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 تمهيد
 

iii  

  مهيدت
 لمنظمة )٢٠١١ - ٢٠٠٦( الخمسية العمل خطة رعاية تحت االجتماعي، الضمان بشأن الكتيب هذامكتب العمل الدولي  أعّد

 مساعدة هو الكتيب هذا من الغرضو. ٢٠٠٦ البحري، العمل التفاقية االنتشار واسعو السريعو الفعال التنفيذ لتحقيق الدولية العمل
 في االبتكار أوجه ترتبطو. وتنفيذها المبتكرة االتفاقية هذه على للتصديق التقني الدعم أو المعلومات من مزيد إلى تحتاج قد التي البلدان
 التي الموسعة واإلنفاذ يدالتق أحكام عن فضًال تتيحها، التي المرونة ومجاالت وشموليتها ،القانونية ومصطلحاتها بهيكلها االتفاقية هذه

  .أرستها

 والتوصيات القائمة الدولية العمل منظمة اتفاقيات مناتفاقية  ٣٧ تجمع التي ،٢٠٠٦ البحري، العمل التفاقية الشمولي الطابع إن
 األمور من متعددة مجموعة واحد، قانوني صك في تضم، االتفاقية فإن. البلدان لبعض تحديًا يمثل قد ،١٩٢٠ منذ المعتمدة الصلة ذات

 متن على واإلقامة الوطن إلى واإلعادة والتوظيف التعيين وخدمات الطبية واللياقة البحارة لسن األدنى الحد ذلك في بما - التنظيمية
 وغالبًا ما تعالج. الميناء دولة ورقابة البحري العمل شهادات وإصدار التفتيش وإجراءات االجتماعي والضمان المهنية والسالمة السفن
  .متباينة تشريعية في أشكالو مختلفة إدارات أو هيئات جانب من الوطني المستوى على المسائل هذه

 عند تعقيدًا القضايا أآثر إحدى أيضًا إنها إال الالئق، لعملا األساسية في الجوانب أهم من جانب االجتماعي الضمان حماية ولعل
 مختلفة، بلدان في موجودينالعمل عادة  وأصحاب الُعمال حيث يكون البحري، القطاع مثل يتسم بالعولمة قطاع في خاصة التنفيذ،
 االقتصادية التنمية مستويات بشدة فيها تتفاوتغالبًا ما و االجتماعي، الضمان لتوفير تتبعها التيالُنهج  في بعيد حد إلى تتباين

 وليةؤمس على تقوم والتيعلى األمد القصير  االجتماعية بالحماية تتعلق أحكامًا ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية تتضمنو. واالجتماعية
 تواجه البلدان من آثيرًا صعوبة تذآر، غير أن الجانب هذا ولم يثر. االستخدام فترة أثناء الطبية الرعاية إلى باإلضافة السفن، مالك

 أنفسهم للبحارة االجتماعية الحماية وآفالة على األمد الطويل المخاطر لتغطية األساسي التكميلي الدعم بتوفير يتعلق فيما مشكلة آبرى
 بشكل االجتماعية الحماية من النوع هذادولة محل اإلقامة االعتيادي للبحار  وتوفر. أو انقطاعه البحارة انتهاء استخدام بعد معاليهملو

 بلدان قد تواجه ذلك، على عالوة. عماللل االجتماعي الضمان تقديمل تابع للدولة نظاٌم في الدول المعنية هناك يكون ال قد لكن رئيسي؛
 االجتماعية الحماية توفير آفالة في مشكالت - االجتماعي للضمان متقدمة ُنظمًا هافي لمقيمينلو لرعاياها توفر التي تلك حتى -  آثيرة

 حماية هافي والمقيمين لرعاياها تقدم أخرى بلداٍن إلى مع ذلك ينتمون والذين علمها، ترفع سفن على يعملون الذين للبحارة المناسبة
  . البتة اجتماعية حماية أي لهم تقدم ال أو محدودة اجتماعية

 وإخطار األقل على جوانب ثالثة تغطية يلزم الصلة، ذات والمدونة ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية من ٥- ٤ الالئحة بموجبو
 بموجبأصًال  عليها المنصوص لتلك تتمة الجوانب هذه وتعتبر. االتفاقية على التصديق عند آافة، بها الدولي العمل لمكتب العام المدير

 . أعاله إليها المشار السفن مالك وليةؤومس الطبية بالرعاية يتعلق فيما السيما أخرى، أحكاٍم في العلم دولة التزامات

 إعداد تم وقد. ١الدولي العمل مكتب نشرها التي النموذجية األحكام مستقاة من نموذجية وطنية أحكامًا آذلك الكتيب هذا يتضمنو
 التي تلك غرار على ،"نموذجي قانون" إلى الحاجة عن الحكومات من عدد لما أعرب عنه استجابة المتصل بها والشرح األحكام هذه

 الكتيب، شرح من المستمد ،المقتطف يبّينه آما ،بيد أن األحكام الوطنية النموذجية. المتحدة ألمما في منظومة أخرى منظمات أعدتها
 مراعاة يمكنه ال القبيل هذا من ًامشروع ذلك أن. بهذه الصفة عتمادلال مقترح موحد قانون مشروع بمعنى نموذجيًا، قانونًا ليست

 نطاق الذي يتوقف االجتماعي، الضمان حماية ويصح هذا األمر على وجه الخصوص في مجال. آخرو بلد بين القائمة االختالفات
عندما ترآز  ذلك، على عالوة. بالبلد المعني الخاصة الوطنية الظروف على ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية العائدة إليه في االلتزامات
 للبحارة تغطية لتوفير الالزمة اإلجراءات اتخاذعلى النظر في  الدول آل آذلك تحثفإنها  االعتيادي، اإلقامة محل دولة على االتفاقية
 توفير بوسائل يتعلق فيماوإنما  ،فحسب الحماية بنطاق يتعلق فيما ليس متوقع، أمر البلدان بين االختالفاتو. سفنها على يعملون الذين
 القوانين :الحصر ال المثال سبيل على تشمل اآلليات، من آبيرة مجموعة بين من أن تختار في الحرية وللبلدان ؛أيضًا الحماية هذه

  .العامة أو الخاصة االشتراك نظم أو األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقات أو الجماعية المفاوضة اتفاقات أو واللوائح

 وجه وعلى. الدولية العمل منظمة الدول األعضاء في هتقدم الذي التقني التعاون دعم لوال ممكنًا الكتيب هذا إنجاز آان ماو
 السويد بين الشراآة برنامج طارإ في للبحارة، االجتماعي الضمان بشأن الكتيب هذا إلنجاز السويد حكومة الدعم الذي قدمته الخصوص
  . ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  الدولية العمل ومنظمة

 آليوباترا دومبيا هنري  
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  وتقدير شكر
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 وهم ،Emmanuelle St-Pierre Guilbault غيلبو بيير - سان ويلوإيمان Kroum Markov مارآوف وآرومUrsula Kulke  آولك
 مستشارين بمساعدةو الدولي، العمل مكتبفي  الدولية العمل ومعايير االجتماعي الضمان إدارتي في االجتماعي الضمان خبراء

 ماآونيل إيل ومويرا Dominick Devlin ديفالن دومنيك ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية بشأن الدولية العمل منظمة لدى متخصصين
Moira L. Mc Connell .إلى السيد فؤاد بيطار، خبير المعايير الدولية في مكتب العمل الدولي، والسيدة سمار  خاص بشكر نتوجهو

ونتوجه آذلك بشكر خاص . بروست، رئيسة قسم الترجمة العربية في مكتب العمل الدولي، لمساهمتهما في مراجعة وتنقيح هذا الكتيب
  .وتجهيزه المنشور هذا تحرير وليةؤمس تولت التي اإلدارة، في التوثيق ولةؤمس ،Irma Godoy غودوي إرما لسيدةإلى ا

 للتنمية السويدية الوآالة لما قدمته عن طريق السويد لحكومة وتقديره شكره خالص عن آذلك اإلعراب الدولي العمل مكتب يودو
 إرشادات المعنون الدولي العمل مكتب آتيب ذلك في بما ،المتصلة به والموارد الكتيب هذا إنتاج تكلفة فيمن مساهمة مالية  الدولية،
 ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية  تنفيذ في األساسية المراحل لدعم ،نموذجية وطنية أحكام ،٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية تنفيذ بشأن
 .الوطني المستوى على
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 المقدمة
 

1  

  المقدمة

 اتفاقية بمقتضى عليها المنصوص ولياتهاؤمسب الوفاء على الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول لمساعدة الكتيب هذا وضع
 الالزمة بشأن ساسيةاأل توفير المعلومات هو الكتيب هذا من الغرضو. للبحارة االجتماعي بالضمان فيما يتعلق ،٢٠٠٦ البحري، العمل

العمل  تفاقيةا بتنفيذ المعنية الحكومية لإلدارات الضرورية واإلرشادات العملية المعلومات وآذلك االجتماعي الضمان موضوع
 لطلب استجابًة الكتيب هذا أعّد لقدو. التنفيذ عملية في المساعدة يقدمون عندما االجتماعيين وللشرآاء ،بلدانها في ،٢٠٠٦البحري، 
 ذات المواد وإعداد للبحارة الفعال االجتماعي الضمان توفير تشجيع ،٢٠٠٦ عام والتسعين الرابعة دورته في الدولي العمل مؤتمر
 فهم في صعوبات بشأن ما واجهته من الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات أبدتها التي للشواغل استجابة أيضًا جاء إنه آما ١.الصلة
  ٢. ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في االجتماعي الضمان ألحكام السليم التنفيذ لضمان اتخاذها التي يتعين التدابير

 االستعانة في نفعًا تجد حكومة أي أن تستخدمه يمكن عملٍي مورٍد تقديم هو المعلومات هذه من الهدف أن على التأآيد والبد من
 ذلك غير أوة الجماعي المفاوضة اتفاقات أو الصلة ذات الوطنية اللوائح أو القوانين إلى النظر الحاالت، جميع في ينبغي أنه إال .به
  . الوطنية  لالشتراطات الحجية ذو البيان أنها على ،٢٠٠٦ البحري، العمل التفاقية المنفذة التدابير من

  .٣ الجزء في واردة مالحق خمسة ذلك في بما ،أجزاء ثالثة من الكتيب هذا يتألفو

 هذا إعمال تعزيز في الدولية العمل منظمة تؤديه الذي والدور وأهميته االجتماعي الضمان طبيعة عن عامة لمحة يقدم ١ الجزء
 منظمةالتي بذلتها  جهودال عن موجزة لمحة ويتضمن. الشأن هذا في البحارة احتياجات على خاص بوجه التأآيد مع اإلنساني، الحق
  .٢٠٠٦ البحري، العمل باتفاقية ُتوجت والتي للبحارة، االجتماعي الضمان معايير وضع بهدف عامًا ٨٥على مدى  الدولية العمل

 ١ القسم ويقدم. هافي الواردة االجتماعي الضمان حماية أحكام وعلى ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية على يرآز ٢ الجزء
 تطبيق عند بها االلتزام المصدقة الدول على يتعين التي المتفاوتة االمتثال ودرجات ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية هيكل عن معلومات
 ٤و ٣و ٢األقسام  ناقشوت. ٢٠٠٦العمل البحري،  اتفاقية في االجتماعي والضمان االجتماعية الحماية تحتلها التي والمكانة االتفاقية،

 بالبحارة يتصل فيما المصدقة، البلدان على وآثارها ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في االجتماعي الضمان بأحكام الخاصة االشتراطات
 يعملون الذينو فيها المقيمين غير البحارة تجاه العلم دولة ولياتؤمسأيضًا  القسم هذا ويبحث. أراضيها على اعتيادي بشكل المقيمين

 تغطي الحاالت بعض وفي البحارة، تغطي التيالوطنية  االجتماعي لضمانا نظم لبعض نماذج ٥ القسم ويتضمن. سفنها متن على
 هذه تنفيذ بغرض مختلفة بلدان في اتبعت التي هجللُن أفضل فهم سعيًا إلى تكوين وذلك األحكام، هذه مع يتفق بما أيضًا، معاليهم

  .االشتراطات

 ويحتوي. السياق هذا في نفع ذات تكون أن يمكن التي األخرى المنشورات وبعض إلكترونية لمواقع مراجع ٣ الجزء يتضمنو
 الدول بعض اهتمام موضع تكون قد التي والموارد واألدوات األساسية المعلومات من المزيد تضم مالحق خمسة على ٣ الجزء هذا

 قانونية وأحكام أساسي وتقرير االجتماعي، الضمان بشأن ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية أحكام نص المثال، سبيل على منها األعضاء،
  .نموذجية وطنية

                                           
  .٢٠٠٦فبراير / ، شباط)البحرية(، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الرابعة والتسعين قرار بشأن الضمان االجتماعي    ١
 ٢٢-٢٠، جنيف، ٢٠٠٦اللجنة الثالثية التحضيرية التفاقية العمل البحري، ، ورقة المعلومات األساسيةمن  ٤٧انظر على سبيل المثل، الفقرة    ٢

 .٢٠١٠سبتمبر / أيلول





الضمان االجتماعيومنظمة العمل الدولية والحماية االجتماعية   

 

3  

   االجتماعي الضمانو االجتماعية والحماية الدولية العمل منظمة  :١ الجزء
 الصكوك في كوآذل ،٣اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في عليها المنصوص اإلنسان حقوق من حق هو االجتماعي الضمان إن
 يندرج المحتاجين لجميع االجتماعي الضمان تعزيز أن آما. المتحدة األمم رعاية تحت اعتمدت التي ،اإلنسان لحقوق الرئيسية الدولية

 الدولية المعايير من ًاعدد الدولية العمل منظمة اعتمدت الوالية، هذه مع شيًااوتم .ةالدولي العمل لمنظمة الدستورية الوالية صميم في
 .الحق هذا إعمال سعيًا إلى األعضاء للدول قدمتها التي ةالمساعد وفي المنظمة أنشطة في بها داسترش )تتوصياو اتفاقيات(

 إمكانية زالوا محرومين من أي ما العالم سكان من المائة في ٨٠ فإن الدولية، العمل منظمة لتقديرات ووفقًا ذلك، من الرغم وعلى
 .ياالجتماع الضمان حماية إلى البحارة يفتقر العالم، أنحاء جميع في العمال معظم حال هو وآما .االجتماعي الضمان إلى لوصولل

 االجتماعي الضمان توفير أمام محددة تحديات يطرحان العمل لهذا خاص بشكل الخطرة والطبيعة البحري العمل لقطاع المعولم فالطابع
 الضمان حماية من معينة بدرجة ومعاليهم العمال تمتع آفالة إلى تهدف مناسبة تدابير خالل من معالجة إلى يحتاج للبحارة، وهو أمر

 البحري، العمل اتفاقية في ومعاليهم للبحارة االجتماعي الضمان حقوق على النص القصوى األهمية من آان فقد ولذلك .االجتماعي
 الحق بهذا أيضًا تمتعهم ولضمان الغرض، لهذا اعتمدت التي السابقة الدولية العمل منظمة وتوصيات التفاقيات استمرارًا ،٢٠٠٦
  .المناسبة اآلليات إنشاء خالل من األساسي

  ٤االجتماعي الضمان في اإلنسان حق  ١-١

 اإلنسان، لحقوق الرئيسية المتحدة األمم صكوك في اإلنسان حقوق من حقًا االجتماعي الضمان علنُأ أعاله،إليه  أشير على حد ما
  :قبيل من

  ٥)١٩٤٨( المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي ،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ■

  ٢٢ المادة
 وبما ،الدولي والتعاون القومي المجهود ومن حقه أن توفر له، من خالل ،االجتماعي الضمان في حق ،المجتمع في عضوًا هفصوب شخص لكل

 .في حرية شخصيته ولتنامي لكرامته عنها غنى ال التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق ،ومواردها دولة آل  مع هيكل يتفق

  ٢٥ المادة
 الطبية والعناية والمسكن والملبس وخاصة على صعيد المأآل وألسرته، له والرفاهة الصحة يكفي لضمان معيشة مستوى في حق شخص لكل  .١

 وأ الشيخوخة وأ الترمل وأ العجز وأ المرض وأ البطالة حاالت في يأمن به الغوائل ما في الحق وله ،الضرورية االجتماعية الخدمات وصعيد
  .الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه من ذلك غير

  ٦)١٩٦٦( المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدته ذيال ،والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد ■

  ٩ المادة
  .االجتماعية التأمينات ذلك في بما االجتماعي، الضمان في شخص آل بحق العهد هذا في األطراف الدول تقر

 هذه تطورت وقد المنظمة، نشأة إلى االجتماعي الضمان مجال في المعايير لوضع الدولية العمل منظمة أنشطة أول تاريخ ويعود
 ،١٩١٩ عام في اعتمد الذي ،الدولية العمل منظمة دستور ديباجة واعترفت .الدولية العمل لمنظمة الممنوحة الوالية مع األنشطة
 عن الناجمة واإلصابات واألمراض العلل من العمال وحماية ... البطالة، مكافحة"يخص  فيما العمل ظروف تحسين إلى بالحاجة
 ."واإلصابة لشيخوخةل آفالة معاشو … ،معمله

                                            
 .٢٥و ٢٢ تان، الماد١٩٤٨، ٢١٧ A (III) ، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقماإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   ٣
 الراهنتحليل الوضع  -وضع معايير الضمان االجتماعي في مجتمع عالمي  " المنشور المعنون محتوى هذا القسم مستمد بشكل رئيسي من   ٤

، إدارة الضمان االجتماعي، "الخيارات المستقبلية لوضع معايير عالمية للضمان االجتماعي في منظمة العمل الدولية وتحليلالحالية  ةوالممارس
  .٢٠٠٨ ،مكتب العمل الدولي، جنيف

  .٢٥و ٢٢، المادتان ١٩٤٨، ٢١٧ A (III)، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم اناإلعالن العالمي لحقوق اإلنس   ٥
  .٩، المادة ١٩٦٦، ٢٢٠٠ A (XXI)، قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ٦



 والضمان االجتماعي للبحارة ٢٠٠٦آتيب إرشادات بشأن تنفيذ اتفاقية العمل البحري، 
 

 4 

 االقتصادية والتدابير السياسات جميع" مسؤولية دراسة الدولية العمل منظمةعلى عاتق  فيالدلفيا إعالن وضع ،١٩٤٤ عام في
 المفهوم اإلعالن أدرجو. ))أ( ًاثاني جزءال( "همجنس أو هممعتقد أو أيًا آان عرقهم البشر، جميع" احتياجات وتلبية ،"الدولية والمالية
 السياسات فيه تعمل عالمي نظام رسم معالم سياق في وذلك ،المنظمة لعمل "األساسية المبادئ" بين "االجتماعي لضمانا" بشأن الجديد

 تدابير نطاق مد" إلى الدولية العمل منظمة يتودع .زوالعو الخوف من الشعوب لتحرير تام انسجام في واالجتماعية والمالية االقتصادية
 وقد. ))و( ًاثالث الجزء( "شاملة طبية رعايةتوفير و الحماية هذه مثل إلى المحتاجين لجميع ًاأساسي دخًال بحيث تكفل االجتماعي الضمان

 تحتفظ التي الدولية والتوصيات االتفاقيات من سلسلة اعتماد إلى الدولية العمل منظمةالمناطة ب والوالية الجديدة المهمة هذه أدت
 .بأهميتها

 نطاق وتوسيع تعزيز في األساسي العمل الدولية منظمة دور علىجديد  من للمنظمة المكونة الهيئات أآدت ،منذ عهد أقربو
 منظمة إعالن اعتماد خالل ومن ٢٠٠١،٧ عام في الدولي العمل مؤتمر في وذلك ،الصدد هذا في التزاماتها وعلى االجتماعي الضمان
 الذي ،العمل فرصل العالمي الميثاق أآد ،٢٠٠٩ عام وفي. ٨ةعادل عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن ٢٠٠٨ لعام الدولية العمل

 االجتماعية للحماية أرضية إرساءو بعدها وما األزمات أوقات في االجتماعي الضمان أهمية على ،الدولية العمل منظمة اعتمدته
  .٩األساسية

 البحري العمل قطاع في الضمان حماية إلى الحاجة  ٢-١

 السياسي االندماج وتعزيز االجتماعي التماسك لخلق أساسي هو االجتماعي الضمان أن واسع نطاق على اليوم به المسلم من
 ،االجتماعي الضمان يشكلو .اإلنتاجية تعزيز خالل من تهحد من والتخفيف الفقر من للوقاية هامة أداة هوو. الديمقراطية نشرو

  .المستدامة ةواالقتصادي االجتماعية التنمية لتحقيق أداة النشطة، العمل سوق وسياسات االقتصاد نمو مع باالقتران

 الحماية من آافية مستويات إلى الوصول إمكانية إلى يفتقرون زالوا ما ممن العالم سكان من آبيرة أعدادًا هناك أن بيد
 افتقارهم يبعث التي العمال فئات بين من هم والبحارة. البلدان بعض في ةاالجتماعي لحمايةا ذي مغزى من شكل أي إلى بل االجتماعية،

  .القلق على الكافية للتغطية

 مختلف من للبحارة يمكن إذ. العولمةب اتسامًا الصناعات أآثر من واحدة هي البحرية المالحة أن واسع نطاق على به المسلم منو
 أو لشخص مملوآة وتكون ا،جنسيته يحملون أو فيها يقيمون التي البلدان غير آخر بلد في مسجلة سفينة متن على واعملي أن البلدان
 وبموجب متفاوتة زمنية ولفترات عديدة سفن متن على البحارة يعمل ما وآثيرًا .آخر بلد رعايا من مع ذلك يكون قد سفينة مالك يشغلها
 القانون وبمقتضى. أخرى بلدان في تعمل ثالث طرف وآاالت خالل من وتوظيفهم استقدامهم يمكن آما. مختلفة استخدام اتفاقات
 من آثير في بيد أنه ."مالعل دولة" وه المعني، البلد علم ترفع التي السفن متن على الظروف عن القانونية المسؤولية ذا البلد فإن الدولي،
 من آثير في( يعملون أنهم سوى العلم بدولة لهم عالقة وال ال يكونون من رعاياها أو في دولة العلم مقيمين البحارة يكون ال الحاالت،
 أمام أو االجتماعي للضمان الوطنية النظم أمام تحديات الوضع هذا يطرحو. الدولة تلك علم ترفع سفينة متن على )وجيزة لفترة األحيان
 .فيه )اعتيادي بشكل مقيمون( ويعملون يعيشون الذين أو المعني البلد رعايا من هم الذين األشخاص لتشمل معظمها ُوضع التي النظم

 العمل منظمة وضعتها التي الصلة ذات الضمان معايير آافة على الحالية التصديقات قائمة على الكتيب هذا من ٥ الملحق يحتوي(
  .)الدولية

 فيه، يقيمون الذي البلد عن يختلف بلد علم ترفع سفينة متن على البحارة توظيف يتم عندما التغطية في ثغرات تظهر قد لذلك،
 اختالف يؤدي قدآما . اعتيادي بشكل فيه يقيمون أو جنسيته يحملون الذي البلد عن مختلف بلد في فترة منذ مقيمين نيكونو عندما أو/و

 المساواة عدم إلى ،عاناتاإل ومستويات الطارئة الحاالت بتغطية يتعلق فيما االجتماعي، للضمان الوطنية النظم بين الحماية مستويات
 ،األحيان من آثير وفي. مإقامته بلد أو جنسيتهم على بناء ،ذاتها السفينة متن على العاملين البحارة بين االجتماعي الضمان تغطية في

 على تغطية أي لديهم تكون ال قد أنه يعني وهذا .معدومة أو محدودة فيها االجتماعي الضمان نظم تكون بلدان من البحارة استقدام يجري
 أو البحار إقامة بلد أي المعنية، البلدان بين األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات وجود عدم حالة وفي. فيه يقيمون الذي البلد في اإلطالق

 االجتماعي الضمان تغطية في والمساواة االجتماعي الضمان توفير آفالة جدًا الصعب من فإنه العلم، دولةالتي يحملها وبين  الجنسية بلد
 وطني نظام من ينتقلون الذين للبحارة االجتماعي الضمان حقوق على الحفاظ آفالة أيضًا الصعب منو. ةمختلف نبلدا من البحارة بين
  .آخر إلى

                                            
  .٢٠٠١تمر العمل الدولي، الدورة التاسعة والثمانون، جنيف، ، مؤقرار واستنتاجات بشأن الضمان االجتماعي   ٧
  .٢٠٠٨السابعة والتسعون،  الدولي، الدورة العمل مؤتمر ،من أجل عولمة عادلة بشأن العدالة االجتماعية عالن منظمة العمل الدوليةإ   ٨
  .٢٠٠٩الثامنة والتسعون، ميثاق عالمي لفرص العمل، مؤتمر العمل الدولي، الدورة : االنتعاش من األزمة   ٩
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 ١٩٢٠ عام منذ الدولية العمل منظمة اعتمدت البحارة، استخدام ظروف عن والناجمة بالتغطية المتصلة الخاصة للتحديات ونظرًا
 المعايير هذه وضعت وقد. العمال من الفئة لهذه االجتماعي الضمان حقوق تحديدًا  تعالج التي والتوصيات االتفاقيات من آبيرًا عددًا

 وتتضمن االجتماعي، للضمان العامة الدولية العمل منظمة معايير إلى استنادًا أغلبها في - والتوصيات االتفاقياتأي  - الدولية القانونية
  .فيها عليها المنصوص والشروط المبادئ إلى اإلشارات من العديد

   عامًا وثمانون خمسة ،٢٠٠٦ البحري، العمل التفاقية األساس وضع  ٣-١
  البحري االجتماعي للضمان دولية معايير وضعنشاط  من

 الدولية العمل منظمة أن حين في أنه االجتماعي الضمان مجال في المعايير لوضع الدولية العمل منظمة أنشطة استعراض يبين
 العمل به يتسم بما منها اعترافًا محددة، صكوك خالل من للبحارة االجتماعي الضمان عالجت فقد المجال، هذا في للغاية نشطة آانت

 . خاصة طبيعة من البحري

 إلى يعود مبكر وقت في للبحارة االجتماعي الضمان حماية بشأن الدولية الصكوك أول الدولية العمل منظمة واعتمدت
 هذا في اعتمدت اتفاقيات أول نصت الدولية، العمل منظمة معايير وضعنشاط  من األولى العقود في السائد للنمط وفقًا. ١٩٢٠ عام

 مرض حالة في( السفينة صاحب التزامات واتفاقية ،)٨ رقم( ١٩٢٠ ،)ةالسفين غرق حالة في( البطالة تعويض اتفاقية وهي أال المجال،
 محددة فئة بوصفهم البحارة، تغطية على ،)٥٦ رقم( ١٩٣٦ ،)البحارة (يالصح التأمين واتفاقية ،)٥٥ رقم( ١٩٣٦ ،)البحارة إصابة أو
  .محددة طارئة بحاالت يتعلق فيما العمال، من

 ومعاليهم، للبحارة االجتماعي الضمان حماية لتوفير جديد دولي قانوني إطار اعتماد مع تحوًال ١٩٤٦ عام شهد السياق، هذا وفي
 للضمان الدولية المعايير وضع مجال في آانت جارية التي التطورات عكسي االجتماعي، الضمان مجال في شمولية أآثر نهجًا يحوي

 ١٩٤٦، البحارة معاشات واتفاقية )٧٠ رقم( ١٩٤٦ ،)لبحارةا( االجتماعي الضمان اتفاقية الجديد اإلطار هذا تضمن وقد. االجتماعي
  .)٧٥ رقم( ١٩٤٦ ،للبحارة االجتماعي الضمان اتفاقات وتوصية )٧١ رقم(

   :هي آالتالي الصكوك لهذه األساسية الخصائصو

  :٧٠ رقم االتفاقية

 حالة في ةعاناإلو الطبية اإلعانة في ولمعاليهم لهم يحق ها،في يقيمون التي الدولة علم ترفع سفينة متن على البحارة عملعند   –
 الورثة، وإعانة الشيخوخة وإعانة البطالة وإعانة ذلك، غير أو عمل إصابة ناجمًا عن العجز هذا آان سواء العمل، عن العجز
 . البر على للعمال الذي يحق به المستوى بنفس  األقل على

 حماية ةاستمراري لضمان البر على لعمالل بالنسبة المتبعة العامة النظم مع والتنسيق الصلة ذات لإلعانات األدنى الحد تحديد  –
 .االجتماعي الضمان

 .سفينة متن على استخدامهم فترة أثناء وفاة أو عمل إلصابة تعرضهم أو البحارة بمرض يتعلق فيما السفن مالك التزامات  –

  ١٠:٧١ رقم تفاقيةاال

 ترفع سفن على يعملون الذين للبحارة المعاشات لدفع نظام وضع آفالة أو بوضع المصدقة البلدان التزام على االتفاقية تنص  –
 .علمها

 .وتمويلها المعاشات هذه معدل تحديد  –

 .الشيخوخة معاش في البحارة المؤهلة لحق الشروط تحديد  –

 . االآتساب قيد هي التي الحقوق على الحفاظ على النص  –

                                            
وهي مصدق عليها حاليًا من قبل الجزائر واألرجنتين ). ٧١رقم ( ١٩٤٦، اتفاقية معاشات البحارة، ٢٠٠٦لم تنقح اتفاقية العمل البحري،    ١٠

  . وبلغاريا وجيبوتي ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان وهولندا والنرويج وبنما وبيرو



 والضمان االجتماعي للبحارة ٢٠٠٦آتيب إرشادات بشأن تنفيذ اتفاقية العمل البحري، 
 

 6 

   :٧٥ رقم توصيةال

 يعملونو بلٍد إلى ينتمون الذين البحارة بقاء لضمان األعضاء الدول بين متبادلة اتفاقات إلبرام توجيهية مبادئ التوصية ترسي  –
 ضمان أو بلدهم، في العمل أصحاب التزامات نظم أو إلزامية اجتماعي تأمين لنظم خاضعين آخر، بلدإلى  تنتمي سفن متن على
 . اآلخر البلد ذلك في لها الموازية األنظمة إلى يخضعون أنهم

 البحارة لجميع الشاملة االجتماعي الضمان حماية آفالةالمتمثل في  الرئيسي الهدف تحقيقإلى  السعي أسفر عقود، أربعة وبعد
  .١١)١٦٥ رقم( ١٩٨٧ ،)مراجعة( للبحارة االجتماعي الضمان اتفاقية اعتماد عن

   :هي آاآلتي ١٦٥ رقم لالتفاقية األساسية الخصائص

 - االجتماعي للضمان العام األساسي المعيار أحكام مع يتماشى بما ،جميعهاالتسعة  االجتماعي الضمان لفروع موسعة تغطية  –
 تقل ال حماية في األساس للبحارة توفر أن المصدقة الدول تلزم التي - )١٠٢ رقم( )الدنيا المعايير( االجتماعي لضمانا اتفاقية

 من األقل على فروع بثالثة يتعلق فيما شأنهاب نافذًا تشريعًا الدولة تطبق والتي البر، على العمال بها يتمتع التي تلك عن اتاةؤم
 .االتفاقية تشملها التي التسعة االجتماعي الضمان فروع

 أو ١٠٢ رقم االتفاقية في عليها المنصوص الدنيا المعايير تطبيق إما أن تختار األعضاء للدول اإلعانات، لمستوى بالنسبة  –
 .    بعدها اعتمدت التي االجتماعي الضمان صكوك في عليها المنصوص منها األعلى المعايير

 فترة خالل للبحارة )األجور دفع( المرض وإعانة الطبية الرعاية توفير عن السفن مالك وليةؤمس مبدأ على التأآيد إعادة  –
 . استخدامهم

  :يلي بما تقضي أحكاٍم على آذلك ١٦٥ رقم االتفاقية نصت

 .المهاجرين البحارة على ُيطبق الذي الوطني التشريع تحديد  –

 .بها يقيمون التي الدولة ورعايا المهاجرين البحارة بين المعاملة في المساواة  –

 العائدة إليهم، االجتماعي الضمان إعانات وتوفير االآتساب، قيد هي التي وحقوقهم المكتسبة حقوقهم على للحفاظ اتفاقات إبرام  –
 . إقامتهم مكان عن النظر بصرف

 حماية من آاف بمستوى البحارة تمتع لضمان الدولية العمل لمنظمة المكونة الهيئات أبدتها التي الواضحة اإلرادة من وبالرغم
 على دون شك أثرت بيد أنها االنتشار، واسع تصديقًا تلق لم الصلة ذات االتفاقيات أن إال المعاملة، في والمساواة االجتماعي الضمان
 من المجال لهذا التدريجي التطور في بدوره أثر مما القطاع، في الوطنية واللوائح والقوانين الجماعية المفاوضة اتفاقات مضمون
  .الدولي القانون

    عدد التصديقات  االتفاقيات

    ٥٩  )٨رقم ( ١٩٢٠ ،)السفينة غرقفي حالة (اتفاقية تعويض البطالة 

    ١٨  ) ٥٥رقم ( ١٩٣٦، )في حالة مرض أو إصابة البحارة(اتفاقية التزامات مالك السفينة 

    ١٩  )٥٦رقم ( ١٩٣٦ ،)لبحارةا(اتفاقية التأمين الصحي 

    ٧  )٧٠رقم ( ١٩٤٦ ،)لبحارةا(اتفاقية الضمان االجتماعي 

    ١٣  )٧١رقم ( ١٩٤٦ ،اتفاقية معاشات البحارة

    ٣  )١٦٥رقم ( ١٩٨٧ ،)مراجعة(اتفاقية الضمان االجتماعي للبحارة 

 

  
                                            

وحتى تاريخه، ). ٧٠رقم ( ١٩٤٦واتفاقية الضمان االجتماعي للبحارة، ) ٥٦رقم ( ١٩٣٦، )للبحارة(تفاقية التأمين الصحي نقح هذا الصك ا   ١١
  . سبانيااصدقت عليها ثالث دول أعضاء، هي هنغاريا والفلبين و
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  التوصيات

  )١٠رقم ( ١٩٢٠ ،)لبحارةا(توصية التأمين ضد البطالة 

  )٧٥رقم ( ١٩٤٦ ،توصية اتفاقات الضمان االجتماعي للبحارة

  )٧٦رقم ( ١٩٤٦ ،البحارة لمعّوليتوصية الرعاية الطبية 

 الضمان معايير جميع بين من أنه الدولي العمل مكتب إدارة مجلس أعلن مطولة، استعراض عملية عقب ،٢٠٠٠ عام أوائل فيو
 محدثة، اتفاقية إنها علىدون غيرها  ١٦٥ رقم االتفاقية تصنيف ينبغي ،العمل الدولية منظمة وضعتها التي ،البحري للعمل االجتماعي

 اإلدارة مجلس دعا ،٢٠٠١ عام المشترآة البحرية اللجنة صدرت عن التي التوصية على وبناًء. الراهنة االحتياجات إلى ألنها تستجيب
 جميع مراجعة شأنه من يكون البحري، القطاع في االجتماعي ضمانوال العمل معايير بشأن رفيع المستوى إطاري صك وضع إلى

  .٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية أصبح الحقًا الذي الصك وهو اعتمدت؛ التي السابقة االتفاقيات

 آفالة ضرورة على التأآيد إلعادة نوعها من فريدة فرصة ،٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية في الدولية العمل معايير جمع أتاحو
 هي والتي الحماية، هذه إليها تستند أن ينبغي التي الرئيسية المبادئ وعلى ناحية، من البحارة لجميع المالئمة االجتماعي الضمان حماية
  .أخرى ناحية من المستدامة االجتماعي الضمان نظم جوهر
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  االجتماعي والضمان ٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية  :٢ الجزء
 بشأن الشتراطاتها تفصيلي شرح ذلك ويعقب. ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية هيكل عن موجزة لمحة ،أوًال الجزء هذا يقدم
عن  األمثلة بعض وأدرجت. )٤ الملحق في بشأنها األساسي التقرير ويرد ٢ الملحق في األساسية األحكام ترد( االجتماعي الضمان
 ،البحري العمل اتفاقية أحكام تنفيذ آيفية بشأن ملموسة إرشادات لتقديم وذلك االجتماعي، بالضمان يتعلق فيما مختلفة أوضاع ذات بلدان

  .العملية الممارسة في بالضمان االجتماعي، الصلة ذات ٢٠٠٦

 ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية تنفيذ بشأن إرشادات المعنون الدولية العمل منظمة آتيب من مقتطفات على ٣ الملحق ويحتوي
  .االتفاقية اشتراطات تنفيذ ىعل النموذجية األحكام هذه تساعد وقد. نموذجية وطنية أحكامو

  ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية هيكل على عامة نظرة  ١-٢

 اتفاقية ،٢٠٠٦ فبراير /شباط في لمنظمة العمل الدولية الدولي العمل لمؤتمر )البحرية( والتسعون الرابعة الدورة اعتمدت عندما
 حقوق قانون" تعبير أيضًا أحيانًا االتفاقية هذه على يطلقو. تاريخي حدث بأنه االتفاقية اعتماد وصف ،٢٠٠٦ ،البحري العمل

 ويؤيد. ١٣ترفعه الذي العلم وعن ١٢السفن إبحار مكان عن النظر بغض بحارة،لل "الالئق العمل“ آفالة على ساعديس الذي ،"لبحارةا
 مالكأمام  الفرص تكافؤ آفالة على للمساعدة جديدة هامة أداة أنها على إليها ينظر إذ ،٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية أيضًا السفن مالك
 العمل اتفاقية فإن آذلك،. ١٤المستوى دون ظروف تسودها سفن مع منافسة في للدخول يضطرون قد الذين الجودة رفيعي السفن

 ،توصيات من بها ليتص وما ،ةالدولي العمل اتفاقيات مناتفاقية  ٣٧ نبي تجمع ألنها للحكومات بالنسبة أهمية تكتسي ،٢٠٠٦ البحري،
  .القطاع هذا في الالئق العمل جوانب من جانب آل تقريبًا تغطي وشاملة حديثة واحدة وثيقة في

 للتأآد الدولية العمل منظمة نهج في القوة نقاط على تعتمد أنها في ،٢٠٠٦ البحري، العمل التفاقية الرئيسية السمات إحدى وتتمثل
 العمل اتفاقية تتصدى ذاته، الوقت وفي. وإنفاذها  "الميداني المستوى" على الدولية العمل لمعايير بلد، آل في الفعال، التنفيذ من

 البحرية االتفاقيات من غيرها في الواردة العناصر من لعديدا اقتباسها خالل من عولمةالب القطاع المتسم اهذ لتحديات ،٢٠٠٦ ،البحري
  . البحري التلوث ومنع وأمنًا سالمة أآثر البحري النقل جعل في االتفاقيات هذه نجاح في ساهمت قدو الرئيسية،

 باعتماد يتعلق فيما وأهدافها الدولية العمل منظمة في األعضاء الدول نوايا ، مقاصد٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية ديباجة وتبين
 اتفاقية الديباجة تربط آما. خاصة بحماية البحارة يتمتع أن وضرورة البحري النقل لصناعة العالمي الطابع إلى الديباجة وتشير. االتفاقية
السالمة ب يتصل فيما البحري النقل لصناعة الدنيا المعايير تحدد التي األخرى الرئيسية الدولية تباالتفاقيا ،٢٠٠٦ ،البحري العمل

 دوليًا ًااتفاق األخرى، الرئيسية الدولية البحرية لالتفاقيات المكملة ،٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية وتعكس. البحرية البيئة وحماية األمنو
  .للبحارة والمعيشة العمل ظروف الشتراطات األدنى الحد بشأن

   

                                            
ن التي تبحر على وجه الحصر في المياه الداخلية ، أي سفينة بخالف السف٢٠٠٦يعني تعبير سفينة، آما ورد تعريفها في اتفاقية العمل البحري،    ١٢

 ينص لم وما). من المادة الثانية) ط(١الفقرة (أو في مياه محمية أو في مياه المتاخمة القريبة منها، أو في المناطق التي تنطبق عليها لوائح الموانئ 
التجارية  األنشطة في عادة تعمل التي أو خاصة، مملوآة ملكية عامةسواء آانت  السفن، جميع على االتفاقية هذه تنطبق صراحة، ذلك خالف على

 على االتفاقية هذه تنطبق وال. القديمة الصينية أو العربية مثل السفن تقليديًا بناء المبنية والسفن عمليات مماثلة، في أو الصيد في العاملة السفن خالف
  ).  ٤ دة الثانية، الفقرةالما(المساعدة  الحربية السفن على وال السفن الحربية

 متن على آانت صفة بأي عامًال أو مشتغًال أو مستخدمًا يكون شخص ، آل٢٠٠٦يعني تعبير البحار، وفقًا لتعريف اتفاقية العمل البحري،    ١٣
  ).٢٠٠٦، اتفاقية العمل البحري، )و(١المادة الثانية، الفقرة ) (أعاله" سفينة"انظر تعريف ( االتفاقية؛ هذه عليها تنطبق سفينة

أو  السفينة مدير مثل آخر، شخص أو أخرى منظمة أي أو السفينة ، مالك٢٠٠٦يعني تعبير مالك السفينة، وفقًا لتعريف اتفاقية العمل البحري،    ١٤
الواجبات والمسؤوليات  تحمل على هذه المسؤولية، تحمله سياق في ويوافق، مالكها، من السفينة تشغيل ليةمسؤو يتولى فارغة، مستأجرها وآيلها أو
المسؤوليات  أو الواجبات بعض يتولى آخر شخص أو أخرى منظمة أي آانت إذا عما بصرف النظر االتفاقية، لهذه وفقًا السفن مالك على المفروضة

  )).ي(١المادة الثانية، الفقرة (السفينة؛  عن مالك بالنيابة
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 بيد أن .فقط الدولية للمعايير األدنى الحد ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية تضع ،األخرى الدولية العمل معايير وعلى غرار
  : يلي ما توضيح تواصل الدولية، العمل منظمة دستور نم ١٩ المادة من ٨ بالفقرة تذآر إذ ،الديباجة

 قرار أو قانون بأي حال بأي ًاسما اتفاقية، أي على عضو دولة أي تصديق أو توصية، أو اتفاقية ألي المؤتمر اعتماد يعتبر ال... "
   ".التوصية أو االتفاقية عليها تنص التي األحكام من اتاةؤم أآثر أحكامًا المعنيين للعمال يكفل اتفاق أو عرف أو تحكيم

 المتعلقة الالئحة في تكراره تم أنه لدرجة )أدناه سيتضح آما ( االجتماعي الضمان سياق في األهمية غاية في المبدأ هذا واعتبر
  .١٥االتفاقية في االجتماعي بالضمان

 العمل اتفاقية مدونة و لوائحب المتعلقة تفسيريةال مذآرةال :أيضًا انظر( ةمترابط ولكنها مختلفة أجزاء ثالثة على االتفاقية وتشتمل
   ):١ الملحق في ،٢٠٠٦ ،البحري

 الحقوق والمبادئ األساسية تحدد :المواد ■

  من المادة الرابعة ٤الفقرة : المواد المتعلقة بالضمان االجتماعي

 )أو تدابير إنفاذ(تتضمن أحكامًا متعلقة بحق أو مبدأ معين : األبواب ■

  : األبواب المتعلقة بالضمان االجتماعي بصفة خاصة
  الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان االجتماعي - الباب الرابع

  يد واإلنفاذالتق -  الباب الخامس
 للدول األعضاء المصدقة على االتفاقية األساسيةااللتزامات تتضمن  :اللوائح ■

  :اللوائح المتعلقة بالضمان االجتماعي بصفة خاصة
  الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر - ١- ٤الالئحة   –
  ولية مالك السفنؤمس - ٢- ٤الالئحة   –
  الضمان االجتماعي - ٥- ٤الالئحة   –
  وليات توريد اليد العاملة سؤم - ٣- ٥الالئحة   –

 :اللوائح تفاصيل تتعلق بتنفيذ تحتوي على :المدونة ■

 يتضمن المعايير االلزامية  :الجزء ألف  –

  : المعايير المتعلقة بالضمان االجتماعي على وجه الخصوص
 البر علىالرعاية الطبية على متن السفن و -  ١- ٤المعيار ألف   –

 مالك السفنولية سؤم -  ٢- ٤المعيار ألف   –

 الضمان االجتماعي -  ٥- ٤المعيار ألف   –

  وليات توريد العمالة مسؤ -  ٣- ٥المعيار ألف   –
 )من المادة السادسة ٢ها االعتبار الواجب؛ الفقرة ؤيجب إيال(يتضمن مبادئ توجيهية غير الزامية  :الجزء باء ■

 البر علىالرعاية الطبية على متن السفن و - ١-٤ المبدأ التوجيهي باء  –

 ولية مالك السفنمسؤ - ٢-٤ المبدأ التوجيهي باء  –

 الضمان االجتماعي - ٥-٤المبدأ التوجيهي باء   –

  وليات توريد اليد العاملةمسؤ - ٣-٥المبدأ التوجيهي باء   –

  

   

                                            
 .٥-٤ ةمن الالئح ١انظر الفقرة    ١٥
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   :وهي ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية من الخامس الباب نهاية في مالحق أربعة آذلك يوجد

 الشهادات إصدار ألغراض العلم دولة بتفتيش المتعلقة بالمسائل قائمة :أوًال - ٥ ألف الملحق ■

 في عليه المنصوص النحو على للسفن، الشهادات وإصدار العلم دولة تفتيش بنظام تتعلق نموذجية وثائق :ثانيًا - ٥ ألف الملحق ■
 الخامس الباب

 البحري العمل شهادة  –

 المؤقتة البحري العمل شهادة  –

 )الثاني والجزء األول الجزء - جزءان ( البحري العمل بشروط التقيد إعالن  –

 ميناءال دولة في متعمق لتفتيش تخضع قد عامة بمجاالت قائمة :ثالثًا - ٥ ألف ملحقال ■

 والثاني األول الجزءان البحري، العمل بشروط بالتقيد وطني إعالن نموذج :أوًال -  ٥ باء ملحقال ■

  الوطني الصعيد ىعل ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية تنفيذ في المرونة

 لحقوقا األعضاء الدول تنفيذ طريقة في المرونة من عالية درجة وباء، ألف بجزأيها ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية مدونة تتيح
   :التنفيذ في للمرونة رئيسيان مجاالن وهناك. واللوائح المواد في عليها المنصوص والمبادئ

 من )الخامس الباب بخالف( المدونة من ألف لجزءفي ا التفصيلية االشتراطات تنفيذ ١٦االقتضاء عند األعضاء، للدول يجوز  .١
 .٢٠٠٦العمل البحري،  تفاقيةا في السادسة المادة من ٤ الفقرة في تعريفها جرى ماآ ،وهرهاج في المعادلة التدابير خالل

 يتعين التي المحددة والتدابير باإلجراءات يتعلق فيما لالستنساب بقدر معين األعضاء لدولا متعتت ألف، الجزء معايير تنفيذ عند  .٢
 الدول تساعد فهي ثم ومن .ةملزم غير ولكنها ألف الجزء تنفيذ بشأن إرشادات باء الجزء يوفرو الوطني؛ الصعيد على اتخاذها
 في المقابل العام االلتزام بموجب اتخاذها منها المتوقع اإلجراءات نوع من تتحقق أن االتفاقية هذه على صدقت التي األعضاء
  .بالضرورة اتخاذها األمر يتطلب ال التي اإلجراءات ذلكآو ألف، الجزء

  ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في االجتماعي والضمان االجتماعية الحماية  ٢-٢

  االجتماعية الحماية في الحق  ١- ٢-٢

 الدول على يتعين البحارة لجميع قًاح بوصفها االجتماعية الحماية على ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية من الرابعة المادة تنص
  .١٧آفالته االتفاقية على صدقت التي

  حقوق االستخدام والحقوق االجتماعية للبحارة -المادة الرابعة 

  .االجتماعية الحماية أشكال وسائر الرفاهة بتدابير والتمتع الطبية والرعاية الصحية الحماية في الحق بحار لكل  .٤

 هذه من السابقة الفقرات في الواردة للبحارة االجتماعية والحقوق االستخدام حقوق تنفيذ القضائية، واليتها حدود ضمن عضو، دولة آل تكفل  .٥
 اللوائح أو القوانين خالل من االتفاقية، في ذلك خالف يحدد لم ما الحقوق، هذه تنفيذ يجوز و. االتفاقية هذه الشتراطات وفقًا مًالآا تنفيذًا المادة

  .الممارسة في أو التدابير من غيرها خالل من أو السارية، الجماعية المفاوضة اتفاقات خالل من أو الوطنية،

   

                                            
  .٢٠٠٦من المادة السادسة، من اتفاقية العمل البحري،  ٣انظر الفقرة    ١٦
 .من المادة الرابعة ٤، الفقرة ٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري،    ١٧
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 بمعنى ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في المصطلح هذا استخدم الدولية، العمل منظمةل االجتماعية الحماية لمفهوم إيضاحًاو
 والرفاهة الطبية والرعاية الصحية الحماية بالحماية االجتماعية يقصد ،٢٠٠٦العمل البحري،  اتفاقية من الرابع الباب بموجب :أوسًع

 على يةالطب بالرعاية ،٢٠٠٦بموجب الباب الرابع من اتفاقية العمل البحري،  االجتماعية الحماية وترتبط. االجتماعي الضمان وحماية
  . )٥-٤ الالئحة( االجتماعي والضمان )٢- ٤ الالئحة( السفن مالك وليةؤوبمس ؛)١-٤ الالئحة( البر وعلى السفن متن

   وإنفاذها االجتماعية الحماية تنفيذ  ٢- ٢-٢

 العمل اتفاقية من الخامسة المادة في االتفاقية على صدقت التي للدول واإلنفاذ التنفيذ ولياتؤبمس المتعلق العام المبدأ يرد
   :بأن تقضي التي ،٢٠٠٦ البحري،

 هذه بموجب بالتزاماتها للوفاء اعتمدتها قد تكون التي التدابير من غيرها أو اللوائح أو القوانين وإنفاذ بتنفيذ عضو دولة آل تقوم  .١
 . القضائية لواليتها الخاضعين والبحارة بالسفن يتعلق فيما االتفاقية

 المعنية العلم دول في المختصة والسلطات العلم دول إلى موجهة ،٢٠٠٦العمل البحري،  تفاقيةا في الواردة تااللتزاما غالبيةو
 إن إال علمها؛ ترفع التي السفن عاتق على تقع التي الدولية المسؤولية إلى بالنظر السفن ومالك للسفن المعايير وإنفاذ بوضع وثيق بشكل
 وعلى. جنسيته بلد أو البحار إقامة محل بلد بصفتها بلدان إلى آذلك موجهة ،٢٠٠٦العمل البحري،  تفاقيةا في اللوائح من العديد هناك
  .)٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية ،٣-٥ الالئحة( "اليد العاملة توريد مسؤوليات" بأنها وصفت ولياتؤمس البلدان هذه

  اليد العاملةمسؤوليات توريد  - ٣- ٥ الالئحة

 الحماية وتوفير البحارة وتوظيف بتعيين يتعلق فيما االتفاقية هذه بموجب عاتقها على الواقعة للمسؤوليات عضو دولة آل تنفيذ ضمان: الغرض
   لبحارتها االجتماعية

 العضو الدولة عاتق على تقع علمها، ترفع لتيا السفن متن على البحارة ومعيشة عمل ظروف عن عضو دولة آل مسؤولية بمبدأ المساس دون  .١
 من للبحارة االجتماعي الضمان حماية بتوفير لكآذو البحارة وتوظيف بتعيين يتعلق فيما االتفاقية هذه اشتراطات تنفيذ ضمان مسؤولية أيضًا

  .االتفاقية هذه في المسؤولية لهذه عليه المنصوص المدى إلى أراضيها، على المتوطنين األشخاص من أو المقيمين من أو مواطنيها

   الواردة االجتماعي الضمان حماية أحكام اعتماد عن أساسية معلومات  ٣- ٢-٢
  ١٨٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في

 ٥-٤ الالئحة في منها، الرابع الباب في ،االجتماعي الضمان بحماية يتعلق فيما ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية اشتراطات ترد
  .)الكتيب هذا من ٢ الملحق في والواردة( ٥-٤ باء التوجيهي والمبدأ ٥- ٤ ألف المعيار تتضمن التي الصلة ذات المدونة وفي

 الوقت وفي. اشتراطاتها نطاق بشأن اتفاق إلى التوصل جدًا الصعب من وآان خالفية؛ حكامًاأ البداية في األحكام هذه اعتبرت وقد
 هذه محتوى جاءوقد . االجتماعي الضمان بشأن أحكامًا تتضمن أن يجب البحري العمل بشأن شاملة اتفاقية أي بأن التسليم تم ذاته،

 والذي أعوام، خمسة مدار على الدولية الثالثية جتماعاتاال أولته الذي المكثف الهتماما ثمرة الصلة، ذات المدونة وأحكام الالئحة
 ُأجريت )الكتيب هذا من ٤ الملحق في التقرير انظر( مستفيضة مناقشة أعقاب فيو. ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية اعتماد إلى أفضى
 الخاصة المعقدة المشكلة ستتناول التي األحكام تصميم إلى التوصل تم ،٢٠٠٤ عام التحضيري التقني البحري المؤتمر انعقاد قبل

 الضمان لنظام وفقًا حمايةال على لحصولل يكونون مؤهلين ال قد والذين أجنبية، أعالمًا ترفع سفن على يعملون الذين بالبحارة
وآان الشاغل األساسي . االجتماعي الضمان حماية آذلك جنسيتهم بلد أو إقامتهم محل بلد ال يوفر لهم قد والذين العلم، لدولة االجتماعي

إلطالق لهم أو لمعاليهم، ألسباب تتصل بالقوانين الوطنية في الدول التي ال تمد فيه البحارة دون أي حماية على ا هو تجنب وضع يترك
 بحث آذلك تم وقد. إلى غير المقيمين أو إلى غير المواطنين، أو بسبب االفتقار إلى أي نظام في بلد اإلقامة أو بلد الجنسية الحمايةاق نط

  . وجدت حيثما االجتماعي، للضمان الوطنية النظم في التغطية درجة بتفاوت تتعلق المجال، هذا في نطاقًا أوسع إضافية مشكلة

 عليه نصت فيما نجحت قد ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية أن الثناء يستحق فإن ما التحديات، هذه آل االعتبار بعين ولئن أخذنا
 دون تحول عقبة لنشأت لواله االجتماعي، الضمان حماية لتعزيز واقعي نهٍج اعتماد في االجتماعي، الضمان حماية بشأن أحكام من

 تفصيًال الموضحة ،٢٠٠٦العمل البحري،  اتفاقية في االجتماعي الضمان أحكام حققت وقد. االتفاقية هذه على النطاق واسع التصديق

                                            
، مكتب )البحرية(مؤتمر العمل الدولي، الدورة الرابعة والتسعون  .العمل البحرياعتماد صك لتوحيد معايير ، )ألف ١(انظر التقرير األول    ١٨

  .٤٥، ص ٢٠٠٦العمل الدولي، جنيف، 
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 جميع بين ومشترك مستمر هدف هو البحارة لجميع االجتماعي الضمان توفير أن على يدل مما السياسي، التوافق من عالية درجة أدناه،
  . البلدان

  ٥-٤ الالئحة - ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية بموجب الشاملة االشتراطات  ٣-٢

 البحري االجتماعي الضمان بشأن الدولية العمل منظمةل السابقة لالتفاقيات تجميعها لدى ، ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية إن
   :إلى يهدف جديدًا نهجًااعتمدت  البحارة، تواجه التي الخاصة العقبات لجميع ومراعاتها

 البحارة لجميع االجتماعي الضمان تغطية تعزيز ■

 االجتماعي الضمان نظم أغلب بواقع والتسليم ،بالمرونة يتعلق فيما أعاله الموضح الدولية العمل منظمة نهج بيان ■

 أو العمل أصحاب يوفرها التي ،في الغالب أجًال قصراأل االجتماعية، للحماية التكميلي بالدور ريق نهج علىفي الوقت ذاته  التأآيد ■
 . السفن مالك

العمل البحري،  تفاقيةا من )٥-٤ باء التوجيهي والمبدأ ٥-٤ ألف المعيار( بها المرتبطة المدونة وأحكام ٥-٤ الالئحة تغطي
  . االجتماعي للضمان الوطنية النظم خالل من بتوفيره يتعلق فيما األولى بالدرجةو االجتماعي، الضمان أحكام ،٢٠٠٦

  ضمان االجتماعيلا - ٥- ٤الالئحة 
   االجتماعي الضمان حماية منالبحارة  استفادة إلى تهدف تدابير اعتماد ضمان :الغرض

 وفقًا االجتماعي الضمان حماية من ،ةالوطني قوانينها في عليه المنصوص ومن يعيلونهم، إلى المدى البحارة جميع استفادة عضو دولة آل تكفل  .١
  .الدستور من ١٩ المادة من ٨ الفقرة عليها تنص أآثر مؤاتاة شروط بأي مع ذلك المساس دون للمدونة،

 بحماية لبحارةا تغطية تحقيقترمي إلى  ،الدولي التعاون عن طريق أو فرديًا ،الوطنية لظروفها وفقًا خطوات، باتخاذ عضو دولة آل تتعهد  .٢
  .تدريجيًا الشاملة االجتماعي الضمان

 نهايانوق في عليه المنصوص المدى وإلى االجتماعي، الضمان يغطيهم تشريعها في مجال الذينومعاليهم  البحارة استفادة عضودولة  آل تكفل  .٣
  .البر على العمال بها يتمتع التي تلك عن مؤاتاة تقل ال االجتماعي الضمانب حماية من ،ةالوطني

  :ألن إما البحارة، تجاه مسؤوليات تتحمل والتي االتفاقية، على صدقت التي البلدان جميع ٥-٤ الالئحة وتخاطب

   ،)العلم دولة( البلد علم ترفع سفينة متن على يعمل البحار ■

  . )اإلقامة دولة( اعتيادي بشكل البلد في يقيم أنه وأ/و ■

فيما  المجال هذا في المعقدة المشكالت معالجة إلى يسعى نهجًا وتعكس ها،في التنمية طور آان أيًا البلدان آافةأيضًا  تغطي وهي
 من نيكونو قد الذين العمل وأصحاب العاملة والقوى وجدت، حيثما الوطنية االجتماعي الضمان نظمبين  التغطية نطاق بتباين يتصل
  . هافي مقيمين أو ،العلم دولة غير أخرى بلدان رعايا

 تمس ال )األعضاء الدول التزامات طبيعة تحدد التي( الصلة ذات المدونة أحكام أن ،١ فقرةال في آذلك ٥-٤ الالئحة توضحو
 وتقتضي. الدولية العمل منظمة دستور من ١٩ المادة من ٨ الفقرة مع يتفق بما البلد، في أصًال مطبقة تكون قد أآثر مؤاتاة شروط بأية
 عن أو فردياًً ،ةالوطني لظروفها وفقًا خطوات، باتخاذ االتفاقية على صدقت التي األعضاء الدول أن تتعهد ،٥- ٤ الالئحة من ٢ لفقرةا

 البحارة بحق ٣ الفقرةوتقّر  .تدريجيًا الشاملة االجتماعي الضمان بحماية لبحارةا تغطية تحقيق ترمي إلى الدولي، التعاون طريق
 في ،١٩ةالوطني قوانينها في عليه المنصوص المدى وإلى االجتماعي، الضمان مجال في عضوال دولةال تشريع يغطيهم الذين ومعاليهم
 على تصدق يالت األعضاء الدول في البر على العمال بها يتمتع التي تلك عنمؤاتاة  تقل ال االجتماعي الضمانب حماية من االستفادة
   .االتفاقية

 بشأن ١- ٤ الالئحة في عليها المنصوص الحماية الصلة، ذات المدونة وأحكام ٥- ٤ الالئحة تشترطها التي التغطية تكملو
 تحدث التي الوفاة أو اإلصابة أو المرض عن الناجمة المالية العواقب عن السفن مالك وليةسؤم بشأن ٢-٤ الالئحةو الطبية الرعاية

                                            
ووفقًا لمعايير . هم األشخاص الذين يعتمدون على دعمه إلى الحد المنصوص عليه في التشريع الوطني -أّي البحار -معالو الشخص المغطى    ١٩

ة العمل الدولية، يشمل هذا المصطلح أطفال الشخص، بوصفهم أطفال تحت سن ترك المدرسة المقرر وزوج الشخص، الضمان االجتماعي لمنظم
  .   في حالة عجزه عن توفير الدعم لنفسه
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 اتفاقية من أخرى أبواب بموجب الواردة األحكام وآذلك ،)األجور ودفع الطبية الرعاية تكاليف ذلك في بما( استخدام البحارة سياق في
 . الحماية في ثغرات أي وجود عدم ضمان بغية ،٢٠٠٦ البحري، العمل

  الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر - ١- ٤الالئحة 

 البر وعلى السفن متن على الطبية الرعاية على الفور على حصولهم وضمان البحارة صحة حماية: الغرض
 الرعاية على وحصولهم صحتهم لحماية مالئمة بتدابير علمها ترفع التي السفن متن على العاملين البحارة جميع شمول عضو دولة تكفل آل  .١

 .السفينة متن على عملهم أثناء الفور على المالئمة الطبية
 .مجانًا للبحارة المبدأ، حيث من الالئحة، هذه من ١ الفقرة في عليهما المنصوص والرعاية الحماية توفر  .٢
 للدولة الطبية التسهيالت إلى الوصول سبل فورية، طبية رعاية إلى يحتاجون الذين إقليمها، في السفن متن على للبحارة عضو دولة آل تكفل  .٣

 .البر على العضو
٤.  )....( 

  ولية مالك السفنؤمس - ٢- ٤الالئحة 

  سياق استخدامهم في التي تحدث الوفاة أو اإلصابة أو المرض عن الناجمة المالية العواقب من البحارة حماية ضمان :الغرض
 على الحصول في الحق متن السفن على المستخدمين للبحارة تتيح علمها ترفع التي السفن على للمدونة، وفقًا تدابير، وجود عضو دولة آل تكفل  .١

 أو البحارة استخدام اتفاق بموجب الخدمة أثناء الوفاة أو اإلصابة أو للمرض المالية يخص العواقب فيما السفينة مالك من ماديين ودعم مساعدة
 .االتفاق هذا بموجب معن استخدامه الناشئة

  .البحار يلتمسها قد التي األخرى القانونية االنتصاف وسائلب ماسًا رما يعتب الالئحة هذه ليس في  .٢

 الضمان لحماية شامل توفير ضمان إلى المدونة وأحكام ٢-٤ والالئحة ١-٤ الالئحة مع باالقتران ،٥-٤ الالئحة تهدفو
 المنصوص المخاطر جميع تغطية يتم بحيث ، االجتماعي الضمان بحماية ومعاليهم البحارة لجميع الكاملة التغطية بمعنى االجتماعي،

  . الطارئة الحاالت فيها تحدث قد التي فترةال طوال االجتماعي، للضمان التسعة الفروع في عليها

  ٥-٤ ألف المعيار – ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في المحددة االلتزامات  ١- ٣-٢

 في يشترط، حيث ها؛ؤاستيفا االتفاقية على صدقت التي الدول علىيتعين  التي المحددة االلتزامات على ٥-٤ ألف المعيار ينص
 االجتماعي الضمان بحماية البحارة تغطية تحقيق سعيًا إلى ،ياالجتماع الضمان بحماية الخاصة التسعة الفروع أن تراعى ،١ فقرةال

  :٥-٤بموجب الالئحة  ،تدريجيًا الشاملة

  الضمان االجتماعي - ٥- ٤المعيار ألف 

 الرعاية :هي ،٥-٤االجتماعي الشاملة بموجب الالئحة  الضمان بحماية التدريجية التغطية تحقيق بغية االعتبار في أخذها يتعين التي الفروع  .١
 بحيث الورثة، وإعانة العجز إعانة األمومة، إعانة العائلية، اإلعانة العمل، إصابات إعانة الشيخوخة، إعانة البطالة، إعانة المرض، إعانة الطبية،
 هذه من أخرى أبواب وبموجب السفن، مالك مسؤولية بشأن ٢-٤الرعاية الطبية والالئحة  بشأن ١- ٤في الالئحة  عليها المنصوص الحماية تكمل

 .االتفاقية
 على ، ثالثة٥-٤من الالئحة  ١الفقرة  بموجب الفقرة بموجب عضو دولة آل توفرها أن يتعين التي الحماية تشمل االتفاقية، عند التصديق على  .٢

 . المعيار هذا من ١ الفقرة في الواردة التسعة الفروع من األقل
 لجميع المعيار هذا من ١ الفقرة في إليها المشار التكميلية االجتماعي الضمان حماية لتوفير الوطنية لظروفها وفقًا خطوات عضو دولة آل تتخذ  .٣

 طريق عن أو األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات طريق عن المثال سبيل على بهذه المسؤولية الوفاء ويمكن. أراضيها على عادة المقيمين البحارة
  .على أراضيها المقيمون البر على العاملون بها يتمتع التي تلك من اتاةؤم أقل الناشئة الحماية تكون وال. على االشتراآات قائمة نظم

 في تعريفها والوارد عليها المنصوص االجتماعي للضمان التسعة التقليدية الفروع مع هذه االجتماعي الضمان فروع تتطابقو
 بشأن بها لالسترشاد السياق هذا في إليها اإلشارة يتعين والتي ،)١٠٢ رقم( ١٩٥٢ ،)الدنيا المعايير(الضمان االجتماعي  اتفاقية

  .الصلة ذات الفروع بموجب المطلوبة والحماية المكونات
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  :وهذه الفروع التسعة هي

تشمل الحاالت الطارئة المغطاة أي حالة مرضية أيا آان سببها، والرعاية الطبية الالزمة نتيجة لها، وآذلك الرعاية الصحية : الرعاية الطبية  ■
  . عن الرعاية الطبية الوقائية الالزمة للحمل والوضع وآثارهما؛ فضًال

  .تشمل الحالة الطارئة المغطاة العجز عن العمل نتيجة اإلصابة بمرض، مع توقف الكسب: إعانة المرض  ■
على  تشمل الحالة الطارئة المغطاة توقف الكسب، بسبب عجز الشخص المحمي عن الحصول على عمل مناسب رغم آونه قادرًا: إعانة البطالة  ■

  .له عدًاالعمل ومست
  ). عامًا ٦٥يتجاوز ال عادة (الحالة الطارئة المغطاة هي العيش بعد بلوغ سن مقرر : إعانة الشيخوخة  ■
ألسباب  أو فقدها جزئيًا تشمل الحاالت الطارئة المغطاة حاالت المرض والعجز عن العمل، أو فقد القدرة على الكسب آليًا: إعانات إصابات العمل  ■

  .أو عن أمراض مهنية مقررة ناجمة عن حوادث عمل
   .أو تحت سن ترك المدرسة عامًا ١٥تتمثل الحالة الطارئة المغطاة في وجوب إعالة األطفال تحت سن : اإلعانة العائلية  ■
  .تشمل الحاالت الطارئة المغطاة الحمل والوضع وآثارهما وتوقف الكسب الناجم عنهما: إعانة األمومة  ■
أو  الحالة الطارئة المغطاة العجز عن ممارسة أي نشاط مدر للدخل إلى حد مقرر مع احتمال أن يكون هذا العجز دائمًاتشمل : إعانة العجز  ■

  .بعد استنفاد إعانة المرض مستمرًا
  .الذي تتعرض له األرملة أو األطفال بسبب وفاة عائلهم ،تشمل الحالة الطارئة المغطاة فقد وسيلة العيش: إعانة الورثة  ■

 ١- ٤ الالئحة بموجب توفيرها السفن مالك على يتعين التي األجل قصيرة التغطية تكّمل التغطية هذه فإن أعاله، آرذ ى حد ماوعل
  .٢-٤ والالئحة

 على فروع ثالثة  التي يتعين توفيرها الحماية تشمل ،على االتفاقية التصديق عند أنه على ،٥- ٤ ألف المعيار من ٢ لفقرةا وتنص
 تكون أن األقل على ينبغي أنه ،٥-٤ باء التوجيهي المبدأ من ١ الفقرة توصي بينما ،هذه التسعة االجتماعي الضمان فروع من األقل

  . الثالثة الفروع هذه في مندرجة العمل إصابات وإعانات المرض وإعانة الطبية الرعاية

  الضمان االجتماعي - ٥-٤المبدأ التوجيهي باء 

 المرض وإعانة الطبية الرعاية فروع األقل على ٥- ٤ ألف المعيار من ٢ للفقرة وفقًا التصديق وقت توفيرها يتعين التي الحماية تشمل أن ينبغي  .١
  .العمل إصابات وإعانة

 عامال مديرال وإخطار الحماية فروع تحديد يتعين التصديق، وقت أنه ،٥-٤ ألف المعيار من ١٠ الفقرة تقضي الصدد، هذا وفي
. )المهتمة األطراف لجميع ويتيحه المعلومات بهذه سجًال العام المدير يمسك( التغطية على يهاتجر التي باإلضافات الدولي العمل مكتبل

 الجهود بشأن معلومات الدستور، من ٢٢ المادةب عمًال الدولي، العمل مكتب إلى تقدم التي التقارير تتضمن أن ١١ الفقرة وتشترط
   .األخرى الفروع لتشمل االجتماعي الضمان حماية نطاق لتوسيع المبذولة

 خطوات تتخذ" أن االتفاقية على صدقت التي الدولة على ،٥-٤ ألف المعيار من ٣ الفقرة  تشترط أعاله، إليه أشير على حد ماو
 المقيمين البحارة لجميع المعيار هذا من ١ الفقرة في إليها المشار التكميلية االجتماعي الضمان حماية لتوفير الوطنية لظروفها وفقًا
 نيقيمو الذين المواطنين وغير المواطنينأن  من التأآد الضروري من الحكم، هذا تطبيق وعند. )مضاف التأآيد(. "أراضيها على عادة
 على العمال بها يحظى التي تلك من اتاةؤم أقل الناشئة الحماية تكون ّالأ يجبو .االجتماعي الضمان حماية تغطية تشملهم البلد في عادة
  .أراضيها على المقيمون البر

  :مثال بلد
  يينحماية الضمان االجتماعي للبحارة الفلبين

، سواء آانوا في البلدنظامها العام للعاملين، جميع البحارة المقيمين  بموجبباعتبارها من أهم البلدان التي تورد البحارة في آسيا، تغطي الفلبين 
حقوق الضمان االجتماعي و. غير مواطنيها، وسواء آانوا يعملون على سفن ترفع علمها الوطني أو على سفن ترفع علم بلد آخرمن من مواطنيها أو 

لعام  ٨٠٤٢قانون العمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج رقم  إلى حد ما من، و١٩٩٧لهؤالء البحارة مستقاة من قانون الضمان االجتماعي لعام 
ويشترط على شرآات النقل  .استخدام البحارة الفلبينيين على متن السفن العابرة للمحيطات يخضع لهاالعمل القياسية التي  روفظوشروط و ١٩٩٥

الحد األدنى من االشتراطات  يستوفي أو يتجاوزمفاوضة جماعية  العمل القياسية، أو اتفاق ظروفالبحري ووآاالت التوظيف تطبيق شروط و
التزام أصحاب العمل  تشمل حماية الضمان االجتماعي المنصوص عليها في هذه الشروط،و .العمل القياسية ظروفط والمنصوص عليه في شرو

نظام الضمان و ةبينيف ذلك، بشرآة التأمين الصحي الفلالبحارة العاملين لديهم، ما لم تنص االتفاقات الثنائية أو متعددة األطراف على خال بتسجيل
توفير الرعاية الطبية وإعانات المرض وإعانات األمومة وإعانات الشيخوخة وإعانات  المستخدمين، التي تنص علىضات االجتماعي ونظام تعوي

  .إصابات العمل وإعانات العجز وإعانات الورثة
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  االتفاقية في المتضمنة المرونة أوجه  ٢- ٣-٢

. واحدة دفعة الفروع جميع مستوى على شاملة تغطية توفيرب بلد تلزم آل ال ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية أن مالحظةال تجدر
 ولغيرهم( هافي عادة المقيمين أو رعاياها من هم الذين للبحارة توفر أن هي مصدقة دولة لكل بالنسبة البداية نقطة تكون التصديق، عندو
 بحيث االجتماعي الضمان حماية على الحصول إمكانية )التغطية في يشملهم البلد نظام آان إذا سفنها، على يعملون الذين البحارة من
 تستوفي أن شريطة ،)٥-٤ الالئحة من ١ الفقرة انظر( ذاته البلد في البر على العمال فعليًا بها يحظى التي تلك من اتاةؤم أقل تكون ال
  .أعاله إليها المشار ٥-٤ ألف المعيار من ٣ الفقرة في عليها المنصوص األساسية االشتراطات من األدنى الحد األقل على الحماية هذه

  :البلدان جميع علىيتعين  التصديق، عند هأن يعني هذاو

 ؛التسعة فروعال من األقل على ثالثة في الوطنية لظروفها وفقًا االجتماعي الضمان حماية توفير  ■

 ؛أراضيها على اعتيادي بشكل المقيمين للبحارة األقل على الحماية هذه وفيرت  ■

 .فيها المقيمون البر على العاملون بها يتمتع التي تلك عن اتاةؤم أقل الحماية هذه تكون أال ضمان  ■

 تحقيق إلى ترمي خطوات باتخاذ: وذلك ،نطاقًا أوسع حماية توفير بالسعي إلى االلتزام البلدان جميع على ذلك، على عالوة
 دولي التزام هو االلتزام هذا أن من وبالرغم. )٥-٤ الالئحة من ٢ الفقرة( تدريجيًا الشاملة االجتماعي الضمان بحماية البحارة تغطية
 البلدان على يجب التي الوتيرة أن إال االجتماعي، الضمان اتفاقيات من لغيرها بالنسبة الحال هو آما االتفاقية، هذه عليه تنص راسخ
 عين في األخذ مع ،بلد بكل الخاصة الوطنية الظروف على بناًء وهي تحدد. بالمرونة تتسم النهائي الهدف هذا تحقيق نحو بها السير

 هيئات تطلب قد التزام،ب ولكن بما أن األمر يتعلق. الدولي التعاون خالل من الهدف هذاالتقدم نحو  تحقيق إمكانيات آذلك االعتبار
 من أبطأ نحو على يتقدم آان إذا المصِدق، البلد من استفسارًاالمصدق عليها،  االتفاقيات تطبيق على تشرف التي الدولية العمل منظمة
 في مالئمة األطراف متعددة أو ثنائية ال سيما حيثما يكون متاحًا أمام البلد ترتيبات مشابهة، وطنية بظروف تتمتع التي البلدان من غيره
   .االجتماعي الضمان مجال

 ٤ الفقرة تتيحها التي المرونة من ،أمكن حيثما ،أن يستفيد االجتماعي الضمان حماية نظام تنفيذ من أولى مرحلة في لبلد يمكنو
 ترتيبات طريق وعن األطراف ومتعددة ثنائية اتفاقات خالل من الالزمة الترتيبات اتخاذ إمكانية على تنص التي ،٥- ٤ ألف المعيار من
 توفير لضمان بلد آل يعتمدها التي بالطريقة يتعلق فيما إضافية مرونة االتفاقية تتيحو. اإلقليمية االقتصادي التكامل منظمات إطارفي 
 نظم إطار في أو اللوائح أو القوانين بموجب التغطية هذه توفير يجوز هأن على ٥- ٤ ألف المعيار من ٧ الفقرة تنص حيث الحماية، هذه

  .منها مزيج في أو جماعية مفاوضة اتفاقات أو خاصة

 انظر( المنازعات لتسوية وفعالة عادلة إجراءات عليها المصدقة الدول تضع أنعلى  ٥-٤ ألف المعيار من ٩ الفقرة وتنص
  .)٥-٤ باء التوجيهي المبدأ من ٤و ٣ نتيالفقر أيضًا

  فيها المقيمين غير أو مواطنيها غيرمن  البحارة تجاه العلم دول ولياتسؤم  ٣- ٣-٢

 الدول جميع إن إال عادة، )هموومعال( البحارة هافي يقيم التي البلدان رئيسي بشكل ٥- ٤ الالئحة تخاطب ،أعاله ذآر على حد ما
  .االجتماعي الضمان مجال في ولياتؤمس عليها

 االجتماعي، الضمان بحماية الوطني نظامه يشملهم ال الذين بالبحارة يتعلق فيما معينة وليةؤمس أيضًا بلد آلويقع على عاتق 
 أو فيه عادة يقيمون الذي البلد في المطبقة الوطنية النظم نأ حيث علمه، ترفع سفن على نيعملو همولكن ه،في عادة مقيمين غير لكونهم

 المبدأ من ٥ والفقرة ،٥-٤ ألف المعيار من ٦و ٥ نالفقرتي انظر( المناسبة االجتماعي الضمان تغطية لهم توفر ال جنسيتهم، بلد
  .)٥-٤ باء التوجيهي

  الضمان االجتماعي -  ٥- ٤المعيار ألف 
 األحكامو ٢- ٤و ١-٤ك المنصوص عليها في الالئحتين تل علمها ترفع التي السفن متن على البحارة يخص فيما عضو دولة لآ مسؤولياتتشمل   .٥

 .الدولي القانون بموجب العامة التزاماتها في المتضمنة تلك ذلكآو المدونة، من الصلة ذات
 تغطية غيبة في الوطنية، والممارسات للقوانين وفقًا للبحارة، مماثلة إعانات بموجبها توفر التي السبل مختلف إلى االعتبار عضو دولة لتولي آ  .٦

 .المعيار هذا من ١ الفقرة في إليها المشار الفروع بموجب مالئمة
  الضمان االجتماعي - ٥-٤المبدأ التوجيهي باء 

 حماية توفر أن الحالتين، من بحارة أو رعاياها غير من بحارة أو رعاياها من بحارة علمها ترفع سفن متن على يعمل عضو دولة لكل بغيين  .٥
 في الواردة االجتماعي الضمان حماية فروع دوريًا تستعرض أن وينبغي تنطبق، حيثما االتفاقية، في عليها المنصوص االجتماعي الضمان
  .المعنيين للبحارة مالئمة إضافية فروع أي تحديد بهدف ٥-٤ ألف المعيار من ١ الفقرة
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 ضمان هي ، ٥-٤ ألف والمعيار ٥-٤ الالئحة بموجب العلم دولة باعتباره بلد أي عاتق على تقع التي الرئيسية المسؤوليةو
 تااللتزاما تلك خاصة سفنهم، متن على يعملون الذين للبحارة االجتماعي الضمان حماية بتوفير السفن مالك تالتزاما احترام

 الرعاية توفير التوالي على التي تتناول )٥-٤ ألف المعيار من ٥ الفقرة انظر( ٢-٤ والالئحة ١-٤ الالئحة في عليها المنصوص
 حسب وأسرهم، للبحارة المالي والتعويض الطبية الرعاية تكاليف عن السفينة مالك وليةؤومس البر، وعلى السفن متن على الطبية

 استخدامهم عن الناشئة أو البحارة استخدام اتفاق بموجب الخدمة أثناء تحدث التي الوفاة أو اإلصابة أو المرض حالة في الحال،مقتضى 
  .االتفاق هذا بموجب

  الضمان االجتماعي -  ٥- ٤المعيار ألف 

 األحكامو ٢- ٤و ١-٤الالئحتين ك المنصوص عليها في تل علمها ترفع التي السفن متن على البحارة يخص فيما عضو دولة لآ مسؤولياتتشمل   .٥
  .الدولي القانون بموجب العامة التزاماتها في المتضمنة تلك ذلكآو المدونة، من الصلة ذات

 االجتماعية، المسائل على القضائية واليتها ممارستها لدى العلم، دولة تقوم بأن آذلك ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية توصيو
 مطلوبةالتي قد تكون  تاالشتراآا دفع ،ال سيما البحارة، تجاه االجتماعي بالضمان المتعلقة بالتزاماتهم يفون السفن مالك أن من التأآدب

  .)٥-٤ باء التوجيهي المبدأ من ٧ الفقرة انظر( أخرى بلدان في الوطنية االجتماعي الضمان نظمبموجب 

  الضمان االجتماعي - ٥-٤المبدأ التوجيهي باء 

السفن  مالك وفاء من القضايا االجتماعية، على الفعلية القضائية لواليتها ممارستها في علمها، السفينة ترفع التي العضو الدولة تتأآد أن ينبغي  .٧
  .االجتماعي الضمان لنظم المطلوبة االشتراآات ذلك دفع في بما االجتماعي، الضمان بحماية المتعلقة مسؤولياتهمب

 في السفن مالك يوفرها التي "التكميلية" االجتماعي الضمان حماية عن المعلومات إدراج يتعين أنه أيضًا وتجدر المالحظة
إصدار شهادة و المسألة هذه ىعل التفتيش العلم دولة على ويتعين. )ح(٤ الفقرة ١-٢ ألف المعيار بموجب البحارة استخدام اتفاقات
  ٢٠.٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية بموجب أيضًا السفن بعض حالة في بشأنها

  اتفاقات استخدام البحارة -  ١- ٢المعيار ألف 

وتتضمن . تعتمد آل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد المسائل التي يتعين إدراجها في جميع اتفاقات استخدام البحارة التي تنظمها قوانينها الوطنية  .٤
 :اتفاقات استخدام البحارة في جميع الحاالت البيانات التالية

(...)  

  ؛مالك السفينة للبحارأن يوفرها اإلعانات الصحية وإعانات حماية الضمان االجتماعي التي يتعين   )ح(

 الضمان حقوق على الحفاظ لضمان البحارة، إقامة محل الدول مع التعاونب التزام آذلك العلم دول علىيقع  :أخرى مسؤوليات
 المعيار من ٨ الفقرة( األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات طريق عن اآتسابها، الجاري أو عملهم فترة خالل اآتسبوها التي االجتماعي

 الوطني لنظامه وفقًا لبحارةا عن تاشتراآا دفع آخر بلد اشتراط حال في التأآد، مسؤولية العلم دولة على ذلك، إلى إضافة .)٥- ٤ ألف
   .تاالشتراآا هذه بسداد يقومون علمها، ترفع سفن متن على يعملون الذين البحارة أن من االجتماعي، الضمان مجال في

  الضمان االجتماعي -  ٥- ٤المعيار ألف 

 من ذلك غير أو األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات طريق عن الوطنية، وممارساتها قوانينها مع يتمشى الذي المدى إلى األعضاء، الدول تتعاون  .٨
والتي  االشتراك على قائمة غير أو االشتراك على قائمة نظم تقدمها التي الضمان االجتماعي حقوق على الحفاظ ضمان أجل من الترتيبات،
  .اإلقامة مكان عن النظر بغض اآتسابها ، أو الجاري البحارة، جميع اآتسبها

  

   

                                            
  .٧٠-٦٩ ، مكتب العمل الدولي، جنيف، الصفحتان٢٠٠٦المبادئ التوجيهية لعمليات تفتيش دولة العلم بموجب اتفاقية العمل البحري، انظر    ٢٠
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  النرويج مثال

  :للشيخوخة بحيث يغطي) نظام معاشات(بصفتها دولة علم، نظامًا تأمينيًا وضعت النرويج 

 فيها؛جميع المقيمين   ■
 ؛آافة مواطنيها المقيمين في بلدان أخرى  ■
 ؛دولة الشمال هذه أيضًا تشارك فيه فاألطرا اطني البلدان المشارآة في اتفاق متعددمو جميع  ■
 .األطراف آخر متعدد وبا بموجب اتفاقمن دول شمال أور يالذين يقيمون في أ ،جميع مواطني غير ذلك من البلدان  ■

المشمولين بتغطية هذا النظام، والذين يعملون على متن سفن ترفع علمها، يجب أن يشترآوا  المستخدمينتشريع المعاشات على أن جميع  ينصو
اشتراآات العاملين على متن سفينته، وعن إرسال اشتراآه  استقطاععن  وًالؤويكون مالك السفينة مس. في النظام، وآذلك صاحب عملهم، مالك السفينة

  ".هيئة المعاشات الوطنية"شتراآات العاملين لديه إلى وا

عن دفع بالمسؤولية بشكل خاص  وتضطلع، "هيئة المعاشات الوطنية"، تعمل جنبًا إلى جنب مع "هيئة معاشات دولية"أنشأت النرويج  آذلك،
  .المعاشات للمتقاعدين المقيمين في بلد آخر

  .http://www.pts.no: المصدر

  البلدان بين األوضاع تفاوت :٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية تنفيذ  ٤-٢

 والمخططات النظم من الواسع النطاق نهجًا يدرك الصلة ذو ٥-٤ ألف والمعيار ٥- ٤ الالئحة تعكس آنفًا، ذآر على حد ما
 ألف والمعيار ٥- ٤ ةالالئح أن يعني مما االجتماعي، الضمان بتوفير يتعلق فيما وآخر، بلد بين التغطية مجاالت في والتفاوت الوطنية

   .الوطنية واألوضاع للتغطية وفقًا للغاية متباينة سبلب تنفيذهما يمكن ٥-٤

  :يلي ما ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية على صدقت التي الدول جميع طلب منُيو

 أن يمكن التي السبل مختلف إلى االعتبار ،)األولى المادة أيضًا انظر( الدولي بالتعاون يتصل فيما التزامها من آجزء تولي، أن  ■
 الالزمة الترتيبات اتخاذ وربما المالئمة، االجتماعي الضمان حماية بتغطية يتمتعون ال الذين للبحارة مماثلة إعانات بموجبها توفر
 ؛المطلوبة الحماية لتوفير

 ؛الحماية هذه آفالة في لمساعدةل التعاون وفي البحارة جميع حماية تعزيز في هامًا دورًا تؤدي أن  ■

 .التسعة االجتماعي لضمانا فروع جميع في تدريجيًا ةالشامل االجتماعي الضمان بحماية البحارة تغطية تحقيق أن تسعى إلى  ■

   االجتماعي للضمان فعليًا مطبقة نظم لديها التي البلدان التزامات  ١- ٤-٢

 المعني، البلد في عادة يقيمون الذين البحارة فيهم ، بمنالعاملين تغطي االجتماعي للضمان نظمًا فعليًا وضعت التي للبلدان بالنسبة
 حاجة هناك تكون لن ربما أو القليلة، التعديالت بعض إجراء سوى فمن المحتمل عندها أّال يتطلب األمر ،ذلك ينطبق حيثما ولمعاليهم

 هو حينئذ هؤاستيفا عليها يكون الذي الوحيد الشكلي واإلجراء. ٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية على يقللتصد تعديالت، أية إجراء إلى
 والسعي ،٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية بموجب التسعة االجتماعي الضمان فروع إجمالي من األقل على المغطاة الثالثة فروعال تحديد
 على ٥-٤ الالئحة من ٢ والفقرة ،٥- ٤ ألف المعيار من ١٠ الفقرة( بعد مغطاة كنت لم إن تدريجيًا، التسعة الفروع جميع تغطية إلى

  .)التوالي

  الضمان االجتماعي -  ٥- ٤المعيار ألف 

 المدير بعد فيما العضو الدولة وتخطر. المعيار هذا من ٢ للفقرة وفقًا بموجبها الحماية توفر التي الفروع تصديقها، وقت عضو دولة آل تحدد  .١٠
 ويمسك. المعيار هذا من ١ الفقرة في ورةذآالم الفروع من ثرآأ أو فرع بشأن االجتماعي الضمان حماية توفر حينما الدولي العمل لمكتب العام
  .المهتمة األطراف لجميع ويتيحه المعلومات بهذه سجًال العام المدير

  الضمان االجتماعي - ٥- ٤الالئحة 

 بحماية البحارة تغطية تحقيق إلى ترمي الدولي، التعاون طريق عن أو فرديًا الوطنية، لظروفها وفقًا خطوات، باتخاذ عضو آل دولة تتعهد  .٢
  .تدريجيًا الشاملة االجتماعي الضمان
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 توسيععندها  يتعين ه،في عادة يقيمون الذين البحارة فئة بعد يغطي ال لكنه االجتماعي للضمان نظام من البلدان بلدلدى  آان إذاو
 بها يتمتع التي الحماية مستوى لنفس مساوية األقل على تكونبحيث  ،ذلك ينطبق حيثما ومعاليهم البحارة، لتشمل القائمة الحماية
  .)٥- ٤ الالئحة من ٣ الفقرة( البر على نوالعامل

  اتجاهات عامة

 آانوا الذين البحارة لتشمل االجتماعي، للضمان العامة الوطنية لنظمها وفقًا المتاحة التغطية بتوسيع عديدة بلدان قامت الماضية، العقود مدار على
 في المساواة ضمان فحسب التوسع هذا شأن من ليسو. الغالب في محدودة إعانات تمنحهم خاصة نظم تغطية تحت آانوا أو/و في السابق مستبعدين
 الضمان بحماية ومعاليهم العمال هؤالء تمتع ضمان ،عامة بصفةو االجتماعي، بالضمان يتعلق فيما البر، على والعمال وأسرهم البحارة بين المعاملة

 الضمان تنسيق سبل وتسهيل وتعميمها االجتماعي الضمان إدارة تبسيط في يساهم أن أيضًا من شأنه بل نطاقًا، أوسع مستوى على االجتماعي
   .البلدان بين االجتماعي

 عن المعنية أن تتعاون لبلدانل ينبغي عندها أجنبية، دول علم ترفع سفن متن على البلد، خارج يعملون البحارة هؤالء آان إذاو
 أو المكتسبة االجتماعي الضمان حقوق على الحفاظ لضمان ترتيبات،ال من غيرها أو األطراف متعددة أو الثنائية االتفاقات طريق
 لضمان المعنية العلم ودول السفن مالك مع الالزمة الترتيبات اتخاذ آذلك وينبغي. )٥-٤ ألف المعيار من ٨ الفقرة( اآتسابها الجاري
  . ذلك ينطبق حيثما وتحصيلها، المستحقة االشتراآات ودفع التغطية

  متعدد األطراف اتفاق مثال

 بتطبيق القواعد هذه بعض ويتعلق. معينة مسائل بشأن )خاصة بالجماعة( مشترآة )لوائح( بقواعد األعضاء الدول تلتزم بي،واألور االتحاد في
 جميع على تنطبق التي االجتماعي، الضمان نظم وبتنسيق المنطقة، داخل يتنقلون الذين ،وأسرهم المستخدمين األشخاص على االجتماعي الضمان نظم

 في المساواة مبدأ على بي،واألور االتحاد في حاليًا ةالنافذ ةالرئيسي الالئحة ستندتو. وورثتهم وأسرهم البحارة ذلك في بما المنطقة، بلدان آل مواطني
 دول من أٍي في اعتيادي بشكل ويقيمون أخرى بلدان إلى ينتمون الذين واألشخاص بيواألور االتحاد دول مواطني جميع يكون ابمقتضاهو المعاملة،
 فروع بجميع يتعلق فيما الوطني، التشريع في عليها المنصوص توااللتزاما االجتماعي الضمان حقوق حيث من المساواة قدم على بيواألور االتحاد
 االشتراآات، على القائمة وغير االشتراآات على القائمة والخاصة العامة االجتماعي الضمان أنظمة على ذلك وينطبق. التسعة االجتماعي الضمان
 بيواألور االتحاد ومجلس بيواألور للبرلمان ٢٠٠٤/٨٨٣ رقم )بيةواألور المفوضية( الئحة. السفن ومالك العمل أصحاب ولياتؤمس نظم وعلى
  . االجتماعي الضمان نظم تنسيق بشأن ٢٠٠٤ أبريل/ نيسان ٢٩ بتاريخ

 البلدان من أٍي في المنطقة، بلدان من بلد في اإلقامة أو العمل أو التأمين فترات حسبان بحيث تؤخذ في الفترات؛ تجميع مبدأ آذلك الالئحة تقرو
 في اإلعاناتفي  حقال اآتساب أن هذا يعني إقامتهم، محل بلد علم غير علمًا ترفع سفن متن على يعملون الذين للبحارة بالنسبة. المنطقةفي  األخرى
 إلى أيضًا المنضوية العلم لدول القضائية الوالية تحت استكملت التي العمل أو التأمين فترات االعتبار عين في يأخذ وأن بد ال إقامتهم، محل الدولة
. ربحًا عليه يدر نشاطًا العامل فيه يمارس يذال البلد تشريع ويكون فقط، واحدة عضو دولة لتشريع الشخص يخضع الالئحة، هذه وبموجب. المنطقة
 إقامته؛ محل الدولة في مكاسبه بدفع التعهد يتم لم ما الدولة، هذه لتشريع يخضع عضو، دولة علم ترفع سفينة متن على يعمل الذي الشخص فإن لذلك،
 لتوفيرو. العمل صاحب يعتبر األجر دفعي الذي الشخص نظرًا إلى أن اإلقامة، بدولة الخاص االجتماعي الضمان تشريع عليه يسري الحالة هذه ففي

    .علمها السفينة ترفع التي الدولة في )االشتراآات ودفع( عليهم التأمين يجب ،فيه المقيمين أو المنطقة بلدان بلد من مواطني تغطية

  بعد االجتماعي للضمان نظمًا تضع لم التي للبلدان الدنيا االلتزامات  ٥-٢

  :القيام بما يلي ،٥-٤ ألف المعيار من ٣ الفقرة بموجبيطلب من البلد المصدق على االتفاقية،  ،آنفًا ذآر على حد ما

 المعيار، هذا من ١ الفقرة في إليها المشار ،التكميلية االجتماعي الضمان حماية لتوفير الوطنية، لظروفه وفقًا ،خطوات اتخاذ  ■
  .أراضيها على عادة المقيمين البحارة لجميع

 . أراضيها على المقيمون البر على ونملاالع بها يتمتع التي تلك نم اتاةمؤ قلأ  الناشئة الحماية أال تكون ضمان  ■

 يمكنه وضع في البلد هذا يكون ن،ياألساسي نيالشرط نيهذ األقل على بلد أي في المطبق االجتماعي الضمان نظام استوفى إذاو
 يمكن حيث االلتزام هذا تنفيذ في مرونةال ُأتيحت وقد. للبحارة االجتماعي الضمان توفير التزامه يخص فيما االتفاقية على التصديق من

  :طريق عن به الوفاء
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  )٥- ٤ ألف المعيار من ٣ الفقرة( االشتراآات على القائمة النظم أو األطراف، متعددة أو الثنائية االتفاقات مختلف  )أ(

  الضمان االجتماعي  -  ٥- ٤المعيار ألف 

 وال .االشتراآات على قائمة نظم طريق عن أو األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات طريق عن المثال سبيل على المسؤولية بهذه الوفاء ويمكن )...(  .٣
  .أراضيها على المقيمون البر على العاملون بها يتمتع التي تلك من اتاةؤم أقل الناشئة الحماية تكون

 ٧ الفقرة تنص المثال، سبيل علىو. الحماية هذه توفير لضمان البلد يعتمدها التي الطريقة يخص فيما متاح إضافي مرونة مجال  )ب(
 المفاوضة اتفاقات أو الخاصة النظم أو اللوائح أو القوانين طريق عن الحماية توفير يمكن نهأ على ،٥- ٤ ألف المعيار من

 . هانم مزيج في أو الجماعية

  الضمان االجتماعي  -  ٥- ٤المعيار ألف 

 اتفاقات في أو الخاصة النظم في أو ، عند االقتضاء، في القوانين أو اللوائح الوطنية،٥- ٤ الالئحة من ١ الفقرة بموجب الحماية ترد أن يجوز  .٧
  .منها مزيج في أو الجماعية المفاوضة
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  االجتماعي الضمان بشأن معلوماتال موارد من وغيرها المالحق  :٣ الجزء
 وطنية قانونية أحكام ذلك في بما أخرى، وموارد وأدوات أساسية إضافية معلومات تحوي مالحق خمسة من الجزء هذا يتألف
  .نموذجية

  ٢٠٠٦ ،البحري العمل اتفاقية ومدونة لوائح بشأن تفسيرية مذآرة :١ الملحق  ■

  ٥-٤ باء التوجيهي والمبدأ ٥- ٤ ألف والمعيار ٥-٤ الالئحة :٢ الملحق  ■

 العمل اتفاقية تنفيذ بشأن إرشادات المعنون الدولية العمل منظمة آتيب من مقتطفات( نموذجية وطنية قانونية أحكام :٣ الملحق  ■
   )نموذجية وطنية أحكام - ٢٠٠٦ البحري،

 التقرير( االجتماعي الضمان :٥-٤ الالئحة بشأن به الموصى البحري العمل اتفاقية مشروع شرح :٤ الملحق  ■
PTMC/2004/4, ISBN 92-2-116774-7(  

  الدولية العمل منظمة الصادرة عن االجتماعي الضمان اتفاقيات على التصديق جداول :٥ الملحق  ■
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  ١ الملحق

  ٢٠٠٦، البحري العمل اتفاقية ومدونة لوائح بشأن تفسيرية رةآمذ

 .لالتفاقية عام دليل بمثابة تكون أن هو البحري، العمل اتفاقية من جزءًا تشكل ال التي التفسيرية رةآالمذ هذه من الهدف  .١

  .والمدونة واللوائح المواد :وهي مترابطة ولكن مختلفة أجزاء ثالثة من االتفاقية تتألف  .٢

 تغيير يمكن وال. االتفاقية على المصدقة األعضاء للدول األساسية وااللتزامات األساسية والمبادئ الحقوق واللوائح المواد تضع  .٣
 من عشرة الرابعة المادة انظر( الدولية العمل منظمة دستور من ١٩ المادة إطار في وذلك المؤتمر جانب من إال واللوائح المواد

 .)االتفاقية

. )ملزمة غير توجيهية مبادئ( باء والجزء )ملزمة معايير( ألف الجزء تشمل وهي. اللوائح تنفيذ أجل من تفاصيل المدونة تتضمن  .٤
 تفاصيل تتناول المدونة انتآ ولما. االتفاقية من عشرة الخامسة المادة في جاء ماآ مبسط إجراء طريق عن المدونة تعديل ويمكن
 .واللوائح للمواد العام اإلطار في عليها التعديالت تبقى أن يجب التنفيذ،

 :أبواب خمسة تحت عامة مجاالت شكل في منظمة والمدونة اللوائح  .٥

 السفن متن على البحارة لعمل الدنيا االشتراطات :األول الباب  –

 االستخدام شروط :الثاني الباب  –

 الوجبات وتقديم والغذاء الترفيه وتسهيالت اإلقامة نآأما :الثالث الباب  –

 االجتماعي الضمان وحماية والرفاهة الطبية والرعاية الصحية الحماية :الرابع الباب  –

 واإلنفاذ التقيد :الخامس الباب  –

 متناسق المجموعات وترقيم ،)الخامس الباب في إنفاذ تدابير أو( معين مبدأ أو بحق تتعلق األحكام من مجموعات باب لآ يتضمن  .٦
 والمبدأ ١- ١ ألف والمعيار ،١-١ الالئحة من المثال سبيل على األول، الباب في األولى المجموعة تتألف إذ. باب لآ في

 . للسن األدنى الحد يتناول وجميعها ،١- ١ باء التوجيهي

  :هي أساسية، أغراض ثالثة لالتفاقية  .٧

 والمبادئ؛ الحقوق من راسخة مجموعة ولوائحها، موادها في ترسي، أن  )أ(

 والمبادئ؛ الحقوق لهذه األعضاء الدول تنفيذ أسلوب في المرونة من بيرةآ درجة المدونة، عن طريق توفر، أن  )ب(

  .وإنفاذها والمبادئ بالحقوق التقيد حسن الخامس، الباب في تكفل، أن  )ج(

 الفقرة انظر( ضروريًا ذلك يكون حيثما ما، عضو لدولة المتاحة اإلمكانية هو األول :التنفيذ في للمرونة رئيسيان مجاالن وهناك  .٨
 جرى ماآ( وهرهاج في المعادلة التدابير خالل من المدونة من ألف للجزء التفصيلية باالشتراطات للوفاء ،)السادسة المادة من ٣

 .)السادسة المادة من ٤ الفقرة في تعريفها

 عمومية، ثرآأ بطريقة ألف الجزء أحكام من آبير لعدد الملزمة االشتراطات صياغة تتيحه التنفيذ في للمرونة الثاني والمجال  .٩
 ترد الحاالت، هذه مثل وفي. الوطني المستوى على اتخاذها يتعين التي الدقيقة اإلجراءات حيث من للتقدير برآأ مجال يبقى بحيث

 هذه على صدقت التي األعضاء الدول تستطيع الطريقة وبهذه .المدونة من الملزم غير باء الجزء في التنفيذ بشأن توجيهات
 اإلجراءات ذلكآو ألف، الجزء في المقابل العام االلتزام بموجب تتخذها أن منها المتوقع اإلجراءات نوع من تتحقق أن االتفاقية

 سرعة تضمن أن السفن جميع على ١- ٤ ألف المعيار يشترط المثال، سبيل علىو. بالضرورة اتخاذها األمر يتطلب ال التي
 هذا وإنجاز. ))أ(٤ الفقرة( "صيدلية" متنها على يكون وأن ،))ب(١ الفقرة( والعالج للتشخيص الالزمة األدوية على الحصول
 ما إلى تحديدًا أآثر ةإشار وترد. سفينة لآ متن على صيدلية وجود مجرد من أآثر بوضوح يعني نية ُحسنب األخير االلتزام
 الصيدلية محتويات تخزين ُحسن ضمان حيث من )٤ الفقرة( ١- ١-٤ باء المقابل التوجيهي المبدأ في األمر عليه ينطوي

 .موجوداتها واستكمال واستخدامها
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 في الواردة األحكام ذلك إلى تشير ماآ المعنية، التوجيهية بالمبادئ ملزمة ليست االتفاقية هذه على صدقت التي األعضاء والدول  .١٠
 هذه من الصلة ذات األحكام سوى التفتيش عمليات تتناول ال حيث الميناء، دولة تمارسها التي الرقابة بشأن الخامس الباب

 المادة من ٢ الفقرة بموجب مطالبة، ألعضاءا الدول أن غير .)ألف الجزء في الواردة والمعايير واللوائح المواد( االتفاقية
 وإذا. باء الجزء في عليها المنصوص بالطريقة المدونة من ألف الجزء بموجب التزاماتها لتنفيذ الواجب االعتبار بايالء السادسة،
 ُحسن تكفل مختلفة ترتيبات على تنص أن الصلة، ذات التوجيهية المبادئ في ألصولا حسب النظر بعد ما، عضو دولة قررت
 في الوارد المعيار ذلك يشترط ماآ أعاله، الوارد المثال لتكرار موجوداتها، واستكمال واستخدامها الصيدلية محتويات تخزين
 العضو الدولة تستطيع باء، الجزء في عليه المنصوص التوجيه وباتباع أخرى، ناحية ومن. مقبوًال ذلك يعتبر عندئذ ألف، الجزء
 من مزيد دون تطمئن أن الدولية، العمل اتفاقيات تنفيذ استعراض عن المسؤولة الدولية العمل منظمة هيئات ذلكآو المعنية،
 .التوجيهي المبدأ يتناولها التي ألف الجزء في الواردة االلتزامات لتنفيذ افيةآ العضو الدولة قررتها التي الترتيبات أن إلى البحث
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  ٢ الملحق

  ٥-٤ باء التوجيهي والمبدأ ٥-٤ ألف والمعيار ٥-٤ الالئحة

  االجتماعي الضمان - ٥-٤ الالئحة

 االجتماعي الضمان حماية من البحارة استفادة إلى تهدف تدابير اعتماد ضمان :الغرض

 الضمان حماية من الوطنية، قوانينها في عليه المنصوص المدى إلى يعيلونهم، ومن البحارة جميع استفادة عضو دولة آل تكفل  .١
 .الدستور من ١٩ المادة من ٨ الفقرة عليها تنص اتاةؤم أآثر شروط بأي ذلك مع المساس دون للمدونة، وفقًا االجتماعي

 تغطية تحقيق إلى ترمي الدولي، التعاون طريق عن أو فرديًا الوطنية، لظروفها وفقًا خطوات، باتخاذ عضو دولة آل تتعهد  .٢
 .تدريجيًا الشاملة االجتماعي الضمان بحماية البحارة

 عليه المنصوص المدى وإلى االجتماعي الضمان مجال في تشريعها يغطيهم الذين ومعاليهم البحارة استفادة عضو دولة آل تكفل  .٣
 .البر على العمال بها يتمتع التي تلك عن اتاةؤم تقل ال االجتماعي بالضمان حماية من الوطنية، قوانينها في

  االجتماعي الضمان - ٥-٤ ألف المعيار

 :هي ،٥- ٤ الالئحة بموجب االجتماعي الضمان بحماية التدريجية التغطية تحقيق بغية االعتبار في أخذها يتعين التي الفروع  .١
 إعانة األمومة، إعانة العائلية، اإلعانة العمل، إصابات إعانة الشيخوخة، إعانة البطالة، إعانة المرض، إعانة الطبية، الرعاية
 مسؤولية بشأن ٢-٤ والالئحة الطبية الرعاية بشأن ١-٤ الالئحة في عليها المنصوص الحماية تكمل بحيث الورثة، وإعانة العجز
 . االتفاقية هذه من أخرى أبواب وبموجب السفن، مالك

 على ثالثة ،٥-٤ الالئحة من ١ الفقرة بموجب عضو دولة لآ توفرها أن يتعين التي الحماية تشمل االتفاقية، على التصديق عند  .٢
 . المعيار هذا من ١ الفقرة في الواردة التسعة الفروع من األقل

 هذا من ١ الفقرة في إليها المشار التكميلية االجتماعي الضمان حماية لتوفير الوطنية لظروفها وفقًا خطوات عضو دولة لآ تتخذ  .٣
 أو ثنائية اتفاقات طريق عن المثال سبيل على المسؤولية بهذه الوفاء ويمكن. أراضيها على عادة المقيمين البحارة لجميع المعيار
 العاملون بها يتمتع التي تلك من اتاةؤم أقل الناشئة الحماية تكون وال. االشتراآات على قائمة نظم طريق عن أو األطراف متعددة
 .أراضيها على المقيمون البر على

 ثنائية اتفاقات طريق عن تحدد، أن األعضاء للدول يجوز المعيار، هذا من ٣ الفقرة بموجب المسؤوليات توزيع من بالرغم  .٤
 تشريعات بشأن أخرى قواعد اإلقليمية، االقتصادي التكامل منظمات إطار في معتمدة أحكام طريق وعن األطراف ومتعددة
 .البحارة لها يخضع التي االجتماعي الضمان

 ١- ٤ الالئحتين في عليها المنصوص تلك علمها ترفع التي السفن متن على البحارة يخص فيما عضو دولة لآ مسؤوليات تشمل  .٥
 . الدولي القانون بموجب العامة االتزاماته في المتضمنة تلك ذلكآو المدونة، من الصلة ذات واألحكام ٢- ٤و

 الوطنية، والممارسات للقوانين وفقًا للبحارة، مماثلة إعانات بموجبها توفر التي السبل مختلف إلى االعتبار عضو دولة لآ تولي  .٦
 .المعيار هذا من ١ الفقرة في إليها المشار الفروع بموجب مالئمة تغطية غيبة في

 أو الخاصة النظم في أو الوطنية، اللوائح أو القوانين في االقتضاء، عند ،٥-٤ الالئحة من ١ الفقرة بموجب الحماية ترد أن يجوز  .٧
 . منها مزيج في أو الجماعية المفاوضة اتفاقات في

 األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات طريق عن الوطنية، وممارساتها قوانينها مع يتمشى الذي المدى إلى األعضاء، الدول تتعاون  .٨
 غير أو االشتراك على قائمة نظم تقدمها التي االجتماعي الضمان حقوق على الحفاظ ضمان أجل من الترتيبات، من ذلك غير أو

 .اإلقامة مكان عن النظر بغض تسابها،آا الجاري أو البحارة، جميع تسبهاآا والتي االشتراك على قائمة

  .المنازعات لتسوية وفعالة عادلة إجراءات عضو دولة لآ تضع  .٩
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 فيما العضو الدولة وتخطر. المعيار هذا من ٢ للفقرة وفقًا بموجبها الحماية توفر التي الفروع تصديقها، وقت عضو دولة لآ تحدد  .١٠
 ١ الفقرة في ورةآالمذ الفروع من ثرآأ أو فرع بشأن االجتماعي الضمان حماية توفر حينما الدولي العمل لمكتب العام المدير بعد
 .المهتمة األطراف لجميع ويتيحه المعلومات بهذه سجًال العام المدير ويمسك. المعيار هذا من

 وفقًا المتخذة بالخطوات تتعلق تمعلوما أيضًا الدستور من ٢٢ بالمادة عمًال الدولي العمل مكتب إلى المقدمة التقارير تتضمن  .١١
 . أخرى فروعًا لتشمل الحماية نطاق لمد ٥-٤ الالئحة من ٢ للفقرة

  االجتماعي الضمان - ٥-٤ باء التوجيهي المبدأ

 الطبية الرعاية فروع األقل على ٥- ٤ ألف المعيار من ٢ للفقرة وفقًا التصديق وقت توفيرها يتعين التي الحماية تشمل أن ينبغي  .١
 .العمل إصابات وإعانة المرض وإعانة

 أو الثنائية االتفاقات أو التأمين طريق عن مماثلة إعانات توفير ٥- ٤ ألف المعيار من ٦ الفقرة في إليها المشار الظروف في يجوز  .٢
 وحيثما. الصلة ذات الجماعية المفاوضة اتفاقات أحكام مراعاة مع الفعالة، الوسائل من غيرها طريق عن أو األطراف متعددة
 الضمان حماية فروع مختلف بها توفر التي بالوسائل التدابير هذه تغطيهم الذين البحارة إبالغ ينبغي التدابير، هذه مثل تعتمد

 .االجتماعي

 التشريع تحديد بهدف المعنية األعضاء الدول تتعاون االجتماعي، الضمان يغطي وطني تشريع من ثرآأل البحارة يخضع حيثما  .٣
 تاةامؤ ثرآأ وأيها تشريعاتها بموجب المتاحة الحماية ومستوى نوع مثل عوامل مراعاة مع متبادل، باتفاق وذلك سيطبق الذي
 .المعني البحار تفضيل ذلكآو المعني للبحار

 الصلة ذات المنازعات جميع تغطي بحيث ٥-٤ ألف المعيار من ٩ الفقرة بموجب اتخاذها يتعين التي اإلجراءات تصميم ينبغي  .٤
 .التغطية توفير طريقة عن النظر بغض المعنيين، البحارة بمطالبات

 أن الحالتين، من بحارة أو عاياهار غير من بحارة أو رعاياها من بحارة علمها ترفع سفن متن على يعمل عضو دولة لكل ينبغي  .٥
 الضمان حماية فروع دوريًا تستعرض أن وينبغي تنطبق، حيثما االتفاقية، في عليها المنصوص االجتماعي الضمان حماية توفر

 .المعنيين للبحارة مالئمة إضافية فروع أي تحديد بهدف ٥-٤ ألف المعيار من ١ الفقرة في الواردة االجتماعي

 االجتماعي الضمان حماية فروع مختلف طريقها عن السفن مالك سيوفر التي األساليب البحارة استخدام اتفاق يحدد أن ينبغي  .٦
 البحارة أجور من القانونية االستقطاعاتآ السفن، مالك تصرف تحت ستكون صلة ذات أخرى معلومات أي ذلكآو للبحارة
 الوطنية االجتماعي الضمان بنظم عمًال والمحددة المعتمدة الهيئات الشتراطات وفقًا تدفع أن يمكن التي السفن مالك اتآواشترا
 .الصلة ذات

 وفاء من االجتماعية، المسائل على الفعلية القضائية لواليتها ممارستها في علمها، السفينة ترفع التي العضو الدولة دآتتأ أن ينبغي  .٧
.االجتماعي الضمان لنظم المطلوبة االشتراآات دفع ذلك في بما االجتماعي، الضمان بحماية المتعلقة بمسؤولياتهم السفن مالك
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  ٣ الملحق

 نموذجية وطنية قانونية أحكام

 البحري، العمل اتفاقية تنفيذ بشأن إرشادات المعنون الدولية العمل منظمة آتيب من ١مقتطفات
 نموذجية وطنية أحكام - ٢٠٠٦

 المقدمة

 مع االتفاقية، أحكام آثب عن النموذج هذا ويتابع. ٢٠٠٦٢ البحري، العمل اتفاقية تنفذ قانونية ألحكام ًانموذج الكتيب هذا يحتوي
 ولكن ،)عليه التعديالت بعض إجراء مع الغرض لهذا استخدامه يمكن إنه من الرغم على( وطني لقانون اقتراحًا ليس إنه على التأآيد
 في التشريعيون مستشارونوال الوطنيون المشرعون بها يستعين ،ًاجزئي أو ًاآلي مساعدة، أداة بمثابة يكون أن هو منه األساسي الهدف
 .٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية لتنفيذ الالزمة القانونية النصوص صياغة

  :أن على تنص ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية من الرابعة المادة من ٥ الفقرة أن بالمالحظة الجدير منو

 الفقرات في الواردة للبحارة االجتماعية والحقوق االستخدام حقوق تنفيذ القضائية، واليتها حدود ضمن عضو، دولة آل تكفل  .٥
 االتفاقية، في ذلك خالف يحدد لم ما ،الحقوق هذه تنفيذ ويجوز .االتفاقية هذه الشتراطات وفقًا آامًال تنفيذًا المادة هذه من السابقة
 أو التدابير من غيرها خالل من أو السارية، الجماعية المفاوضة اتفاقات خالل من أو الوطنية، اللوائح أو القوانين خالل من
   .الممارسة في

. التشريع في تدرج أن يمكن ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية تنفذ وطنية أحكام صياغة بشأن إرشادات لتقديم النموذج هذا وقد أعد
 أو الئحة في أو )التشريعية الهيئة أو البرلمان عن صادر آقانون( قانون في ما إذا آان ينبغي إدراج حكم خاص يقرر أن بلد لكلو

 العمل اتفاقية فيها تشترط ال التي الحاالت في -  يقرر أن أو البحرية، اإلشعارات أو األوامر قبيل من الفرعية، التشريعات من غيرها
 اتفاقات مثل القانونية، التدابير من ذلك غير طريق عن محددة مسائل مع التعامل األفضل من أنه - تشريع سن ، تحديدًا٢٠٠٦ البحري،
 يتعلق ،٢٠٠٦العمل البحري،  اتفاقية أحكام من حكم مع التعامل حالة في اإلدارية، التعليمات خالل من مابر أو الجماعية، المفاوضة

 التدابير من المزيد إلعداد حاجة ال أنه البلد يقرر قد الحاالت، بعض وفي. نفسها الحكومات أن تتخذها يلزم اتبإجراء أساسي بشكل
 الذي تطبقه العام القانون إطار في واٍف وبشكل فعليًا مكفول االتفاقية في عليها المنصوص البحار حقوق حدأ ألن مثًال القانونية،

 أعد الكتيب هذا أن إال ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في وردت التي الموضوعات جميع النموذجية األحكام هذه تغطيو .محاآمال
 هو وحيد تشريع أو قانون اعتماد بأن يوصي بالضرورة نهأ على ُيفهم أن ينبغي وال ،المذآورة االتفاقية تنفيذ استكمال أجل من فقط

 العوامل من والعديد القانوني نظامه على بناًء اآلخر عن يختلف بلد آل وضع أن السيما بعينه، موضوع مع للتعامل نسباأل السبيل
 مرآز عن فضًال آخر،إلى  بلد من ختلفت نهاأ حيث االعتبار، عينب المستخدمة القانونية المصطلحات أن تؤخذ أيضًا يجبو .األخرى
 .المعني البلد دستور بموجب ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية مثل ،)االتفاقيات أو المعاهدات( الدولية االتفاقات

 سبيل على البحري النقل قانون في إطار راسخًا، تشريعًا فعليًا وضع قد ما بلد يكون قد الحاالت، بعض في ذلك، على عالوة
 والسالمة االجتماعي والضمان للسن األدنى الحد بما في ذلك مسائل من قبيل البحري، العمل معايير من مجموعة فيه تناول المثال،
 على صدق قد ألنه ربما ،الشهادات إصدار وإجراءات السفن تفتيش طريق عن الدولية البحرية االتفاقيات وإنفاذ المهنيتين والصحة
 الحالة، هذه فيو. الدولية البحرية المنظمة اعتمدتها التي البحرية االتفاقيات من غيرها أو الدولية العمل منظمة اعتمدتها سابقة اتفاقيات

يكون لدى  قد أخرى، الحاالت بعض فيو. الثغرات لسد أو األحكام لتحديث البسيطة التعديالت بعض إجراء سوى األمر يتطلب ال قد
صك  أي أو وحيد قانون وضع يكون قد الحالة، هذه فيو. على اإلطالق اتتشريعأي  لديها يكون ال قد أو قليلة تتشريعا بلدانال بعض
 األآثر النهج اتخاذ من للتأآد )الثغرات تحليل( وطني تشريعي استعراض إجراء ينبغي الحاالت، جميع وفي. مفضًال نهجًا آخر،

 منظمة دستور من ٢٢ المادة أحكامب المطلوبة عمًال التقارير عدادإل ٣الدولية العمل منظمة نموذج إلى الرجوع ينبغي آما ،مواءمة
 .التصديق بعد تلقيها الدولية العمل منظمةفي  اإلشراف نظام يتوقع التي الوثائق تحدد التي الدولية، العمل

]...[ 

                                            
  .الكتيب بشأن الضمان االجتماعينقحت هذه المقتطفات ألغراض هذا    ١
 .http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_090250/lang--en/index.htm:  متاحة على الموقع   ٢
  .http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_145296/lang--en/index.htm>: متاحة على الموقع   ٣
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 الكتيب هذا تستخدم آيف

 بعينها نقاٍط إلى اإلشارة مع قضية، آل بشأن المقترح النص من الغرض يوضح شرحًا اليسرى ةصفحال في الكتيب، هذا يقدم
 وليس. الوطنية الظروف مع لتتماشىيمكن للمشرعين تكييفها  نموذجية أحكام ترد المقابلة اليمنى ةالصفح وفي. يتعين دراستها

 اتفاقية في عليها المنصوص المحددة االشتراطات إلى اإلشارة بغية فقط ُوضعت بل وطني، قانون في عتمدت أن الحواشي من المقصود
 وضع لدى الحواشي، هذه في الواردة المعلومات من اإلدارات ستستفيد ذلك، ومع. األحكام تتناولها والتي ،٢٠٠٦ البحري، العمل
 العمل اتفاقية انظر :األول الجزء البحري، العمل بشروط التقيد إعالن( األول الجزء البحري، العمل بشروط بالتقيد الوطني إعالنها
 وقد. معتمدة تكون أن يتعين التي السفن فئة ضمن المدرجة السفن متن على تنفيذه يتعين الذي ،)ثانيًا -٥ ألف الملحق -  ٢٠٠٦ البحري،
 من الملحق انظر( الدولية العمل منظمة إلى ٢٢ المادة المقدم بموجب تقريرال استكمال لدى الحواشي هذه من أيضًا الحكومات تستفيد
 . )الكتيب هذا

 في الواردة )المعايير( المدونة من ألف والجزء الملزمة اللوائح من مأخوذ عريض بخط النموذجية األحكام في الوارد النصو
 من للتمكين مفيدًا بداهة أو ضروريًا لكونه مقترح إنه إال االتفاقية، في وارد غير أنه العادي بالخط المكتوب النص ويعني. االتفاقية
 البحري، العمل اتفاقية في التوجيهية المبادئ ،المدونة من باء الجزء من مأخوذ مائل  بخط المكتوب النصو. لالتفاقية السليم التنفيذ
 المنفذة الوطنية األحكام صياغة عند الواجب االعتبار أن تولى االتفاقية، من السادسة المادة من ٢ للفقرة وفقًا يتعين والتي ،٢٠٠٦
 لتناول هاؤإجرا يتعين إضافات أو تغييرات إلى يشير فهو ]....[ مربعين قوسين بين المكتوب النص أما. االتفاقية من الملزمة لألحكام

 دون للبحارة بالنسبة "ليًال" المصطلح بها يقصد التي الفترة تحديد المثال، سبيل على( بعينها وطنية تحديدات أو أوضاع أو مصطلحات
 آذلك فقد وضع ،مثًال الوطني لوضعه نظرًا ما بلد على ينطبق ال قد الذي النص أما. المختصة السلطة أو الوزارة اسم أو )عامًا ١٨ سن
  .] [ مربعين قوسين بين

 ٤)التاسع - األول الجداول ( جداول تسعة النموذجية األحكام هذه وتقترح ؛"ولاجدال" إلى إشارة يوجد األقسام، من العديد فيو
 إلى الحاجة لتلبية ةتشريعيال مقترحة بوصفها أحد الُنهج اإنه إال الجداول، هذه محتوى درجي لمو. الكتيب هذا نهاية في المبين النحو على
 لوائح طريق عن ربما ،خالف ذلك تحديدها أو بلد آل في المشاورات إجراء طريق عن الحقًا تناولها يتعين فرعية أحكام أو تدابير
 .آخر ببلد خاصة معلومات على تنطوي الحاالت، بعض في. وطني قانون أو وطنية

]...[  

  ٥-٤والمبدأ التوجيهي باء  ٥-٤والمعيار ألف  ٥-٤ ةالالئح

  التعليق

  الضمان االجتماعي

  ضمان اعتماد تدابير تهدف إلى استفادة البحارة من حماية الضمان االجتماعي : الغرض

 االجتماعي، بالضمان يتعلق فيما والمدونة، ٥-٤ والالئحة ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية في عليها المنصوص االلتزامات غالبية
 بصفة تؤآد العلم، دول إلى موجهةال المحددة تااللتزاما بعض آذلك يوجد إنه إال اعتيادي؛ بشكل البحار هفي يقيم الذي البلد إلى موجهة
 بالحماية المتعلقة ،٢٠٠٦العمل البحري،  تفاقيةا أحكام من ذلك وغير ٢-٤و ١-٤ الالئحتين بموجب التكميلية االلتزامات أساسية

 الضمان حماية دون البحارة بقاء عدم تضمن أنإلى  منها سعيًا تتعاون بأن البلدان جميع عاتق على أعم التزام يوجد آما. االجتماعية
 قد حيث بالمرونة االشتراطات، هذه تنفيذ الرامي إلى والنظام القانوني الشكل يتسمو. إقامتهم محل البلدان خارج عملهم عند االجتماعي
 أو ثنائية اتفاقات طريق عن أيضًا يكون وقد .ذلك من مزيج أو جماعية مفاوضة اتفاقات أو خاصة أنظمة أو لوائح أو قوانين يتخذ شكل
 االشتراآات؛ على قائمة غير أو االشتراآات على قائمة نظم بموجب االجتماعي الضمان تغطية على الحفاظ لكفالة األطراف متعددة
 البحث موضوع التغطية تفاصيل وترد. اإلقليمية االقتصادي التكامل منظمات إطار في تتخذ ترتيبات طريق عن أيضًا يكون أن ويمكن
 قد تكون مطلوبة أيضًا في شكل األحكام بعض أن إال المحددة، االجتماعي الضمان بإعانات المتعلقة الوطنية اللوائح أو القوانين في عادًة
   :هي الرئيسية واالشتراطات. اإلقامة بلد وفرهاي التي الحماية في العام الحق توضيح بغرض أعاله، المذآورة األشكال من

  ؛المعني البلد في فعليًا القائم االجتماعي الضمان حماية مستوى من ،٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية على التصديق ينتقص أال يجب  ■

                                            
  .في األحكام النموذجية الوطنية) الجدول السادس(فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، يقترح جدول واحد فقط    ٤
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 التعاون وإمكانية البلد لهذا الوطنية الظروف على بلد أي في االجتماعي الضمان بحماية المتعلقة تااللتزاما مستوى يعتمد  ■
 ؛الدولي

 ؛البحارة لجميع تدريجيًا الشاملة االجتماعي الضمان حماية تحقيق إلى ترمي التي الخطوات اتخاذ بلد آل على  ■

 المدى إلى ومعاليهم،( عادة المقيمين البحارة جميعيكون ل أن تضمن الوطنية، للظروف وفقًا خطوات اتخاذ يتعين أدنى، آحد  ■
 الضمان فروع في االجتماعي الضمان حماية الحق في المعني، البلد يأراض في )الوطني القانون في عليه المنصوص
 فروعال من األقل على فروع ثالثة تتضمن أن يتعين والتي بها، الدولي العمل لمكتب العام المدير إخطار تم التي االجتماعي

 وإعانة العائلية واإلعانة العمل إصابات وإعانة الشيخوخة وإعانة البطالة وإعانة المرض وإعانة الطبية الرعاية :التالية التسعة
 ؛الورثة وإعانة العجز وإعانة األمومة

  ؛البلد يأراض على المقيمون البر على العاملون بها يتمتع التي تلك من اتاةؤم أقل تكون أال يجب االجتماعي الضمان حماية  ■

 اإلعانات توفير البلد، في المتبعة الوطنية والممارسات للقوانين وفقًا بموجبها، يتم التي السبل إلى آذلك االعتبار إيالء يتعين  ■
 ؛المحددة لفروعفي ا المالئمة التغطية غيبة في للبحارة المماثلة

 . اآتسابها الجاريأو الحقوق  المكتسبة االجتماعي الضمان حقوق على الحفاظ لكفالة البعض بعضها مع تتعاون أن الدول على  ■

  االجتماعي الضمان  ٥-٤ القسم

 مع يتفق بما ]]الصك اسم اذآر[ هنا النظام اسم اذآر[ االجتماعي الضمان نظام تغطية في مشمولون ٥ومعاليهم البحارة جميع  .١
 الضمان حماية تتحقق حتى المختصة، السلطة لقرارات وفقًا آلخر، وقت من التغطية هذه نطاق وتوسيع زيادة مع أدناه، الفقرات

  ٦.تدريجيًا الشاملة االجتماعي

 الحماية تكمل التي التالية، االجتماعي الضمان حماية فروع من ]أدناه مبين هو آما أآثر أو فروع ثالثة[ من النظام هذا يتألف  .٢
 ]:من األحكام الوطنية النموذجية ٢-٤و ١-٤ القسمين[ بموجب عليها المنصوص

 ،الطبية الرعاية  )أ(

 ،المرض إعانة  )ب(

 ،البطالة إعانة  )ج(

 ،الشيخوخة إعانة  )د(

  ،العمل إصابات إعانة  )ه(

  ،العائلية اإلعانة  )و(

 ،األمومة إعانة  )ز(

 ،العجز إعانة  )ح(

 .٧الورثة إعانة  )ط(

                                            
على النحو والتوقيت للبحارة  ماية الضمان االجتماعي التي يتعين توفيرها تدريجيًالح الكاملةالتغطية  ١تحدد الفقرة . ٥-٤من الالئحة  ١الفقرة    ٥

مدى ) و(٣تحدد الفقرة (أدناه  ٢وقت إنفاذ الصك الجديد في الفقرة ) المحدودة( الحقيقيةيجب تحديد التغطية و. الذي تسمح به الظروف الوطنية
  .للظروف الوطنية صة آي تحددها وفقًاأو يمكن ترك التغطية للسلطات المخت) المعالينتغطية 

  .٥-٤من الالئحة  ٢انظر الفقرة    ٦
  .٥-٤من المعيار ألف  ١انظر الفقرة    ٧
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 :هذا ]الصك اسم اذآر[ سريان تاريخ من واعتبارًا  .٣

 الضمان فروع في ]السادس الجدول في[ عليها المنصوص بالحماية ]البلد اسم اذآر[ في عادة المقيمون البحارة جميع يتمتع  )أ(
 ؛]٨الصك سريان بدء وقت البلد في المغطاة الفروع على بناء...  )ج( ،)ب( ،)أ( أدرج[ بموجب ٢ الفقرة في الواردة االجتماعي

  ]؛٩]البلد اسم اذآر[ علم ترفع سفن على يعملون والذين ]البلد اسم اذآر[ رعايا من البحارة على آذلك )أ( الفرعية الفقرة تسري[  )ب(

 البحارة إبالغ يتم ؛هافي المقيمينمن  أو ،١٠المختصة السلطة تحددها بلدان رعايا من البحارة على آذلك )أ( الفرعية الفقرة تسري[  )ج(
 ]؛١١االجتماعي الضمان حماية فروع مختلف بها توفر التي بالوسائل المعنيين

 القانون بموجب ]البلد اسم اذآر[ الواقعة على العامة اللتزاماتل المالزمة االجتماعي الضمان إعانات بجميع البحارة يتمتع  )د(
 ؛١٢المختصة السلطة تحدده الذي النحو على الدولي

 بموجب وضعهم في هم الذين للبحارة مكفولة اتاةؤم أآثر شروط بأية )]ج( إلى )أ( من الفقرات[ بموجب البحارة جميع يتمتع  )ه(
 ؛١٣هذا ]الصك اسم اذآر[ سريانبدء ل السابق ]البلد اسم اذآر[ قانون

 المعنيون، البحارة بها يتمتع التي ،االجتماعي الضمان حماية بتغطية أيضًا مشمولون الفقرة هذه في إليهم المشار البحارة معالو  )و(
  . ١٤المختصة السلطة تحدده الذي النحو على ]البلد اسم[ قانون في عليه المنصوص المدى إلى

 يتعين ،]البلد اسم اذآر[ لـ القضائية الوالية تحت ،١٥البحارة لجميع تدريجيًا الشاملة ياالجتماع الضمان حماية لتحقيقتوخيًا و  .٤
 االعتبار إيالء مع ،٣ الفقرة ألحكام وفقًا للبحارة المتاحة االجتماعي الضمان حماية دوريًا ١٦تستعرض أن المختصة السلطة على
 أو الثنائية باالتفاقات ،ومناسبًا ممكنًا ذلك آان أينما االستعانة، إمكانيات إلى إضافة ،الوطنية الظروف في الحق تحسن أي إلى

 أو زيادة بغرض ١٨الفعالة الوسائل من غير ذلك أو التأمين طريق عن أو ١٧االشتراآات على القائمة النظم أو األطراف متعددة
 ١٩.المالئمة التغطية غيبة في للبحارة مماثلة إعانات لتوفير أو الحماية نطاق توسيع

 على الحفاظ ضمان أجل من الترتيبات، من ذلك غير أو األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقات طريق عن ،السلطة المختصة تتعاون  .٥
 أو البحارة، جميع تسبهاآا والتي االشتراك على قائمة غير أو االشتراك على قائمة نظم تقدمها التي االجتماعي الضمان حقوق
 االجتماعي، الضمان يغطي وطني تشريع من ثرآأل البحارة يخضع حيثماو ٢٠.اإلقامة مكان عن النظر بغض تسابها،آا الجاري

                                            
 ٥- ٤من المبدأ التوجيهي باء  ١وتوصي الفقرة . التسعة فروعالالتصديق، يتعين أن تتضمن الحماية التي يوفرها البلد على األقل ثالثة من  عند   ٨

وينبغي أن تتضمن آذا قائمة الفروع أية فروع في مجال الضمان . الرعاية الطبية وإعانة المرض وإعانة إصابات العمل :الفروعبأن تكون هذه 
  من المعيار  ٣والفقرة  ٥-٤من الالئحة  ٣انظر الفقرة  -بشكل اعتيادي  مالذين يقيمون في بلدآ) غير البحارة(االجتماعي يتمتع بها العاملون 

  .٥-٤ ألف
  .٥-٤من المبدأ التوجيهي باء  ٥انظر الفقرة    ٩
  .٥-٤من المبدأ التوجيهي باء  ٥و ٢ن يوالفقرت ٥-٤من المعيار ألف  ٦انظر الفقرة    ١٠
  .٥-٤من المبدأ التوجيهي باء  ٢انظر الفقرة    ١١
  .٥-٤من المبدأ المعيار ألف  ٥انظر الفقرة    ١٢
  .٥-٤من المعيار ألف  ١انظر الفقرة    ١٣
  .٥-٤من المعيار ألف  ١انظر الفقرة   ١٤
 .٥-٤من الالئحة  ٢انظر الفقرة   ١٥
  .٥-٤من المبدأ التوجيهي باء  ٥انظر الفقرة   ١٦
  .٥-٤من المعيار ألف  ٣انظر الفقرة   ١٧
  .٥-٤من المبدأ التوجيهي باء  ٢انظر الفقرة   ١٨
  .٥-٤من المعيار ألف  ٦انظر الفقرة   ١٩
  .٥-٤يار ألف من المع ٨انظر الفقرة   ٢٠
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 الحماية ومستوى نوع مثل عوامل مراعاة مع متبادل، باتفاق وذلك سيطبق الذي التشريع تحديد بهدف السلطة المختصة تتعاون
 ٢١.المعني البحار تفضيل ذلكآو المعني للبحار تاةامؤ ثرآأ وأيها تشريعاتها بموجب المتاحة

 بمطالبات الصلة ذات المنازعات جميع تغطي حيثب ،٢٢المنازعات لتسوية وفعالة عادلة إجراءات السلطة المختصة تضع  .٦
 ٢٣.التغطية توفير طريقة عن النظر بغض المعنيين، البحارة

  اإلجتماعي الضمان نظام  السادس جدولال

 استخدام اتاتفاق بالئحة الصلة ذات التالية األحكام العلم دول بمسؤوليات يتعلق فيما ،النموذجية الوطنية األحكام تتضمن :مالحظة
  .٢٠٠٦ البحري، العمل اتفاقية من ١-٢ألف  المعيار في عليها المنصوص البحارة

  البحارة استخدام اتاتفاق  ١- ٢ القسم

  :التالية المحددة النقاط األحوال من حال بأي البحارة استخدام اتفاقات تتضمن أن يجب  .٦

]...[ 

 أي عن معلومات ذلك في بما ،التي يتعين أن يوفرها مالك السفينة للبحار ،االجتماعي والضمان الصحة حماية إعانات  )ح(
  ؛االجتماعي الضمان في إلزامية اشتراآات

]...[

                                            
  .٥-٤من المبدأ التوجيهي باء  ٣انظر الفقرة   ٢١
  .٥-٤من المعيار ألف  ٩انظر الفقرة   ٢٢
  .٥-٤من المبدأ التوجيهي باء  ٤انظر الفقرة   ٢٣
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  ٤ الملحق

   :٥-٤ الالئحة بشأن به الموصى البحري العمل اتفاقية مشروع شرح ملحق
  )PTMC/2004/4 التقرير( االجتماعي الضمان

 ٣٤ التعليق ضوء في ،"االجتماعي الضمان" ٥-٤ الالئحة بشأن به، الموصى البحري العمل اتفاقية بمشروع الملحق هذا ُيقرأ  .١
 الصلة، ذي الموضوع حول محددة أحكام على اتفاق إلى التوصل تعذر أنه إلى اإلشارة وتجدر .١به الموصى المشروع شرح من
 وبناًء على. البحري العمل معايير بشأن المستوى رفيع فريق العمل الثالثي نانت، مدينة ه فيعقد الذي األخير االجتماع في

 أبريل /نيسان في والبحارة السفن مالك وممثلي الحكومات من خبراء المكتب استشار المستوى، رفيع قيالفر هيئة مكتب اقتراح
 . من االتفاق الثالثي ًاقدرًا آبير حولها جمعت أحكامًا به، الموصى المشروع في وأدرج العام، هذا من

 مصطلح أن إلى أشاروا الذين الخبراء به أوصى الذي النحو على ،"االجتماعي الضمان" المقترح العنوان تحت األحكام تندرج  .٢
 حماية من بدًال االجتماعي الضمان مصطلح باستخدام وأوصوا بكثير؛ نطاقًا أوسع بمعنى عادة ُيستخدم "االجتماعية الحماية"

 الحكومات بعض أن آذلك بالمالحظة الجدير ومن. ٥-٤ الالئحة بموجب عليها المنصوص الحماية لوصف االجتماعي، الضمان
 والمصطلحات. االجتماعي الضمان من بجوانب تتعلق االتفاقية، من الرابع الباب في الواردة األخرى األحكام بعض اعتبرت أن
 .المصدقة البلدان في المستخدمة المصطلحات الحال بطبيعة تمس لن االتفاقية في المستخدمة

 المدونة تحددها التي الفروع أو بالمسائل تتعلق االتفاقية على المصدقة األعضاء الدول التزامات أن المقترحة الالئحة توضح  .٣
 األعضاء الدول آرتذ إنها آما. الدول هذه في المتبع االجتماعي الضمان تشريع إلى يخضعون الذين ومعاليهم للبحارة بالنسبة
 بأية يمس ال عليها التصديق أو الدولية العمل تاتفاقيا اعتماد بأن الدولية العمل منظمة دستور عليه ينص الذي السائد بااللتزام
 الشاملة االجتماعي الضمان حماية تحقيق إلى ٢ الفقرة تتطلع بينما ،)١ الفقرة( لامللع اتاةؤم أآثر شروطًا تكفل أخرى أحكام

 جميع في يحق لهم الذين )الوطنية القوانين في عليه المنصوص المدى إلى يعيلونهم، ومن( البحارة لجميع وتوفيرها تدريجيًا
 .البر على العاملون بها يتمتع التي تلك نع اتاةؤم ال تقل حماية )٣ الفقرة( األحوال

 الذين الخبراء بين االتفاق من عالية درجة إلى التوصل تم أنه إال الشأن، هذا في صعوبات بروز على يشهد تاريخمن  الرغم على  .٤
 تغطيتها المطلوب الحماية فروع تحدد مصفوفة بوضع عملهم باشروا أنهم إلى آبير حد إلى ذلك ويعزى. استشارتهم جرت
 الفروع هي ،١ ةفقرال في ٥- ٤ ألف المعيار حددها التي والفروع. للتغطية المتعددة الجوانب توفير عن ولةؤالمس الكيانات وتحديد
 األقصر الحماية تكمل نهاأ بحيث ،)١٠٢ رقم( ١٩٥٢ ،)الدنيا المعايير(االجتماعي  لضمانا اتفاقية موضوع تشكل التي التسعة
 إلى إضافة( البحري العمل اتفاقية من ٢-٤و ١- ٤ الالئحتين بموجب أصًال عليها والمنصوص السفن مالك يوفرها التي ،أجًال

 في البحار وتعويض الوطن إلى واإلعادة البحارة استخدام باتفاقات المتعلقة تلك مثل االتفاقية، في وردت التي األخرى األحكام
 مالك يوفرها التي األجل، قصيرة بالحماية الرابع الباب في عليها المنصوص الحماية تبدأ ،لذلك ؛)غرقها أو السفينة فقد حالة
 في ،ذلك ينطبق حيثما الحماية، وتستمر. المرض حالة في األجر ودفع الصحية بالرعاية يتعلق فيما العلم، دول وتنظمها السفن
 الحماية هذه تتضمنو. المرض حالة في األجر دفع بشأن ٢-٤ ألف المعيار من ٣ الفقرة قبيل من ألحكام وفقًا المتوسط األجل

 السفينة مالك أن بمعنى أيضًا طويلوعلى المدى ال قصيرال المدى على ةمهنيال ضامراأل أو اإلصابات عن وليةؤالمس األساسية
 وعلى. ٢-٤ ألف المعيار من )ب( ١ للفقرة وفقًا األجل، طويلة عاقةاإل حالة في أو الوفاة حالة في الحصول على تأمين عليه
 العام جوهرها أن إال ،تنازع محل آانت الدقيقة شروطها ألن ] [ مربعين قوسين بين وضعت السابقة الفقرة هذهأن  من الرغم
 .االتفاقية بموجب توفيرها يتعين التي الحماية من اًَأساسي ًاجزء اعتبر

. )٢ الفقرة( االجتماعي الضمان فروع من األقل على فروع ثالثة في الحماية توفير األعضاء الدول من يطلب التصديق، عند  .٥
 من ١ الفقرة وأن خاصة ،شاقًا االشتراط هذا يكون أال المفترض ومن ،١٠٢ رقم االتفاقية اشتراطات من مستقاة النقطة وهذه
 وهي العمل، إصابات وإعانة المرض وإعانة الطبية الرعاية تكون أن ينبغي الفروع هذه بأن توصي ٥-٤ باء التوجيهي المبدأ

 .أعاله إليه المشار المدى إلى السفن مالك ليوفرها أصًال عليها المنصوص

 الحماية" لتوفير الالزمة الخطوات تتخذ أنب هافي عادة البحار يقيم التي الدولة التزام إلى ٥- ٤ ألف المعيار من ٣ الفقرة تشير  .٦
 هذه تكون أن يلزم أنه من الرغم وعلى. المختارة الفروع مستوى على )أصًال السفن مالك يوفرها التي الحماية لتلك( "التكميلية

                                            
عمل ون، مكتب الالرابعة والتسع) البحرية(، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )ألف ١(اعتماد صك لتوحيد معايير العمل البحري، التقرير األول    ١

  .٤٧- ٤٥، ص ٢٠٠٦الدولي، جنيف، 
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 متعددة آليات خالل من توفيرها يمكن إنه إال المعني، البلد في البر على العاملون بها يتمتع التي للحماية األقل علىمعادلة  الحماية
 ضمان عن ولةؤمس العلم دولة تكون ينبغي أن األخيرة، الحالة وفي. االشتراآات على القائمة النظم أو الدولية االتفاقات بينها من
 .)٥-٤ باء التوجيهي المبدأ من ٧ الفقرة( تسدد تاالشتراآا أن

  :يلي بما يتعلق فيما العلم دولة تالتزاما إلى المعيار من ٤ الفقرة تشير  .٧

 الدولي، القانون بموجب العامة التزاماتهال المالزمة ولياتؤالمس وآذلك ٢- ٤و ١-٤ الالئحتين بموجب الواردة األمور آفالة
 .)به الموصى المشروع شرح من ١ تعليقال انظر( االجتماعية المسائل في والرقابة القضائية الوالية بممارسة االلتزام السيما
 دولة ولياتؤمس الكافي بالشكل تغطي ال الفقرة هذه أن البحارة من الخبراء اعتبر أعاله، ١ النقطة في إليه المشار االجتماع وفي
 هذهوقد استكملت . الفقرة هذه ه يمكن االستفاضة فيأن الحكوميين الخبراء أحد رأىو .االجتماعي بالضمان يتعلق فيما العلم
 .الموافقة تلق لم إنها إال البحارة، من الخبراء بناء على اقتراح ،٥- ٤ باء التوجيهي المبدأ من ٥ بالفقرة المعيار في الفقرة

 آان وحيثما الوطنية لظروفها وفقًا....  خطوات اتخاذ إلى تسعى أن ينبغي" علم دولة آل بأن المقترح التوجيهي المبدأ ويوصي
 حماية فروع نفس من االستفادة قادرين على سفنها على يعملون الذين البحارة جميعيكون  أن لضمان ،"عمليًا ًاممكن ذلك

  . أراضيها في عليهم المؤمن أو المقيمون البحارة بها يتمتع التي االجتماعي الضمان

 تلك ال( أجًال األطول االجتماعي الضمان تالتزاما الدول األعضاء تنفيذ آيفية وهي هامة مسألة المعيار من ٥ الفقرة تتناول  .٨
. توفيرها عن عادة ولةؤالمس الكيانات جانب من الحماية غياب ظل في البحارة، تجاه )٢-٤و ١-٤ الالئحتين في عليها المنصوص

 على قادرة غير تكون قد أو االتفاقية على المصدقة الدول من عادة البحار هافي يقيم التي الدولة تكونال  قد المثال، سبيل علىو
 فكرة يقوض أن ويمكن للبحارة االجتماعي الضمان حماية تغطية في جسيمة فجوة وهذا ما يمثل. المعني الفرع في الحماية توفير

 إيالء" الحالة، حسب آليهما، أو العلم دولة أو اإلقامة بلد على يتعين الحاالت، هذه فيو .وضع الجميع على قدم المساواة
 المبدأ من ٢ الفقرة وتقترح. الوطنية والممارسات للقوانين وفقًا مماثلة إعانات بموجبها توفر التي السبل مختلف إلى "االعتبار
 األعضاء لدولل ينبغي هأن هو الحكم هذا من المقصود والمعنى. مماثلة إعانات لتوفير اتخاذها الممكن الوسائل ٥-٤ باء التوجيهي
 المالئم المدى إلى اإلعانات هذه لتوفير جهدها قصارى تبذل وأن ،لتلك المفتقدة المماثلة اإلعانات توفير سبل في بجدية البحث
  .الوطنية وممارستها قوانينها مع والمتفق

 الضمان مجال في التزاماتها لتنفيذ األعضاء الدول تستخدمها أن يمكن التي الوسائل يخص فيما آذلك المرونة من وافر قدر يتاح  .٩
 المفاوضة اتفاقات الحسبان في تأخذ أن الدول لهذهمن المعيار  ٦ الفقرة تتيح ،وعلى وجه الخصوص .عامة بصفة االجتماعي
 حاجة هناك يكون لن اتية،ؤم أنظمة أو اتفاقات طريق عن مستوفاة التزاماتها ومتى آانت. أيضًا الخاصة األنظمة بل الجماعية

 .الوطنية التدابير من ذلك غير أو تشريع لسن

 حقوق على "المستمر" بالحفاظ الخاصة )المثال سبيل على ،١٠٢ رقم االتفاقية تغطيها التي( المسألة المعيار من ٧ الفقرة تتناول  .١٠
 فترة خالل المختلفة األعالم من العديد وتحت السفن مالك من العديد لدى يعملون ما غالبًا الذين للبحارة االجتماعي الضمان
 . عملهم

 المبدأ من ٤و ٣ الفقرتين بأحكام المنازعات، لتسوية فعالةالو العادلة باإلجراءات المعنية ،المعيار من ٨ الفقرة استكمال تم  .١١
 االجتماعي الضمان بحماية يتعلق فيما( عضو دولة آل تضعها التي اإلجراءات أن على تؤآدان اللتين ،٥-٤ باء التوجيهي
 عن النظر بصرف المعنية، بالتغطية يتعلق فيما الناشئة المنازعات مع التعامل على قادرة تكون أن ينبغي ،)عاتقها على الواقعة
 .)خاصة أو عامة آانت سواء( التغطية لتوفير المتبعة اآللية

 .الدولية العمل اتفاقيات في معتادة أحكام المعيار من ١٠و ٩ الفقرتان  .١٢

 ُيطبق قد التي األعضاء الدول وصيت التي ،٥-٤ باء التوجيهي المبدأ من ٣ الفقرة في القوانين تنازع مسألة معالجة جرت  .١٣
 تشريعها بموجب المتاحة الحماية ومستوى نوع مثل عوامل مراعاة مع سيطبق، الذي التشريع تحديد بهدف التعاون تشريعها،

 .المعني البحار تفضيل وآذلك المعني للبحار تاةامؤ أآثر وأيها

 أن تتطلب لذلك. البحارة استخدام اتفاقات في االجتماعي الضمان جوانب معالجة ،٥-٤ باء التوجيهي المبدأ من ٦ الفقرة تتناول  .١٤
 المرتبط ،١-٢ ألف المعيار من )ح(٤ بالفقرة يتعلق فيما به، الموصى االتفاقية مشروع من الثاني الباب أحكام مع تنسيقها يتم

 ٦ الفقرة وتمثل. )المربعة ] [ األقواس بين نصها الوارد الصلة ذات واألحكام ،٢٠ التعليق من ٧ النقطة انظر( ذاته بالموضوع
.اإلدارية الناحية من ثقيًال عبئًا السفن مالك من الخبراء اعتبره مبدئي، اقتراٍح على البحارة من الخبراء حققه إجماع أآبر
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  ٥ الملحق

  )١٠٢ رقم( ١٩٥٢ ،)الدنيا المعايير( االجتماعي لضمانا اتفاقية على التصديقات قائمة

سنة   البلد
  التصديق

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  

    

ية
طب
 ال
ية
عا
لر
ا

ض  
مر
 ال
نة
عا
إ

الة  
بط
 ال
نة
عا
إ

خة  
خو
شي
 ال
نة
عا
إ

مل  
الع

ت 
ابا
ص
ة إ
عان
إ

  

ية
ائل
الع

ة 
عان
اإل

  

مة
مو
األ

ة 
عان
إ

  

جز
الع

ة 
عان
إ

ثة  
ور
 ال
نة
عا
إ

  

 x x x x x  x x x  ٢٠٠٦  ألبانيا

    x   x x   x x  ١٩٦٩  النمسا

 x   x x   x x   ١٩٧٢  بربادوس

 x x x x x x x x x  ١٩٥٩  بلجيكا

دولة بوليفيا 
  المتعددة القوميات

١٩٧٧  x x   x x x x x x 

 x x x x x  x   x  *١٩٩٣  البوسنة والهرسك

 x x x x x x x x x  ٢٠٠٩  البرازيل

 x x   x x x x x x  ٢٠٠٨  بلغاريا

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

١٩٨٧       x   x  x x 

 x     x x x x x x  ١٩٧٢  آوستاريكا

 x x x x x  x   x  ١٩٩١  رواتياآ

 x x x x   x x   ١٩٩١  قبرص 

الجمهورية 
  التشيكية 

١٩٩٣  x x   x   x x x x 

   x   x x x   x  ١٩٥٥  الدانمرك

 x    x x   x x   ١٩٧٤  إآوادور

  x  x x x x x x  ١٩٧٤  فرنسا

 x x x x x x x x x  ١٩٥٨  ألمانيا

 x x x x x  x x x  ١٩٥٥  اليونان 

   x   x  x       ١٩٦١  أيسلندا

  x x        x   ١٩٦٨  أيرلندا

  x x     x       ١٩٥٥  إسرائيل

    x    x x       ١٩٥٦  إيطاليا

      x x x x   ١٩٧٦  اليابان 

 x x x x x x x x x  ١٩٧٥  ليبيا

 x x x x x x x x x  ١٩٦٤  رغ لكسمب
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سنة   البلد
  التصديق

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  
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ا

ض  
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 ال
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إ
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ائل
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اإل
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مو
األ

ة 
عان
إ

  

جز
الع

ة 
عان
إ

ثة  
ور
 ال
نة
عا
إ

  

 ةجمهورية مقدوني
سالفية واليوغ

  السابقة 

١٩٩١  x x x x x  x    x 

 x x x  x x       ١٩٦٨  موريتانيا 

 x x   x x  x x x  ١٩٦١  المكسيك 

 x x x x x  x   x  ٢٠٠٦  الجبل األسود 

 x x x x x x x x x  ١٩٦٢  هولندا 

    x x x x       ١٩٦٦  النيجر

     x x x x x x  ١٦٥٤  النرويج

  x x   x    x x  ١٩٦١  بيرو

  x     x   x x    x  ٢٠٠٣  بولندا

  x x  x  x  x  x  x  x  x  ١٩٩٤  البرتغال

      x x    x    x  x  ٢٠٠٩  رومانيا

      x  x  x          ١٩٦٢  السنغال

  x x  x  x  x    x    x  ٢٠٠٠  صربيا

  x x    x    x  x  x  x  ١٩٩٣  سلوفاآيا

  x x  x  x  x    x    x  ١٩٩٢  سلوفينيا

          x x  x    x  ١٩٨٨  إسبانيا

      x x  x    x  x  x  ١٩٥٣  السويد

  x  x  x    x  x        ١٩٧٧  سويسرا

  x x    x  x    x  x  x  ١٩٧٥  ترآيا

        x x  x  x    x  ١٩٥٤  المملكة المتحدة

      x   x      x  x  ٢٠١٠  أوروغواي

جمهورية فنزويال 
  البوليفارية

١٩٨٢  x x    x  x    x  x  x  

  إجمالي 
  عدد التصديقات

٤٧                    

  .)النطاق شروطعلى  مؤقتة استثناءات( ١٠٢ رقم التفاقيةمن ا ٣ المادة من ١ الفقرة بموجب ياختيار إعالن   *
  .ILOLEX الدولية العمل منظمة بيانات قاعدة :المصدر

 ١١٨ ذات األرقام االتفاقيات وهي( األخرى االجتماعي الضمان اتفاقيات على التصديقاتعن وضع  شاملة قائمة على للحصول
 ٧٠و ٥٦و ٥٥و ٨ ذات األرقام االتفاقيات أي( البحارة المنطبقة تحديدًا على واالتفاقيات ،)١٨٣و ١٦٨و ١٥٧ و ١٣٠و ١٢٨و ١٢١و
  .]www.ilo.org/normes[ :التالي اإللكتروني العنوان إلى الرجوع يرجى ،)١٦٥و ٧١و
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