعية وتنظيم البحارة الذين ينشطون بالنيابة عن
زمالئهم الذين ليسوا أعضاء في النقابات.
إنهم مدعوون للمشاركة في الندوات التي يديرها
الـ ITFوالنقابات املنتسبة له لتوسيع فهمهم
حول حقوق البحارة ومعرفة املزيد عن املنافع التي
يحصلون عليها عندما يكونوا جز ًءا من عائلة
نقابية عاملية.
توفر هذه الندوات كل من التعليم في مجال

seafsupport@itf.org.uk

الصحة والرعاية ،وبناء الوعي بالنقابات ،واملفاوضة البحارة في ميامنار  IFOMSاملنتسبة للـ.ITF
اجلماعية ،واتفاقية العمل البحري ونطاق الدعم
منذ ذلك احلني ،قدم الـ ITFونقاباته ست ندوات
الذي يقدمه الـ ITFللبحارة في العالم.
أخرى ،في كل من بنغالديش وسريالنكا وأوكرانيا،
مت تنفيذ الندوة الرائدة في يانغون ،ميامنار في يناير ألكثر من  1500بحار.
 ،2017حيث حضر أكثر من  400بحار على مدار
أربعة أيام وانضم أكثر من  300بحار إلى نقابة

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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التجرمي

امل�ساعدة واحلماية
للبحارة الذين يتم
جترميهم

عملية التجرمي هي واحدة من أخطر املشاكل التي تواجه البحارة اليوم .البحارة
معرضون خلطر أن يكونوا كبش فداء وخلطر حرمانهم من حقوقهم القانونية إذا
اشتركت سفينتهم في حادث بحري أو انتهكت قوانني التلوث .نشرة البحارة توضح
حقوقك وتقدم لك النصيحة وترشدك ملن تتوجه في طلب املساعدة إذا مت جترميك.

النضال من أجل املعاملة العادلة

عندما يواجه البحارة تهما ً جنائية ،يتم حرمانهم عادةً من الوصول إلى املوارد التي ينبغي تقدميها لهم
والتي تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم .هذا ما يخبرنا به تقرير ستيف يانديل ،املساعد األقدم في
قسم البحارة في الـITF
يجب أن يشعر البحارة بقدرتهم على تقدمي األدلة
للتحقيقات من أجل حتسني السالمة وبدون خوف
من أي عواقب جنائية.

تتسبب املعاملة غير العادلة للبحارة إلى عواقب
سلبية على هذه الصناعة .البحارة يصبحون
مترددين في املشاركة في حتقيقات احلوادث خوفًا
من توجيه التهم غير العادلة ضدهم .يشكو
أيضا من نقص التمثيل القانوني وخدمات إن مدونة املعايير الدولية واملمارسات املوصى
البحارة ً
بها عند حتقيقات السالمة املتعلقة بوجود
الترجمة الشفوية عند املشاركة في هذه
إصابات البحرية أو حوادث البحرية (واملتضمنة
التحقيقات.
في  )SOLASحتدد بعض الضمانات التي ينبغي
تطبيقها على البحارة عندما يطلب منهم تقدمي
مبوجب التشريعات في بعض البلدان ،يُطلب
أدلة .هذه الضمانات تتمثل في أنه ينبغي تقدمي
من البحارة التعاون في التحقيقات املتعلقة
األدلة في أسرع وقت ممكن ،وأنه ينبغي السماح
في احلوادث البحرية .املعلومات تكون سرية وال
للبحارة بالعودة إلى سفينتهم ،أو إعادتهم إلى
يذكر أسماء أصحابها ،لذلك ال يوجد خوف من
اإلدالء بالشهادة والتي سوف تستخدم في نهاية أوطانهم في أقرب وقت ممكن.
املطاف من قبل املدعني العامني .يعتقد الـITF
أنه يجب تبني هذا النهج من قبل جميع البلدان .باإلضافة إلى ذلك ،يجب إعالم البحارة بطبيعة
نشرة بحارة الـ2020 ITF

وأسس حتقيقات السالمة البحرية .هذا يعني
السماح للبحارة بالوصول إلى املشورة القانونية
حتى يكونوا على دراية مبا يلي:
y yأي خطر محتمل قد يتسبب بتجرميهم في أي
إجراءات الحقة قد تتبع التحقيق؛
y yحقهم في عدم االعتراف بالتجرمي املنسوب
إليهم والتزام الصمت؛
y yأي وسائل حماية ضرورية يلزم توفيرها للبحارة
ملنع استخدام شهادتهم الواردة في حتقيقات
السالمة البحرية ضدهم الحقً ا.
هذه األحكام اخلاصة هي إلزامية .ويتم توفيرها من
خالل ورقة معلومات منفصلة حول املدونة توجد
ضمن حزمة أدوات قسم بحارة الـ.ITF

التجرمي
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ق�ضايا �صادمة من
عمليات جترمي البحارة

الكابتن
جينادي جافريلوف

ملدة عام تقري ًبا قبل إطالق سراحه
بكفالة في عام  .2017وانتظر
عامني آخرين حيث ُمنع خاللهما من
العودة إلى املنزل لرؤية عائلته ،قبل
أن توجه السلطات السريالنكية
التهم له.
يعتقد الـ ITFأن الكابنت جافريلوف
بريء من أي تهم وأن حقوقه مبوجب
(العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية  )ICCPRفي
إجراء احملاكمة قد انتهكت دون أي
مبرر.
.

الكابنت جينادي جافريلوف ،وهو
مواطن أوكراني ،كان هو القبطان
لسفينة أفانت غارد ،وهي مستودع
عائم لألسلحة تديره شركة
لها صالت باحلكومة واجليش
السريالنكي.

قبطان سفينة
بوسيدون LR2

قبض على القبطان في عام
 2016عندما عادت السفينة إلى
سريالنكا إلجراء تفتيشات خاصة
بالتصنيف وعندها ادعت السلطات
أن هناك الكثير من األسلحة على
منت السفينة.

مت احتجاز قبطان بوسيدون LR2
من قبل السلطات التركية في
بداية مارس  .2019خالل فترة
احتجازه ،اضطر إلى مشاركة
الزنزانة مع سجناء أدينوا بارتكاب
جرائم خطيرة ،وأيضا ً حتمل النقص
في مرافق الراحة ولم يسمح له
باالتصال مع عائلته إال ملدة 10
دقائق كل أسبوع.

أثناء إجراء التحقيق ،مت احتجاز
الكابنت جافريلوف في السجن

باإلضافة إلى ذلك ،لم يُسمح له
بارتداء املالبس التي تتناسب مع

واجباته الدينية وحتى مت إعطاؤه
طعاما ال يتماشى مع معتقداته
ً
الدينية.

“املرور البريء”؛ وبالتالي فإن الطاقم
ال ينبغي اعتباره مسؤوال ً عن
األسلحة..

بالنيابة عن القبطان قدم مفتش
الـ ITFفي هونغ كونغ جاسون
الم وبالتعاون مع مكتب الـITF
في هونغ كونغ احتجاجات إلى
السلطات التركية .مت إطالق سراح
القبطان في أكتوبر  2019وكانت
الشركة تعمل على ترتيب سفره
إلى بلده.

هيبي سبرييت

.

طاقم سفينة
سيمان جارد أوهايو
قضى طاقم سفينة سيمان جارد
أوهايو وهي سفينة ملكافحة
القرصنة بعض الوقت في السجن
قبل تبرئتهم من التهم املتعلقة
باألسلحة التي مت العثور عليها على
منت سفينتهم عندما مت احتجازها
من قبل خفر السواحل الهندي في
أكتوبر .2013

مكث الرجال في السجن لعدة
أشهر ولم يتم إطالق سراحهم
إال بعد حملة منسقة من الـ ،ITF
وبدعم من مالك السفينة
واحلكومة الهندية.

أيد الـ ITFاستئنافًا ضد احلكم
الصادر بحقهم بنا ًء على سببني:
إذا لم تكن السفينة في املياه
الدولية ،فإنه ينطبق عليها قواعد

مت االتفاق على املبادئ التوجيهية بشأن املعاملة نطاق ممكن.
العادلة للبحارة في حالة وقوع حادث بحري
بشكل مشترك ما بني املنظمة البحرية الدولية كلف الـ ITFمنظمة حقوق البحارة الدولية ()SRI
بإجراء مسوحات شاملة للبحارة .وقد كشفت
( )IMOومنظمة العمل الدولية ( )ILOفي عام
هذه املسوحات عن مدى املعاملة غير العادلة التي
 .2006ومتثل هذه املبادئ التوجيهية املعايير
املقبولة دوليا ً للمعاملة العادلة للبحارة من قبل يتعرض لها البحارة الذين يواجهون تهما ً جنائية.
أيضا
أجرت منظمة حقوق البحارة الدولية ً SRI
سلطات التحقيق ولكن هذه املعايير ليست
دراسة استقصائية شاملة للدول األعضاء في
إلزامية .لسوء احلظ ،لم تتم مراعاة هذه املبادئ
املنظمة البحرية الدولية ووجدت أنه على الرغم
كاف ومت حتديد نطاقها .إن
التوجيهية بشكل ٍ
من أن بعض الدول تؤكد أنها تقوم بتطبيق هذه
التفاصيل الكاملة لهذه املبادئ التوجيهية هي
املبادئ التوجيهية ،إال أن دوال ً أخرى أشارت إلى
مضمنة في حزمة أدوات البحارة.
أن التشريعات النموذجية أو معلومات املنظمة
البحرية الدولية سوف تساعدهم عند تفسير
نتيجة للعمل املكثف الذي قام به الـ ITFفي
املنظمة البحرية الدولية ،اعتبرت اللجنة القانونية هذه املبادئ التوجيهية من أجل اعتمادها كقوانني
وطنية.
التابعة للمنظمة البحرية الدولية موضوع جترمي
البحارة جز ًءا من برنامج عملها وهي تسعى اآلن
طلبت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية
إلى الترويج ملبادئ املعاملة العادلة على أوسع
seafsupport@itf.org.uk

وقعت أحدى أبرز حاالت التجرمي
في كوريا اجلنوبية في أعقاب
تسرب نفطي من الناقلة هيبي
سبيريت في ديسمبر  .2007مت
احتجاز اثنني من البحارة الهنود
الذين كانوا يعملون على منت
السفينة في السجن على الرغم
من اإلحتجاجات الواسعة للـITF
وقطاع الشحن بشكل عام.

الدولية بأن تستضيف البلدان ورش عمل إقليمية
ووطنية حول هذا املوضوع ،كما ساعدت منظمة
حقوق البحارة الدولية  SRIفي تسهيل هذه
الورش ،وكان آخرها التي انعقدت في الفلبني.
من الضروري أن تلتزم احلكومات الوطنية باملبادئ
التوجيهية للمعاملة العادلة للمنظمة البحرية
الدولية  /ومنظمة العمل الدولية .ميكن أن حتدث
احلوادث أو يحدث التلوث في البحر نتيجة لظروف
خارجة عن سيطرة البحارة .ولكن إذا رافق ذلك
عاصفة إعالمية ،فإن طاقم السفينة ميكن أن
يكون الهدف األسهل للسلطات العامة التي
تسعى إلثبات أنها تقوم باتخاذ إجراءات .يحق
للبحارة القيام بعملهم دون خوف من املعاملة
غير العادلة ،أو االحتجاز غير املبرر أو حرمانهم من
حقوقهم اإلنسانية.
www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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التجرمي

ماذا تفعل �إذا واجهت
تهما ً جنائية

إذا واجهت حتقيقاً ،أو احتجازا ً أو
تهما ً جنائية من قبل السلطات
احمللية ،فإن القانون الدولي ينص
على وجوب معاملتك معاملة
عادلة ،بغض النظر عن الظروف
أو عن براءتك أو ثبوت إدانتك.
املساعد القانوني األقدم في
الـ  ،ITFجوناثان وارينغ ،يقدم لك
بعض النصائح املهمة

تعرف على حقوقك األساسية  -وعليك اإلصرار التعاون وإعطاء املعلومات الصادقة .لديك احلق
على احترامها .إن العهد الدولي اخلاص باحلقوق في عدم جترمي نفسك ،لذلك ال يتوجب عليك تقدمي
املدنية والسياسية ( )ICCPRيوضح احلقوق التي أي معلومات قد تشير إلى أنك مخطئ أو أنك
يجب أن تقدم جلميع األشخاص عند إلقاء القبض قد ارتكبت جرمية .ملمارسة هذا احلق ،يجب عليك
اإلجابة على األسئلة بالسكوت أو “بدون تعليق”.
عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم من قبل أي
دولة.
اطلب مترجم شفهي إذا كانت سلطات
التحقيق تستخدم لغة ال تعرفها ولم يكن
تقدم املبادئ التوجيهية املشتركة بني املنظمة
البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية  IMO/هناك مترجماُ .يحق لك رفض التوقيع على
املستندات التي لم تتم ترجمتها إلى لغة
 ILOبشأن املعاملة العادلة للبحارة في حالة
تفهمها.
وقوع حادث بحري مشورة مخصصة للبحارة
ومالكي السفن ودول العلم ودول امليناء بشأن
التمثيل القانوني .إذا مت القبض عليك من قبل
كيفية ضمان معاملة البحارة بشكل عادل
الشرطة ،أو مت احتجازك من قبل سلطات الدولة،
خالل أي حتقيق وأن أي اعتقال للبحارة من قبل
فيجب أن يُسمح لك بالتمثيل القانوني .قد
السلطات العامة لن يكون ضرورياً.
تتمكن من احلصول على متثيل مجاني ،أو في
بعض احلاالت ،تستطيع أن تطلب من صاحب
اطلب املساعدة من األشخاص أو املنظمات
العمل أن يوفر لك محامي .يجب أن يُسمح لك
التي ميكنها مساعدتك  -مثل صاحب العمل
أو مالك السفينة أو مسؤولي النقابة أو مفتش بالتحدث إلى محاميك بشكل سري.
الـ  ITFاحمللي أو القنصل احمللي أو سفارة دولتك أو
دولة العلم أو عائلتك أو أي مركز محلي للبحارة.

املزيد من مصادر املعلومات واملشورة
A PRACTICAL
GUIDE FOR
SEAFARERS
IN THE EVENT
OF A MARITIME
ACCIDENT

!farers re
Seafa
– be awa

 withoأدوات الـ ITFللتجرمي (تخبرك بحقوقك
حزمة
ut
re-embarked or repatriated
;delay
املنظمة البحرية الدولية
وحتتوي على
إرشاداتundue
• To have any charges brought
national
 IMO / ILOاملشتركة).
الدولية
ومنظمة as far as
العملtly, and
promp

laws allow, to have a bond or other
financial security posted to allow
ng
your release and repatriation pendi
resolution of any investigatory or
;judicial process
place
• To have any court hearing take
as expeditiously as possible.

http://bit.ly/39QFprb

D. If you are detained or arrested:
being
1. Immediately ask why you are
arrested and whether any charges
;are being brought against you
2. Do not use force to try and stop
yourself from being removed from
;the ship
3. Request to be informed of your
rights under the national law of
the state that is carrying out the
investigation in a language that you
;can understand
4. Assert your rights, including your
right to humane treatment at all
times, for example:
family
• To communicate privately with
the
members, welfare organisations,
;s
union
shipowner, trade
• To be interviewed promptly with
l
regard to your physical and menta
ent
condition resulting from the accid
and if not required further, to be

منظمة حقوق البحارة الدولية (للحصول على
معلومات حول حقوقك القانونية)

http://bit.ly/2tLff8J

The port or coastal state, the flag
state, your own state and your
shipowner should all take steps
to ensure that no discriminatory
or retaliatory measures are taken
against you because of your
ns.
participation during investigatio

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
ICCPR

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/
Pages/CCPR.aspx

15/07/2019 16:52
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ما مدى نجاح اتفاقية
العمل البحري MLC
بالنسبة للبحارة؟
هل ُتدث اتفاقية العمل البحري  MLCفرقا ً في حياة البحارة؟ إن الـ ITFعازم على
اكتشاف ذلك وتوضح مديرة منظمة حقوق البحارة الدولية ( )SRIديردري فيتزباتريك
كيف يساعد فريقها في حتقيق ذلك
سيطرت اتفاقية العمل البحري  MLCعلى
مناقشات العمل البحري ألكثر من عقد من الزمان.
لقد مت إنشاؤها لتوفير فرص متكافئة ،ولدعم
مالكي السفينة من النوعية اجليدة ولوضع املعايير
الدنيا للعمل البحري ،وقد مت االنتهاء منها في عام
 2006ودخلت حيز التنفيذ منذ عام  .2013حتى
اآلن ،صادقت عليها  94دولة ،وهو ما ميثل  91في
املائة من األسطول العاملي حسب معيار احلمولة
الطنية الساكنة.
اتفاقية العمل البحري  MLCهي أداة حية ،تتغير
وفقً ا لتطور املعايير واألولويات في أي مكان آخر في
الصناعة البحرية .مت تعديلها ثالث مرات لتوفير
املزيد من احلماية للبحارة :في عام ( 2014التعامل
مع األمن املالي في حاالت الهجر والتعويض
التعاقدي في حاالت وفاة البحارة أو عجزهم
الدائم)؛ وفي عام ( 2016التعامل مع البلطجة
والتحرش في مكان العمل)؛ وفي عام ( 2018توفير

seafsupport@itf.org.uk

أجور البحارة احملتجزين كرهائن نتيجة القرصنة أو بتقدمي التقارير حول كيفية املمارسة الفعلية
التفاقية العمل البحرية  .MLCفي عام ،2020
السطو املسلح).
سيقوم مفتشو الـ ITFبحملة تفتيش مخصصة
مت الترحيب باتفاقية العمل البحري  MLCبشدة
لإلبالغ عما إذا كانت السفن التي تزور موانئهم
لتحديث التجربة الدولية من خالل تنظيم ظروف متتثل لقواعد اتفاقية العمل البحري  ،MLCوإذا ما
عمل وظروف معيشة الئقة للبحارة .ولكن هل هي كان البحارة املتواجدين على منت السفن لديهم
ناجحة بالفعل؟
أية شكاوى بخصوص اتفاقية العمل البحري
 .MLCسيتم االستفادة من هذه النتائج كتغذية
لإلجابة على هذا السؤال ،قام الـ ITFبتكليف
للنتيجة النهائية للمشروع.
منظمة حقوق البحارة الدولية  SRIبإجراء بحث
مستقل حول كفاءة اتفاقية الـ MLCومدى جناح
سيكون التقييم العام لفعالية اتفاقية العمل
تنفيذها وتطبيقاها في جميع أنحاء العالم.
البحري  MLCمفي ًدا للحكومات ،وأصحاب العمل،
ذلك
في
سوف نبحث في دور أصحاب املصلحة ،مبا
والعمال وجميع أصحاب املصلحة املعنيني
دول العلم ،ودول امليناء ،ومالكي السفن ومديري
بحقوق البحارة وحمايتهم .وسوف يشجعهم
السفن؛ وسوف نبحث عن آراء القباطنة والبحارة .هذا التقييم على ضمان أن تظل اتفاقية العمل
البحري  MLCمفيدة ومدعومة من الصناعة
أحد أصحاب املصلحة املهمني في هذا اجملال هو
البحرية.
مفتشية الـ .ITFيزور املفتشون السفن في جميع
أنحاء العالم على أسس يوميه وهم يقومون

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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MLC

�إذا مت هجرك
ت�رصف ب�رسعة

إن كنت تعتقد أنه قد مت هجرك،
فمن بالغ األهمية أن تقوم بتقدمي
شكواك واالتصال مبزود خدمة
التأمني في أقرب وقت ممكن .وإال
 كما يوضح منسق مفتشيةالـ ITFفابريزو بارسيلونا  -فقد
تخسر املعركة ماليا ً

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 (..)MLC

يجب 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.
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 شهادة التأمني.

قظا إذا كان
يجب أن تكون متي ً
مالك السفينة:
y yقد فشل في تغطية تكلفة
إعادتك إلى وطنك؛
y yقام بتركك بدون اإلمدادات
والدعم الالزمني؛ أو
y yقام من طرفه بقطع عالقة
العمل معك ،مبا في ذلك عدم
دفع األجور التعاقدية ملدة
شهرين على األقل.
في حالة حدوث أي من احلاالت
السابقة ،يجب عليك التواصل مع
شركة التأمني على الفور.

التأمني املذكورة في الشهادة..
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
لتقدمي الطلب ،فلن حتصل إال على أجور أربعة
أشهر من أصل استحقاقاتك املعلقة.
يجب أن يغطي التأمني أيضا ً جميع النفقات
املعقولة ،مبا في ذلك:

يجب أن يتم عرض شهادة الضمان املالي بشكل ֺ الطعام املالئم;
ֺ واملالبس الضرورية;
واضح على منت السفينة باللغة اإلجنليزية.
سيكون اسمها “شهادة تأمني أو ضمان مالي آخر ֺ ونفقات اإلقامة;
ֺ ومياه الشرب;
ملا يتعلق بتكاليف والتزامات إعادة البحارة إلى

الوطن حسب ما هو مطلوب مبوجب املادة ( ֺ ،)2.5.2والوقود األساسي الالزم للبقاء على منت السفينة;
وأي رعاية طبية ضرورية; و
والبند ( )A2.5.2من اتفاقية العمل البحري لعام

ֺ تكاليف العودة إلى الوطن (السفر “املناسب
 2006بصيغته املعدلة”.
والسريع” عن طريق اجلو عادةً ،وجميع التكاليف
ميكنك التحقق من أن الشهادة ال تزال سارية
املعقولة للرحلة ،مثل الغذاء واإلقامة ونقل
املفعول من خالل البحث عن سفينتك على املوقع
األمتعة الشخصية).
اإللكتروني لنادي احلماية والتعويض ( )P&Iأو شركة

نشرة بحارة الـ2020 ITF

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

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

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
للـ .ITFقبل أن تتصل
االتصال بنقابتك ،عندها عليك االتصال مبفتش
استخدم القائمة التالية ملساعدتك في االستعداد قبل
ميكنك أن جتد كافة التفاصيل في هذا الدليل،
إجراء املكاملة:
ميكنك التحقق من النقابات املنتسبة للـ ITFعلى املوقع
عن املتصل
 www.itfseafarers.orgانقر فوق عالمة التبويب
• االسم
“البحث عن مفتش أو نقابة”.
• الرتبة في السفينة
• اجلنسية
إذا كان لديك هاتف خلوي أو تابلت قم بتحميل التطبيق
• معلومات االتصال
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  ”QRعلى
هاتفك الذكي وامسح الرمز التالي.

عن السفينة
• االسم
• العلم
• رقم الـ IMO
• املوقع احلالي
• عدد أعضاء الطاقم /اجلنسية
عن املشكلة
• وصف املشكلة
• منذ متى وانت تواجه املشكلة
•	هل يوجد آخرون يواجهون نفس املشكلة

مراكز البحارة

مراكز البحارة توفر املشورة ،باإلضافة إلى أشخاص
ميكنك التحدث إليهم ،ومرافق لالتصال مبنزلك
ومكان لالسترخاء بعيدا عن السفينة.

		

www.facebook.com/
itfseafarerssupport

متوفر على

من اجل العثور على اقرب مركز بحارة لك قم بتحميل
التطبيق اجملاني “ ”Shoreleaveمن املوقع:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

متوفر على

seafsupport@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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العقود

احل�صول على عمل 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 من الـ ITFبشأن العقود عندما
تعمل 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
 48ساعة 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 الـ2020 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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+213 21 65 31 87
الجزائر
الجزائر
مفتش
+54 9 11 4414 5687
+54 341 425 6695
روزاريو
األرجنتين
منسق
+61 419 934 648
+61 2 9267 9134
سيدني
أستراليا
منسق
+61 418 387 966
+61 3 9329 5477
ملبورن
أستراليا
مساعد منسق
+61 422 014 861
+61 8 9335 0500
فريمانتل
أستراليا
مفتش
+61 434525416
جالدستون
أستراليا
مفتش
+32 486 123 890
+32 2 549 11 03
زيبروغ
بلجيكا
مفتش
+32 475 775700
+32 3 224 3419
أنتويرب
بلجيكا
مفتش
+32 473 97 31 95
+32 3 224 3414
أنتويرب
بلجيكا
مفتش
+55 41 99998 0008
+55 41 34220703
باراناغوا
البرازيل
مفتش
+55 13 99761 0611
+55 13 3232 2373
سانتوس
البرازيل
مفتش
+359 887 888 921
+359 2 931 5124
فارنا
بلغاريا
مفتش
+1 604 418 0345
+1 604 251 7174
فانكوفر
كندا
منسق
+1 902 237 4403
+1 902 455 9327
هاليفاكس
كندا
مفتش
+1 604 791 5216
+1 604 251 7174
فانكوفر
كندا
مفتش
+1 514 970 4201
+1 514 931 7859
مونتلاير
كندا
مفتش
+56 99 2509565
+56 32 2217727
فالبارايسو
تشيلي
مفتش
+57 310 657 3399
+57 310 657 3399
بارانكويال
كولومبيا
مفتش
+385 99 266 2885
+385 20 418 992
بلوتشي/دوبروفنيك
كرواتيا
منسق
+385 98 336 590
+385 22 200 320
سيبينيك
كرواتيا
مفتش
+45 21649562
+45 88920355
كوبنهاغن
الدنمارك
مفتش
+45 30582456
+45(0)36 36 55 85
كوبنهاغن
الدنمارك
مفتش
+372 52 37 907
تالين
استونيا
مفتش
+358 40 455 1229
+358 9 615 20 258
هلسنكي
فنلندا
منسق
+358 40 523 33 86
+358 9 613 110
توركو
فنلندا
مساعد منسق
+358 50 4356 094
هلسنكي
فنلندا
مفتش
+358 40 7286932
هلسنكي
فنلندا
مفتش
+33 3 80 23 95 86
+33 3 28 21 32 89
دونكيرك
فرنسا
منسق
+33 685522767
+33 232728295
لو هافر
فرنسا
مفتش
+33 660 30 12 70
+33 2 40 22 54 62
سانت نازير
فرنسا
مفتش
+33 6 85 65 52 98
+33 2 98 85 21 65
بريست
فرنسا
مفتش
+33 6 07 68 16 34
+33 4 915 499 37
مرسيليا
فرنسا
مفتش
+995 5 93 261303
+995 422 270177
باتومي
جورجيا
مفتش
+49 151 27037384
+49 471 92189209
بريمرهافن
ألمانيا
منسق
+49 1511 2 666 006
+49 421 330 33 33
بريمن
ألمانيا
مساعد منسق
+49 170 7603862
+49 381 670 0046
روستوك
ألمانيا
مفتش
+49 170 85 08 695
+49 40 2800 6812
هامبورغ
ألمانيا
مفتش
+233(0) 266 457 793
تيما
غانا
مفتش
+44 7539 171 323
+44 1224 210 118
أسكتلندا
بريطانيا العظمى
مفتش
+44 7710 073880
+44 20 8989 6677
شمال شرق إنجلترا
بريطانيا العظمى
مفتش
+44 776 418 2768
+44 151 639 8454
شمال غرب إنجلترا
بريطانيا العظمى
مفتش
+30 6 9 77 99 3709
+30 210 411 6610/6604
بيرايوس
اليونان
منسق
+30 6944 297 565
+30 210 411 6610/6604
بيرايوس
اليونان
مفتش
+30 69420 35 881
+30 210 411 6610
بيرايوس
اليونان
مفتش
+852 9735 3579
+852 2541 8133
الصين
هونج كونج
مفتش
+354 892 79 22
+354 551 1915
ريكيافيك
أيسلندا
مفتش
+91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25
فيساخاباتنام
الهند
مفتش
+91 98300 43094
+91 33 2439 1312
كلكتا
الهند
مفتش
+91 9381001311
+91 44 2522 3539
تشيناي
الهند
مفتش
+91 8080556373
+91 22 2261 8368
مومباي
الهند
مفتش
+91 94272 67843
+91 2836 226 581
كاندال
الهند
مفتش
+91 9434517316
+91 3224 252203
هالديا
الهند
مفتش
+91 98950 48607
+91 484 2666409
كوتشي
الهند
مفتش
+353 87 64 78636
+353 1 85 86 317
دبلن
أيرلندا
منسق
+353 872501729
دبلن
أيرلندا
مفتش
		
+972 4 8512231
حيفا
إسرائيل
مفتش
+39 33 1670 8367
+39 10 25 18 675
جنوة
إيطاليا
منسق
+39 335 612 9643
+39 (0) 586 072379
ليفورنو
إيطاليا
مفتش
+39 338 698 4978
+39 91 321 745
 صقلية،باليرمو
إيطاليا
مفتش
+39 335 482 703
+39 99 4707 555
تارانتو
إيطاليا
مفتش
+39 335 482 706
+39 81 265021
نابولي
إيطاليا
مفتش
+39 3484454343
تريست
إيطاليا
مفتش
+81 (0)90 6949 5469
+81 (0)3 5410 8320
طوكيو
اليابان
منسق
+81 90 5553 8193
+81 52 655 5880
ناغويا
اليابان
مفتش
+81 90 9826 9411
+81 3 3735 0392
شيبا
اليابان
مفتش
+81 90 5306 2494
+81(0)3 5410 8320
طوكيو
اليابان
مفتش
+254 721 425828
+254 41 2230027
مومباسا
كينيا
مفتش
+82 10 5441 1232
+82 51 469 0294
بوسان
جمهورية كوريا
منسق
+82 10 3832 4628
+82 51 463 4828
بوسان
جمهورية كوريا
مفتش
+82 10 4444 8436
+82 32 881 9880
إنتشون
جمهورية كوريا
مفتش
+371 292 25236
+371 677 09242
ريغا
التفيا
مفتش
+370 699 28198
كاليبيدا
ليتوانيا
مفتش
+356 79969670
+356 79969670
فاليتا
مالطا
جهة اتصال
+52 1 229 161 0700
+52 229 932 1367
فيراكروز
المكسيك
مفتش
+52 (1) 314 172 8089
+52 (314) 688-2936
مانزانيلو
المكسيك
مفتش
+382 69 032 257
+382 30 315 105
بار
الجبل األسود
جهة اتصال
الدار البيضاء
المغرب
مفتش
+31 6 53 337522
روتردام
هولندا
مفتش
+31 6 53 182 734
روتردام
هولندا
مفتش
+31 622 89 08 77
روتردام
هولندا
مفتش
+31 624 336109
+31 883680368
روتردام
هولندا
مفتش
+64 21 292 1782
+64 4 801 7613
ولينغتون
نيوزيالندا
مفتش

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ترومزو

يوميا
س.بطرسبيرغ
هلسينكي
تالين
ريغا

نوفورسيك
باتومي

توركو
اوسلو
ستوكهولم
نوركوبينغ

بيرغن

بورزجرن
غوثنبيرج

ابردين

هلسنبيرغ
كالبيديا
كوبنهاغن
كالنينغراد
هال ليفربول
هامبورغ
جدينيا
دبلن
شتشتزن روستوك
بريمنروتردام
زبروغي
ساوثهامبتون
انتويرب دنكيرك
اوديسا
بريست
لو هافر
س.نازير
تريستي
كونستاتا
ريجيكا
جنوا
بلباو
فارنا
سيبينك
مرسيليا
ليفورنو
بار دبروفينك
اسطنبول
برشلونة
تارينتو
نابولي
بيراوس

باليرمو

فالنسيا

فيغو

لشبونة

فالديفوستوك

شيبا

الـ /ITFآسيا الهادئ (طوكيو)
سيئول
بوزان

فاليتا

الـ /ITFالعالم ال

الـ /ITFآسيا الهادئ (دلهي)

تايشانغ
كاوشي يانغ

مكتب حمالت الـITF
(هونغ كونغ)

كلكتا
هاليدا
فيسخاباتنام

مانيال
سيبو ستي

كاندال
مومباي

تشيناي
سنغافورة

كولومبو

كوشي

مومباس
الـ /ITFآسيا الهادئ
دلهي،الهند
تلفون +91 (0) 11 2335 4408 / 7423 :أو 11 2373 1669
بريد إلكترونيitfindia@vsnl.com :
جالدستون
طوكيو،اليابان
تلفون+81 (0) 337 982 770 :
بريد إلكترونيmail@itftokyo.org :
سدني،استراليا
نيوكاسل
تلفون / +61 420 928 780 :تلفون+64 21 227 1519 :
بريد إلكترونيsydneyoffice@itf.org.uk :
سنغافورة
Chin Swee Road 52
ويلنغتون
#05-00 Seacare Building
Singapore 169875
هونغ كونغ
مكتب حملة الـ  FOCفي الـITF
Rooms 1105 Alliance Building
Connaught Road C 133
Sheung Wan
هونغ كونغ ،الصني

نشرة بحارة الـ2020 ITF

فيرمانتل

الـ /ITFآسيا الهادي (سدني)

ملبورن

الـ /ITFإفريقيا
نيروبي ،كينيا
تلفون+254 20 374 2774/5 :
بريد إلكترونيnairobi@itf.org.uk :
الـ /ITFإفريقيا (فرانكوفون)
ابيجان ،ساحل العاج
الـ /ITFالعالم العربي
عمان ،األردن
تلفون+962(0)6 5821366 :
بريد إلكترونيarab-world@itf.org.uk :

مفتشو الـITF
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نساعد البحارة في أرجاء العالم

ريكيافيك
الـ /ITFالمركز الرئيسي
الـ /ETFأوروبا

فانكوفر
سياتل

مونتريال

هاليفاكس

نيويورك
بلتيمور

حيفا
لعربي

الجزائر

نيواورليانز

الدار البيضاء

بورت كانفيرال

الس باالماس

سان خوان

داكار
بيساو

الـ /ITFأفريفيا

بورتالند
هيوستون

فيراكروز

بارانكويال

كوتوناو
الـ /ITFإفريقيا (فرانكوفون)
الغوس
لومي تيما سان بيدرو

سان فرانسيسكو
لوس انجلوس

مانزلينو

كريستوبال

سا

الـ /ITFاألمريكيتان
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 /ETFأوروبا
بروكسل ،بلجيكا
تلفون+32 (0)2 285 46 60 :
بريد الكترونيetf@etf-europe.org :
الـ /ITFاألمريكيتان
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

seafsupport@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

 تابعITFقوائم مفتشي الـ
البريد االلكتروني

GJESTRUM_ANGELICA@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
BAEZ_JOSE@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
TAN_DANIEL@ITF.ORG.UK
DUAN_GWEE@ITF.ORG.UK
BAZ_LUZ@ITF.ORG.UK
GALAN_GONZALO@ITF.ORG.UK
GARCIA_JUAN@ITF.ORG.UK
MARTI_MARC@ITF.ORG.UK
ARRACHEDI_MOHAMED@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
CHANG_SANDERS@ITF.ORG.UK
TU_TSE-TING@ITF.ORG.UK
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
LEVENS_SAM@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

+47 9 77 29 357
+47 90 98 04 87
+47 41401222
+507 6617 8525
+63 920 9700 168
+63 917 8111 763
+48 501 539329
+48 514 430 374
+351 91 936 4885
+1 787 318 0229
+40 722 248 828
+7 911 096 9383
+7 911 929 04 26
+7 9887 621232
+7 914 790 6485
+7 9062 38 68 58
+65 9616 5983
+65 9823 4979
+34 660 682 164
+34 638809166
+34 628 565 184
+34 699 550 578
+34 629 419 007
+94 77 314 7005
+46 70 57 49 714
+46 761006445
+46 70 626 7788
+46 70 574 2223
+886 921935040
+886 988513979
+90 535 663 3124
+380 50 336 6792
+1 504 442 1556
+1 201 417 2805
+1 206 331 2134
+1 202 412 8422
+1 843 469 5611
+1 503 347 7775
+1 415 490 8956
+1 713 447 0438
+1 562 673 9786
+1 321 258 8217
+1 440 667 5031

هاتف المكتب

+47 22 82 58 24
+47 35 54 82 40
+47 (0) 77 69 93 46
+507 315 1904
+63 32 256 16 72
+63 2 536 8287
+48 91 4239707
+48 58 6616096
+351 21 391 8181
+1(0)212 425 1200
+40 241 618 587
+7 812 718 6380
+7 812 718 6380
+7 8617 612556
+7 4232 512 485
+7 4012 656 840/475
+65 63795666
+65 6390 1611
+34 986 221 177

الميناء

أوسلو
بورشغرون
ترومسو
 بالبوا/ كريستوبال
مدينة سيبو
مانيال
شتشيتسين
 غدانسك/ غدينيا
لشبونة
سان خوان
كوستانتسا
سان بطرسبرج
سان بطرسبرج
نوفوروسيسك
فالديفوستوك
كالينينغراد
سنغافورة
سنغافورة
فيغو
الس بالماس
+34 96 367 06 45
فالنسيا
برشلونة
+34 944 93 5659
بلباو
+94 112 583040
كولومبو
مالمو
+46 10 4803103
أوميا
+46 10 480 3114
غوتنبرغ
+46 8 791 41 02
نوركوبينج
+886 22515 0302
تايتشونغ
+886 7 5212380
كاوشينج
اسطنبول
+380 482 429 901
أوديسا
+ 1 504 581 3196
شاطئ الخليج
+1 201 434 6000 (EXT 240)
الساحل الشرقي
الساحل الغربي
+1 757 622 1892
نورفولك/بالتيمور
تشارلستون
بورتالند
+1 415 775 0533
سان فرانسيسكو
+1 713 659 5152
هيوستن
+1 562 493 8714  جنوب كاليفورنيا- لوس أنجلوس
+1 321 784 0686
فلوريدا
+1 216 781 7816
كليفالند
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البلد

النرويج
النرويج
النرويج
بناما
الفلبين
الفلبين
بولندا
بولندا
البرتغال
بورتوريكو
رومانيا
روسيا
روسيا
روسيا
روسيا
روسيا
سنغافورة
سنغافورة
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
سيريالنكا
السويد
السويد
السويد
السويد
الصين، تايوان
الصين، تايوان
تركيا
أوكرانيا
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة
الواليات المتحدة

الوظيفة

منسق
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
منسق
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
منسق
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
جهة اتصال
جهة اتصال
منسق
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
منسق
مساعد منسق
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
منسق
منسق
منسق
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
جهة اتصال

االسم

ANGELICA GJESTRUM
TRULS M VIK STEDER
YNGVE LORENTSEN
LUIS CARLOS FRUTO
JOSELITO PEDARIA
RODRIGO AGUINALDO
ADAM MAZURKIEWICZ
GRZEGORZ DALEKI
JOÃO DE DEUS GOMES PIRES
JOSE A. CLAUDIO BAEZ
ADRIAN MIHALCIOIU
SERGEY FISHOV
KIRILL PAVLOV
OLGA ANANINA
PETR OSICHANSKY
VADIM MAMONTOV
DANIEL TAN
GWEE GUO DUAN
LUZ BAZ
GONZALO GALAN
JUAN GARCIA
MARC MARTI GIL
MOHAMED ARRACHEDI
RANJAN PERERA
ANNICA BARNING
FREDRIK BRADD
GÖRAN LARSSON
HAAKAN ANDRE
SANDERS CHANG
TSE-TING TU
MUZAFFER CIVELEK
NATALIYA YEFRIMENKO
DWAYNE BOUDREAUX
ENRICO ESOPA
JEFF ENGELS
BARBARA SHIPLEY
COREY CONNOR
MARTIN D. LARSON
SAM LEVENS
SHWE TUN AUNG
STEFAN MUELLER-DOMBOIS
TONY SASSO
MICHAEL BAKER

2020 ITFنشرة بحارة الـ
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كيف تدافع عن حقوقك
اقرأ هذا أوال

يلتزم االحتاد الدولي لعمال النقل  ITFبدعم البحارة
العاملني على السفن التي ترفع أعالم دول املواءمة
للحصول على أجور عادلة وتغطية مناسبة لالتفاقيات
اجلماعية.
يلجأ البحارة أحيانا إلى رفع دعاوى قانونية لدى احملاكم
احمللية ،وقد يقومون أحيانا مبقاطعة السفينة .وتختلف
احلالة من مكان إلى آخر فما يكون صحيحا في دولة ما قد
ال يكون كذلك في دولة أخرى.
قم باالتصال مبمثل الـ ITFللحصول على اإلرشادات الالزمة
حيث ميكنك االطالع على البريد اإللكتروني ورقم الهاتف
ضمن هذه النشرة .كما ينبغي عليك طلب االستشارة
القانونية محليا قبل الشروع في الدعوى.
في بعض البلدان يعمل القانون بالفعل ضدك وضد زمالئك
من طاقم السفينة إذا ما قمتم باإلضراب عن العمل،
وفي هذه احلالة يقوم ممثل النقابة املنتسبة للـ ITFبتقدمي

إيضاحات بهذا الشأن.
وفي دول كثيرة أخرى يكون اإلضراب هو املفتاح لكسب
القضية املتنازع عليها وهذا يعتمد مرة أخرى على
االستشارة التي حتصلون عليها محليا.
وفي دول عديدة يكون من حقكم قانونيا أن تقوموا باإلضراب
ما دامت السفينة راسية في امليناء وليست مبحرة.
وتذكروا أهمية احملافظة على انضباطكم وسلمية حترككم
ووحدتكم عندما تقومون باإلضراب ،وأن اإلضراب مكفول
كحق من حقوق اإلنسان حسب القانون والدستور في كثير
من الدول.
ومهما كان اختياركم فال تنسوا التحدث إلى ممثل الـITF
احمللي قبل القيام بأي حترك .بالعمل معاً ،نستطيع الفوز
بالنضال والعدالة واحلقوق األساسية.

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:
y yمن حقك احلصول على محام .قم بطلب احملامي قبل اإلجابة عن أية أسئلة أو اإلدالء بأية بيانات ألن ذلك قد
يستخدم ضدك في املستقبل.
y yينبغي 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.
y yعلى الشركة التي تعمل بها االلتزام مبساعدتك .لذا قم باالتصال مع شركتك و/أو النقابة لطلب املشورة
واملساعدة.
للمزيد من املعلوماتwww.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm :

seafsupport@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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االحتيال

تنبي���ه للبح���ارة:
احذر م��ن االحتيال!

إذا تلقيت للتو عرضا مغريا جدا للحصول على وظيفة من حيث ال تدري ،فانه احتيال .هذا ما ينصح به مساعد
سكرتير قسم البحارة في الـ ITFفابريزو بارسيلونا
إذا تلقيت عرضا غير متوقع عن طريق البريد
اإللكتروني ،فال تقم بعمل أي شيء قبل أن تفكر
مليا .هل وصل العرض من شركة شحن بحري
معروفة؟ هل األجر أكبر مما كنت حتلم؟ إذا ً هو
احتيال.
لقد تضاعفت عمليات التوظيف االحتيالية
التي تستهدف البحارة  -وخاصة الناس الذين
يرغبون في العمل في مجال السفن السياحية
 وقد صمم احملتالون مواقعهم اإللكترونيةمستخدمني أسماء وشعارات مطابقة لشركات
حقيقية ،ثم قاموا بنشر اخلبر مباشرة عن طريق
البريد اإللكتروني 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 الدفع .تأكد من أي عرض وظيفي .فان وصلك
عرض غير واقعي عن طريق البريد اإللكتروني قم
األخيرة  -ويحذرونك بأن لم تقم بدفع الدفعة
األخيرة فسوف تخسر كل ما دفعته مسبقا .لن بحذفه وحذر أصدقاءك .كن حريصا على املقارنة
بني عروض الوظائف التي تدعي أنها توظيف وبني
يتوقفوا حتى تصل إلى اإلفالس.
الوظائف املزيفة على مواقع حقيقية .وخاصة
وحتى لو بدأت اخلطوة األولى في الطلب ورفضت تلك التي ال تتقاضى أية رسوم على إرسال
دفع الرسم األول ،فرمبا كانوا قد طلبوا اسمك
القوائم الوظيفية واإلعالنات.
وتاريخ ميالدك وعنوان منزلك ونسخة عن جواز
سفرك ،حيث يستطيعون استغالل هذه البيانات إذا كنت تبحث عن وظيفة ،قم بزيارة املواقع
اإللكترونية للخطوط البحرية احلقيقية وشركات
لسرقة بياناتك الشخصية .وان كنت زودتهم
الشحن املشهورة .ابحث عن التحذيرات املوجودة
بتفاصيل عن حسابك البنكي ،فعليك بإشعار
على املوقع وقم باالتصال باإلدارة العامة للشركة
البنك فورا وإال أفرغوا رصيدك.
إن ساورك أي شك.
اجملازفة املترتبة على االحتيال قليلة وتكلفتها
منخفضة بالنسبة للمحتالني .فاحملتالون ال
يتعرضون في بلدانهم للمساءلة( فهم ال
إن ساورك أية شكوك حول أي عرض وظيفي
يتواجدون أبدا في بلدان مثل اململكة املتحدة
تلقيته ،فبإمكانك التواصل مع الـ ITFعلى
والواليات املتحدة وأستراليا).
البريد اإللكتروني  jobscam@itf.org.ukلطلب
ماذا في وسعك أن تفعل؟
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 الـ2020 ITF
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قانون تاريخي جديد
يت�صدى للعنف يف بيئة
العمل

يعتبر إصدار القانون الدولي األول بشأن العنف والتحرش في بيئة العمل إجنازا ً كبيرا ً بالنسبة للبحارة
وغيرهم من عمال النقل؛ وقد خرج إلى النور بعد سنوات من الكفاح والنضال خاضها االحتاد الدولي
لعمال النقل الـ ITFوالنقابات العاملية من أجل استصداره .تقارير من نشرة البحارة
اعتمدت منظمة العمل الدولية القانون اجلديد في التدابير التي ميكن اتخاذها.
يونيو 2019؛ حيث يتخذ شكل االتفاقية ( 190وهي
معاهدة دولية ُمل ِزمة قانونا) والتوصية ( 206وهي فالعنف والتحرش خاصة بالنسبة للنساء ،قد
مبادئ توجيهية غير ُمل ِزمة تتعلق بكيفية تطبيق يشكل عائقا ً أمام العمال مينعهم من احلصول
على الوظائف والتقدم في حياتهم املهنية؛
االتفاقية).
والقانون اجلديد سيعمل على إزالة تلك العوائق
بتوفيره أساسا ً قويا ً يضمن قيام التوظيف على
يُح ِدد هذا املعيار اجلديد ملنظمة العمل الدولية
بيئة عمل آمنة والئقة يتمتع جميع العاملني فيها
أحقية كل فرد في بيئة عمل خالية من العنف
والتحرش ،وينطبق على جميع القطاعات وخاصة باحلماية الالزمة.
قطاع النقل.
يقود االحتاد الدولي لعمال النقل ( )ITFوالنقابات
يوضح هذا القانون أن بيئة العمل أكبر من مكان املنتسبة له في الوقت احلالي حملة واسعة هدفها
األساسي حث احلكومات في مختلف أنحاء العالم
العمل؛ ويغطي احلوادث التي حتدث أثناء العمل
للتصديق على القانون اجلديد واعتماده حتى
سواء املتعلقة بأداء األعمال أو الناشئة عن أداء
األعمال؛ ويشمل ذلك احلوادث التي تقع في األماكن يتحول طموح الـ ITFوالنقابات املنتسبة له إلى
حقيقة على أرض الواقع يستفيد منها العاملني
التي يستخدم فيها العمال املرافق الصحية،
وعندما ينتقل العامل من وإلى مكان العمل؛ وهو في مختلف القطاعات ،سواء القطاع البحري أو
ما ميثل أهمية بالغة بالنسبة لعمال النقل رجاال ً البري أو اجلوي.
ونساء.
ميكن للنساء والرجال من البحارة وعمال
ويتناول هذا القانون أيضا َ -في خطوة هامة للغاية -الرصيف وصيادو السمك املشاركة في هذه
احلملة -فقط تواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
تأثيرات العنف األسري واحلاجة إلى احلد من تأثير
العنف املنزلي على بيئة العمل وي ُ َح ِدد عددًا من
 women@itf.org.ukملعرفة املزيد.

“يجب أن يعني هذا املعيار العاملي اجلديد باتخاذ خطوات فعالة للقضاء
على ممارسات العنف والتحرش في بيئة العمل ...حيث ستتحسن
حياة أعضاء نقابات الـ ،ITFوعامالت النقل النساء على وجه اخلصوص
كنتيجة مباشرة لتفعيل هذا القانون”.
ديانا هوالند ،رئيسة اللجنة النسائية لعمال النقل في الـITF

seafsupport@itf.org.uk
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ملف شخصي

فرص دعم النساء العامالت يف املالحة البحرية
حوارا ً أجرته نشرة البحارة مع لينا
ديرينح (مديرة عمليات السفن
السياحية في نقابة البحارة
النرويجية) حول حياتها في املالحة
البحرية
ت بناء حياتك املهنية في قطاع املالحة
ملاذا اختر ِ
البحرية؟
دائما ً ما كنت مفتونة باألعمال البحرية نظرا ً
النتشارها الواسع وما تتمتع به من تقاليد كثيرة
هنا في النرويج؛ ومع ذلك ،بدأت العمل في قطاع
الفنادق الشاطئية ،ثم انخرطت في العمل البحري
بالصدفة عندما انتقلت إلى ميامي في عام 2004
والتقيت بـجوان أوين أسطورة أعمال السفن
السياحية واملناصر األكبر حلقوق العمال في نقابة
البحارة النرويجية NSU؛ وبدأت العمل في نقابة
البحارة النرويجية  NSUمن حينها.
ما الذي يثير اهتمامك أكثر في وظيفتك احلالية
لدى نقابة البحارة النرويجية؟
تعتبر حقوق العمال أمرا ً أساسيا ً لتحقيق املساواة
فيما بينهم ،وشديد األهمية بالنسبة للعمال
وللمرأة على وجه اخلصوص؛ وأنا محظوظة مبا
يكفي ألن وظيفتي متنحني الفرصة التي ميكنني
نشرة بحارة الـ2020 ITF

من خاللها الدفاع عن حقوق العمال؛ ولذلك أشعر ما هي أكبر التحديات التي تواجه النساء
باالمتنان بهذه الوظيفة ،حيث تلك الفرصة التي البحارة في الوقت الراهن؟
متنحني إياها جتعل من استيقاظي كل صباح
ال تزال هناك بعض التحديات أمام البحارة النساء؛
وذهابي لعملي أمرا ً ُمجدياً؛ كما أنني أعمل في
فمجرد حقيقة أن النساء ال يشكلن سوى 2~1
بيئة دولية تعني بأحد أكثر اجملاالت تطورا ً ودائمة
التغير؛ فوظيفتي جتمع بني أكثر مجالني أحبهما في املائة من إجمالي البحارة ميثل حتديا ً في حد
ذاته؛ إذ أن تلك النسبة الضئيلة قد جتعل بعض
وهما مجال األعمال البحرية ومجال الضيافة.
النساء أكثر ترددا ً في البحث عن وظيفة في
اجملال البحري؛ أيضا ً ال تزال هناك بعض املفاهيم
بصفتي منسقة لفريق الرحالت السياحية،
تستدعي وظيفتي أن أسافر كثيرا ً من أجل إجراء التقليدية القائلة بأن أعمال املالحة البحرية
ليست مخصصة للنساء ،وتواجه خريجات
مفاوضات حول الرحالت السياحية وإجراء زيارات
للسفن واملشاركة في اخلطابات؛ وزيارة ُمثلينا في الكليات البحرية في بعض أنحاء العالم أوقاتا ً
عصيبة للغاية في البحث عن عمل ذو معنى حتى
النرويج ،بورتوريكو ،وإندونيسيا؛ الذين يقومون
ولو كانت نتائجهن الدراسية أفضل من نظرائهن
بإجناز العديد من الزيارات للسفن ،والتعامل مع
الذكور؛ إلى جانب أن التحرش اجلنسي ،أو حتى
الشكاوى ،وإدارة الندوات املتعلقة بإدارة الرحالت
اخلوف من الوقوع ضحية للتحرش اجلنسي يشكل
البحرية.
أحد أكبر املعوقات بالنسبة للنساء.
ت أيضا ً ُمَثِلة النساء في قسم البحارة في
أن ِ
لكنني أود التأكيد على أنه كان هناك الكثير من
الـ ITF؛ ما الذي ينطوي عليه هذا الدور؟
التغييرات اإليجابية في السنوات األخيرة؛ حيث
أصبحت من خالل هذا الدور املتحدثة الرسمية
ُ
كان هناك تركيزا ً متزايدا ً على جذب النساء إلى
باسم البحارة النساء في جميع أنحاء العالم في أعمال املالحة البحرية وإثبات أنفسهن في تلك
أكبر هيئات صنع القرار في الـITF؛ كما أنه يوفر
األعمال مبجرد انضمامهن لها؛ نرى جهودا ً أكبر
فرصة فريدة للتحدث عن حتديات املرأة وفرصها
خللق قوة عمل أكثر توازنا ً بني اجلنسني وتوفير بيئة
داخل اجملتمع البحري واملساهمة في إحداث
عمل جيدة على منت السفن؛ هذا يخلق مكان
هذا
في
تغييرات إيجابية تعود بالنفع على املرأة
لكل من الرجال والنساء.
أفضل
عمل
ٍ
اجملال.

مناطق خطرة
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الـ ITFيدعم
البحارة في
المناطق الخطرة

ستيف يانديل (مساعد أول في قسم البحارة بالـ )ITFيتحدث عن جهود الـ ITFفي احلد من اخملاطر التي
يتعرض لها البحارة العاملون على منت السفن التي تعمل في مناطق محفوفة مبخاطر القرصنة أو النزاعات
عند وقوع حوادث القرصنة أو السطو املسلح في البحر ،يكون البحارة في
املواجهة ويصبحون معرضون خملاطر اإلصابة أو االعتداء أو األخذ كرهائن أو
القتل.
تزايدت الهجمات بشكل هائل ،مما أث َّر على اآلالف من البحارة وعائالتهم.
طاملا كانت القرصنة والسطو املسلح من املشاكل املتأصلة في خليج غينيا؛
ففي األشهر التسعة األولى من عام  ،2019مثلت هذه املنطقة “الواقعة
قبالة سواحل نيجيريا وغينيا وتوجو وبنني والكاميرون”  86باملائة من حوادث
القرصنة التي أ ُ ِخذ َ فيها أفراد الطاقم كرهائن.
ومع ذلك ،فقد َش ِه َدت أجزاء أُخرى من العالم هذه اجلرائم البشعة؛ حيث
شهد مضيق سنغافورة العديد من الهجمات في السنوات األخيرة ،خاصة
التي أثرت على إندونيسيا وماليزيا والفلبني؛ ثم جاءت أمريكا اجلنوبية لتكون
أحدث منطقة تشهد زيادة في وقوع تلك اجلرائم ،حيث مت اإلبالغ عن العديد
اسية في عام 2019؛ فقط
من حوادث السطو املسلح العنيفة ضد السفن الر َّ ِ
اليقظة املستمرة والدوريات املسلحة املُكَثَفة التي تقوم بها السفن البحرية
الدولية هي التي حالت دون تكرار الهجمات املتعددة التي وقعت حول خليج
عدن قبل بضع سنوات.

احلكومات واخلبراء واألطراف املعنية لتناول اآلثار اإلنسانية واالقتصادية
للقرصنة والسطو املسلح في خليج غينيا ومناقشة احللول املمكنة لألزمة
احلالية.
حماية البحارة في املناطق التي تشهد نزاعات

مير طواقم السفن بتجارب مروعة عند مواجهة القرصنة بشكل مباشر،
يدعو الـ ITFإلى الهدوء وضبط النفس في منطقة مضيق هرمز حول خليج عُ مان
ويشعرون بالقلق عند دخول منطقة مشهورة بحوادث القرصنة.
التي تشهد صراعات عقب االستيالء على ناقلة النفط ستينا امبيرو Stena Impero
استولى مهاجمون مسلحون في الساعات األولى في الرابع من نوفمبر  2019في التاسع عشر من شهر يوليو 2019؛ وكانت هذه الواقعة كفيلة بإعالن املنطقة
على أنها منطقة نزاعات “حتتوي مخاطر مطولة مؤقتاً” وهذا يعني أن البحارة الذين
على سفينة النقل اليونانية الكا اريستوتلي  Elka Aristotleعندما كانت
هوجموا في املنطقة سيحصلون على مكافأة ،وتعويضات ُمضاعفة عن الوفاة
في مرسى قبالة لومي في توجو؛ واختطفوا أربعة من أفراد الطاقم البالغ
والعجز.
عددهم أربعة وعشرون :اثنان من اخملتطفني من الفلبني وواحد من اليونان

واألخير جورجي؛ ذكرت البحرية التوغولية أن احلراس املسلحني حاولوا التصدي في مثل هذه النزاعات ،يعمل الـ ITFمع صناعة الشحن لقيادة تدعو إليجاد حل
للهجوم لكن أحدهم أصيب بطلق ناري.
دبلوماسي ،وتوفير الظروف التي تسمح للبحارة مبواصلة عملهم دون أن يصابوا بأذى،
وحث جميع الدول للمساعدة على السعي إلطالق سراح أي بحارة مت أسرهم.
يعد هذا ثاني حادث قرصنة خالل ثالثة أيام بعد أن هوجمت ناقلة البضائع

النرويجية التابعة لشركة جي جي اوغالند  JJ Uglandللشحن واختطفوا
تسعة من أفراد طاقمها قبالة سواحل بنني.

عقد الـ ITFفي يونيو  2019مع مجلس املالحة البحرية البلطيقي والدولي،
والغرفة الدولية لشركات الشحن والنفط ،املنتدى البحري الدولي بني
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ملف:
املفتشية

مفتشية الـITF
بجانبك أينما كنت

يعمل مفتشو الـ ITFفي جميع أنحاء العالم ويناضلون من أجل حماية حقوق البحارة
والدفاع عنها؛ تقدم نشرة البحارة الفريق اإلسباني وأحدث املفتشني ،وتستعرض
كيفية وصول املفتشني إلى املوانئ والبلدان اجلديدة.

تعرف على مفتشينا الجدد

خوسيه كالوديو بايز

(سان جوان -بورتوريكو) عَ ِملَ مالحا ً ومراجعا ً (يُش ِرف
السفُ ن) ورئيس جلنة االنتخابات
على أعمال شحن وتفريغ ُ
في نقابته ،النقابة احمللية رقم 1740؛ وكونه مفتشا ً يعني
أنه ميكنه الدفاع عن حقوق البحارة والسعي ملا يضمن
لهم املعاملة باحترام؛ يحرص خوسيه بشده على مساعدة
البحارة في احلصول على مكان لالسترخاء خالل أوقات
فراغهم ،مع توفير خدمة اإلنترنت الالسلكي واي فاي wi-fi
اجملانية للتواصل مع عائالتهم.

كاثرين هايزل

(غانا) عَ ِملَت في البحر ملدة خمسة
صبح
عشر عاما ً قبل أن تتقاعد وت ُ ِ
اضرَة في اجلامعة البحرية
ُم َح ِ
اإلقليمية؛ وبصفتها مفتشة فإنها
تعني مبينائي تيما وتاكورادي؛ وتسعى
كاثرين لتحسني ظروف عمل البحارة،
وجلعل السفن التي تتصل مبوانئ غانا
تعمل وفقا ً لالتفاقيات اجلماعية.

حميد رشيق
َ

(الدار البيضاء "كازابالنكا -املغرب) عَ ِملَ ُمديرا ً ألعمال سطح
السفينة ووكيال ً لرُبانها على مدار اثني عشر عاما ً على منت السفن
املغربية والروسية؛ ثم عَ ِملَ ُمديرا ً حملطة حاويات في ميناء الدار
البيضاء وأول نائب لألمني العام لقسم عمال الرصيف والبحارة في
نقابة العمال املغربية ()UMT؛ يسعى حميد لالستفادة من خبراته
ومعرفته في مساعدة البحارة في احلصول على ظروف عمل الئقة
وآمنة ومحترمة.

نشرة بحارة الـ2020 ITF

حسن ميليس

سام
ليفينز

(اجلزائر العاصمة -اجلزائر) عَ ِملَ بحارا ً ملدة سبعة
وعشرون عاماً ،وأخيرا ً عَ ِملَ ُمديرا ً على منت ناقالت الغاز
الطبيعي املسال اجلزائرية؛ وبصفته عضوا ً بارزا ً في نقابة
 FNTT/UGTAكان حسن ميليس ن َ ِشطا ً في الـ ITFبداية
ً
مفتشا “حتديا ً ُم َ
ش ِرفاً”
من عام 2017؛ يرى حسن في كونه
وسوف يبذل قصارى جهده ملساعدة البحارة الذين
يواجهون صعوبات ،ولضمان اتباع مالكي السفن ملعايير
العمل الوطنية والدولية.

(سان فرانسيسكو -الواليات املتحدة األمريكية) يُثري الـ ITFبخبرته
الواسعة التي تشتمل على عمله كعضو طاقم سفينة ألربعة عشر عاما ً
في نظام العبَّارات بخليج سان فرانسيسكو ،ونشاطه الواسع مع نقابة
عمال املستودعات وتفريغ السفن الدولية واملنظمات اجملتمعية احمللية؛ سام
متحمسا ً ألن يكون له أثرا ً أكبر على حماية حقوق البحارة في جميع أنحاء
العالم ،ويسعى لبناء حتالفات مع املنظمات اجملتمعية والنقابات العمالية
في جميع أنحاء كاليفورنيا الشمالية.

ملف:
املفتشية

23

تسليط الضوء على الفريق اإلسباني
يعتبر فريق املفتشية اإلسباني
القوي املكون من خمسة أفراد أحد
أكبر فرق االحتاد الدولي لعمال النقل
 ،ITFحيث ميد البحارة على طول
نحو  8000كم من ساحل إسبانيا
بالدعم واملساعدة؛ ويضطلع كلٌ من
املفتشني ،الذين يتخذون من املوانئ
الكبيرة مقرا ً لهم ،مسؤولية املوانئ
األخرى أيضاً.
إن موقع إسبانيا االستراتيجي على
مفترق طرق البحر األبيض املتوسط،
واحمليط األطلسي والساحل األفريقي
وبحر الشمال ،يعني أن الفريق
يساعد البحارة من جنسيات عديدة
ويتناول حاالت الهجر القصوى.
يعمل املفتشون لدى ثالث نقابات
منتسبة للـ ITFفي إسبانيا (احتاد
الدولة للنقل واخلدمة واالستهالك
( )FeSMC-UGTونقابة اللجان
العمالية ( )CCOOوهيئة العمل
األوروبية ( ،))ELAكما أنهم يشكلون
فريق عمل قوي وأنشأوا شبكة
مهمة من االتصاالت البحرية ،مما
يسمح لهم بالتعاون اجليد مع دول
مراقبة امليناء حلل احلاالت الصعبة.

لوز باز،

منسقة الفريق( ،تقطن
في فيجو ،وتغطي منطقة شمال غرب
إسبانيا) ،عملت كمحامية وضابط سطح

بحري قبل تعيينها مفتشة لدى الـ ITFفي
عام 2006؛ وتعتقد أن وظيفتها “إحدى أفضل
الوظائف في العالم” ألنها متزج بني معرفتها
وخبرتها وشغفها للدفاع عن حقوق البحارة
والصيادين.

محمد الرشيدي

(يقطن في بلباو،

مارك مارتي

(يقطن في برشلونة،
ويغطي كاتالونيا وجزيرة بالياريس) ،عمل

عاما ،وكان ممثال ً
كوكيل ميناء في عمر الـً 20
لنقابة الـ CCOOملدة ثماني سنوات؛ أسهم ما
مر به ،من حاالت كان شاهدا ً عليها متثلت في
استغالل واستضعاف البحارة ،إلى انضمامه إلى
املفتشية في عام .2019

ويغطي شمال إسبانيا) ،انضم إلى الـ ITFفي عام
 2001كمفتش ،عادت مهاراته اللغوية وخبرته في التعامل
مع الثقافات اخملتلفة بالفائدة على كل من البحارة وفريق
املفتشية؛ منذ يناير  ،2018يعمل محمد على تطوير
شبكة الـ ITFللعالم العربي وإيران وتنسيق االتصاالت في
تلك املنطقة.

جونزالو جاالن

جوان غارسيا

(يقطن في
فالنسيا ،ويغطي ساحل البحر األبيض
املتوسط بطول  776كم من إسبانيا)،

أكسبته خبرته كعضو طاقم وقبطان ملدة 16
عاما ً دروسا ً عن صعوبات احلياة في البحر ،انضم
إلى الـ ITFفي عام  2010وتولى منذ ذلك احلني
نحو  900حالة وعملية تفتيش.

(يقطن في الس

باملاس ،ويغطي جزر الكناري) ،يعمل كمفتش
أيضا أحد مفتشي الـITF
منذ عام  ،2014وهو ً
اخملتصني مبصايد األسماك ،كما كان ينسق حاالت
سفن صيد السمك على مستوى العالم خالل
عام .2019
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ملف:
املفتشية

الـ ITFيوسع شبكات املفتشية
يتعرض البحارة للمخاطر خاصة في البلدان واملوانئ التي ال يتواجد فيها مفتشني للـ ،ITFذلك ألسباب جغرافية أو سياسية.
لم يقدر سوى القليل من املفتشني على العمل في العالم العربي ،الذي يعاني بعضا ً من أكثر احلاالت القصوى لالستغالل لذا ،في يناير ،2017
ً
هيكل جلهات االتصال النقابية في املنطقة لتعزيز قدرة الـ ITFعلى دعم البحارة الذين يتعرضون للمخاطر من خالل التعامل مع
أنشأ الـITF
نداءات استغاثة البحارة وتنسيقها.
شجع جناح شبكة الـ ITFعلى اتباع نهج مماثل في أماكن أخرى ،على سبيل املثال ،أطلقت النقابات في أبريل  2019شبكتي أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي ،كما أط ِلقَ ت شبكة آسيا واحمليط الهادئ في وقت الحق من نفس العام ،أما في غرب إفريقيا ،تعمل الشبكة منذ عام 2011
ولكن أعيد تشكيلها في عام .2018
أيضا على ضمان امتثال مالكي السفن اللتزاماتهم من توفير األجور الالئقة وظروف العمل واملعيشة املناسبة على منت
تعمل الشبكات ً
السفن.
تشارك جهات االتصال التي رشحتها النقابات املنتسبة للـ ITFفي دورة تدريبية ملدة يومني حول حقوق عمال البحارة مبوجب اتفاقية العمل
البحري ( ،)MLCواتفاقيات الـ ITFونظام أعالم املوائمة ( ،)FOCودور مفتشية الـ ITFفي حماية حقوق البحارة في ظروف العمل واملعيشة
املناسبة.

شبكة أمريكا الالتينية والبحر شبكة آسيا واحمليط الهادئ

الكاريبي
تهدف هذه الشبكة املكونة من ثمانية جهات
اتصال إلى تقدمي املساعدة احمللية للبحارة الذين
تعرض البحارة وعمال الرصيف عبر أمريكا
يعملون على منت السفن البحرية ،في فبراير ،2019
الالتينية النتهاكات حلقوقهم في العمل اآلمن
بدأت في التواصل مع النقابات في البلدان التي
شخصا
والالئق ،تدافع الشبكة املكونة من 23
ً
ال يوجد بها مفتشو  ITFلطلب الدعم في تطوير
عن حقوق البحارة الدوليني املستغلني ،وحتمي
البحارة الذين يعملون في التجارة الداخلية وعمال شبكة االتصال ،وبحلول أكتوبر  ،2019وافقت
ثمانية بلدان على االنضمام وجنح الـ ITFفي تدريب للتواصل مع منسق شبكة غرب إفريقيا:
الرصيف الذين يعملون في أعمال رفع األحمال
لويس دي ليما (البرازيل)
الثقيلة على جانب الشاطئ ،كما تساعد البحارة جهات االتصال املرشحة في نفس الشهر.
هاتف+55 96455 7094 :
على منت السفن في املوانئ التي تفتقر وجود
البريد اإللكترونيdelima_luiz@itf.org.uk :
مفتشية وتهدف إلى تغطية موانئ معينة حيث
(بينني ،ساحل العاج ،غانا ،غينيا بيساو ،السنغال،
تكون قضايا عمال الرصيف على رأس جدول أعمال
توغو)
الـ ITFوالنقابات في املنطقة ،وعلى غرار شبكة
أيضا في التنظيم
العالم العربي ،فهي تساعد ً
وجمع املعلومات االستخبارية حلمالت الـITF
شبكة العالم العربي وإيران
البحرية.
للتواصل مع منسق شبكة آسيا واحمليط الهادئ للتواصل مع منسق شبكة العالم العربي
وإيران:
جيسون الم (هوجن كوجن)
محمد الرشيدي (إسبانيا)
هاتف+852 9735 3579 :
هاتف+34 629 419 007 :
البريد اإللكترونيlam_jason@itf.org.uk :
(بنغالديش ،كمبوديا ،ماليزيا ،ميامنار ،باكستان ،بابوا
غينيا اجلديدة ،جزر سليمان ،تايالند)
للتواصل مع منسق شبكة أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي:
جوان فياللون جونز (تشيلي)
هاتف+56 9 9250 9565 :
البريد اإللكترونيvillalon_juan@itf.org.uk :
(أنتيغوا وباربودا ،بربادوس ،تشيلي ،كولومبيا،
كوستاريكا ،دومينيكا ،السلفادور ،غواتيماال ،غيانا،
نيكاراغوا ،بيرو ،سانت لوسيا ،ترينيداد وتوباغو،
أوروغواي ،الواليات املتحدة األمريكية -سان دييغو،
فنزويال)

نشرة بحارة الـ2020 ITF

شبكة غرب إفريقيا

تهدف الشبكة املكونة من  10أفراد إلى حتسني
مهارات ومعارف جهات االتصال وجودة تقارير
زيارة السفن وعالقاتنا مع السلطات احمللية التي
تغطيها اتفاقية العمل البحري ()MLC؛ كما حتث
احلكومات في املنطقة على التصديق على اتفاقية
العمل البحري (ُ ،)MLCترى معظم زيارات السفن
اخلاصة بها في خمس من الدول الست التي لها
جهات اتصال ،معظمها في ساحل العاج؛ في
عام  2018أجرينا أكثر من  80زيارة للسفن ،وفي
النصف األول من عام  2019أجرينا أكثر من،45
وننوي زيادة عدد الزيارات بشكل أكبر ألننا نواجه
مشكالت عمالة خطيرة على سفن أعالم املوائمة
في موانئنا.

البريد اإللكترونيarrachedi_mohamed@itf. :
org.uk
(اجلزائر ،البحرين ،إيران ،العراق ،األردن ،الكويت،
لبنان ،ليبيا ،املغرب ،عمان ،السودان ،تونس ،اإلمارات
العربية املتحدة ،واليمن)
لقراءة آخر األخبار من شبكة العالم العربي وإيران
يرجى االطالع على الصفحات .29 ،28

تطورات
الصناعة
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البحارة
م�ستعدون
للتغيري دائما ً

أثبت البحارة منذ زمن طويل مدى قدرتهم على التكيف مع التغيير ،لذلك ،يدَّعي جيهيون جينا كيم
دائما دورا ً للبحارة ذوي
ضابط االتصال للـ ITFلدى املنظمة البحرية الدولية ( )IMOأنه سيكون هناك ً
اخلبرة في صناعة بحرية تشكلها التكنولوجيا املتقدمة والرقمنة
ألكثر من  200عام ،شهدت الصناعة البحرية
العديد من التغييرات ومنها استحداث األمتتة؛
التغيير من اإلبحار الشراعي إلى استعمال احملركات
التي تعمل بالبخار ومن احملركات البخارية إلى
محركات الديزل ومن استخدام الفحم إلى النفط
ومن النفط إلى استخدام أنواع الوقود اجلديدة
املمزوجة؛ وإدخال الرادار ون ُ ُظم عرض اخلرائط
اإللكترونية واملعلومات ( )ECDISوالشهادات
اإللكترونية.
وطوال هذه التغييرات ،كان البحارة يؤدون عملهم
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.
تتطلب األمتتة من الطاقم تنفيذ مهام فنية
وتشغيلية جديدة بدعم من اآلالت واتخاذ القرارات
املناسبة في جميع األوقات ،كما طالبت البحارة
بالتكيف مع ظروف مختلفة في وجود الكفاءات
واملؤهالت املناسبة وفي الوقت املناسب.
طيلة هذه الفترة ،كان البحارة معرضني خلطر
احلوادث ،وأحيانا ً يلقون مصرعهم ،وفي كثير من
األحيان ،ي ُ َجرَّم البحارة ويُلقى اللوم عليهم في
أحداث خارجة عن إرادتهم ،لكنهم حتملوا وأظهروا
للعالم ما ميكنهم فعله وحتمله.

ومع ذلك ،وعلى الرغم من كل ما ذُ ٍكر َ أعاله،
أو الصناعة البحرية  ،4.0وكلها تتعلق بالرقمنة
دائما حاجة إلى معرفة البحارة
والتقنيات املتقدمة؛ قد نكون أكثر دراية
ستكون هناك ً
ومهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم البحرية
مبصطلحات السفن اآللية أو ذاتية التشغيل،
احلقيقية؛ فال يتعلق التطوير التكنولوجي
وسواء تعلق األمر بعدم وجود البشر أو بوجود
بعضهم ،بدأت األمتتة والرقمنة منذ أكثر من نصف باستبعاد العنصر البشري من الصناعة البحرية؛
بل يتعلق بتعزيز السالمة ،ولطاملا اُعتبرت جتربة
قرن.
ورائعا يفتح أبوابًا
السفر البحري مؤهال ً جذابًا
ً
تتمثل الطموحات اآلن في احلد من التلوث من خالل في الصناعة البحرية ويسمح للبحارة مبتابعة
استخدام الوقود النظيف وبالتالي حماية الكائنات مسارات حياتهم املهنية.
البحرية وتقليل األعباء اإلدارية وتأمني السفن
أعتقد أننا بحاجة إلى إجابات لألسئلة التالية حول
والبضائع من خالل أنظمة تبادل البيانات عالية
السفن ذاتية التشغيل ،هل سينجح البحارة في
التشفير؛ والتقليل إلى أدنى حد من وقت دوران
السفن ووقت شحن وتفريغ الشحنات في املوانئ تعلم كيفية التعامل مع وحدات التحكم اآللية
عن بعد بشكل صحيح؟ هل يرى مالك السفن أن
مبا يرضي العمالء..
استبعاد طاقم الصيانة من على منت السفينة
يتنبأ خبراء الصناعة بأن نقل السلع التجارية
وإجناز أعمال الصيانة على الشاطئ أمرا ً فعاال ً من
عن طريق البحر سيزداد بسبب مزاياه االقتصادية حيث التكلفة؟ هل ميكننا الوثوق مبستوى أمن
والبيئية ،وأنه مع زيادة االتصال بني قطاعات النقل للفضاء اإللكتروني احلالي؟
اخملتلفة في سلسلة التوريد ،سيتعني عليها
تأدية أدوار جديدة؛ حيث ستكون هناك حاجة إلى لكن بشكل عام ،أعتقد أن التكنولوجيا يجب
املزيد من املوظفني على منت السفن أو في املوانئ ،وسوف تستخدم بالطريقة الصحيحة ألن البحارة
مبؤهالت وكفاءات جديدة لضمان قدرتهم على
سيكونون مواكبني لها دائماً.
التكيف مع املواقف التشغيلية والديناميكية
املتقدمة.

ماذا عن اآلن إذن؟ احلديث يدور حول الشحن 4.0

seafsupport@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

26

الصحة
والرفاه

اال�ستثمار يف

رفاهية البحارة

تبحث نشرة البحارة في جهود االحتاد الدولي لعمال النقل الـ ITFوالنقابات املنتسبة
له خللق أكبر قدر من االنفتاح والوعي بشأن املواضيع احلساسة مثل الصحة العقلية
واجلنسية حتى يكون لرفاهية البحارة وسالمتهم نصيبا ً أكبر في قطاع األعمال
البحرية

يحث الـ ITFعلى تدريب البحارة إلضفاء الرفاهية
على حياتهم اليومية
دشن الـ ITFوحدة جديدة لتعليم سبل
الرفاهية في مؤسسات التعليم البحري
لضمان قدرة البحارة الشباب على العناية
بصحتهم العقلية واجلنسية على نحو
أفضل؛ وفي هذا الصدد صرح الدكتور آصف
ألطاف ،منسق برنامج الـ ITFللرفاهية
العاملية والتوعية مبخاطر فـيروس نقص
املناعة/اإليدز مبا يلي

تشير األبحاث إلى أن البحارة من جميع األعمار
واجلنسيات والدرجات الوظيفية يعانون من
مستويات عالية من التوتر واالكتئاب (اقرأ املزيد في
الصفحة .)34
على الرغم من قلة الدراسات التي أُجريت حول
قابلية املرشحني للتعرض لإلجهاد واالكتئاب ،إال أن
بعض البيانات الثانوية املتاحة كانت مثيرة للقلق؛
حيث أشارت تلك البيانات إلى أن نحو  40%من
حاالت الوفاة بني أفراد الطاقم التي مت اإلبالغ عنها
إلى نادي احلماية والتعويض في اململكة املتحدة
( )UK P&Iفي عام  2015كانت من املرشحني؛ وأشير
إلى أن االنعزال وتأثير وسائل التواصل االجتماعي
يعتبر من أهم العوامل التي تسببت في مثل هذه
احلاالت.
لذا يرغب الـ ITFفي أن يبدأ البحارة الشباب
حياتهم املهنية البحرية وهم أكثر قدرة على
التعامل مع الضغوط التي تواجههم سواء في
البـر أو البحر؛ ويرى خبراء تعديل السلوك أن هناك
إمكانية أكبر إلحداث تأثيرات تدوم طويال ً إذا متت
معاجلة مشاكل الصحة العقلية في وقت مبكر.
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يقدم الخط الساخن املساعدة للبحارة الذين يعانون من التوتر

خطا ساخنًا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
دشنت نقابة البحارة وضباط املالحة البحرية الفلبينية (ً )AMOSUP
خلدمة األعضاء الذين يعانون من مشكالت متعلقة بالصحة العقلية أثناء اإلبحار؛ ويقدم لنا كميل سيمبوالن -منسق ورئيس
املشاريع اخلاصة بالنساء والشباب لدى نقابة البحارة وضباط املالحة البحرية الفلبينية ( )AMOSUPاملزيد من املعلومات
يدرك البحارة ضغوطات وجودهم في البحر لفترات قام أحد البحارة املرضى باإلبالغ عن مشكلة عائلية
خاصة به أدت إلى شعوره باالكتئاب والتفكير في
طويلة باإلضافة إلى بعدهم عن أسرهم وأثر ذلك
االنتحار من حني إلى أخر؛ وبالفعل مت إنزال هذا البحار
على صحتهم العاطفية والعقلية؛ حيث أظهرت
البحوث التي أجراها الـ ITFوغيـره من االحتادات أن من على سطح املركب إلصابته باالضطراب الذ ُهاني
اإلجهاد واالكتئاب والقلق ت ُ َ
كل صعوبات حقيقية الوجيز واالكتئاب احلاد الذي قد يؤدي إلضرار املريض
ش ِ
لنفسه .كما أبلغ بحارا ً آخر عن شعوره بعدم الراحة
أمام البحارة ،كما أن متتعهم بالصحة العقلية
اجليدة يعتبـر أمرا ً ضروريا ً ميكنهم من أداء أعمالهم والضعف وأن كوابيسا ً تراوده ويعاني من آالما ً في
صدره ،حيث وصف متلقي البالغ له الدواء وأوصى
ويسهم في رفاهيتهم وصحتهم العامة.
البحارة بإنزالـه في أقرب ميناء إلجراء مزيد من
لهذه األسباب ،قررت الـ AMOSUPتدشني خط
الفحوصات الطبية.
ساخن لها في عام  ،2019لتمكني البحارة من
صرح الدكتور بابا قائال “تقدمي املعلومات الصحيحة
اإلفصاح عن مخاوفهم إلى الطبيب النفسي
الرائد الدكتور روميل بابا ،حيث يجيب على اتصاالت يعتبـر أمرا ً ضروريا ً لنشر الوعي بني البحارة بأن
اضطرابات الصحة العقلية مثلها مثل االضطرابات
سعفون ُمدربون في مجال الصحة
البحارة ُم ِ
اجلسدية متاما ً ميكن عالجها حيث أن الدعم الطبي
العقلية يقومون بتصنيف املكاملات حسب
موجود في كل مكان”.
خطورتها إلى مكاملات حتتاج إلى استجابة طارئة
أو إنزال البحار من السفينة؛ ومكاملات حتتاج إلى
يعد اخلط الساخن للصحة العقلية أحدث ميـزات
دعم أو متابعة للصحة العقلية ،ومكاملات أخرى
تستدعي إجراء مقابالت حتفيزية “ -لتحسني احلالة  AMOSUPفي خدمات الرعاية الصحية املقدمة عن
بُعد (عن طريق الهاتف) ،والتـي نشأت في عام 2016
املزاجية”.
لتسهيل تقدمي االستشارات الطبية للمشكالت
الطبية الطارئة؛ كما أنها تُساعد مسئولي السفن
تقدم هذه اخلدمة من قبل مستشفى تابع
لـ  AMOSUPفي مانيال مما يجعل من السهل على على تشخيص وعالج البحارة املرضى أو املصابون
مستقبلي املكاملات إحالة البحارة عند الضرورة إلى من بني أفراد الطاقم وهم على منت السفينة أو في
خبراء الطب النفسي أو األطباء النفسيني املقيمني .املرافق البحرية في حالة عدم توافر مرافق شاطئية.
يؤكد الدكتور بابا على أن البحارة باختالف رتبهم
ومستوياتهم الوظيفية يقومون باالتصال باخلط
الساخن ،ومن ثم استطاعت اخلدمة بالفعل
مساعدة بعض احلاالت العاجلة والطارئة التي عادة
ما تكون ناجمة عن مشكالت شخصية.

“عندما كنت طالبا ً في املدرسة
البحرية ،لم يكن هناك توعية كافية
حول املسائل املتعلقة برفاهية
البحارة؛ لذلك نحن اآلن سعداء
للغاية للعمل مع الـ ITFإلدخال
وحدة دراسية خاصة بالرفاهية
ضمن املناهج الدراسية من أجل
مساعدة األجيال املستقبلية من
البحارة على فهم اجلانب اإلنساني
من حياتهم؛ حيث ستعمل تلك
الوحدة الدراسية على إكسابهم
املعرفة واملهارات الالزمة التي تضمن
لهم حياة صحية وسعيدة”.
أوجن كياو -األمني العام لالحتاد املستقل
لبحارة ميامنار ()IFOMS

seafsupport@itf.org.uk

توصيات د .بابا لدعم البحارة الذين يواجهون
مشكالت تؤثر على حالتهم العقلية:
اطلب املساعدة عند اللزوم.
فهم املوقف من مختلف وجهات نظر.
تعد اإلنتاجية واالندماج في العمل حال
جوهريا.
الصالة والتفكر والتدبر وأي شكل من أشكال
التأمل يساعد على صفاء الذهن.
تقدمي املساعدة للمحتاجني.
إعالء الشأن واستشعار أهمية وقيمة الوقت.
التحدث إلى أخصائي الصحة العقلية.
ميكنك االتصال باخلط الساخن للصحة
العقلية في أي وقت على مدار اليوم
على أرقام الهاتف )+632( 241-9456
و  )+632( 241-9463أو التواصل عبر األنترنت.

كما يتيح مستشفى البحارة مواعيد تقدمي املشورة
الطبية فيما يتعلق بالصدمات النفسية ،فضال ً عن
تقدمي املعلومات عن حاالت الضغط النفسي عند
النساء البحارة الالتي عانني من التنمر والتحرش
وهن على منت السفن.

قابلية اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/
نحن نعمل على إدخال وحدة دراسية خاصة
بالرفاهية في قطاع األعمال البحرية ضمن املناهج اإليدز وغيره من األمراض املنقولة جنسياً؛ حيث
أن البحارة بطبيعة عملهم يتنقلون كثيرا ً بني
الدراسية التي ت ُ َدرس في جميع املعاهد البحرية
البلدان باإلضافة إلى أن أعمارهم محصورة في
في العديد من البلدان التي تعمل على إعداد
سن النشاط اجلنسي ،وتفرض طبيعة عملهم
وتدريب البحارة مثل الهند والفلبني وأوكرانيا
على البقاء لفتـرات طويلة بعيدون عن أزواجهم
وميامنار وسريالنكا وتشيلي واملكسيك.
وزوجاتهم أو شركائهم؛ قد ينخرط البحارة
قمنا بوضع وحدات تدريبية مصممة خصيصا ً
الشباب ،مبا في ذلك املرشحني في سلوكيات أو
السائدة
لتتماشى مع القوانني الوطنية والثقافات
بإحلاح من
ممارسات جنسية محفوفة باخملاطر
ٍ
في كل بلد بالتعاون مع كافة األطراف األخرى
أقرانهم في نفس أعمارهم أو تأثير زمالئهم األكبر
املعنية في قطاع األعمال البحرية؛ حيث يعمل
سنا ً واألعلى مرتبة.
الـ  ITFعلى تدريب املدربني ( )TOTحتى يتسنى لنا
التأكد من أن جميع الطالب في كافة مؤسسات وبحكم العادة ،فإن التدريب البحري دائما ً ما كان
يُر َ ِكز في املقام األول على القضايا املتعلقة بعمل
التدريب البحري يتلقون تطويرا ً ملعارفهم
ومهاراتهم وسلوكياتهم مبا يؤهلهم للتعامل مع البحارة ،واملتمثلة في نقل السفينة من النقطة
(أ) إلى النقطة (ب) بأسرع الوسائل وأكثرها أماناً؛
كافة أشكال اإلجهاد التي تواجههم على منت
سفن كمتدربني أو مرشحني وخالل سائر حياتهم لذلك نود التأكد من اجلانب اإلنساني لكونهم
بحارة ي ُ َ
شكَل أولوية ال تقل عن اجلانب العملي
العملية في قطاع األعمال البحرية.
اخلاص بهم.
تضمن الوحدة الدراسية أيضا ً حصول البحارة
الشباب على التعليم والفهم املناسب حول

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

28

الـ ITFفي العالم
العربي وإيران

احلليف الأقوى
للبحارة يف
الوطن العربي
و�إيران

يستعرض محمد الرشيدي  -رئيس شبكة االتصال اخلاصة بالـ ITFفي العالم
العربي وإيران آخر التطورات في املنطقة ،ويسلط الضوء على اثنني من النجاحات
في مواجهة إفالت مالك السفن من العقوبات في ظل عدم استجابة الدول
صاحبة العلم

تعزيز الدعم
لحاالت الهجر

مت رصد ارتفاع متزايد في عدد احلاالت التي
تعاجلها الشبكة.

نشرة بحارة الـ2020 ITF

أجور مستحقة
في عام  2017تعاملت الشبكة مع  79حالة وقامت بتحصيل ُ
بقيمة  600,000دوالر أمريكي؛ وفي عام  2018كان هناك ما يزيد عن  100حالة
بأجور مستحقة ُمطالب بها بلغت قيمتها نحو  2,000,000دوالر أمريكي؛ في
نهاية شهر أكتوبر عام  2019بلغ عدد احلاالت التي مت التعامل معها  85حالة
وبلغت قيمة األجور املستحقة التي مت حتصيلها  3,867,616دوالر أمريكي.
تنطوي نسبة كبيرة من هذه احلاالت على حاالت هجر ،وهو أمر ٌ شائع في
موانئ العالم العربي.
واستجابة للعدد املتزايد من تلك احلاالت ،نظم الـ ITFندوات في املغرب
ولبنان في عام  2019لضمان أن جميع نقاط اتصاالته في املنطقة تفهم
متاما ً اتفاقية العمل البحري وتعلم املهارات الالزمة لتقدمي املساعدة الالزمة
للبحارة ،وخاصة عند التعامل مع حاالت الهجر املعقَّدة؛ تناولت الندوات أيضا ً
شرحا ً لفوائد املفاوضات اجلماعية للنقابات املنتسبة إلى الـ ITFوالتي تهتم
بشئون تنظيم البحارة.

الـ ITFفي العالم
العربي وإيران
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ألول مرة يقوم الـ ITFبتفتيش سفينة سورية

وكان الـ ITFقد تلقى طلبا للمساعدة في يونيو  ،2019على اثره صعد كال ً من
ناصر نزال ،رئيس نقابة البحارة اللبنانية ومسئول االتصال اجلديد لدى الـ ITF
في لبنان ،وسمير حيدر ،رئيس نقابة البحارة في سوريا ،على منت سفينة
استقل وفد من املسئولني النقابيني السوريني واللبنانيني سفينة ليدي
كارولني التي ترفع العلم السوري وذلك في ميناء الالذقية ،وهي املرة األولى الركاب( )roroرورو لزيارة الطاقم الذي تقطعت به السبل؛ حيث قاموا بتقدمي
املساعدات املالية للبحارة لشراء الطعام واملاء وبطاقات الهاتف وغير ذلك من
التي يقوم فيها الـ ITFبزيارة لسفينة في سوريا.
املؤن األساسية.
اجلدير بالذكر أن السفينة كانت ُمح َت َجزة مبوجب حكم قضائي وقام البحارة
الثالثة عشر ،والذين تعود جنسياتهم إلى سوريا والهند ومصر وتركيا ،برفع
دعوى قضائية مطالبني بأجورهم املستحقة؛ وقد طلب الطاقم الهندي
املكون من ستة افردا من الـ ITFمساعدتهم في العودة لوطنهم.
ولم يأل ناصر نزال جهدا ً وال وقتا في سبيل املساعدة حيث سافر إلى سوريا،
وزار السفينة وتعامل مع كل التفاصيل اإلدارية واللوجستية التي تكفل
إعادة البحارة إلى أوطانهم من منطلق إنساني؛ وبفضل مساعدة النقابات
والدعم املالي املقدم من االحتاد الدولي لعمال النقل  ITFمتكن البحارة من
العودة إلى الوطن من مطار دمشق في الثاني من أكتوبر.

السلطات تتجاهل إحدى
حاالت الرق املعاصر

وقد مت االتفاق على العمل مع أفراد الطاقم في باكستان حيث التحقوا
بالعمل على منت السفينة في عام 2017؛ ومن ثم ُه ِجروا على منت السفينة
في ميناء بوشهر ملدة اثنني وعشرون شهرا ً لم يحصلوا خاللها على أجورهم؛
حيث عاشوا حالة من البؤس على منت السفينة في ظل غياب أي دعم من
في واحدة من أكثر احلاالت اخملزية التي يقابلها االحتاد الدولي لعمال النقل الشركة أو الدولة صاحبة العلم أو سلطات امليناء؛ وعند تلقي االحتاد الدولي
 ITFفي املنطقة؛ ُه ِجر ثالثة أفراد طاقم باكستانيني ملدة عامني تقريبا ً
لعمال النقل  ITFطلب الطاقم للمساعدة ،كانت عقودهم قد انتهت منذ
على منت سفينة برهان  3التي ترفع العلم اإليراني؛ في جتلي واضح الحد فترة طويلة؛ وكان البحارة يعيشون حالة غاية في البؤس ناهيك عن املعاناة
حاالت الرق املعاصر.
أسر َ ُهم؛ ولم يكن لديهم أدنى تصور عن موعد
املالية التي كانت تتكبدها َ
حصولهم على مستحقاتهم أو العودة إلى وطنهم.
وقد بدا واضحا أن مالك السفينة ،برهان داريا كيش ،كان ينتهج إستراتيجية
متعمدة لدفع الرجال إلى اليأس والتخلي عن مطالباتهم املالية بحيث
تقتصر طلباتهم على العودة إلى أوطانهم؛ وهو ما فعله مع أفراد طاقم
السفينة السابقني.
وقد استمر الـ ITFمن خالل مسئولي االتصال لديه في إيران في محاولة
التواصل مع مالك السفينة والدولة صاحبة العلم والدولة التي يقع فيها
امليناء ولكن دون تلقي أي استجابة تُذكَر؛ وقد شعرنا بالصدمة من أسلوب
الشركة التي تتصرف وكأنها مبنأى عن العقاب ،باإلضافة إلى غياب حس
املسئولية والتعاون لدى الدولة اإليرانية صاحبة العلم والهيئات البحرية
والسفارة الباكستانية في إيران.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد حترك الـ ITFمن خالل مسئول التواصل علي رضا
مرادي ،عضو نقابة البحارة اإليرانيني ،والذي سعى حثيثا ً حتى جنح في إعادة
أجور َ ُهم املستحقة
البحارة إلى وطنهم يومي  27و  29سبتمبر  2019ومعهم ُ
التي بلغت  16,112دوالر أمريكي.

التعاون لدعم البحارة
في املوانئ السعودية

أعرب كال ً من االحتاد الدولي لعمال النقل  ITFواململكة العربية السعودية
عن التزامهما بالعمل بشكل أوثق لدعم البحارة الذين ترسوا سفنهم
باملوانئ السعودية.
وقد جاءت هذه اخلطوة املهمة في سياق اجتماع عُ قد في لندن في احلادي
الع َّماري املمثل
والعشرون من شهر أكتوبر  2019بيني وبني كلٌ ِمن عصام َ
الدائم للمملكة العربية السعودية لدى املنظمة البحرية الدولية (،)IMO
وستيف تروسدال (منسق مفتشية الـ)ITF؛

seafsupport@itf.org.uk

نو ِقش خالل االجتماع عددا ً من القضايا ،مبا في ذلك املطالبات احلالية لدعم
البحارة في املوانئ السعودية ،وزيادة التعاون بني الـ ITFوالهيئات البحرية
السعودية ،باإلضافة إلى التصديق على اتفاقية العمل البحري  MLCلعام
2006؛ وسرعان ما أسفرت عالقة العمل الوثيقة هذه عن نتائج إيجابية متثلت
في النجاح في إعادة خمسة من البحارة وحصولهم على أجورهم املستحقة
من السفينة إم كيه إن  )MKN 205(205في ميناء الدمام.
(اقرأ عن شبكات االتصال اإلقليمية اجلديدة التي تتبع للـ ITFفي الصفحة
.)22
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وجهة نظر
البحارة

نظرة مر�شح بحرية يف
�أول خربة عملية له

إلى األمام بكامل طاقاتكم يا مرشحي البحرية! هذه هي الرسالة التي تود دوروتيا ساماريجا
نقلها بعد جتربتها األولى على منت سفينة كمرشحة بحرية

كوني امرأة ،لم يدر بخلدي أبدا ً أن أُمنح الفرصة لتحقيق حلمي في اإلبحار
كمرشحة بحرية؛ لكن أثناء دراستي للهندسة البحرية بعد التخرج من
كلية الدراسات البحرية في رييكا بكرواتيا عام  2017وحصولي على درجة
حت فرصة أن أصبح مرشحة بحرية؛
البكالوريوس ولقب مهندس بحريُ ،م ِن ُ
وكان هذا مبثابة مفترق طرق رئيسي في حياتي -حيث على أن اختار إما
خترت أن
مواصلة دراستي أو اغتنام الفرصة لتحقيق اكبر أمنياتي؛ وقد اِ
ُ
أتدرب كمرشحة بحرية ألمارس عمليا ما سبق لي تعلمه نظرياً.
عندما التحقت بالسفينة في سبتمبر  ،2018شعرت بسعادة وإثارة بالغة،
لكن أيضا ً كان يتملكني شعور ٌ شديد باحلزن جملرد التفكير في أنني سأبتعد
أمياال ً عن وطني وعن األشخاص الذين أحبهم؛ وخالل األيام األولى لي على
منت السفينة ،حاولت جاهدة توطني نفسي وتكييفها على الوضع اجلديد
فت الوضع اجلديد.
وسرعان ما ألِ ُ

عملت خالل هذه التجربة مع ضباط من الهند إال أن طاقم السفينة كان
ُ
معظمه من الفلبني؛ وأنني ألشعر باالمتنان الشديد جتاههم ملا قدموه لي
من تصويب ألخطائي التي كنت أقع فيها ،وملا أسبغوا علي من وقت وجهد
وبشكل دائم؛ وقد حاولت أن
نحو صحيح
ٍ
لتعليمي كيف أقوم بعملي على ٍ
أتعلم قدر اإلمكان من الضابط الذي كنت أتولى املراقبة معه كل ما يتعلق
بوظيفتي املستقبلية.

وخالل هذه التجربة أتيحت لي الفرصة للمرور عبر س ٍد ُمؤقت “”coffer dam
وأجرب عمليا العمل على سطح السفينة؛ ولم يقتصر األمر على الشئون
املالحية وأعمال اجلسور ،فقد كنت أيضا ً اقضي وق ًتا في غرفة احملركات ،حيث
تعلمت األعمال املتعلقة بالصابورة والبضائع وإمساك السجالت؛ واستمرت
رحلتنا بني املوانئ في الهند والصني وكوريا اجلنوبية وسنغافورة ومضيق
ملقا ،حيث شهدت خالل هذه الرحلة كيفية املالحة في ظل االزدحام
الشديد للسفن.
مارست التمارين خالل وقت الراحة في صالة األلعاب الرياضية وشاهدت
األفالم كما كنت اتصل بأفراد عائلتي وأصدقائي عبر شبكات التواصل
االجتماعي؛ وكنت أيضا ً استغل الوقت في مراجعة وتعزيز ما تعلمته طوال
األسبوع.
وسرعان ما مرت األربعة أشهر ونصف على منت السفينة؛ وعندما حان اليوم
للنزول ،شعرت بحزن شديد ملغادرتي أول سفينة عملت بها ولِ َتركي لبيئة
العمل التي تعودت عليها؛ ولكن هذا احلنني للسفينة تالشى في خضم بحر
املشاعر الذي غمرني مبجرد التفكير في اقتراب لقائي بأحبتي.
أشعر باالمتنان ألنه قد أُتيحت لي الفرصة ملعايشة هذا القدر الهائل من
األمور العملية وبأن رحلتي األولى لم تخيب ظنوني بل كانت على مستوى
توقعاتي ،كما اشعر بسعادة غامرة ألنني أريد أن أواصل مسيرتي املهنية
كبحارة.
رسالتي إلى مرشحي البحرية املستقبليون من الذكور واإلناث هي أنه ،مهما
صبح
كان التحامل واإلجحاف الذي تتعرضون له من اآلخرين ،فان أي شي ٍء ي ُ ٍ
كنا ً إذا كانت رغبتكم قوية مبا فيه الكفاية؛ لذلك“ ،إلى األمام بكامل
ُم ُّ ِ
طاقتكم يا مرشحي البحرية!”.
نشرة بحارة الـ2020 ITF
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عمال الرصيف

ارتفاع مذهل يف معدل
الوفيات البحرية يف
الأماكن املغلقة

يحتاج العمال إلى توافر شرطني أساسيني في الهواء الذي يتنفسونه :أن يكون من اآلمن تنفسه،
وأال ينفجر ويقتلهم؛ ولكن ،كما يقول بيتر الهاي ،منسق الـ ،ITFعلى مستوى كندا فإن الوفيات في
األماكن املغلقة أصبحت تشكل خطرا ً مألوفا ً في صناعة الشحن البحري منذ فترة طويلة
25
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وفيات األماكن املغلقة في الفترة ما بني 2018-1999؛ املصدر :فيستراتو مليتد 2018

بلغ عدد وفيات العاملني في القطاع البحري الذين
يعملون في األماكن املغلقة مائة وخمسة وأربعون
عاما املاضية.
حالة ،وذلك خالل العشرين ً

وشهدت الفترة ما بني يناير  2018وإبريل 2019
ارتفاعا ملحوظا ً حيث بلغ عدد الوفيات ثمانية
وعشرون حالة -16عامل رصيف و 12بحارا -وذلك
بسبب االختناق أو االنفجارات في األماكن املغلقة،
أو من السقوط بسبب اإلغماء الناجت عن الهواء
امللوث.

ويعكس هذا االرتفاع الهائل في عدد الوفيات مدى
قسوة من يديرون صناعة الشحن هذه األيام؛ من
تلك الشركات التي تعمد إلى التوفير املادي على
حساب تدريب العمال وإمدادهم مبا يلزم للعمل
بأمان في األماكن املغلقة بدال من أن تستثمر في
إرساء وتعزيز ثقافة السالمة على منت السفن،
تلك الثقافة التي تسمح للعمال أن يأخذوا الوقت
الذي يحتاجون إليه لفتح منافذ للتنفس في عنابر
الشحن أو ضمان ما يكفي من الهواء اجليد أو
أن يستعلموا عن اخملاطر احملتملة؛ فالعاملون في
seafsupport@itf.org.uk

القطاع البحري رمبا ال يكونون على دراية كاملة
باخملاطر املتنوعة التي تشكلها منتجات الغابات
والفحم وخام احلديد واحلبوب والغازات وغيرها من
البضائع.
فال يكفي أن يقتصر العامل على مجرد فتح
البوابات ملدة  30دقيقة ثم يتفاءل باألفضل ،وال
يكفي أيضا أن يحاول العامل أن يقي نفسه اخملاطر
اعتمادا ً على نفسه فقط؛ وال يكفي أن يتخذ
العامل جميع االحتياطات املتاحة ومع ذلك جتده
أحيانا بجوار جيوب الغاز بدون احتياطات كافية
وفي ظل تدني مستوى األكسجني؛ وال يكفي
إطالقًا ترك العمال للتعامل مع صناعة عدمية
اإلنسانية يخاطرون فيها بأرواحهم من اجل إنقاذ
من يسقط من زمالئهم.
يقع على عاتق مالكي السفن واجب رعاية طواقم
العمل التي تعمل لديهم وعمال الرصيف املنوط
بهم القيام بعمليات الشحن؛ وتقوم املنظمة
البحرية الدولية ( )IMOبتوفير اإلرشادات واملتطلبات
الدولية اخلاصة بنقل البضائع السائبة في جميع

أنحاء العالم-ويشمل ذلك حتديد وجتميع الشحنات
بنا ًء على نوع اخلطر ،وتوفير إرشادات للتعامل اآلمن
معها وإجراءات االختبارات عليها.
فالوعي وااللتزام باإلجراءات ليست أمورا ً اختيارية؛
فإهمال مالك السفن الذين يتجاهلون اإلجراءات
القياسية مبا يكلف العمال أرواحهم يجب أن
تواجه بعقوبات تتناسب مع حجم األرواح التي
تفقد.
يعمل الـ ITFمع املعنيني بالصناعة في املنظمة
البحرية الدولية من أجل ضمان وجود لوائح قوية
حتكم العمل في األماكن املغلقة بحيث تكفل
حماية جميع العاملني البحريني ،وسوف نستمر
في حربنا ضد الشركات التي انتهجت إجبار
العمال على أن يفاضلوا بني أمرين إما أن يخاطروا
بحياتهم أو يخاطروا بوظائفهم؛كما نعمل على
دعم املطالبات التي تتبناها النقابات املنتسبة لنا
املتع َّمد الصناعي
بشأن سن قوانني القتل غير َ
لتجرمي أصحاب العمل الذين يتعمدون اخملاطرة
بحياة العمال.
www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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صيادو السمك

نقابة صيادي السمك
التايالندية تواصل
بناء أواصر قوتها

تطمح أول نقابة لصيادي السمك في تايالند بإحداث تغيير في الصناعة؛ يعرض جون
هارتوغ ،قائد مشروع الـ ITFفي تايالند ،ابرز اإلجنازات التي حققتها شبكة حقوق الصيادين
 FRNخالل أول عامني لها
يعاني صيادو السمك العاملون في تايالند بعضا ً
من أسوأ االنتهاكات في الصناعة العاملية.
وقد قام العمال في عام  2017بتشكيل أول نقابة
عماليه لهم للدفاع عن حقوقهم ،وهي -شبكة
حقوق الصيادين (.)FRN
و منذ ذلك احلني ،أصبحت احلكومة التايالندية
تتجاوب مع إجراءات التدقيق العاملي :حيث أجرت
إصالحات في طرق املراقبة والتفتيش اخلاصة
بالصناعة ،كما قامت بالتصديق على معاهدة
منظمة العمل الدولية لصيادي السمك رقم
 ،)ILO C188(188باإلضافة إلى تعزيز القوانني
احمللية ،مبا في ذلك زيادة العقوبات فيما يتعلق
بانتهاك حقوق الصيادين؛ ورغم كل هذا ال
رضة
يزال غالبية صيادو السمك في تايالند عُ َ
لالنتهاكات واالستغالل؛ بدون وجود حقوق واجبة
النفاذ في أماكن العمل وبدون متتع العمال بالقوة
التي تتأتى من خالل نقابة متثلهم ،لهذا السبب
يواصل الـ ITFدعمه لصيادي السمك املهاجرين
الذين شكلوا شبكة حقوق الصيادين ()FRN؛
والـ  ITFمتحمس للتقدم الكبير الذي مت إحرازه في
تايالند.
و قد قام أكثر من  1200صياد تابعني لشبكة
حقوق الصيادين  FRNبالتوقيع على عريضة
نشرة بحارة الـ2020 ITF

املعاهدة  ،C188مطالبني احلكومة التايالندية
بإقرار قانون مصايد األسماك واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لضمان التنفيذ الكامل ألحكام معاهدة
 C188وإنفاذها بشكل فعال من خالل التشريعات
واللوائح؛ وفي نوفمبر  ،2019وبحضور وفد االحتاد
األوروبي في تايالند ،مت تقدمي العريضة إلى كبار
املسؤولني احلكوميني من البحرية التايلندية ووزارة
العمل ومركز القيادة ملكافحة الصيد غير املشروع
( )CCCIFوالى إدارة حماية العمال ورعاية شئونهم
االجتماعية (.)DLPW
من األعمال األخرى التي يقوم بها منظمو وموظفو
 FRNهي التوعية باإلسعافات األولية والتدريب
عليها مبا في ذلك دورات في اإلنعاش القلبي الرئوي
 ،CPRوالعالج الطبي ،والصحة العامة والسالمة
على منت السفينة؛ وقد قامت الشبكة حتى اآلن،
بتدريب أكثر من  400صياد على االستجابة الطبية
حلاالت الطوارئ واالستخدام الفعال لألدوية كما
قامت بتوزيع املئات من حقائب اإلسعافات األولية
على قوارب في سوجن خالورا نوجنو باتاني وترات
وكورا بور وفانغنغ اورايوجن.
وتستمر شبكة حقوق الصيادين  FRNفي العمل
عن كثب مع منظمة العمل الدولية ( )ILOعلى
إجناز مشروعها احلقوق من البحر إلى البر ،والذي
يهدف إلى منع وتقليص أشكال العمل غير

املقبولة في قطاعي الصيد البحري وجتهيز األغذية
البحرية؛ يشمل هذا قيام شبكة حقوق الصيادين
 FRNبتنظيم الصيادين في ترات وسوجن خال ورانوجن
ومتثيل الصيادين في االجتماعات التنسيقية
الهامة في جميع أنحاء البالد.
كما قامت شبكة حقوق الصيادين  FRNمؤخرًا
مبساعدة مركز التضامن الذي يتخذ من الواليات
املتحدة مقرا ً له ( )AFL-CIOفي تنفيذ مشروعه
"النهوض بحقوق العمال املُهاجرين املعترف بها
دوليا على امتداد مقاطعات أندامان الساحلية
ً
اضف إلى هذا قيام شبكة حقوق الصيادين FRN
بتدريب الصيادين في رانوجن وفانغنغا وكورا بورى
على حقوق العمال واملفاوضة اجلماعية والتوعية
الصحية.
وفي عام  ،2018توصل االحتاد الدولي لعمال النقل
 ITFمع شركة (ثاي يونيون )Thai Union-أكبر
شركة منتجة للتونة في العالم إلى وضع مدونة
قواعد السلوك على منت السفن ،وسوف تستمر
شبكة حقوق الصيادين  FRNفي عام  2020في
تدريب جميع موردي شركة (ثاي يونيونThai-
 )Unionعلى املدونة ،مبا في ذلك أحكام املفاوضة
اجلماعية وحرية تكوين النقابات؛ وميثل هذا فرصة
تنظيمية وتدريبية رائعة للصيادين الذين يوردون

صيادو السمك
في مايو  ،2018لم يكن أمام الـاحتاد الدولي لعمال
النقل  ITFسوى مقاضاة وزير العدل واملساواة
في إيرلندا ،في أعقاب اكتشاف أكثر من خمسة
عشر حالة من ضحايا اإلجتار بالبشر احملتملني ممن
يعملون في صناعة الصيد بإيرلندا.

الـ ITFيواصل
ضغوطه على
إيرلندا بشأن
فضيحة الصيادين
وفقً ا لتقرير جوناثان وارينج ،كبير
املساعدين القانونيني ،فان االحتاد
الدولي لعمال النقل  ITFال يزال
يراقب احلكومة اإليرلندية لضمان
التنفيذ الفعال للتدابير التي مت
االتفاق عليها حلماية الصيادين
املهاجرين.
لشركة(ثاي يونيون ،)Thai Union-ومن شأن هذا
أن يعزز اجلهود املبذولة للوصول إلى اتفاقيات
خاصة بالصحة والسالمة تشمل سلسلة التوريد
بأكملها.

وجاء هذا اإلجراء بعد أكثر من عشر سنوات من
العمل الذي اضطلع به منسق االحتاد الدولي
لعمال النقل  ITFفي اململكة املتحدة وإيرلندا،
كني فليمنج ،حيث قام بجمع األدلة التي تشير
إلى وجود إساءة معاملة واستغالل للصيادين
املهاجرين في البالد.
وقد خلصت حتقيقات الـ ITFإلى أن خطة العمل
غير النمطي اخلاصة بالصيادين من خارج املنطقة
االقتصادية األوروبية ،كانت قد وضعت من اجل
حتسني ظروف الصيادين املغتربني واملساعدة في
حمايتهم ولكنها جاءت بأثر عكسي؛ فعمليا ً
تقيد اخلطة الصيادين بصاحب عمل واحد ال
فكاك منه مبقدوره أن يستغل سلطته على من
يعملون معه على سفينته؛ وقد فشلت العديد
من هيئات الدولة في الوفاء بالتزاماتها فيما
يتعلق بضبط اخلطة
وكان الوزير قد رفض دعوات التعاون مع الـITF
حلل املشكالت املتعلقة باخلطة ،حتى بعد بدء
اإلجراءات القانونية ضده؛ وقد قام االحتاد برفع
األمر إلى احملكمة العليا وتشبثت الدولة مبوقفها
ودافعت بشدة عن اخملطط ،مما أدى إلى تأخير كبير
في النظر في القضية.
و في أبريل  ،2019دخل الـ ITFوالهيئات احلكومية
ذات الصلة في مناقشات وساطة ،بهدف
التوصل لضمانات مهمة حلماية صيادي األسماك
املهاجرين في إيرلندا دون مزيد من التأخير.
وبعد يومني ،متكن الـ ITFمن التوصل إلى اتفاق
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مع احلكومة اإليرلندية لبدء تطبيق مجموعة من
التدابير حلماية الصيادين املغتربني من حاالت الرّق
احلديثة واإلجتار بالبشر.
وكان من ضمن االمتيازات الكبرى التي منحتها
احلكومة أثناء املناقشات التأكيد على أن
الصيادين غير األوروبيني لن يكونوا مقيدين
بكفيل(صاحب عمل) مسجل بخطة العمل
غير النمطي؛ بل سيكون من حقهم أن يتركوا
كفيلهم بدون إذن ومبرور الوقت يكون مبقدورهم
البحث عن عمل بديل دون أن يكونوا مهددين
بالترحيل الفوري.
وشملت االلتزامات األخرى توفير العقود
واملعلومات حول حقوق الصياد بلغته األم وباللغة
اإلجنليزية.
كما تعهدت احلكومة أن تسن قانونا ً بحلول 15
نوفمبر  2019ينص على توجيهات االحتاد األوربي
بشان احلد األقصى لساعات العمل واحلد األدنى
لساعات الراحة واملتطلبات اخلاصة بعدد الطواقم
على منت سفن الصيد التجارية.
وقد استمر تقرير وزارة اخلارجية األمريكية بشأن
اإلجتار بالبشر الصادر في يونيو  2019في انتقاداته
للدولة اإليرلندية ،واعتبرها للعام الثاني على
التوالي ،دولة من املستوى الثاني ،بسبب فشلها
في حتقيق احلد األدنى من معايير القضاء على
اإلجتار بالبشر.
و حتى نهاية شهر أكتوبر عام  ،2019رصد الـITF
شواهد تباطؤ من احلكومة اإليرلندية في تنفيذ
التدابير املتفق عليها ولم يحدث تغييرا ً مؤثرا ً في
أوضاع الصيادين؛ ويواصل الـ ITFمراقبة املوقف
عن كثب والدفع نحو االلتزام الكامل من اجلهات
احلكومية املسئولة.

“لقد اضطلع الصيادون املُهاجرون في تايالند مبسؤولية بناء
نقابتهم الدميقراطية املستقلة والدفاع عن حقوقهم؛ لقد كان
صراعًا ،ولكن مبساعدة االحتاد الدولي لعمال النقل  ITFأصبحت
شبكة حقوق الصيادين ( )FRNقوة تقاتل من أجل التغيير في
مجال صناعة الصيد في تايالند وفي املنطقة ككل؛ ونحن
متحمسون لرؤية التقدم الذي مت إحرازه ،وما يزال هناك الكثير
من العمل الذي يتعني علينا التعاون بشأنه من اجل حتقيق
العدالة لصيادي السمك في جميع أنحاء املنطقة”.

وعلى املستوى اإلقليمي ،تضطلع شبكة حقوق
الصيادين  FRNبدور قيادي في منتدى مصايد
السمك بجنوب شرق أسيا التابع ملنظمة العمل
الدولية  ،ILO SEA Fisheries Forumحيث
تعمل عن كثب مع االحتاد الدولي لعمال النقل
 ITFوالنقابات املنتسبة له ( PSUنقابة البحارة
الفلبينية) و( KPIنقابة البحارة اإلندونيسية) واالحتاد
املستقل للبحارة في ميامنار ( )IFOMSوذلك لتعزيز
التنسيق اإلقليمي ودفع اجلهود الوطنية ملكافحة
االجتار بالبشر والعمل القسري في قطاع مصايد
األسماك.
جوني هانسن ،رئيس قسم صيد السمك في الـITF
أيضا مع
كما تتعاون شبكة حقوق الصيادين ً FRN
منظمة العمل الدولية ،وحكومة ميامنار ،واالحتاد
املستقل للبحارة في ميامنار  IFOMSفي تقدمي
تابع آخر مستجدات شبكة حقوق البحارة عبر املوقع اإللكتروني
التدريب للصيادين البورميني قبل مغادرتهم للعمل
في تايالند ،وتوعيتهم حول النقابة وحقوقهم
www.justiceforfishers.org
العمالية وسبل حمايتهم مبوجب القانون
التايالندي.

seafsupport@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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معدالت االكتئاب لدى
البحارة �أعلى من
مثيلتها لدى غريهم
من العمال

خلص بحث جديد إلى نتيجة مفادها أن معدالت االكتئاب لدى
البحارة تفوق كثيرا مثيلتها لدى غيرهم من اجملتمعات العمالية
وهذه النتيجة وان كانت صادمة إال أنها واقعا محبطا نعيشه؛
كاتي هيجني بوتوم ،رئيسة صندوق بحارة الـITF
اهتم البحث الذي اجري على نفقة الصندوق من
ويتعرض فيها الطواقم للعنف أثناء العمل؛ كما
قبل جامعة ييل بدراسة الصحة العقلية للبحارة ،يزداد اخلطر أيضا ً عند انخفاض مستوى الرضا
ودراسة أسباب االكتئاب والقلق واألفكار االنتحارية ،الوظيفي لدى البحارة؛ وفي الغالب ،يشعر البحارة
كما هدف إلى حتديد طرق للحد من هذه اخملاطر؛ وقام الذين يعانون من مستويات مرتفعة من االكتئاب
البحث بتحليل استجابات  1572من البحارة في
والقلق أيضا ً بعدم كفاية التدريب الذي تلقوه على
جميع مجاالت الصناعة البحرية؛ وخلصت الدراسة املهام التي يفترض منهم القيام بها كما يتملكهم
إلى النتائج التالية:
الشعور بالعجز عن التأثير في القرارات املتخذة؛ مثل
هذه األمور تنتشر بني العديد من العمال وفي العديد
y yيعاني ربع العينة البحثية من االكتئاب املعتدل
من أماكن العمل وميكن معاجلتها.
إلى احلاد.
إال أن هناك عدة عوامل تضفي خصوصية لهذه
y yسبعة عشر في املائة يعانون من القلق.
اخملاطر بالنسبة للبحارة مبا يزيد من أثرها؛ فالبحارة
االنتحار
 20y yفي املائة فكروا في إيذاء أنفسهم أو
بشكل كبير بعيدين عن بقية العالم ويعانون من
السابقني
لعدة أيام على األقل خالل األسبوعني
العزلة أثناء إبحارهم على منت السفينة ،ويشعرون
للدراسة املسحية.
لفترات طويلة باإلجهاد البالغ كما انهم يتحملون
األكثر
هم
النساء
من
والبحارة
y yالبحارة الشباب
املسؤولية عن أصول كبيرة وثمينة ميكن أن تتسبب
عرضة للخطر.
في كوارث بيئية تفضي إلى غرامات هائلة إضافة
إلى املسؤولية اجلنائية؛ وغياب العقود الدائمة ،وفي
ولوحظ بشكل كبير ،أن البحارة الذين يعانون من
ظل وفرة العمالة واإلفراط في إمداد السفن ،يؤدي
االكتئاب أو القلق ارتفعت احتماالت اإلصابات
الضعف على األقل خالل أالثني إلى املنافسة على حساب البشر الذين يعملون
واألمراض لديهم إلى ِ
عشر شهرا ً السابقة للدراسة؛ كما كشف البحث في البحر؛ وال يزال الغموض يسيطر على القوانني
البحرية وخاصة فيما يتعلق مبسؤولية صاحب
عن أن ضعف الصحة العقلية له تأثير كبير على
العمل ،على الرغم من اتفاقية العمل البحري.
حدوث اإلصابات واإلعياء مبا يؤثر بدوره سلبا على
حياتهم وعلى عملية تشغيل السفن.
وعلى الرغم من أن الصحة العقلية قد تبدو مسألة
شخصية للغاية ،إال أن هذه األمور في الواقع ،متثل
و كشفت الدراسة أن اخلطر يزداد عندما يعمل
قضايا عاملية هي :غياب السيطرة ،غياب الرعاية
البحارة في شركات تتم إدارتها بشكل سيء ،تلك
والدعم ،وعدم القدرة على تغيير األمور نحو األفضل.
الشركات التي ال توفر الرعاية لطواقم العمل،

نشرة بحارة الـ2020 ITF

توصيات تقرير جامعة ييل (:)YALE

•

•
•
•

يجب أن تتضمن الصناعة البحرية
استراتيجيات لدعم الصحة العقلية في
البيئات التي تكون املوارد فيها محدودة،
مع التركيز بشكل خاص على البحارة
املعرضني خلطر اكبر ،والبيئات والفترات
التي تتسم بخطورة اكبر (مثل األيام
األخيرة في املنزل قبل اإلبحار ،واأليام األولى
من الرحلة ،وخالل متديد العقود)

ينبغي أن تتعامل معاهد التدريب البحري
مع قضايا الصحة العقلية للبحارة.
يجب على الشركات زيادة دعم مرشحي
البحارة اجلدد واملوظفني اجلدد ،والتأكد من
تلقيهم للبرامج التدريبية املتوفرة واخلاصة
بالبحارة.
ينبغي أن تسعى الصناعة البحرية جاهدة
للتخلص من مشكالت الصحة العقلية
وتعزيز بيئة داعمة وشاملة في أماكن
العمل.

صندوق
بحارة الـITF
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منحة ال�صندوق
لتح�سني خدمة
امل�ساعدة الطبية عرب
الهاتف للبحارة

لوكا توماسي ،مدير منح صندوق البحارة يعرض األسباب التي
جتعل الصندوق يستثمر في تطوير برامج املساعدة الطبية
عبر الهاتف
الطبية  ،CIRMوهي أكبر خدمات املساعدة الطبية
تؤكد منظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية
البحرية عبر الهاتف ( )TMASالتي يستخدمها
الدولية إنه ينبغي أن يتمتع البحارة على منت
البحارة ،وتتعامل مع حوالي  6000حالة طبية
السفن بنفس مستوى الرعاية الطبية املُقدَّم
لألشخاص املوجودين في البر؛ إال أن هذا األمر يعتبر سنوياً؛ وسوف يستخدم التمويل في تطوير
برمجيات من شأنها أن تساعد الشخص املعني
صعبا ً من الناحية العملية.
باألمور الطبية على منت السفينة في توفير
فنقص الطواقم الطبية على منت السفن،
املعلومات الصحيحة ألطباء خدمة املساعدة
منت
والثقافة الطبية احملدودة للعاملني على
الطبية البحرية عبر الهاتف (.)TMAS
السفن وعدم كفاية اإلمدادات الطبية ،كل هذا
استخراج البيانات اخلاصة بحالة املركز الدولي
يعزز من مأساة البحارة الذين يتعرضون لظروف
لإلذاعة الطبية  CIRMعلى مدى السنوات الـ20
غير مواتية؛ وفي الغالب يحاول الطاقم حل
كما ً ُم ِهما ً من
للبرنامج
يوفر
أن
شأنه
من
املاضية
وفي
املشكالت الصحية البسيطة بأنفسهم،
َّ
املعلومات؛ وسيقوم البرنامج مبعاجلة هذه البيانات
احلاالت اخلطيرة يستعينون بخدمة املساعدة
وفقً ا لألعراض التي يسجلها البحارة وإنشاء مسار
الطبية البحرية عبر الهاتف ( )TMASلتقدمي
يرشدهم إلى توفير صورة كاملة للحالة؛ حيث
املساعدة للحاالت األكثر احتياجا ً للمساعدة
يتم عقب ذلك إرسال املعلومات مرفقة بالصور
الطبية.
في ملف واحد إلى أطباء خدمة املساعدة الطبية
يضيع الكثير من الوقت في املكاملات الهاتفية
البحرية عبر الهاتف (.)TMAS
ورسائل البريد اإللكتروني بني السفينة وخدمة
وتكون احملصلة النهائية هي ملف طبي ميكن
املساعدة الطبية البحرية عبر الهاتف ()TMAS
االعتماد عليه في شرح املوقف بأكبر قدر ممكن من
بهدف نقل صورة واضحة عن احلالة الطبية
للمريض؛ وبدون تقدمي املعلومات الصحيحة ،يكون التفصيل ومن ثم التواصل السريع بني السفينة
التشخيص الصحيح أمرا ً بالغ الصعوبة وميكن أن والشاطئي وصوال إلى تشخيص أكثر دقة؛ وهو
ما سيؤدي في النهاية إلى حتسني جودة اخلدمة
يُعرّض حياة البحارة للخطر.
الطبية املقدمة عن بعد إلى البحارة على منت
وللمساعدة في حتسني هذا الوضع ،قدم صندوق
السفن.
بحارة الـ ITFمنحة لـلمركز الدولي لإلذاعة

تطبيق إجازات مغادرة الشاطئ
SHORE LEAVE APP

يهدف التطبيق إلى مساعدة أفراد الطاقم
على االستفادة القصوى من أوقات فراغهم
احملدودة في امليناء؛ ويوفر البرنامج تفاصيل
االتصال مبراكز البحارة أثناء وضع عدم االتصال
باإلنترنت والشبكة الدولية لرعاية ومساعدة
البحارة( )ISWANوذلك على مدار الساعة
وطوال أيام األسبوع .التطبيق اجملاني متاح
لنظامي اندرويد  Androidوآي فون iphone
تعرف على املزيد عبر املوقع اإللكتروني:.www.seafarerstrust.org/apps

صندوق بحارة الـ ITFهو الذراع اخليري للـ -ITFاكتشف املزيد عبر املوقع اإللكتروني
www.seafarerstrust.org

seafsupport@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

البحارة  -اجعل الـ ITFوجهة
اتصالك اليومية للحصول على
املعلومات واالستشارات

تطبيقات الـ ITFاجملانية  -متوفرة جلميع أجهزة الـ  Androidوالـ iOS

ميكنكم تنزيلها من متجر التطبيقات  app storeعبر الرابط  http://bit.ly/36SaOr2أو من  ،Google Playعبر الرابطhttp://bit.ly/36HTYex :

بحارة الـITF

y yقم بفحص السفينة التي تستقلها.
y yتعرف على ما ميكن أن تفعله النقابة من أجلك.
y yاكتشف أين ميكنك احلصول على املساعدة في
األزمات.
y yتواصل مع الـ.ITF
y yابحث عن مفتش الـ ITFأو النقابة البحرية
املنتسبة للـ.ITF

الـ ITFوشئون سالمة
ورفاهية البحارة

هل تشعر بالقلق من اإلجهاد أو فيروس نقص
املناعة البشرية /اإليدز أو األمراض املنقولة جنسيا ً
أو السل أو املالريا أو فيروس زيكا؟

الـ ITFعامليا ً

y yتابع آخر أخبار الـ ITFوالنقابات
y yواكب حمالتنا
y yتعرف على املزيد حول الـ ITFوالنقابات
املنتسبة له.

تعرف على أحدث املعلومات والنصائح حول:
األعراض انتقال العدوى العالج الوقاية
املفاهيم اخلاطئة الشائعة عن املرض

•
•

•

•

•

مواقع الـ ITFاإللكترونية

www.itfseafarers.org

www.itfglobal.org

تابع كل ما يتعلق بأحدث التطورات التي تؤثر على العمال ونقاباتهم في
الـ ITFعلى موقع  ITF Globalاجلديد.

تعرف على حقوقك وكيف يقدم مفتشو الـ ITFاملساعدة في عرض البحر
وفي امليناء على موقعنا اخملصص وامل ُدد للبحارة.

الـ ITFعلى وسائل التواصل االجتماعية

تابع آخر أخبار احلياة على البحر عبر سائل التواصل االجتماعي:
تابع أخبار الـ ITFوالنقابات املنتسبة له أوال ً بأول على تويتر @ ITFSeafarersSupport
وعلى الفيسبوك www.facebook.com/ITFseafarerssupport

