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Abstract
This research paper reviews some problems related to seafarer shore
leave that may encounters seafarer during the voyage because of the
difficulties in getting shore pass from the competent authorities in foreign
ports as well as lack of visa. The paper outlines the international
legislation which protects the right of the seafarer to shore leave.
Moreover, legislation prevents all countries from requiring seafarers to
obtain visas. Also, the paper reviews the ILO Convention 185(2003)
which called on states to use the latest technology to verify the identity of
the seafarers documented by their countries. This will replace the visas to
go ashore in terms of the importance of the Convention No. 185 (2003)
its objectives, the structure and the contents. The research paper discusses
the Convention 185 application problems in Egypt and the international
level.

المسخخلص
جؾٗ جٌركحس جٌّطؼٍمس ذحٌغّحـ ٌٍركحسٛ لذ ضٝس ذؼل جٌّؾحوً جٌط١سلس جٌركػٌٛضغطؼشك ٘زٖ ج
حسز جٌرش ِٓ جٌغٍطحش٠ ئفذجس ئرْ صٝذحش فٛس ذغرد جٌقؼ٠حسز جٌرش أغٕحء جٌشقٍس جٌركش٠ذض
،يٛشز دخ١ ضأؽٍٝي جٌركحس ػٕٛحء قق١ٌٌّس جٚ ذغرد ِطحٌرس دٕٚحء أ١ٌٌّس جٚ دٝجٌّخطقس ف
ؼحش٠ضّٕغ جٌطؾشٚ ،حسز جٌرش٠ صٝ قك جٌركحس فّٝ ضكٝس جٌط١ٌٚؼحش جٌذ٠سلس جٌطؾشٌٛمف جٛضٚ
 وّح.حسز جٌرش٠ ئرْ ٌضٍٝي ػٛشز ٌٍكق١ ضأؽٍٝي ػٛي ِٓ ِطحٌرس جٌركحس ذحٌكقٚس جٌذ١ٌٚجٌذ
 دػصٝس جٌط١ ضٍه جالضفحل،2003  ٌغٕس185 ُس سل١ٌٚس ِٕظّس جٌؼًّ جٌذ١سلس جضفحلٌٛضغطؼشك ج
َٛ ضمٝجٌطٚ ،ُٙٔس جٌركحسز جٌقحدسز ِٓ ذٍذج٠ٛ٘ ِٓ  ٌٍطكمك،ح١ؾٌٕٛٛي العطخذجَ أقذظ جٌطىٚجٌذ
حٍٙى١٘ٚ حٙأ٘ذجفٚ 185 ُس سل١س جالضفحل١ّ٘سلس أٌٛضغطؼشك جٚ .حسز جٌرش٠شجش ٌض١ِمحَ جٌطأؽ
.ٌٝٚ جٌذٜٛ جٌّغطٍٝػٚ  ِقشٝ ف185 س١ك جالضفحل١ي ِؾحوً ضطرٚ وّح ضطٕح،حِّٙٔٛنٚ
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The right of seafarers to go ashore and securing their
identity document
(Requirements for the application of international
)conventions
حق البحارة في زيارة البر وتأمين وثيقة هويته
(متطلبات تطبيق االتفاقيات الدولية)
ػّشِ ٚكّذ جٌذِشدجػ
جالوحد١ّ٠س جٌؼشذ١س ٌٍؼٍٚ َٛجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌٕمً جٌركشٜ
 -1مقدمت
ٛ٠جؾٗ جٌركحسز جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّؾحوً ،ذؼل ٘زٖ جٌّؾحوً ضٛجؾٗ جٌركحس ذّٕ١ح ٠ى ْٛػٍىِ ٝىطٓ جٌغىفٕ١س،
ِّح ٠إد ٞئٌ ٝضمٍ ً١جإلٔطحؼ ٚص٠حدز جألخطحس ٚجٌكٛجدظ ٚجٌّشك.
ف ٟجٌغٕٛجش جأل خ١شز قذغص ضغ١شجش ور١شز ف ٟظشٚف ػًّ جٌركّحسز ػٍِ ٝغط ٜٛجٌؼحٌُ ِغ جسضرحه رٌىه
ذطر١ؼس جٌكحي ِغ جٌططٛس جٌطىٌٕٛٛؾ ٟجٌّغطّش ٚجٌّطغحسع ٚجٌّطحـ ٌٍركحسزِّ ،ح ؾؼً ِؾحوً جٌكحمىش
ِخطٍفس ػٓ ِؾحوً جٌّحم ،ٝفّؾحوً ٚظشٚف جٌؼًّ ألػنحء جٌطحلُ ػٍىِ ٝىطٓ جٌغىفٓ لىذ ضغ١ىشش ِىٓ
ئؾٙحدجش ػنٍ١س ٚذذٔ١س ئٌ ٝئؾٙىحدجش ٔفغى١س ٚػمٍ١ىسٚ ،ألْ ق١ىحز جٌركىحس ػٍى ٝجٌغىفٕ١س ضطىأغش ذىحٌظشٚف
جٌطؾغ١ٍ١س ٚجٌّؼ١ؾس جٌط٠ ٟطؼشك ٌٙح أغٕحء ػٍّٗ فأٗ ٠ىىٌٙ ْٛىح جٌطىأغ١شػٍ ٝوفىحءز ٚئٔطحؾ١ىس جٌركىحس ،وّىح
أٔٙح ضإغش ػٍ ٝقمٛق جٌركحسز ٚسفح٘١ط.ُٙ
ئْ جٌّّٙس جٌشت١غ١س ٌٍّغث ٓ١ٌٛػٓ ضكغ ٓ١أدجء جٌركحسز ،جٌكذ ِٓ أ ٚئصجٌىس جٌؼٛجِىً جٌغىٍر١س جٌطى ٝضٛجؾىٗ
جٌركىىحسز ػٍىى ٝلىىذس جإلِىىىحْٚ ،جٌغىىؼٌ ٝكىىً ٘ىىزٖ جٌّؾىىحوً أِىىش مىىشٚسٌ ٜطكم١ىىك جألغشجإل٠ؿىىحذ ٟػٍىىٝ
فٕحػس جٌٕمً جٌركشٚ ٞعالِس جٌر١ثس جٌركش٠س.
 -2مشاكل البحارة المتعلقة بزيارة البر
٠طؼشك جٌركحسز ئٌ ٝذؼىل جٌّؾىحوً أغٕىحء سقٍىط ُٙجٌركش٠ىس ِػىً جٌكشِىحْ ِىٓ ص٠ىحسز جٌرىشٚ ،ذّىح أْ
جٌكك ف ٟص٠حسز جٌركحسز ٌٍرش ِ٘ ٛىٓ جٌكمىٛق جٌمذّ٠ىس ٚجألفىٍ١س ٌٍركىحسز فٕ١رغى ٟأْ ال ٠الٕىىش ئال ألعىرحخ
لٙش٠ىىس٠ٚ .ؿىىد أْ ال ٠ىىىٕ٘ ْٛىىحن ِىىٓ جٌغىىٍطحش جٌّخطقىىس ِىىٓ ٠نىىغ جٌؼمرىىحش أِ ٚىىٓ ٠الطحٌىىد جٌركىىحس
ذحٌكقٛي ػٍ ٝضأؽ١شز ٌٍغّحـ ٌٍركحس ذض٠حسز جٌرش.
لذ ال ٠طّىٓ جٌركحس ِٓ ص٠حسز جٌرش ذغرد ػحٍِ ٓ١ست١غى ٓ١١جألٚي ٘ىٚ ٛؾىٛد فىؼٛذحش فى ٝئفىذجس ئرْ
ص٠ىحسز ٌٍرىش ِىٓ جٌغىىٍطحش جٌّخطقىس فى ٝدٌٚىىس جٌّٕ١ىحء ٚجٌػىحٔ٘ ٝى" ٛؽىىشه جٌكقىٛي ػٍى ٝضأؽىى١شز " أٞ
ِطحٌرس دٌٚس جٌّٕ١حء ققٛي جٌركحس ػٍ ٝضأؽ١شز ضٍىه جٌذٌٚىس ٌٍغىّحـ ٌٍركىحس ذض٠ىحسز جٌرىش ٚرٌىه ألعىرحخ
ضطؼٍك ذأِٓ جٌّٛجٔة ٚجٌٕمً جٌركش.ٞ
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 1-2صعوبت إصدار إذن زيارة للبر مه السلطاث المخخصت:
فؼٛذس جٌكقٛي ػٍ ٝئرْ ص٠حسز جٌرش ِٓ جٌغىٍطحش جٌّخطقىس فى ٝجٌّىٛجٔة جٌّطفشلىس ِىٓ جٌؼىحٌُ أِىش
ؽحتغ ٠ٚؼذ ِٓ ذ ٓ١جألعرحخ جٌط ٝضإغش ػٍ ٝقىك جٌركىحسز فى ٝجٌكقىٛي ػٍى ٝئؾىحصز ػٍى ٝجٌرىش ،ئْ ٘ىزٖ
جٌّؾىىىٍس ضىىُ ضٛغ١مٙىىح فىى ٝضمش٠ىىش ِشوىىض أذكىىحظ جٌركّ ىىحسز جٌؼىىحٌّ ٟفىى ٟؾحِؼىىس وىىحسد ٠ذىىحٔؿٍطشج ذؼٕىىٛجْ
"خىذِحش سػح٠ىس ٌركىحسز فى ٝجٌّٕ١ىحء " "ٚ "Port based welfare services for seafarersلىذ
أظٙشش ٔطحتؽ جٌطكٍ١الش جٌط ٝأؾش٠ص ذحعطخذجَ ِغكح ػٍ ٝذكحسز ِىٓ أ٘ىُ ػؾىش ٓ٠دٌٚىس ضّىذ جٌقىٕحػس
جٌركش٠ىس ذحٌؼّحٌىس جٌركش٠ىىس ٚجٌطى ٝضنىىّٕص ذكىحسز ِقىىشٚ ،ٓ١٠جٌطى ٝأظٙىىشش فى ٝئقىىذ ٜجٌذسجعىحش جٌطىىٝ
أؾش٠ص ٌّؼشفس ِذ ٜضأغ١ش ػحًِ (ٚؾٛد فؼٛذحش ف ٝئفذجس ئرْ ص٠حسز ٌٍرش ِىٓ جٌغىٍطحش جٌّخطقىس
ػٍ ٝػذَ ضّىٓ جٌركحس ِٓ ص٠حسز جٌرشٚ ،قذدش جٌذسجعس ٔغرطٗ جٌّث٠ٛس ِح ٠محسخ  76%فِ ٝؿٍّٗ ،وّىح
أظٙشش جٌذسجعس أْ جٌركحسز جٌؼحٍِ ٓ١ف ٟسقالش جٌطؿحسز جٌركش٠س جٌمقى١شز فى ٟؾّ١ىغ أٔكىحء أٚسٚذىح لىذ
ؽٙذش جٔخفحمح ٔغر١ح ذٍغ  64%فِ ٝطٛعو ص٠حسز جٌركحسز ٌٍرشٚ .وىحْ ِٕخفنىح ذؾىىً خىحؿ ٌٍركىحسز
جٌط ٝضركش ف ٟأٔكحء جٌٍّّىس جٌّطكذزٚ ،جٌركش جأل٠شٌٕذٚ ٞذكىش جٌؾىّحي ٚجٌىز ٜوىحْ ِؼذٌىٗ جٌؼىحَ .60%
ٚػٍ ٝجٌؼىظ ِٓ رٌه فاْ جٌركىحسز جٌىز٠ ٓ٠ركىش ْٚفى ٟأٔكىحء يعى١حٚ ،ؾٕىٛخ أفش٠م١ىح ٚأِش٠ىىح جٌالض١ٕ١ىس،
ٚجٌؾىشق جألٚعىو ٚؽىرٗ جٌمىىحسز جٌٕٙذ٠ىس لىذ أػشذىىٛج ػىٓ سأ ٞيخىش ِفىحدٖ أْ رٌىىه جٌؼحِىً (فىؼٛذحش فىىٝ
ئفذجس ئرْ ص٠حسز ٌٍرش ِٓ جٌغٍطحش جٌّخطقس وحْ ٌٗ ضأغ١ش ور١ش ف ٟػذَ لذسز جٌركحسز ػٍ ٝجٌكقىٛي
ػٍ ٝئرْ ص٠حسز جٌرش(Kahveci, 2007) .
 2-2صعوبة الحصول على إذن زيارة البر بسبب التأشيرة
ئْ "ؽشه جٌكقٛي ػٍ ٝضأؽ١شز " ضغرد ف ٝػذَ لذسز جٌركحسػٍ ٝص٠حسز جٌرشِٚ ،ىح ٔقىطذَ ذىٗ ٕ٘ىح ِىح
أؽحسش جٌ ٗ١جٌذسجعس فٔ ٝفظ جٌطمش٠ش جٌقىحدس ِىٓ ِشوىض أذكىحظ جٌركّىحسز جٌؼىحٌّ ٟػىٓ أْ ضىأغ١ش (ؽىشه
جٌكقٛي ػٍ ٝضأؽ١شز ػٍ ٝػذَ ضّى ٓ١جٌركحس ِٓ ص٠حسز جٌرشلذ ذٍغص ٔغرطٗ جٌّث٠ٛىس  60%أ ٜأٔىٗ ألىً
ضىىأغ١شج ِىىٓ جٌؼحِىىً جٌغىىحذك (فىىؼٛذحش فىى ٝئفىىذجس ئرْ ص٠ىىحسز ٌٍرىىش ِىىٓ جٌغىىٍطحش جٌّخطقىىس ٚ ،أؽىىحسش
جٌر١حٔحش ذؾىً غ١ش ِرحؽش ئٌ ٝضؾؼد جٌّؾىٍس .فٛؾٛد ضأؽ١شز فحٌكس ٌٍذٚي جٌط ٟعىطركش عىفٕ١ط ُٙئٌٙ١ىح
٘ ٛضمش٠رح ؽشه ِغرك ػٍ ٝجٌركحسز لرىً ئذىشجَ جٌؼمىذ ذى ٓ١جٌركىحس ٚجٌؾىشوسٚ .ػٍى ٝجٌىشغُ ِىٓ رٌىه ضف١ىذ
جٌطمحس٠ش أٔٙح ال ضضجي ضّػً ِؾىٍسِٚ .غ رٌه ،فىاْ جٌّىذ ٜجٌكم١مىٌٍّ ٟؾىىٍس لىذ ضىُ ضٛغ١مىٗ ػٕىذِح أؾش٠ىص
ِمحذالش ِغ جٌركحسز فِ ٟؿطّؼحضٚ ُٙذٍذجٔ ُٙجألفٍ١س ف ٝئؾحصجض ُٙأغٕحء ضٛجؾذُ٘ ذى ٓ١فطىشجش ػمىٛدُ٘،
ٚجٌز ٓ٠ؽذدٚج ػٍٚ ٝؾٛد فؼٛذحش خحفس ف ٟجٌكقىٛي ػٍى ٝضأؽى١شز دخىٛي جٌٛال٠ىحش جٌّطكىذز ٚجٌىزٜ
ِػً ػحتمح ٌ ُٙف ٝجٌكقٛي ػٍ ٝفشفس ػًّ ف ٟجٌركش(Kahveci, 2007) .
ٚخالفىىح الضفحل١ىىس ضغىى١ٙالش جٌّىىشٚس جٌىىذ ٌٝٚجٌركىىشٌ ٞغىىٕس  ،1965ذقىى١غطٙح جٌّؼذٌىىس ٚجٌّؼشٚفىىس ذحعىىُ
 FAL Conventionضطحٌد دٚي ػذ٠ذز ِٓ ،ذٕٙ١ح جٌٛال٠حش جٌّطكىذز ،أفىشجد جٌطىحلُ جألؾحٔىد أْ ٠ىىْٛ
ٌذ ُٙ٠ضأؽ١شز ٌطمذ ُ٠هٍد ص٠حسز جٌرش ف ٟجٌٛال٠حش جٌّطكذز .وّىح أْ جٌركىحسز جٌىزِٕ ٓ٠ؼىٛج ِىٓ ص٠ىحسز جٌرىش
فىىِ ٟىىٛجٔة جٌٛال٠ىىحش جٌّطكىىذز ِٕؼىىٛج ذغىىرد أنهممال ي ٌكونممأش رة ممٌ الأيٌ م ا الكرة م  ،أأ ة كممأا كممش
زٌ الب بسبب عكوهال عوى أ صفة خ صة)Stevenson, 2003) .
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ٚهرمىح ٌطمىحس٠ش جالضكىحد جٌىذٌ ٌٟٚؼّىحي جٌٕمىً ) International Transport Federation (ITFفىاْ
جٌكقٛي ػٍ ٝضأؽ١شز جٌٛال٠حش جٌّطكذز أِش فىؼد ِٚىٍى ذحٌٕغىرس ٌٍركىحس ٠ٚططٍىد جٌىػ١ىش ِىٓ جٌٛلىص
ٚجٌّىحي .ػٍى ٝعىر ً١جٌّػىحي فمىذ روىش ضمش٠ىش فىحدس ػىٓ  ITFذؼٕىٛجْ و١ف١ىس ضىأغ١ش جٌٛمىغ جٌكىحٌ ٟػٍىٝ
جٌركىحسز جالٔذ١ٔٚغىى ٓ١١أْ ئؾىىشجءجش هٍىىد جعىطخشجؼ ضأؽىى١شز جٌٛال٠ىىحش جٌّطكىىذز سعىىّ١ح ضغىىطغشق خّغىىس
أعحذ١غ ف ٝئٔذ١ٔٚغ١حِٚ .غ رٌه فمذ روش جٌطمش٠شأْ أقذ جٌركحسز ضٍمى ٝضأؽى١شضٗ "فمىو" ذؼىذ (عىرؼس ػؾىش
ؽٙشج ِٓ ضحس٠خ ضمذ ُ٠جٌطٍد .أ ٜف ٟجٔطظحس ِح ٠محسخ ػحَ ٔٚقى جٌؼىحَ ذىذٚ ْٚظ١فىس ،لىذ ٠ىى ْٛرٌىه
أِشج فؼرح ذحٌٕغرس ألقذ جٌركحسز جٌز٠ ٓ٠ؼ١ؾ ْٛجػطّحدج ػٍ ٝجٌؼًّ ػٍِ ٝطٓ جٌغفٓITF, 2004).
٠ٚقرف ِٓ جٌٛجمف أْ جٌّغأٌس جألوػش ئغىحسز ٌٍمٍىك ٌ١غىص جٌّغىأٌس جٌّحٌ١ىس ٚجٌٛلىص ذىشغُ أّ٘١طٙىح ٌٚىىٓ
ضأغ١ش رٌه ػٍ ٝقحٌس جٌركحسز جٌٕفغ١س ٚسفح٘١ط.ُٙ
 -3حق البحارة في زيارة البر
جوطغد جٌركحسز جٌؼحٍِ ٓ١ػٍ ٝجٌغفٓ جٌطؿحس٠س قك ص٠ىحسز جٌرىش ذحػطرىحسٖ قمىح أفى١ال ِٕىز ذىذأ جإلٔغىحْ
جٌؼًّ ذحٌركش ٌ --ىٕٗ ٌ١ظ قمح ِطٍمحٚ ،لذ ٔقىص ػٍ١ىٗ جٌطؾىش٠ؼحش جٌذ١ٌٚىسِٚ .ػىً ِؼظىُ قمىٛق جٌفىشد،
فاْ قك جٌركحس ف ٝص٠حسز جٌرش ٠ؿد أْ ٠ىِ ْٛطٛجصْ ِغ ِقحٌف أخشِ ٜػً جٌؿذٚي جٌطؾىغ ٍٟ١جٌضِٕىٟ
ٌٍغفٕ١س ِٚططٍرحش جٌغالِس.
 1-3التشريعات الدولية تحمى حق البحار فى إجازة على البر:
ؽٙذش جٌغٕٛجش جأل ِٓ ٌٝٚجٌمشْ جٌكحٌٔ ٝؾىحهح ِطىىحِال ِىٓ ِٕظّىس جٌؼّىً جٌذ١ٌٚىس ٚجٌّٕظّىس جٌركش٠ىس
جٌذ١ٌٚس ٌٍؼًّ ػٍ ٝج٠ؿحد عرً ٌؿؼً جٌك١حز ف ٟجٌركش أفنً ٚأوػىش أِحٔىح ذحٌٕغىرس ألٌٚثىه جٌىز٠ ٓ٠ؼٍّىْٛ
وأهمُ ٌٍغفٓ ف ٟجٌؼحٌُٚ ،ضؼذدش ئفذجسجضٙح عىٛجء فى ٝجالضفحل١ىحش جٌذ١ٌٚىس أٚدٚس٠حضٙىح رجش جٌؼاللىس ذٙىزج
جٌؾأْ.
ضٕحٌٚص جضفحل١س جٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس ٌطغ١ٙالش جٌّشٚس جٌذ ٌٝٚجٌركش ،1965 ، ٞذق١غطٙح جٌّؼذٌس
 ، FAL Conventionف ٝجٌؿضء جٌػحٌىع 19 -3جٌخىحؿ "ذحٌّض٠ىذ ِىٓ ضىذجذ١ش جٌطغىٌ ً١ٙألؾحٔىد جٌىزٓ٠
ٕ٠طّ ْٛألهمُ جٌغفٓ جٌط ٟضؼًّ ف ٟسقالش د١ٌٚس – ئؾحصز ػٍ ٝجٌرش".
" ٠ؿد جٌغّحـ أل فشجد جٌطحلُ جألؾحٔىد ذض٠ىحسز جٌرىش ِىٓ لرىً جٌغىٍطحش جٌؼحِىس أغٕىحء ضٛجؾىذ جٌغىفٕ١س جٌطىٝ
ٚفٍٛج ػٍٙ١ىح فى ٟجٌّٕ١ىحء ،ؽىش٠طس أْ ضىى ْٛجإلؾىشجءجش ػٕىذ ٚفىٛي جٌغىفٕ١س لىذ جعىطٛف١ص ٚجٌغىٍطحش
جٌؼحِىىس ٌىى١ظ ٌىىذٙ٠ح عىىرد ٌىىشفل ئرْ ص٠ىىحسز جٌرىىش ألعىىرحخ جٌقىىكس جٌؼحِىىس أٚجٌغىىالِس جٌؼحِىىس أ ٚجٌٕظىىحَ
جٌؼحَ ".
وّح أْ ٘زج جٌٕـ لذ ؾحء ف ٝجٌفمشز  ِٓ11جٌذ٠رحؾىس فى ٝجٌّذٔٚىس جٌذ١ٌٚىس ألِىٓ جٌغىفٓ ٚجٌّىٛجٔةٚ ،جٌطىٟ
لحِص جٌٛال٠حش جٌّطكىذز ذحٌطقىذ٠ك ػٍٙ١ىح ،وّىح ٔقىص ػٍى ٝأٔىٗ "ٕ٠رغى ٟػٍى ٝجٌكىِٛىحش جٌّٛلؼىس (ػٕىذ
جٌّٛجفمس ػٍ ٝخطىو أِىٓ جٌغىفٕ١س ِٚشجفىك جٌّٕ١ىحء ئدسجن قم١مىس أْ ذكىحسز جٌغىفٕ١س ضؼى١ؼ ٚضؼّىً ػٍىٝ
جٌغفٕ١س ٚذكحؾس إلرْ ص٠حسز جٌرش ،ذّح ف ٟرٌه جٌشػح٠س جٌطر١س ".
وّح ؾىحء فى ٝلىشجس ٌؿٕىس جٌغىالِس جٌركش٠ىس  MSC/Circ.1112ذطىحس٠خ ١ٔٛ٠ 7ى ،2004 ٛأْ جٌّٕظّىس
جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس لذ ٔرٙص جٌكىِٛحش جٌّٛلؼس ذّغىإ١ٌٚحضٙح فى ٟضٕف١ىز ِذٔٚىس أِىٓ جٌغىفٓ ٚجٌّىٛجٔة ٌطىٛف١ش
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قّح٠س خحفس ٌٍركحسز ٚػٍ ٝأّ٘١س ص٠حسز جٌرش ذحٌٕغرس ٌٍركحسزٚ .ضغطٕذ جٌٕقحتف جٌٛجسدز ف ٟجٌمىشجس ػٍىٝ
ِرحدب ِٕٙح أْ جٌركىحسز ٌىذٚ ُٙ٠جؾرىحش أِىٓ أعحعى١س ذّٛؾىد ِذٔٚىس أِىٓ جٌغىفٓ ٚجٌّىٛجٔة ٕ٠ٚ ،رغى ٟأْ
٠الٕظش ئٌ ُٙ١ذٛفف ُٙؽشوحء ف ٟجٌٕظحَ جألِٕ ٟجٌؿذ٠ذ ذذال ِٓ جػطرحسُ٘ ضٙذ٠ذجش ٌألِٓ.
ٚذحٌّػىً فىاْ جضفحل١ىس ِٕظّىس جٌؼّىً جٌذ١ٌٚىس (سلىُ ٌ 185غىٕس ( 2003جٌّؼذٌىس ٚجٌخحفىس ذٛغىحتك ٘٠ٛىىس
جٌركحسز ضإوذ قم ُٙف ٟص٠حسز جٌرش وّح ؾحء فٙ١ح ذحٌٕـ:
" أْ جٌركىىحسز ٠ؼٍّىى٠ٚ ْٛؼ١ؾىى ْٛػٍىىِ ٝىىطٓ جٌغىىفٓ جٌّؾىىحسوس فىى ٟجٌطؿىىحسز جٌذ١ٌٚىىس ٚأْ جٌكقىىٛي ػٍىىٝ
ضغ١ٙالش ػٍ ٝجٌرش ٚص٠حسز جٌرش ضؾىىً ػٕحفىش ق٠ٛ١ىس ٌٍشفح٘١ىس جٌؼحِىس ٌٍركىحسزٌٚ ،طكم١ىك عىالِس أورىش
ٌٍٕمً جٌركش." ٜ
وّح ضطحٌد جالضفحل١س أ٠نح ،فى ٟجٌفمىشز جٌخحِغىس ِىٓ جٌّىحدز جٌغحدعىس ،عىٍطحش جٌّىٛجٔة ذحٌغىّحـ ٌٍركىحسز
ذحٌكقىىٛي ػٍىى ٝئرْ ص٠ىىحسز جٌرىىش ئال ئرج وىىحْ ٕ٘ىىحن عىىرد ٌىىشفل ص٠ىىحسز جٌرىىش ذغىىرد "جٌقىىكس جٌؼحِىىس
أٚجٌغالِس جٌؼحِس أ ٚجٌٕظحَ جٌؼحَ أ ٚجألِٓ جٌٛهٕ".ٟ
وّح أْ ِٕظّس جٌؼًّ جٌذ١ٌٚس ف ٟػٍّ١س ضٛق١ىذ٘ح ٌؿّىغ ِؼىح١٠ش جٌؼّىً جٌركىش ٞفى ٟجضفحل١ىس ٚجقىذز ؽىحٍِس
 ٝ٘ٚجضفحل١س جٌؼًّ جٌركش ٞجٌّٛقذ ٌغٕس  2006ضإوذ أ٠نح قك جٌركحسز ف ٟص٠حسز جٌرش.
 2-3الخشريعاث الدوليت حمىع الدول أن حطالب البحارة بخأشيراث للحصول علي إذن زيارة البر:
جالضفحل١حش جٌذ١ٌٚىس ضمىٕٓ  -أ٠نىح – قىك جٌركىحسز فى ٝص٠ىحسز جٌرىش ٚجٌىز ٜجوطغىرٗ ِىٓ خىالي جٌّّحسعىحش
جٌؼشف١س جٌركش٠س جٌذ١ٌٚىس ،فىال ٕ٠رغىٌ ٟطىٛجلُ جٌغىفٓ أْ ضالطحٌىد ذحٌكقىٛي ػٍى ٝضأؽى١شز قطى٠ ٝطغىٌٕٙ ٝىح
جٌكقىىٛي ػٍىى ٝئرْ ص٠ىىحسز جٌرىىشٚ .جالضفحل١ىىس جٌذ١ٌٚىىس ٌطغىى١ٙالش جٌّىىشٚس جٌىىذ ٌٝٚجٌركىىش ٞضّٕىىغ جٌىىذٚي
جألػنحء ِٓ أْ ضطحٌد جٌركحسز ذحٌكقٛي ػٍ ٝضأؽ١شز العطخشجؼ ئرْ ص٠ىحسز جٌرىش ،ق١ىع أْ جٌّؼ١ىحس
 1-19 -3فىى ٝجالضفحل١ىىس ٠ىىٕـ ػٍىى ٝأٔىىٗ "ال ٕ٠رغىى ٟألفىىشجد جٌطىىحلُ أْ ٠الطىىحٌرٛج ذكّىىً ضأؽىى١شز ٌغىىشك
جٌكقٛي ػٍ ٝئرْ ٌض٠حسز جٌرش".
ٚئمحفس ئٌ ٝضأو١ذ قك جٌركحسز ف ٟص٠حسز جٌرش ،فاْ جضفحل١س ِٕظّس جٌؼًّ جٌذ١ٌٚس ٚغ١مس ٘٠ٛس جٌركحسز سلىُ
( ،(185ضكىىذد ذقىىشجقس ٚذؾىىىً ٚجمىىف فىى ٟجٌّىىحدز  6أٔىٗ ال٠الطٍىىد ِىىٓ جٌركىىحسز ضأؽىى١شز دخىىٛي ٌمنىىحء
ئؾحصز ػٍ ٝجٌرش .وّح ضطحٌد ذحٌّض٠ذ ِٓ دٌٚىس جٌّٕ١ىحء ٘ٚى ٛجٌغىّحـ ذض٠ىحسز جٌرىش ٌٍركىحسز جٌىز٠ ٓ٠كٍّىْٛ
ٚغحتك ٘٠ٛس ذكحسز فحٌكسٚ ،ضؼًّ جالضفحل١س ػٍ ٝضؼض٠ضجألِٓ جٌركش ِٓ ٞخالي ٚمغ جٌّؼىح١٠ش جٌذ١ٌٚىس
ٌٛغحتك ضكذ٠ذ جٌ٠ٛٙس ٌٍركحس (ذطحلس ٘٠ٛس جٌركحسز جٌط ٟضىٛفش جالػطّحد٠ىس ٚجٌطكمىك جٌفؼىحي ذؾىىً ئ٠ؿىحذٟ
٠ٛ٘ٚس ِمرٌٛىس د١ٌٚىح .ذحإلمىحفس ئٌى ٝضمٕى ٓ١قمىٛق جٌركىحسز ٌض٠ىحسز جٌرىش ٚضطحٌىد جٌىذٚي جألػنىحء ذمرىٛي
ذطحلىىس ٘٠ٛىىس جٌركىىحسز ذىىذال ِىىٓ ضأؽىى١شجش جٌىىذخٛي ألغىشجك ص٠ىىحسز جٌرىىش٠ٚ .ؿىىد ػٍىى ٝجٌىىذٚي جألػنىىحء
جٌكفحظ ػٍى ٝلٛجػىذ جٌر١حٔىحش جإلٌىطش١ٔٚىس ٌٙىزٖ جٌىذٚي جٌطىّ٠ ٟىىٓ جٌٛفىٛي ئٌٙ١ىح ِىٓ لرىً جٌغىٍطحش ِىٓ
ؾّ١غ جٌذٚي جألػنحء ٌّٕظّس جٌؼًّ جٌذ١ٌٚسٚ ،لىذ دػىص جالضفحل١ىس جٌىذٚي العىطخذجَ أقىذظ جٌطىٌٕٛٛؾ١ىح،
ٌٍطكمك ِٓ ٘٠ٛس جٌركحسز جٌط ٟلذ ٚغمطٙح ذٍذجٔ٘ٚ .ُٙزٖ جٌٛغحتك عطشجؾغ وً خّظ عىٕٛجشٚ .جٌطى ٝعىٛف
ضم َٛذحٌمنحء ػٍ ٝجٌكحؾس ٌٍكقٛي ػٍ ٝجٌطأؽ١شجش ٌض٠حسز جٌرىشِ ،ىٓ ق١ىع أّ٘١ىس جالضفحل١ىس سلىُ 185
ٚأ٘ذجف جالضفحل١س ١٘ٚىً جالضفحل١س ِٚنّ ْٛجالضفحل١س.

-6-

 -4وثائق هوية البحارة فى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 185
ِٕظّس جٌؼًّ جٌذ١ٌٚس ِٕ٘ ٝظّس ِطخققس ٌألُِ جٌّطكذز رجش ٘١ىً غالغى٠ ٟنىُ وىال ِىٓ جٌكىِٛىحش،
ٚأفكحخ جٌؼًّٚ ،جٌؼّحي ِٕٚز ئٔؾحؤ٘ح ػحَ  ،1919ئػطّذش جٌّٕظّس ِؼح١٠ش جٌؼًّ جٌذ١ٌٚسِٕٙ ،ح ِىح
٘ ٛئٌضجِ ٟوحالضفحل١حشِ ،ػً جضفحل١س سلُ ِٕٙٚ ، 185ح ِح ٘ ٛضٛف١حش غ١ش ٍِضِس.
 1 -4األساس المنطقي التفاقية 185
ذؼذ أقذجظ  11عرطّرش  2001جٌطِ ٝشش ذٙح جٌٛال٠حش جٌّطكىذز جألِش٠ى١ىس ،وىحْ ٕ٘ىحن لٍىك ؽىذ٠ذ ذؾىأْ
أِٓ جٌّٛجٔة ٚجٌٕمً جٌركش ٞذّح ف ٟرٌه ٘٠ٛس جألفشجد ػٍِ ٝطٓ جٌغفٓٔٚ ،ط١ؿس ٌاللطشجـ جٌز ٞضمذِص ذٗ
جٌٛال٠ىحش جٌّطكىذز فى ٟجٌّٕظّىس جٌركش٠ىس جٌذ١ٌٚىسٚ .مىؼص ِٕظّىس جٌؼّىً جٌذ١ٌٚىس ضؼىذٌ ً٠الضفحل١ىس سلىُ
)ٌ (108ؼحَ  1958جٌخحفس ذٛغحتك جٌ٠ٛٙس جٌٛهٕ١س ٌٍركحسز ،ػٍى ٝؾىذٚي أػّىحي ِىإضّش جٌؼّىً جٌىذٌٟٚ
ٚرٌىىه فىىِ ٝىىحسط ػىىحَ ٚ ، 2002رٌىىه جعىىطؿحذس ٌطٍىىد ِىىٓ جٌّٕظّىىس جٌركش٠ىىس جٌذ١ٌٚىىس ( IMOالضخىىحر
ئؾشجءجش عش٠ؼس ذزٌه.
ٚلىىذ جػطّىىذ ِىىإضّش جٌؼّىىً جٌىىذ ٌٟٚفىى١ٔٛ٠ ٟىى ٛػىىحَ  ،2003جضفحل١ىىس ٚغىىحتك ٘٠ٛىىس جٌركىىحسز ،سلىىُ (185
جٌّؼذٌىىس ٚجٌطىى ٝضىّىىً ضؼىىذ٠الش ِؼح٘ىىذز عىىالِس جألسٚجـ )ٌ SOLASؼىىحَ  ،2002ال عىىّ١ح فّ١ىىح ٠طؼٍىىك
ذحٌطذجذ١ش جٌخحفس جٌشجِ١س ئٌ ٝضؼض٠ض أِٓ جٌغفٓ ِٚشجفك جٌّٛجٔة .
 2 – 4أهمية االتفاقية رقم 185
ضذي جٌّإؽشجش جإلققحت١س ػٍ ٝأْ ِ 90%ىٓ جٌطؿىحسز جٌؼحٌّ١ىس ضٕمىً ػىٓ هش٠ىك جٌركىشٚ ،ذٕىحء ػٍ١ىٗ
فاْ ئرْ ص٠حسز جٌرش ذحٌٕغرس ٌٍركحسز ٌ١غص ضشفح ذً مشٚسز ٌٍكفىحظ ػٍى ٝفىكس ٔفغى١س ؾ١ىذز ٌٍطىحلُ .أٜ
أٔٗ أِش قٚ ٞٛ١ر ٚأّ٘١س ذحٌغس ٌشفح٘١س جٌركحس ٚسػح٠طٗ جالؾطّحػ١س.
ضأخز جالضفحل١س ذؼ ٓ١جالػطرحس جٌرؼذ جإلٔغحٔ ٟفّ١ح ٠خـ جألِٓ .فحألؾٙضز جألِٕ١س عٛف ضى ْٛغ١ش وحف١س
ذذ ْٚجألخز ف ٟجالػطرحس أٌٚثه جٌىز٠ ٓ٠ؼٍّى ْٛػٍىِ ٝىطٓ جٌغىفٓ ٚفى ٟجٌّىٛجٔةٚ ،ذىزٌه فىاْ ضىأِ٠ٛ٘ ٓ١ىس
ٌٍركحسز ذك١ع ضى ْٛأدجز ٌّٕف جٌركحس ئرْ ص٠حسز جٌرش أِش ِف١ذ ٌٍركحسز ٚذحٌطحٌِ ٟف١ذ ٌٍطؿحسز جٌذ١ٌٚس.
 3 -4أهداف االتفاقية
ضكغ ٓ١جألِٓ جٌّشضرو ذطكذ٠ذ جٌ٠ٛٙس ٌٍركحسز ػٓ هش٠ك ضؼض٠ض ٚضم٠ٛس وال ِٓ:
 السك ا األكنٌة الك ٌة لأث ئق هأٌة البة .
جة ايعرك عوى أث ئق هأٌة البة فً رة ٌ ة كوه بأصفه البة الذي

أص ا له أذلك ب سرخ اال الخص ئص البٌألأجٌة كثل (بصكة اإلصبع).
ٌٚطّىىىِ ٓ١ىىٕف جٌطغىى١ٙالش ٌٍركىىحسز فّ١ىىح ٠طؼٍىىك ذحٌكقىىٛي ػٍىى ٝئرْ ص٠ىىحسز جٌرىىش ٚجٌمىىذسز ػٍىى ٝػّىىً
جٌطكشوحش جٌّ١ٕٙسٚ ،وزٌه ٌطغ ً١ٙجٌطؿحسز جٌذ١ٌٚس.
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أ ٜأْ ٘ىىزٖ جالضفحل١ىىس جٌؿذ٠ىىذزٚ ،جٌطىى ٝضغطىىِ ٝؼىىح١٠ش جٌغىىّحـ ٌٍركىىحس ذض٠ىىحسز جٌرىىش ضٙىىذف ئٌىى ٝجٌّغىىحػذز
ٌطّى ٓ١جٌركحسز ِىٓ ص٠ىحسز جٌرىش فى ٟجٌّىٛجٔة جألؾٕر١ىس ب إلضم فة للمى ريةٌمة كأضمأع ا أخىشِ ٜطؼٍمىس
ذٛغحتك ٘٠ٛس جٌركحسزSeafarer Int.Union,2010).
 4 -4هيكل االتفاقية
ٌرنأش هٌنل ايرف قٌة كش  18ك كنه  9كأا ائكة أغ لب ك ررن كثٌالره فى ارف قٌ ا
كنظكة العكل ال ألٌة األخ ى ،أثالثة كالةق رةرأي عوى :
 نكأذج خ ص بأثٌقة هأٌة البة  ،أى نوه أكةرأاه . ق ع البٌ ن ا اإللنر أنٌة. الة األ نى كش اي ر اة ا أالكك س ا الكأصى به ب ةش لص ا أث ئق هأٌةالبة
نك ٌةرأى ٘١ىً جالضفحل١س عوى خةأاا كبسةة إلج اء رع ٌل عوى ايرف قٌة.
 5 -4مضمون االتفاقية
أث ئق هأٌة البة ٌكنش لص ا ه فقة كش ال ألة الرى ٌةكل البة
اإلق كة ال ائكة لوبة .
نك أش أث ئق هأٌة البة
ايرف قٌة ن يرى:

ٌجب أش رةرأي عوى عن ص كة

جنسٌره أأ ال ألة ذاا

ررفق كع الكوةق األأل كش

أأي – سوةة ايص ا
ث نٌ – قال (أ ق ال)ه رف السوةة أب ٌ ه اإللنر أنى أكأقعه عوى ال بنة.
ث لث – ر ٌخ أكن ش اإلص ا ،
ابع – الخرال أأ الة بع ال سكى لسوةة اإلص ا .
نك رضكنا ايرف قٌة البٌ ن ا الخ صة ب لبة الأاجب لظه ه فى أثٌقة هأٌة البة كثل
قكٌة أأ أصوٌة لوبة  ،اسال أجنس أجنسٌة البة  ،ر ٌخ أكن ش الكٌال  ،الرأقٌع أأى
صأ
سك ا جس ٌة خ صة لوبة ق رس ع فى رة ٌ هأٌرة ،نك رضكنا نأع أأ اسال أ قال أر ٌخ
انره ء الأثٌقة ،أنذلك قال الهأٌة ال خصٌة أبصكة الخص ئص البٌألأجٌة اسرن ا للى بصكة
أص بع كةبأعة نة ق ال فى ف ررة بق كع كعٌ ٌرال أضعه ،أنذلك كنةقة كق أء آلٌ أفق
لكأاصف ا كنظكة الةٌ اش الك نى ال ألى فى الأثٌقة قال 9303
لذا فأث ئق هأٌة البة رربع كع ٌٌ أثٌقة  9303لكنظكة الةٌ اش الك نً ال ألً (ICAO
) Document 9303 standardsلرسهٌل هأٌة كأة ألٌ  ،أٌجب أش رنأش أث ئق هأٌة
قكٌة أأ أصوٌة أبصكة الخص ئص البٌألأجٌة اسرن ا
البة كق أء آلٌ أرةرأي عوى صأ
للى بصكة أص بع ،نك أش الخص ئص البٌألأجٌة رعرك عوى أس س كع ٌٌ الكنظكة ال ألٌة
لورأةٌ القٌ سى .ISO code
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 1 - 5 -4تحسين االعتمادية
هن ك ة لرأفٌ ق ع بٌ ن ا للنر أنٌة أةنٌة ،نك أش الكعوأك ا الرى ٌجب اش ٌةأٌه نل
سجل فى ق ع البٌ ن ا أا أكة فً الكوةق الث نً كش ايرف قٌة أهى:
الجزء األأل
 سوةة ايص ا الكذنأ -ايسال الن كل لوبة

عوى أثٌقة الهأٌة.

نك هأ كنرأب عوى أثٌقة الهأٌة.

 ال قال الأةٌ لأثٌقة الهأٌة. ر ٌخ انره ء صالةٌة أثٌقة الهأٌة أأ ر ٌخ أقف العكل به أأ سةبه .الجزء الث نى
 بصكة الخص ئص البٌألأجٌة الأا -صأ

فى أثٌقة الهأٌة.

فأرأغ افٌة.

 -رف صٌل جكٌع الرةقٌق ا الرى أج ٌا ب ةش أثٌقة هأٌة البة

.

أرأفٌ ك نز ارص ل أأ سبل الأصأل اإللنر أنٌة عوى ك ى  24س عة أسبعة أٌ ال فى
األسبأع؛ أرف صٌل عش ك نز ايرص ل ر سل لكنظكة العكل ال ألٌة أرنأش كر ةة لو أل
األعض ء.
ٌجب عوى ال أل األعض ء لج اء ك اقبة الجأ ألج اءاا الرقٌٌال ال أ ي الكة بقة لوة األ نى
اإللزاكً لو أة أالكرةوب ا الكرعوقة ب ةش العكوٌ ا أاإلج اءاا أالكك س ا الخ صة
بإص ا أث ئق هأٌة البة .
نك ٌجب ايلرزاال بكرةوب ا أكش الأثٌقة (نسجل ك ي) ،أالبنٌة الرةرٌة األس سٌة لإلص ا
أالرةقق ،أذلك لألغ اض اآلرٌة :
 لورةقق كش أش أث ئق هأٌة البة رص فقة لبة ةقٌقٌٌش. إلك ا ال أل األعض ء األخ ٌش بأس ئل الرةقق كش صالةٌة أصةة أث ئقهأٌة البة .
 لورةن كش ضك ش أش األنظكة الأةنٌة ٌرال ص ه أك اقبره عوى النةأالصةٌح.
عوى األقل نل خكس سنأاا،
رج ى ال أل األعض ء رقٌٌك كسرقال لنظ كه ك
أر سل نسخ كش الرقٌٌال لكنظكة العكل ال ألٌة لرأفٌ روك الرق ٌ لو أل األعض ء اآلخ ٌش.
أرقأال كنظكة العكل ال ألٌة برقٌٌال الرق ٌ أاعرك ق ئكة ب ل أل األعض ء الرى ق كا ب يكرث ل
لوة األ نى كش كرةوب ا ايرف قٌة  ،أفى ة لة الخالف ةأل روك الق ئكة ،هن ك لج اءاا رفصٌوٌة
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الخ صة بةى ألة عضأ

رأضع لرسأٌة الخالف ا ،نك أش ايعر اف بأث ئق هأٌة البة
ٌرأقف عوى ك ى رةبٌق روك ال ألة العضأ لكرةوب ا ايرف قٌة.
ٌجب ايعر اف بنل بة ٌةكل أثٌقة هأٌة بة س ٌة (ن لٌل أاضح كش أأل أهوة) ،نك أش
ال نوٌ ا أالرةقٌق ا كش هأٌة البة أكع ٌٌ لج اءاا عبأ الة أ ي زال ٌسكح به (.الك
 ،6الفق  ،)2أر كل الرسهٌالا الرى ركنح لوبة رسهٌل زٌ البة لوب  ،أك أ هال
الع ب  ،أانرق لهال ،أالعأ للى الأةش.
 2 - 5 -4منح البحارة إذن زيارة البر
كةوأب رق ٌال ل ع لوسوة ا الكخرصة قبل أقا كعقأل كش أصأل البة ة كل الأثٌقة
أٌ كل اإل ع رف صٌل ن كوة ب ةش البة نك هأكة فً الكوةق الث نً ،نك ٌنبيً كنح لذش
خأل ) ،(VISAنك رسكح ايرف قٌة ألى ألة
زٌ الب أش ةوب الةصأل عوى رة ٌ
لٌسا فى أضع ٌسكح له برنفٌذ ذلك أش رقضى قأانٌنه ألأائةه أأ كك سره بر رٌب ا كع لة
فى جأه ه لإلعف ء كش الرة ٌ
 6 -4تفعيل وثائق هوية البحارة
عكوا كنظكة العكل ال ألٌة كع كنظكة الةٌ اش الك نً ال ألً  ICAOأالكنظكة ال ألٌة
لورأةٌ القٌ سى (األٌزأ)  ISO codeلأضع كع ٌٌ ل عال الجأانب الرقنٌة لأث ئق هأٌة
البة  .نك أج ا كنظكة العكل ال ألٌة اخرب اا هأٌة رننألأجٌة لبعض الكنرج ا لضك ش
رأافقٌة ع لكٌة ةقٌقٌة أايكرث ل لالرف قٌة قال ) (185أالأث ئق الفنٌة ذاا الصوة ،أةبق لكنظكة
العكل ال ألٌة فق رال الكأافقة عوى اثن ع كش اإلص ا اا.
لنه ألك ةٌأى لرفعٌل أث ئق هأٌة البة عكل كخةة لنق ة ك نزٌة أةنٌة أجعوه كر ةة 24
س عة أسبعة أٌ ال فى األسبأع لو عوى ةوب ا الرةقق كش خصٌة البة  ،أنذلك رسكٌة
ك نز ارص ل ائال لورنسٌق كع رأفٌ سبل ايرص ل ايلنر أنٌة لو عوى اسرفس اا السوة ا
الكخرصة األخ ى ةأل هذه الكعوأك ا.
 -5التصديق على االتفاقيات الجديدة
رعرق النق ب ا البة ٌة أش كثل هذه الأثٌقة الكرق كة رننألأجٌ كش ةنه أش ٌأف الكزٌ كش األكش
لوكأانئ فً الأقا الذي ٌسكح فٌه لبة السفش ب لنزأل كش السفش أزٌ الب عن ك ر سأا
سفنهال فى الكأانئ .أكع ذلك( ،أعوى ال غال كش نأنه كص ايقر اح) ،فإش الأيٌ ا الكرة -
 أنذلك كص  --هً كش بٌش ال أل الرً لال رص ق عوى ارف قٌة كنظكة العكل ال ألٌة .185عوى ج نب آخ كش كع ٌٌ العكل فى كنظكة العكل ال ألٌة فإش ارف قٌة العكل البة ي الكأة
 ،)MLC( 2006أالرى ررضكش أ ٌ ء كش بٌنه عق العكل بٌش ك لك السفٌنة أالبة لضك ش
ظ أف العكل أالكعٌ ة عوى كرش السفش  ،أ فع األجأ ال ه ٌة ب نل ن كل ،أأضع ة ا
لس ع ا العكل خالل فر  24س عة فى ك سبعة أٌ ال ،نذلك ال ع ٌة الةبٌة أغٌ ه كش
ايهرك ك ا.
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أق صككا ايرف قٌة لص لح العك ل أأصة ب السفش أهى رةكً ال أل البة ٌة كش انره ن ا
ال أل الرً رسكح بةس لٌب ال ةش أش الكسرأى ) ، (substandard shippingنك رةكى
ةق البة فى زٌ الب بك ٌرفق كع صةرهال أ ف هٌرهال أكع الكرةوب ا العكوٌة لأظ ئفهال.
لش ارف قٌة العكل البة ي الكأة  )MLC( 2006كثل ارف قٌة كنظكة العكل ال ألٌة قال ،185
ر عال كش قبل ايرة ال ألً لونقل  ITFأالنق ب ا البة ٌة فى الع لال.
أأٌض ً كثل ارف قٌة كنظكة العكل ال ألٌة قال  ،185فإش ارف قٌة العكل البة ي الكأة 2006
( )MLCلال رص ق عوٌه الع ٌ كش ال أل ،بك فً ذلك الأيٌ ا الكرة أكص .
رعرق النق ب ا البة ٌة أش نالً كش ه رٌش ايرف قٌرٌش الص رٌش عش كنظكة العكل ال ألٌة رسرةق
فً القٌ ال بذلك
ال عال أالرص ٌق عوٌه  .أٌجب عوى ال أل أنذلك كص أش رةخذ زك ال الكب
كش أجل أش ٌنأش البة فً جكٌع أنة ء الع لال أنث أكن أفى ظ أف عكل أفضل.
 -6تحفيز التصديق على اتفاقية  185فى مصر
ذاٌمحء جٌنٛء ػٍ ٝجؾطّحع ِشجؾؼس جضفحل١س ٚغحتك ٘٠ٛس جٌركحسز "ٚ 2003 "SIDجٌز ٜػمذ
ذكنٛس ِّػٍِ ِٓ ٓ١قش ف ٝجٌفطشز ِٓ  2010/ 9/ 24 -23ذّمش ِٕظّس جٌؼًّ جٌذ١ٌٚس ذؿٕ، ١
فمذ ٚسد ذىٍّس ِقش ٌذ ٜجؾطّحع ِشجؾؼس جضفحل١س ٚغحتك ٘٠ٛس جٌركحسز أّ٘١س ضٛف١ش جٌذػُ جٌفٕٟ
(جألؾٙضز  -جٌرشجِؽ  -جٌرٕ١س جألعحع١س  -جٌطذس٠د  -أؾٙضز جالضقحي ذحإلمحفس ئٌ ٝجٌذػُ جٌّحدٞ
جٌالصَ إلؾشجء ضطر١ك ذٕٛد ٘زٖ جالضفحل١س ٌٍذٚي جٌٕحِ١س ٚجٌط ٝوحٔص وٍّطٙح وحٌطحٌ:ٝ
"لذ ضطؼشك ذؼل جٌّٛجٔة جٌركش٠س ٚجٌغفٓ ئٌ ٝجٌطٙذ٠ذ ٚذحٌطحٌ٠ ٟإغش عٍرح ػٍ ٝجٌطؿحسز جٌذ١ٌٚس
جٌّٕمٌٛس ذكشجٚ ،جٔطاللح ِٓ ص٠حدز جألِٓ ٚجٌغالِس ألهمُ جٌغفٓ ٚقفحظح ػٍ ٝجٌّقحٌف جٌٛهٕ١س.
ذحإلمحفس ئٌ ٝجِطالن ِقش جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّٛجٔة جٌركش٠س جٌّطٍس ػٍ ٝجٌركش ٓ٠جٌّطٛعو ٚجالقّش
ضؼطرش ِقش ئقذ ٜجٌذٚي جٌٕحِ١س جٌط ٟضكطحؼ ئٌ ٝجٌذػُ جٌفٌٕ ٟطٕف١ز جضفحل١س ٘٠ٛس جٌركحسٖ ٚجٌّطّػً
ف ٟجإلِذجد ذحألؾٙضز ٚجٌّؼذجش جٌطىٌٕٛٛؾ١س ٚجٌرٕ١س جألعحع١س ٚجٌرشجِؽ جٌخحفس ذطٕف١ز ذٕٛد
جالضفحل١س ذحإلمحفس ئٌ ٝجٌذػُ جٌّحدٚ ٞجٌطذس٠د ػٍ ٝضٍه جألؾٙضز ٚجٌّؼذجشٌ ،زٌه ضكطحؼ ِقش
ئٌ ٝجٌذػُ جٌفٕ ٟإللحِس ضٍه جٌّٕظِٛس رجش جٌطمذَ جٌطىٌٕٛٛؾ".ٟ
وّح لحِص جٌذٚي جالفش٠م١س (ؾٕٛخ جفش٠م١ح١ٔ -ؿ١ش٠حٔ -حِ١ر١ح فٔ ٝفظ جالؾطّحع ذّطحٌرس جٌّذ٠ش
جٌؼحَ ٌّىطد جٌؼًّ ذٕفظ هٍد ِقشٚ ،لذ لحِص جٌذٚي جالٚسذ١س ذحٌّطحٌرس ذأّ٘١س ضمذ ُ٠جٌؿٛجص
جٌركشِ ٞغ ٘٠ٛس جٌركحسز.
وّح هحٌرص ذؼل جٌذٚي ذامحفس جٌطٛل١غ جٌشلّ ٟجٌـ ٚ Barcodeألش ِذ٠ش ِىطد جٌؼًّ جٌذٌٟٚ
ذأٔٗ ػٍ ٝجٌشغُ ِٓ ص٠حدز جٌطىٍفس ٌٍرٕ١س جألعحع١س ٌٚىٕٗ ِٓ جٌنشٚس ٞئمحفطٗ.
ٚلذ ٔ ٖٛجالؾطّحع ػٍ ٝأْ ضؼًّ وً دٌٚس ػن ٛذطغّ١س ػنّ٠ ٛػً ِشوض جضقحي دجتُ ذ ٓ١جٌذٚي
جالػنحء ٌكً ِؾحوً ذؼل جٌغٍطحش جٌط ٟضركع ػٓ ضكمك لحٔ ٟٔٛػٓ فكس ٚفالق١س ٘٠ٛس
ذكحسز غ١ش ِؼشٚفٗ ٚجٌطأوذ ِٓ فكس ٘٠ٛس جٌركحسز ف ٟأ ٞدٌٚس أخش ٜػن ٛف ٟجالضفحل١س.
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وّح جلطشقص ذؼل جٌذٚي ئدخحي غالغس ضؼذ٠الش ػٍ ٝلحػذز جٌر١حٔحش جإلٌىطش١ٔٚس جٌٛجسدز ف ٟجٌّحدز
جٌشجذؼس ِٓ جالضفحل١س ٚجٌّٕقٛؿ ػٍٙ١ح ف ٟجٌٍّكك جٌػحٔ ِٓ ٟجالضفحل١س : ٟ٘ٚ
أ -ئمحفس جٌر١حٔحش جٌط ٟضٛمف أْ جٌطحس٠خ جٌّٛؾٛد ف ٟلحػذز جٌر١حٔحش ِقكف أ ٚغ١ش
ِقكف أِ ٚؼٍك.
خ -أْ ضى ْٛذقّس جإلفرغ ئٌضجِٚ ٟأْ ضىفً جٌذٚي جالػنحء ػذَ جعطخذجَ جٌر١حٔحش جٌّخضٔس
ف ٟلحػذز جٌر١حٔحش جإلٌىطش١ٔٚس ئال ٌغشك جٌطكمك ِٓ ٘٠ٛس جٌركحسز فمو.
ؾـ ٛ٠ -ؾذ ئؾّحع ِٓ ؾّ١غ جٌذٚي جألػنحء أْ ٠طُ جٌطكمك ِٓ جٌؿٛجص جٌركش ٞئٌىطش١ٔٚح ف ٟقحٌس
ٚؾٛد ِؾىٍس ف ٟذقّس ٘٠ٛس جٌركحسز ٠ٚطُ جعطخشجؼ ئرْ ص٠حسز ٌٍ Shore Leaveركحس جٌّقذلس
دٌٚطٗ ػٍ ٝجالضفحل١س.
 -7مشاكل حطبيق احفاقيت  185في مصر وعلي المسخوى الدولي:
ٚلذ أظٙش جؾطّحع ِشجؾؼس جضفحل١س ٚغحتك ٘٠ٛس جٌركحسز ذؼل جٌّؾحوً ف ٝضطر١ك جضفحل١س سلُ
( (185فِ ٝقش ٚػٍ ٝجٌّغط ٜٛجٌذٚ ٌٟٚجٌط ٝضطٍخـ فّ١ح :ٍٝ٠
أ -قحؾس ِقش ٚجٌذٚي جٌٕحِ١س ٌطٛف١ش جٌذػُ جٌفٕٚ ٟجٌطىٌٕٛٛؾٚ ٟوزٌه جٌذػُ جٌّحد ٞإلٔؾحء ٘زج
جٌٕظحَ هرمح ٌالضفحل١س.
خ – جٌطغحؤي قٛي و١ف١س ِٚط ٝضطر١ك ئؾشجءجش جٌطمِٚ ُ١١شجلرس جٌؿٛدز جٌٛجسدز ف ٟجٌّحدز
جٌخحِغس جٌفمشجش ٚ 2 ، 6جٌخحفس ذّٛجفمس ِؿٍظ ئدجسز ِىطد جٌؼًّ جٌذ ٌٟٚػٍ ٝلحتّس جٌذٚي
جألػنحء جٌط ٟضغطٛف ٟألً جالؽطشجهحش جٌٛجسدز ذحالضفحل١س.
ؾـ -ضؼحلذ جٌّىطد جٌذِ ٌٟٚغ ؽشوس أٔ ٚظحَ د١ٌ ٌٟٚط ٌٝٛضٛف١ش وحفس جٌّغطٍضِحش جٌخحفس ذافذجس
٘٠ٛس جٌركحسز ذطىٍفس جلطقحد٠س ِٕخفنس ٘ٚزج عٛف ٛ٠فش جٌّٕظِٛس جٌّٕحعرس هرمح ٌطحلس جٌذٌٚس
ٚذغؼش ِٕخفل.

 - 8الىخائج
أثٌقة هأٌة البة هى أثٌقة هأٌة البة ألٌسا أثٌقة سف رأف أ ا أكنٌة لرةبٌقه عوى
الكك س ا الة لٌة الرً ررٌح لوبة الةصأل عوى لج ز عوى الب أالك أ الع ب أاينرق ل
كع رةقٌق أكش الكأانئ أالسفش.
كش الأاضح أش الكجركع ال ألى ٌرق ال نةأ ربنى ايرف قٌرٌش قال 185أ )MLC( 2006عوى
نة ق أاسع بك ٌةقق الكك س ا الع لكٌة الق ئكة ،نك أش الك اجع ا أالر قٌق ا الكسرقوة
ألج اءاا كنظكة العكل ال ألٌة الخ صة ب لرقٌٌك ا الكسرك أعكوٌة رسأٌة أٌة نزاع ا الأا
فى ارف قٌة  185رضكش نظ ال لص ا أث ئق هأٌة بة كؤكنة.
نك أش أى ألة لٌسا فى أضع ٌسكح له برنفٌذ كرةوب ا ايرف قٌة قال ) (185ككنش أش رقضى
قأانٌنه ألأائةه أأ كك س ره بر رٌب ا كع لة جأه ٌ لكرةوب ا ايرف قٌة أسأف ٌسكح ذلك
لو أل ب لةف ظ أالسٌة عوى أكش ة أ ه .
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 الخوصياث-9
 فعن ك،كهكة لٌسا فقة لوبة الكص ٌٌش ب نل خ ص بل لجكٌع البة ب نل ع ال185 ارف قٌة
 كش الكهال ج ا أش ٌنأش ل ى البة كش كص أثٌقة كرأافقة يرف قٌة،ررأجه البة للى ال خ ج
 ةرى ٌرسنى لوبة الكص ٌٌش الةصأل عوى لذش زٌ الب فى185 كنظكة العكل ال ألٌة قال
ً أعن ك ربة البة كش أل أخ ى للى الكأانئ الكص ٌة فٌنبي. ٌالكأانئ الخ جٌة ب أش رةخ
.حسز جٌرش٠أي ٌرال أضع ع اقٌل رقٌ السك ح لهال ذض
 كع الرةنٌ عوى اسرك ا ٌة كة لبة، ٌرعٌش عوى كص الرص ٌق عوى هذه ايرف قٌة اله كة، ألهذه الي ٌة
 أنذلك الرص ٌق عوى ارف قٌة،كنظكة العكل ال ألٌة برق ٌال ال عال الك ى أالرننألأجى لرةبٌق ايرف قٌة
.سٛ) أالرى رضكش ةق البة فى زٌ الب عوى جٌفMLC( 2006 العكل البة ى الكأة

 جٌّشجؾغ-10
. ١ٕ ؾ،ــس١ٌـــٚ ِٕظـــ ـّـــس جٌؼــــّـــً جٌذ،س جٌركحسز٠ٛ٘ غحتكٚ . 2003(185 ُس سل١ جضفحل
. ١ٕ ؾ،ــس١ٌـــٚ ِٕظـــ ـّـــس جٌؼــــّـــً جٌذ،قذٌّٛ جٜس جٌؼًّ جٌركش١ جضفحل. 2006( س١ جضفحل
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