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 الملخص

 Maritime Labour Convention, 2006 (MLC)البحري تناولت في بحثي هذا أثر اتفاقية العمل 

على صناعة النقل البحري من جهة البحارة الذين هم أحد األركان األساسية في الصناعة وعليهم يرتكز 

، دوليةطبق التشريعات البحرية الوتالعمل وبراحتهم ورضاهم تتحقق معايير السالمة البحرية وتقل الحوادث 

 .تفاقية بأنها ميثاق حقوق البحارةوتعرف اال

العمل الدولية التي تهتم بالعمالة في جميع المجاالت وقد خصصت هذه االتفاقية االتفاقية صادرة عن منظمة 

 التفاقية.افي مجال العمالة البحرية ضمن هذه العديد من االتفاقيات السابقة المنظمة  للعمالة البحرية وضمنت

قعة على هذه لم المومسئولية دول العتعريف باتفاقية العمل البحري واقرارها ثم تناولنا وفي البحث تناولنا 

لبحرية وعالقتها بالمنظمة اآلية دخول االتفاقيات الدولية لقوانين الدول بعد التعريف بالمنظمة االتفاقية و

جمهورية  ةجانب عدم تصديق بعض الدول على االتفاقية وتأتي في طليعة الدول العربيوبعدها تناولنا الدولية 

دعت مصر لعدم التصديق وأبرزها الضمان االجتماعي الذي تسليط الضوء على األسباب التي  وتممصر 

 البلد.تضمنته االتفاقية إضافة لتعدد الجهات المسئولة عن العمالة في 
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Abstract  
         In my research, I dealt with the impact of the Maritime Labor Convention, 2006 (MLC) 

on the maritime transport industry on the side of seafarers who are one of the basic pillars of 

the industry and on whom work, comfort and satisfaction are based, Maritime safety standards 

are met, accidents are reduced, and international maritime legislation is applied. Seafarers' 

rights.  

The Convention is issued by the International Labor Organization, which is concerned 

with employment in all fields. This Convention has been devoted to maritime labor. The 

organization included many previous Conventions in the field of maritime labor within this 

Convention. 

 In the research, we dealt with the definition and approval of the Maritime Labor 

Convention, then we dealt with the responsibility of the flag states that sign this Convention 

and the mechanism for entering international agreements into the laws of states after 

introducing the organization and its relationship with the International Maritime Organization.  

The reasons for Egypt not ratifying, most notably the social security included in the 

agreement, in addition to the multiplicity of agencies responsible for employment in the 

country. 

  



4 
 

 المقدمة

نقلة نوعية في صناعة  Maritime Labour Convention, 2006 (MLC)مثلت اتفاقية العمل البحري 

حور مالنقل البحري خاصة فيما يتعلق بالعمالة البحرية الذين يعتبرون أحد األركان الرئيسة للصناعة وعليهم 

أنهم بهم ينعكس إيجابا على العمل البحري ككل خاصة و واالهتمام ،التنفيذ والتطبيق وتحقيق السالمة البحرية

من األسباب ، وعلى ذلك فسيتم في هذا  % 08السبب الرئيس للحوادث البحرية فهم يتحملون مااليقل عن 

ها لحد ي جعلت بعض الدول لم تصدق عليالبحث المختصر التركيز على اتفاقية العمل البحري واألسباب الت

كونها أحد أبرز الدول جمهورية مصر العربية وأخذت نموذج للدول العربية اللحظة خاصة الدول العربية ، 

وبدراسة وضعها مع االتفاقية وامتناعها عن التصديق ممكن أن نصل إلى ي الجانب البحري العربية ف

  تصادق على هذه االتفاقية .األسباب التي دعت بعض الدول العربية ال

م ثوسنبدأ أوال بالتعريف بمنظمة العمل الدولية التي أصدرت االتفاقية ثم بالتعريف باالتفاقية وأهم أركانها 

سنعرج على االجراءات التي تتبعها الدول للتصديق على االتفاقيات الدولية والتحديات التي تسببت في عدم 

 التصديق .
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 والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية  ةمنظمة العمل الدولي -1

هي احدى وكاالت األمم  International Labour Organization (ILO)إّن منظمة العمل الدولية 

المتحدة المتخصصة، وهي المنظمة الوحيدة التي تتميز بتركيبتها الثالثية والتي تضم كل من الحكومات 

كجزء من معاهدة  9191أنشئت المنظمة في وقد  مشترك، في جهدعمل العمال وأصحاب الومنظمات 

م أصبحت المنظمة أول وكالة متخصصة 9191وفي العام  األولى،فرساي التي وضعت حدا للحرب العالمية 

 النشأة.ضمن منظومة األمم المتحدة الحديثة 

 هّم تأسيستو لعربية،االدول بأنشطة ومشاريع في وللمنظمة مكتب إقليمي للدول العربية ويقوم هذا المكتب 

 .9111ب األهلية اللبنانية عاموأُعيد افتتاحه بعد نهاية الحر 9191في بيروت عام 

ية بتغطية عدد من الدول العربية في القارة االفريقويقوم لمنظمة في القاهرة لإقليمي تابع مكتب شبه ويوجد 

 (ILO, 2020) .ببما فيها: مصر والسودان والصومال وليبيا وتونس والجزائر والمغر

 بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية في أنشطة العمالة البحريةالعالقة  1-1

الصعوبات من خالل اعتماد معايير عمالة بحرية شاملة  العديد منعالجت منظمة العمل الدولية 

 .تغطي مجموعة واسعة من قضايا الحماية االجتماعية

في المجال البحري  عالقةوكجزء من تعاون منظمة العمل الدولية مع وكاالت األمم المتحدة األخرى التي لها 

عمل  تم إنشاء فرق،  International Maritime Organization (IMO)  ، وبالتحديد المنظمة البحرية الدولية

مشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية لمعالجة مختلف القضايا التي تحظى بأهمية 

الفريق العامل المشترك المعني بالمسؤولية والتعويض فيما يتعلق ذه الفرق كل من هبالغة للبحارة وتشمل 

فريق الخبراء العامل بشأن المعاملة العادلة للبحارة ، وخصية وهجر البحارةبمطالبات الموت واإلصابة الش

 ,ILO) .وسفن الصيدلفريق العامل المشترك بشأن االمتحانات الطبية ا، وفي حالة وقوع حادث بحري

2012) 

 العمل البحري  اتفاقية-2

نطاق واسع باسم "ميثاق حقوق البحارة" من جانب ممثلي اعتُمدت هذه االتفاقية التي تُعرف على 

 .6881الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر شباط/فبراير 

وهذه االتفاقية تهدف إلى تحقيق العمل الالئق للبحارة وإلى تأمين المصالح االقتصادية من خالل ضمان 

 السفن وحياتهم على متنالبحارة  جميع جوانب عمل االتفاقيةتغطي  ، و السفن المنافسة العادلة بين أصحاب

وقد ُوضعت االتفاقية بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها 

ملة كوهي الركن الرابع من أركان النظام التنظيمي الدولي الخاص بالشحن ذي الجودة الممتازة، م ،وتحديثها
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 ,ILO) .بذلك االتفاقيات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بأمن وسالمة السفن وحماية البيئة البحرية

2020) 

تعين على جميع السفن التجارية العاملة في و، 6892أغسطس  68بتاريخ و دخلت االتفاقية حيز النفاذ 

أن تملك وثيقتين  المصدقةطن فأكثر وترفع علم أي من الدول  188رحالت دولية ويبلغ إجمالي حمولتها 

محددتين هما شهادة العمل البحري، وإعالن االلتزام بالعمل البحري، حيث تعتبر هاتين الوثيقتين دليالً 

 وستجري معاينة هاتين الوثيقتين عند وصول السفن إلى، ثل لشروط االتفاقيةظاهرياً على أن هذه السفن تمت

عالوة على ذلك، ستخضع السفن التي ترفع أعالم بلدان لم تصادق  ،مرافئ دول أخرى صادقت على االتفاقية

رة اعلى االتفاقية للتفتيش لدى دخولها موانئ دول بدأت بتطبيق االتفاقية وذلك للتحقق من ظروف عمل البح

ومعيشتهم ويُعتبر هذا التفتيش الذي يحمل اسم "ال معاملة تفضيلية بعد اآلن" أحد الجوانب المهمة في االتفاقية 

وهو يهدف إلى ضمان تحقيق منافسة عادلة بين مالكي السفن الملتزمين بأحكام االتفاقية من خالل تأمين 

 (ILO, 2020) .عمل الئق للبحارة

ينظر لهذه االتفاقية على أنها الجمع بين أفضل القديم والحديث من التوصيات واالتفاقيات الدولية فقد جمعت 

خالصة المعايير الموجودة في اتفاقيات العمل البحري بشكل جديد مبتكر يهدف لتحقيق القبول العالمي ، 

التحتوي على رقم معين بها وإنما أعطي لها وهذه االتفاقية ليست مثل اتفاقيات منظمة العمل األخرى فهي 

 مسمى ألن نصها سوف يتم تعديله في المستقبل .

فاالتفاقية بالنسبة للمالك تمدهم ببند المفاضلة في المعاملة لحمايتهم من المنافسة غير العادلة وبالنسبة للنقابات 

كالمرجع الموحد وبالنسبة للبحارة ستمدهم بالحماية  للحكومات فهيفهي قائمة بحقوق البحارة وبالنسبة 

 الدولية من االستغالل وسوء المعاملة .

بند المفاضلة في المعاملة يجعل سفن الدول غير المصدقة تتعرض للتفتيش وهو بند منصوص عليه في 

 (6899الدمرداش، ( االتفاقية وهو راسخ في اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية.

 التجاري الشحن أسطول من ٪19 من أكثر تمثل عضو دولة 19 قبل من االتفاقية على تصديقال وقد تم

 (ILO, 2020) العالمي .

 مكونات االتفاقية  1-2

ع المواد تضو، تتألف االتفاقية من ثالثة أجزاء مختلفة ولكن مترابطة وهي: المواد واللوائح والمدونة

تتضمن و الحقوق والمبادئ األساسية وااللتزامات األساسية للدول األعضاء المصدقة على االتفاقيةواللوائح 

 ولالتفاقية خمسة أبواب هي: ،المدونة تفاصيل من أجل تنفيذ اللوائح

 .الباب األول: االشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن-

 .الباب الثاني: شروط االستخدام –

 .ن اإلقامة وتسهيالت الترفيه والغذاء وتقديم الوجباتكالثالث: أماالباب  –
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 .الباب الرابع: الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان االجتماعي –

 (ILO, 2012) .الباب الخامس: التقيد واإلنفاذ –

    مسئوليات دولة العلم وفقا لالتفاقية 2-2

تقوم كل دولة عضو بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية وقد جاء في المادة الخامسة من االتفاقية بأن 

ي تمارس ممارسة فعلية واليتها وإشرافها على السفن التوفيما يتعلق بالسفن والبحارة الخاضعين لواليتها 

يات ية، بما في ذلك االنتظام في عملطريق وضع نظام يكفل االلتزام باشتراطات هذه االتفاق ترفع علمها عن

ل كل دولة عضو تكفو التقارير وإجراءات الرصد واإلجراءات القانونية وفقا للقوانين السارية التفتيش وتقديم

ضي العمل البحري وفقا لما تق حيازة السفن التي ترفع علمها لشهادة عمل بحري وإلعالن بالتقيد بشروط

 عضو خالف دولة العلم أن تقوم وفقا للقانون الدولي، بالتفتيش على أي سفينةيجوز ألي دولة و هذه االتفاقية

 تنطبق عليها هذه االتفاقية لدى وجود السفينة في موانئها للتحقق مما إذا كانت السفينة تلتزم باشتراطات هذه

انتهاك ر تحظو البحارة، تمارس كل دولة عضو واليتها وإشرافها على إدارات تعيين وتوظيف، كما االتفاقية

ية بموجب د تدابير تصحيحتقضي باعتما اشتراطات هذه االتفاقية، وتفرض وفقا للقانون الدولي، جزاءات أو

تضطلع كل دولة عضو بمسؤولياتها بما يكفل عدم تلقي كما  تكون كافية لمنع مثل هذه االنتهاكات قوانينها

 ة معاملة أكثر مؤاتاة من معاملة السفن التي ترفعأي دولة لم تصدق على هذه االتفاقي السفن التي ترفع علم

 (ILO, 2006) .علم أي دولة صدقت عليها

 آليات تطبيق التشريعات الدولية لدى الدول  -3

دون تطبيقها وإدخالها في القوانين المحلية للدول المصدقة عليها  ناقصةتبقى التشريعات الدولية 

وتختلف اآلليات المتبعة لدى الدول في إدخال التشريعات الدولية لقوانينها المحلية ولكوننا نتحدث عن مصر 

 .في مصر فسنتطرق لآللية المتعامل بها في اعتماد التشريعات الدولية

 اعتماد مصادقة الدول لدى منظمة العمل  1-3

ي دولة عضو بالنسبة ألها نفاذإال يبدأ و التصديق عليها التزامات قانونية ينشئ تشريعاتاالتفاقيات 

ى عل جميع الدول األعضاء ملزمة بعرض االتفاقيات والتوصيات وتكون تصديق،إال إذا أرسلت صك 

تتعهد بعرض أن دولة من الدول األعضاء نظمة أن على كل الممن دستور ٩١المادة جاء في حيث  السلطات

 اختصاصها، بغية إصدار تشريع أو اتخاذ االتفاقية على السلطة أو السلطات التي يقع الموضوع في مجال

 (ILO, 2012) .إجراء آخر

 أمام الدول للتصديق على االتفاقية التحديات-4 

 ؤولياتمس تتحمل التي لبلدانعلى ا التزاماتهناك تحديات من أجل تطبيق االتفاقية وتواجه الدول 

 دماتخ ودولة مراقبة الميناء ومن تلك التحديات تنظيم الدولة الساحلية مسؤوليات وكذلك العمال توريد
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، للبحارة يعاالجتما الضمان بتوفير المتعلقة دائما المعقدة والمسألة للبحارة الخاصة والتنسيب التوظيف

 مراكز اءإنش على التشجيعوتحديات  العمل فرص لتعزيز سياسات باعتماد تتعلق التزامات أيضاوهناك 

 .البرية الطبية والخدمات المشورة إلى الوصول وتوفير لبحارةل رعاية

 عادة والتي ، عمل مسألة هذه ألن صعبًا MLC تنفيذ مع يتعامل أن ينبغي الذي القسم عن السؤال كانوقد 

 جانب نم التنفيذ على نظامي منظور من مبنية االتفاقية أن الواضح فمن ذلك ومع العمل مفتشي تشمل ما

 PORTاء مراقبة دولة المين ومع واعتمادها السفن تفتيش مع بالفعل تعمل التي المختصة السلطات أو السلطة

STATE CONTROL PSC أو الجتماعي ن الضماا لمث تعاوضولما نم ديدلعن افإ،  ىرخأناحية  نمو

دارات إلاهي تحديات أمام لجماعية اضة ولمفات اتفاقال اخال نم ذلتنفيامكانية وإ نلمهنيتيالصحة والسالمة ا

 (McConnell, 2011) .يةرلبحا

 مصر واتفاقية العمل البحري  جمهورية 1-4

مازالت مصر لم تصدق على االتفاقية رغم انعقاد الكثير من االجتماعات لمناقشة هذه االتفاقية 

وتقديم التوصيات بالمصادقة ومن تلك اللقاءات اجتماع وزراء النقل العرب في الدورة االعتيادية في أكتوبر 

لنقل كندرية بحضور وزير ام بمقر األكاديمية العربية للعلوم والتنكنولوجيا والنقل البحري باإلس6892

 تفاقيةاال إلى االنضمام دراسة من االنتهاء سرعة على العربية المصري حينها وقد حث االجتماع الدول

 (6892، مجلس وزراء النقل العرب)  .السفن ومالك العربية البحرية العمالة حقوق لحفظ

 األول االجتماع تقرير بتعميم العامة األمانة م قرر تكليف6899بدبي عام  انعقدوفي اجتماع آخر للمجلس 

مجلس  ) .على االنضمام لالتفاقية العربية الدول البحري وحث اتفاقية العمل تعـديل لمناقشة الثالثية للجنة

  ( 6899وزراء النقل العرب، 

وعدم تصديق مصر يعني عدم تصديق بعض الدول العربية كون مصر هي وجهة العمل البحري العربي 

وبها األكاديمية البحرية التابعة لجامعة الدول العربية والتي تحتضن خبراء النقل البحري العربي ، ومن 

 لميةعمنها رسائل خالل اطالعي على بعض الكتابات والرسائل العلمية في اتفاقية العمل البحري ومن ض

وكتابات في الصحف عن االتفاقية استشهدت بآراء بعض الخبراء في النقل البحري وجميعهم يحثون الدولة 

 للمصادقة على االتفاقية وللتغلب على المعوقات التي تقف حاجزا حيال ذلك .

 اآلليات المتبعة في مصر من أجل ادخال االتفاقيات الدولية للقانون الوطني 2-4

 : وهي خطوات فهناك أربعةي تكتمل الصفة القانونية اإللزامية حيز النفاذ وتأخذ قوة القـانون المحل يلك

 .موافقة رئيس الجمهورية وصدور قرار بهذا الشأن -

 .لالتفاقيةموافقة مجلس الشعب على البنود الكاملة  -

 .االتفاقيةصدور قرار من وزير الخارجية بتاريخ سريان  -
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 (6881حافظ،. )بالجريدة الرسميةلنشر ا-

ول تجعل لداباختالف هذه التشريعات، فبعض  تختلف مكانة المعاهدات الدولية ضمن التشريعات الوطنيةو

المعاهدات في درجة الدستور، ومنها  الدولية أعلى درجة من دساتيرها، ومن الدول من تجعل المعاهدات

المعاهدات الدولية، وال  ، وبعض الدول تتعدد فيها درجاتدرجة قوانينها الوطنية من تجعل المعاهدات في

القانون الدولي يتمتع بقوة القانون وهو أن  االتجاه الثانيومصر تأخذ  تكون هذه المعاهدات في درجة واحدة،

منه إن: "رئيس الجمهورية يبرم 151في المادة جاء  1971 الدستور المصري الصادر سنة ي ففي الداخل

القانون بعد إبرامها  مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة لغهاالمعاهدات ويب

 (6891شطناوي، ) ..".المقررة والتصديق عليها ونشرها وفقاً لألوضاع

 هيئة السالمة البحرية واستجابة أولية لالتفاقية 3-4

صدار التفتيش التطوعي للسفن إلبالموافقة على طرح برنامج المصرية قامت هيئة السالمة البحرية 

وتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل اصدار منشور  التفاقية العمل البحري وثيقة مطابقة كحد أدنى مستندي

ت الهيئة بمنح ، كما قامعلقة ببنود اتفاقية العمل البحرياسترشادي يشير الى كافة التشريعات البحرية المت

مدة بمصر إلمكانية إجراء الفحوصات والمراجعات الالزمة وإصدار تفويض لهيئات اإلشراف الدولية المعت

اد دوليا ( أو بيان التطابق ورغم عدم االعتدبقالوثيقة التطوعية للتطاالمطلوب لتحقيق بنود االتفاقية )كافة 

 (6899نصار، ) .نية لحين المصادقة على االتفاقيةبهذه الوثيقة لكنها محاولة من السلطات إلثبات حسن 

 عدم تصديق مصر على االتفاقية أسباب  4-4

 الضمان االجتماعي 1-4-4

بدا واضحا أن السبب الرئيس لعدم توقيع  بأنه) 6899نصار، يرى الباحث محمد حسين نصار )

االتفاقية هو الالئحة الخاصة بالضمان االجتماعي والتي حوتها االتفاقية رغم محاولة مكتب العمل الدولي 

 في توضيح الطرق التي يمكن بها التوقيع على االتفاقية وتسهيل أي مشاكل تحول دون ذلك.

ن االجتماعي هو الحماية التي يوفرها المجتمع ألعضائه وحسب تعريف منظمة العمل الدولية فإن الضما

من خالل سلسلة من التدابير العامة ضد األزمات االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن احتمال توقف الدخل 

 ) 6899نصار، ) نتيجة المرض واألمومة واإلصابة والبطالة والعجز والشيخوخة والموت.

 منظمة العمل الدولية والضمان االجتماعي 1-1-4-4

إن الضمان االجتماعي هو حق من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق 

 التي اعتمدت تحت رعاية األمم المتحدة الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان التشريعاتذلك في وك اإلنسان

في صميم الوالية الدستورية لمنظمة العمل الدولية  يندرجتعزيز الضمان االجتماعي لجميع المحتاجين و

ا بها في المساعدة التي قدمته لالسترشادمنظمة عدداً من المعايير الدولية الوتماشياً مع هذه الوالية اعتمدت 
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من سكان العالم  % 80فإن العمل الدولية ووفقاً لتقديرات منظمة،  للدول األعضاء سعياً إلى إعمال هذا الحق

 .للوصول إلى الضمان االجتماعي ما زالوا محرومين من أي إمكانية

فالطابع المعولم لقطاع العمل البحري والطبيعة الخطرة بشكل  يفتقر البحارة إلى حماية الضمان االجتماعيو 

مية من األه كانللبحارة ولذلك فقد  خاص لهذا العمل يطرحان تحديات محددة أمام توفير الضمان االجتماعي

استمراراً التفاقيات ٦٠٠٢لقصوى النص على حقوق الضمان االجتماعي للبحارة في اتفاقية العمل البحريا

 (ILO, 2012) .وتوصيات منظمة العمل الدولية السابقة التي اعتمدت لهذا الغرض

 أهمية الضمان االجتماعي للبحارة 2-1-4-4

 في الحصول على أكثر من حياة طبيعية الئقة في يعملون في البحريطمع البحارة وهم  ال

 وسط حافل بالمخاطر والحوادث المفاجئة، ذلك أن العمل في المجال البحري من الوظائف الخطرة

 مقارنة بالصناعات الموجودة على البر بسبب ارتفاع معدالت اإلصابة المميتة أو التعرض للغرق،

 حيث وصل معدل الوفاة لخمس ،على من بين قوى العمل على البرإذ تحوز على معدالت وفاة أ

الحوادث قد تؤدي إلى العجز  هذهحالة سنويا كما أن 1000إلى ما يزيد عن 6892سنوات متتالية قبل عام 

األمر الذي يتطلب حماية البحارة بالضمان االجتماعي لكون هذا الحق واحدا من العناصر األساسية للعمل 

. 

اتفاقية العمل البحري عددا من األحكام المتعلقة بالحماية االجتماعية في المدى القصير التي وقد تضمنت 

 )ILO) ،6892 تغطيها مسؤولية مالك السفن والرعاية الطبية أثناء فترة سريان عقد البحارة.

 الضمان االجتماعي في القانون المصري 3-1-4-4

أي سفينة رافعة العلم المصري  ال تبحرم فإنه 9101لعام 626رقم  المصري وفقا ألحكام القانون

ص مالحة من االدارة البحرية المختصة ومن اشتراطات الحصول على الترخيص يدون الحصول على ترخ

توافر اشتراطات السالمة واألمان لطاقم السفينة وتقديم مالك السفينة أو مجهزها مايفيد بالتأمين االجتماعي 

 رة العاملين على متن السفينة .على البحا

البحارة المصريون العاملون على سفن مصرية تملكها الدولة أو قطاع األعمال يطبق عليهم القانون رقم ف

 وهو يغطي ) الشيخوخة /العجز والوفاة / اصابة العمل /المرض / البطالة ( 9191لعام  91

ا أفراد يقوم صاحب الشركة بعل تأمينات على البحارة المصريون على سفن رافعة العلم المصري ويملكهو

 .يه ويعتقد انهم لن يتركوا الشركةدائمين لدالالموظفين في الشركة وعدد قليل من البحارة وهم البحارة 

حالة عدم وجود اتفاقات ثنائية بين مصر ودولة  ففي األجنبيةن على السفن ين العامليالبحارة المصريأما 

م ) العاملين المصريين بالخارج ( وهو يغطي تأمين 9190لسنة 18القانون  امألحكالعلم فإنهم يخضعون 

 التأمين لمدة ستة أشهر متتالية شيخوخة وعجز ووفاة وهو تأمين اختياري ويسقط اذا لم يسدد المؤمن قسط

 ة بالمثل.لفي حالة وجود اتفاقيات بين مصر ودولة العلم يخضع البحارة لقانون دولة العلم وفقا لمبدأ المعامو 
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 كثرة الجهات المعنية بالتوقيع على االتفاقية 2-4-4

ومن ضمن التحديات الموجودة أو األسباب لعدم التصديق هو أن االتفاقية تحتاج إلى موافقة العديد 

من الوزارات وأهمهما وزارة التضامن االجتماعي ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة االستثمار 

 )6899نصار، ( النقل.باإلضافة لوزارة 

 أُثر عدم التصديق على مصر  5-4

 عمل صفر بخلق يتعلق األمر يكن لم إذا لذلك ملحة، ضرورة االتفاقية على التصديق أصبح لقد

 ، كذلك منالسفن متن على العاملين المصريين البحارة على الحفاظ األقل فعلى المصريين، للبحارة جديدة

 الموانئ يارةز بعدم أصحابها المصري حيث قد يتم إجبار التي ترفع العلم بالسفن كبير ضرر إلحاق عدم أجل

 .واألمريكية األوروبية

 للبحارة آمن لعم مكان توفير من وسيمكن كبيرا سيكون البحارة على االتفاقية تطبيق تأثير أن الواضح من

 معيشةو عمل ظروف وتوفير ، للبحارة عادلة عمل عقود توفير الدولية وسيتم المتطلبات مع يتماشى بما

 االجتماعية. الحماية وسائل من وغيرها الطبية والرعاية ، الصحية الحماية في والحق للبحارة، كريمة

(AHMED, 2015) 

لبطالة لقد يعرض العمالة المصرية البحرية السفن المصرية من التفتيش مما  عدم التصديق لن يعفيإن 

ويضعهم في مشكالت مع مالك السفن والشركات وكذلك فإن عدم التصديق سيؤدي لعدم إنشاء مكاتب 

ية بحسب ماتنص عليه االتفاقية مما يقلل في فرص العمل للبحارة المصر التوظيف والتعيين للبحارة في مصر

عدم متابعة الحكومة لعمل البحارة وعدم ف (6891حسن، ( بسبب تعامل الشركات مع مكاتب التوظيف.

 سيطرجعل الكيانات غير الحكومية توي االقتصاد فقدان عمالت أجنبية تفيديؤدي لاستغالله بشكل جيد قد 

 بمخاطر ونيشعر تجعلهم الكيانات هذه فإن ذلك على وعالوة قلقين البحارة أصبح وبالتالي العمل فرص على

 (AHMED, 2015) .وإرهاقهم معنوياتهم تدهور وبالتالي مناسبة، وظيفة على الحصول عدم
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 جامعة الدول العربية.،االسكندرية
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 منظمة العمل الدولية في الدول العربية،، 6891،  منظمة العمل الدولية 
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