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محاضر بكلية النقل البحرى
باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
ماجستير فى تكنولوجيا النقل البحرى إدارة عمليات األسطول والسالمة البحرية

مستخلص
، وجعلتها على رأس أولوياتها،تشغيل العمالة البحرية حرفة استراتيجية وصمام أمان للمجتمع فطنت ألهميتها دول عديدة
مما ساهم فى ارتقاء تلك الدول وجعلها فى مصاف الدول التى يُستقدم منها العمالة البحرية فى سوق العمالة البحرية على
، وكان حتماً النظر إلى بعض تجارب تلك الدول فى هذا المجال للنهوض بسوق العمالة البحرية،المستوى العالمى
ومحاولة تكييف بعض األوضاع الداخلية بما يتناسب مع واقع المجتمع الدولى فى هذا الصدد لتحسين مكانة تشغيل
.العمالة على الخريطة العالمية
هذه الورقة البحثية تتعرض لتجربة نظام تشغيل العمالة فى دولة الفلبين ألنها من الدول الرائدة التى يُستقدم منها العمالة
، وتتطرق إلى عرض ما يجري من تنفيذ لمعظم المهام التنظيمية والرقابية من قبل الوكاالت الحكومية والخاصة،البحرية
وكذلك عرض بعض التشريعات الفلبينية الخاصة بتشغيل وتدريب العمالة البحرية الفلبينية التى تساهم فى تحسين ظروف
كما تتعرض الليات تشغيل العمالة فى.العمل والمعيشة لبحارتها بغرض توضيح التجربة الفلبينية فى توظيف العمالة البحرية
. ثم كانت النتائج والتوصيات،مصر
Abstract
The maritime labor is a professional task and a safety valve for society; many countries realized its
importance and put it a top priority. This made these countries develop and take a leading role
among the countries that export maritime labor in the international market. Therefore, it has
become an obligation to consider the experiences of these countries in the field of developing
maritime labor and in the field of accommodating the conditions of the internal situation to cope
with the international situation in order to improve the maritime labor in the international market.
This paper deals with the experience of the labor system in the Philippines since it is one of the
pioneer countries in the field of exporting maritime labor and also with displaying what actually
takes place in the organizational tasks relevant to the governmental and private agencies.
Moreover, the paper discusses the legislation concerned with hiring and training the maritime
Philippine labor that contribute the work conditions and the living conditions of the mariners for
the purpose of illustrating the Philippine experiment in exporting the maritime labor. It also
exposed to the mechanisms of employment in Egypt, then the results and recommendations.
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 -1مقدمة:
العمالةةالالرية ةةال المصةةة ال ةةدلميةةرلمصةةارةلالةةروللالرةةومدلو ةةجل ةةةوةلوعل ةةال نةةبلاليلةةاءل م ةةالو لم ةةاللمو ةةا ل
رم عمراتلاس مةاةل شغ للاألسعوللالريةيلالوعلدل دلوقتل ش رل هلسوقلالعمللالرولدل ن اًزلشر راًل دلم رارل مكل
العمالالوالذىل ر علرروةهللسرلذلكلالعنزلراس رراملال رلالرية الالعاممالمنلرولللر الالررةةل مجلإمرارلالسةوقلالةرولجل
رال رلالعامما،لي ثل لرسملالروللإلجلمةرعلقوىلةئ س ال ؤ ةل جلصلا الاللرللالريةىلو ج :ل


الروللذاتلاللص بلاألكرةل جل وة رلالعمالالالرية الالمؤ ما .ل



الروللذاتلاللص بلاألكرةل جلممك الالسلن .ل



الروللذاتلاللص بلاألكرةل جل مم اتل سن للالسلن .ل



الروللذاتلاللص بلاألكرةل جل مم اتللرللو راوللالرضائعلرونهل ام .ل

ملمنل
كمالمنلالع وةل مةجلوء لةالمةنلالمشةاكللالةئ سة الال ةدل وان
د
ةالالريةاةةلرعةرلكةللانةازةل ةجلك ةةلمةنلالةرول،لورةة د

لرياةةل جلرمرانلم لةقةال عمةللرعرةورل
ملءمالالعمللالرول القرلإ مرتلمعا ةلل شن علإس مةاة
الالعمللإاللإنلمعءملا د
د
لليسنليءلالرياةللميصولل مجل ررل
غعدلةيمالوايرةل رعل،لمىلمنلالروللالل و ةلراس مةاةلو مكنلمنل غ ةلو راً
د

نر رلمولالعكة،،لولكةنلرعةللالةرولل علةتلأل م ةالالةروةلال لء مةجلل شةغ للالعمالةالالرية ةالليةللالمشةاكللالم عمرةال
رإ نارلالرياةةل ةصال مللمنلواللللءامل ع نلو وء فل عاللملءمل لء مالن را.
إنليللمشاكلل ع نلو وء فلالرياةةلمنلالم ماملالةئ س اللنم علالمسؤول نل نلة ا الالرياةةلل رم للمورشكللم الدل
إزالال وائقل شغ للالرياةةلألل ال دلالل ا ال ؤريلالجلال أ ةاإل ناردل مجلالصلا الالرية ا.ل ل
ي للاللمر نلمكالالةائرةلمنلرة نلالةروللذاتلاللصة بلاألكرةةل ةجل وة ةرلالعمالةالالرية ةالالمؤ مةا،لي ةثلاسة ررململ ةال

يوالجل 16 %منلإنمالجل ررلالرياةةل مجلم نلالسلنل مجلالمس وىلالعالمج،لوقرلمرةكةتلاللمرة نلم م ةالال ةرلالرية ةال
العامما،لوم ة ال جلاالق صارلالرومج،ل ةسمتللذلكلالوععلوالس اساتلولنيتل جلمنالل شغ للالعمالالالرية ا .ل
صلا ال شغ للالعمالال جلاللمر نل معةبلرو اًةلم از ةراًل ةجلال لم ةالاالق صةار اللملمرة ن،لكمةالومرةتل ةةجل مةللمل نةال

ومةرياللآلالفلمنلالضراعلالرية ن،لو ماللالسعحلوالماك لالوالموءل نلاإلراة ة نل مةجلمة نلسةلنلالةكةابلوالسةلنل
العارةةللممي عات،لكمالضوتلاللررلاألنلرجل جلاالق صارل جلشكلل يو التلالةوا بلالمال الوالذىل س ملإس امالكر َاةل
جلز ارةلاللررلاألنلرجللمرالر .ل

و رومل وك التل شغ للالعمالال جلاللمر نلرروة ال جل شغ للالعمالالاللمر ل ا،ل لةجل ةامل2008ل ةملةصةرل1542ل وك ةلل
شةةغ لل مالةةالمةةةدوجلمةةنلقرةةللإراةةل شةةغ للالعمالةةالاللمر ل ةةالرالوةةاةجل Philippine Overseas Employment

)Administration (POEAلو ذهلال وك التلاس عا تلمنل ضعلرلناحلاللمر نل مجلةم،لالروللال جل اس ررململ الال رل
الرية الالعاممالكمال ء ةلذلكلنروللةقمل( : (1ل
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جدول رقم ()1
توزيع البحارة الفمبينيين طبقا لمعشر رتب األوائل لعام 2009-2008-2007
الرتبة

2009

2008

2007

45,338

34,563

31,818

Able Seaman

27,483

20,941

19,491

Oiler

23,737

18,715

17,355

Ordinary Seaman

12,651

9,022

7,778

Chief Cook

2009

2008

2007

الرتبة

12,119

8,694

7,873

Second Mate

11,555

8,603

7,737

Bosun

10,536

8,320

7,810

Messman

11,307

7,995

7,056

Third Engineer Officer

9,857

7,349

6,559

Third Mate

9,557

6,878

6,369

Second Engineer Officer

329,728

244,144

226,900

المجموع

المصذر(POEA, 2009):

اليءلمنلالنروللالسارقلملهلرمراةلالم رارلالعمالالالرية الاللمر ل ال امل2007لو امل2008ليروثللمولرمرراةل8%ل
جل مكلالعمالالورمراةلالم رارل امل2008لو امل2009ليروثللمولرمرراةل35%ل جل مكلالعمالا،لممال وضحلاللناحل
الكر ةللملمر نل جل وء فل مال الالرية ال مجلسلنلاألسعوللالعالمج .ل
كمال راسمل وك التل شغ للالعمالالالمةدوصالالمسئول المعلPOEAل دل وء فلالرياةة،ل وك التل شغ للالعمالال مكل

والملءمال لء ماًلن راًل عمللراي ةافلو ررملوةرماتل ةةاوحلمةالرة نل مةللالملاوضةاتلوال وء ةفللمريةاةة،لواو ةاةلمةال
لاسر ملمنلوءائف،لإلجلإل ا لإن اة اتلالسلةللصايبلال عاقرلمنلالرياةة.ل ل

ورة ملمنل ذهلالوكاالتلمساسًال ررملمعرمللسلن،ل جلم ضًال م مكلسةللًالول/لمولشةةكاتللرةللريةةيل اممةال ةدلمنةالل

ور ماتلالشينلم للاس ئناةلالسلنلوم مةاللالسمسةةة،لواالسة ةارلوال صةر ةلوال نةاةةلوملاولةالالرضةائع.لوال ةجل شةاةكل
رلشاعل دلا واذلالر اةةال ال دلالم وذلمنلقرللمم مجلاليكومالومالكلالسلنلوالرياةةل مجلالمس وىلالوعلجلوالةرولجل–ل
بلوال وء فلواالم الللممعا ةلالرول الال دل يكةملصةلا الاللرةلل
وم ضًلا-ل جلصلعلالس اساتل جلمناالتلم للال رة ل

الريةيلوال جل عمللنم عاًل يتلمءمال ئالالصلا الالرية ا .ل
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 -2الكيانات والتنظيمات الخاصة بتشغيل العمالة البحرية فى الفمبين
نةيل لل ذلمعءملالم املال لء م الوالةقار المنلقرللوكاالتليكوم ا/لواصالل شمللمال مد:
 1-2هيئة الصناعة البحرية ) Maritime Industry Authority (Marinaل
جلاإلراةةلالرية الاللمر ل ا،لوال جلملشئتلرمونبلالمةسوملالةئاسدل474ل), 1994لNo.474لDecree

)Presidentialلللللللللللللل

واألمةةلال لل ةذي ةقةمل125لرصة غ هلالمعرلةا )،(Executive Order No.125, 1987لل عةو ةلواليلةةاءل مةجلالموةةزونل
االس ة اة نجللمرةةوىلالعاممةةالمةةنلالريةةة نلالمةةرةر نلذوىلالرةةرةةل مةةدلالملا سةةالرول ةةا،لواصةةراةلر ةةةل سةةن للو و ةةال
الريةاةة;)،Seafarer’s Identification and Record Book (SIRBلو رةوملرعرةرلاإلو رةاةاتلواصةراةلالشة اراتلالمعاررةال
لم عمراتلا لاق الSTCWل وكذلكلا مةارلالريةاةة،لو نمة،لكعضةول ةدلمنمة،لال ةرة بلالريلةةى "Maritime Training

 ."Councilل
ورمونبلاألمةلال لل ذيلةقةمل149ل )،(Executive Order No.149, 1999ل رةرل ا لةتلماة لةالالوكالةالالةئ سة الواإلراة ةال

ال لاق الSTCWل و مجل ذالالليول م الالمسئول الالمراشةةةللضةمانلمنلال ةرة بلوال عمة ملوالليةجلوال ةةو ج،لوال ر ة مل
وملحلالش اراتللممالي نلمعاررالال لاق ال، STCWلو جلالن الالعم ةالالملوضةال ةوقل(قعةاقلالرةوىلالعاممةالالرية ةا)ل
ومعلذلكل جل جلاألسا،لذاتلعر عال لمو ا.
كمالمنلروةماة لال دل عو ةلالروىلالعاممال دلالرعاقلالريةيل م رلإلجل ؤال لالم روم نل ةجلم ةاةاتل ل ةالمولواصةا،ل
و مجل ذالالليول ررلشاةكتلرلشاعل دلال ل شل مجلمةاكزلال رة بلأل ةاللاال مار.ل ل
2-2لمجمس التدريب البحريل)Maritime Training Council (MTCل ل
مالشة ل ةدلإعةاةلوعةابلاللوا ةالةقةمل1404لواألمةةلال لل ةذيلةقةمل242ل ) (Executive Order No.242, 2000لصة ا ال
معا ةلال رة بلو لءملو شةفلو ل شل مجلمةاكزلال رة بلال دل ررملروةاتلالملءمالالرية الالرول ال)(IMO Coursesل
يتلم عمراتلا لاق ةالSTCW 78ل و عةر ال ا،لوالس اسةاتلوالمرةارئلال ون ةالال ةدل نةةيل لل ةذ الل لءة ملالصةلا ال
الرية ال جلاللمر نل ع مرل مجل ذهلاال لاق النلرالإلجلنلبلمعلاال لاق اتلاألوةىلالصارةةل نلملءمالالعمللالرول ا .ل
 3-2لجنة التعميم العالي ) Commission on Higher Education (CHEDل
لنلةالال عمة ملالعةالدلالشةئتل ةجلمةا ول1994لرمونةبلالرةالونلالنم ةوةيل7722ل)(Republic Act No7722, 1994ل
لص ا الو لل ذلالس اساتلوالمعا ةلاألكار م ال جل غعدلالرعةا نلالعةاملومؤسسةاتلال عمة ملالوةاجلل شةمللال عمة مل
الريةيلووصوصاًلل مر الم عمراتلا لاق الSTCW 1978لرص غ الالمعرلا.
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4-2لهيئه التعميم الفني وتنميه المهارات )Technical Education and Skills Development Authority (TESDA
رمونةبلالرةالونلالنم ةوةيلةقةمل7796ل)(Republic Act No 7796,1994لالمعةةوفلراسةملقةالون TECHNICAL

)EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY (TESDAلواألمةةلال لل ةذيلةقةمل242ل ةجل
ال ئالالمكملالروضعلمعةا ةلالم ةاةاتلالم ل ةالالوعل ةالو لل ةذلرةلةامرلإلصةراةلالشة اراتلوا مار ةالوالةذيلرواسةع هل
ا امرتلمنمو اتلالرعاقلالواجلوالنمع اتلال ناة الإلن اة ل ر ملالكلا ةلواصراةلالش اراتلاأل م اللمريةاةةلالةذ نل
عممونلراللوراتلالمالي الوال لرس ا .ل
 5-2إدارة تشغيل العمالة الفمبينية بالخارجل)Philippine Overseas Employment Administration (POEA

كمل ة ة ةةتلرمون ة ة ةةبلالرة ة ة ةةاةلال ة ة ةةوزاةىلةق ة ة ةةمل1للع ة ة ةةامل1982لل ة ة ةةو ازةةلالعم ة ة ةةللوال وء ة ة ة ةف

واألمةال لل ة ة ةةذيلةق ة ة ةةم797للللللللللللللل

)797,1982ل  (Executive Order No.لصة ا الو لل ةذلالس اسةاتل والرةةامرلاليكوم ةاللمعمةللرالوةاةجللمعمالةالاللمر ل ةال
الرائمالالرة الوالرية ا .ل
رة ملذلكل ررلش رتلاللمر نليالالمنلاللوضجل دل لء مل شغ للالعمالالالرية الوزارتل ذهلاليالالمعلز ارةل غ ةةاتل
نلعة قل ةش رلوءائل الو كم ال
ل
السوقلواألوضاقلاالق صار الممالمء ةلاليانالالجلإ ارةل لء مل مم اتلPOEAل
و لء م ةةاللنعم ةةالمك ةةةلكلةةا ةل ةةدل ع ةةرلوء ل ةةالاألساس ة اللص ة ا الو لل ةةذلرةلةةامرلمل نةةدلل عز ةةزلوةصةةرلالوءةةائفل
رالواةجللمعماللاللمر ل ة نلويما ةاليرةوق مل ةدلاليصةولل مةجلمماةسةاتلال وء ةفلالعةارللوالملصةف،لولكةجل سة ن بل
مك ة مجلليول عالللممعالبلالنر رةلل مز رلمنلورماتلالة ا الاالن ما الالممموساللمعمال،لويما الم ضللليروق م،ل
ومراضاةلمك ةلكلا ةل جلال عامللمعلالرضا ا،لولءاملمك ةلكلا ةللم عامللمعلالروىلالعامما.ل ل
ونةا لاألمةةلال لل ةذيلةقةم247للعةامل)(Executive Order No 247,1987ل ةدلاللمرة نلوالمعةةوفلراسةمل"قةالونلإ ةارةل
ال لء ملإلراةةل شغ للالعمالالاللمر ل الرالواةجل"لوالواجلرإ ارةلال لءة ملوال كمةالوالوء لةاللةةراةةللالسة نارالل غ ةةاتل
السوقلواألوضاقلاالق صار ا،لو جلالوكالالاليكوم الالمكملالرالصالي اتلوالوءائفلال ال ا:ل ل
م ل -ل لء ة ملمشةةاةكالالرعةةاقلالوةةاجل ةةدل وء ةةفلو ع ة نلالعمالةةال ةةجلالوةةاةجلمةةنلوةةالللإلشةةا للءةةامللم ةةةو جل
وال سن ل.ل ل

ب ل -لوضعلو لل ذللءاملل عز زلوةصرل ةجلالعمللرالواةجللمعماللاللمر ل ن .ل
ج ل -ليما ةةهليرةةوقلالعمةةاللاللمر ل ة نللمعمةةلل ةةجلالوةةاةجلمةةنلوةةالللالمماةسةةاتلالم سةةاو الوالم عارلةةال ةةجلال وء ةةفل
وال ع ن،لوال أكرلمنلة ا م .ل
ر ل -لمماةسالاالو صاجلالرضائجلاألصمدلواليصةيللالس ماقلوالرتل ةدلنم ةعلالمعالرةاتلاللاشةئال ةنلالعالقةال
ر نلصايبلالعمللوالعامللمولرمونبلميلقالونلمول رةرلروصةوجلالعمةاللاللمر ل ة نلرعمةللرالوةاةجلرمةال ةدل
ذلكلالرضا الال أر ر ا،لوقضا القرللال وء فل .ل
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ه ل -لاالي لاءلرسنللالم اةاتللم وء فلرالواةج .ل
و ل -ل وء فلو ع نل مالللورمالالم عمراتلل رة بلو أ للالعماللاللمر ل نلرواسعالاليكوماتلاألنلر الومروا مل
وآوة نلم للمصيابلالعمللعرراًللمال عمرهلالمصميالالعاما .ل

ز ل -ل عز زل لم الالم اةاتلواالو اةلالرق قللمعماللاللمر ل ن؛ ل
ح ل -لمنل أوذل مجل ا ر اللشاعاتل عو ةلاألسواقلرالواةجلل وء فلالعماللاللمر ل ن؛ ل
ع ل -ل أم نلم ضللشةوعلوءةوفل ملللعرورلالعماللاللمر ل نلوضمانلاالم الللذلك؛ ل
ي ل -ل عز زلويما الة ا الالعماللاللمر ل نل دلالواةج؛ ل
ك ل -ل عو ةلو لل ذلرةامرللةصرل عالللعرورلالعمالالالعائرة،لو عز زلإ ارةل رة ر م،لوا ارةل وء ل ملمولرصوةةلسمسال
إ ارةلإرمان مل دلصمبلاالق صارلالوعلدلوذلكلرال لس قلمعلوكاالتليكوم الموةى؛ ل

ل ل -لإلشا للءامللضمانلال صةفلالعارللوالسة عللمرضا الال دل لعويل مدلال اكللروا رلولوائحلال وء فلوكذلكل
ال اكللشةوعلوميكاملالعملل دلالواةج .ل
م ل -لإلشا للءاملل عر قلسة علو عالللمر اةةاتلالملصوجل م المنلوالللمماةسالسمع الالرضائ ا.لو اليةءلمنل
األمواللالالزمالل لل ذلميكامل ذالاألمةل نبلمنل كونلمنلاألمواللالم ايال دلاإلراةة .ل
إنلإراةةلPOEAل عالبلنم علالرياةةلالعامم نل دلالواةجلمنل كولةوالمسةنم نللةر ا،لكمةال ة ملمعالنةالر الةاتلالريةاةةل
و رر م الأليلعةفل الثلرمشةو ال امالرةرونلضةةةللمريةاة،لوقةرلكالةتل لةاكلز ةارةل ار ةال ةدل سةن للالريةاةةللةرىل
اإلراةةلملذل امل1994لكمال وضحلذلكلنرولل()2لو( :)3ل
جدول رقم ()2
عدد العمالة البحرية المسجمة بين عامى  1994الى 2002
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السنة

عذد العمالة البحرية المسجلة

معذل النمو%

1994

154376

5.91

1995

165401

7.14

1996

175469

6.09

1997

188469

7.41

1998

193300

2.56

1999

196689

1.75

2000

189324

0.83

2001

204951

3.30

2002

209593

2.30
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المصذرPOEA:

و وضحلالنروللةقمل()3ل از رل مكلاأل رارلل صللإلجل330424لريا اًة.ل جل امل2009لرز ارةلقرة ال%26.3ل نل امل

 .2008ل

جدول رقم ()3
عدد العمالة الفمبينية البحرية المسجمة بين عام  2004إلى 2009
السنة

عذد العمالة البحرية المسجلة

معذل النمو/االنخفاض%

2004

229002

-

2005

247983

8.2

2006

274497

10.7

2007

266553

-2.9

2008

261614

-1.9

2009

330424

26.3

المصدر(POEA, 2009) :

اليءلمنلالنروللةقمل()2لوالنروللةقمل()3لملهلرمراةلالم رارلالعمالالالرية الاللمر ل ال امل1994لو امل2006ل ء ةل
يروثللمولرمرراةل77.8%ل جل مكلالعمالا،لكمال اليءلمل القرلالولضتل جل امل2007و امل2008لرلسرال4.9%ل،ل
ورمراةلالم رارل امل2008لو ةامل2009ليةروثللمةولرمرةراةل26.3%ل ةجل مةكلالعمالةا،لممةال وضةحل از ةرل مةكلالعمالةال
رشكلل ام.ل ل
وقرلقامتلإراةةلPOEAلروضعل رراًلوء ل اًل ار اًلومويراًللكللالرياةة،ل كونل هلرلورلالعررلملصرالرائماَللصالحلالرياةل
و عملل مجليلءلنم عليروقه،لو كونلال عاقرلمعلالرياةللل ةةلعو مال شمللاإلنازاتلال دل وملل مكلالل ةةل و ةلاليرل
األرلجلمنلمعا ةلشةوعلالعمةللوال وء ةفلالموا ةال مةجلليةولم رةارلللمةالكلالسةلنلوالريةاةة.لكمةالمنل الر ةالالريةاةةل
اللمر ل نل مجلم نلالسلنل مل غع ملرالمز رلمنلاالم ازاتلوذلكلرمونبلا لاقاتلالملاوضالالنما ال Collective

Bargaining Agreements (CBA),لوال دل يوىلشةوعاًلوءةوفل مللمويرةلو ار ا .ل
كمال م مكلإراةةلPOEAلقائمالروكاالتل وء فلالعمالالالمةوصالال دل دلمصرةلمالدلن رللةراةةل اليصولل مةدل
ةو جلمزاولالالم لال عمبلمرالغلمال الن رةللةراةةلو نبلمنل كونل ذهلالشةكاتل دلوضعلمالدلن ر،لي ثل رومل
الوكةةاالتلرةةر علمرةةالغلمال ةةالسةةلو اللةةةراةة،لراإلضةةا الم ض ةًالإلةةجلونةةورلالضةةمالاتلالمال ةةالال ةةدل ضةةمنل سةةر رل ةةذهل
الوكاالتلم المعالرةاتلمولال اكةاتل ةدليرةوقلالريةاةةلمول ةةلذلةك،لو ةذهلالرائمةالم ايةالأليلشةوجللم ع لةةفل مةجل

وكاالتلالعمالالالمةوصال دلاللمر ن .ل
و مال ع رةليما الليروقلالرياةةل انلإراةةلPOEAل روملرمال مج :ل
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ا ل -لس متللءاماًللمريةاةةللم أكةرلمةنلمنلميل ةصةال مةلل كةونلمعةوضةال مة ملمةنلميلوكالةال ةلل ةدلير رةالممل
و ال؟.

ب ل -ل روملرإن اة لان ماقللمرياةةلقرللمغارةةلالةرالرلل رةر ملرعةللاللصةائحللمعمةاللالمسةا ة نلقرةللالمغةارةةلو سةن لل
إنازاتلالعمال .ل
ج ل -ل رر ملالمسا رةلالرالول اللمرياةةلرشكللملءمل دلياللاي ان ملل ون اتلقالول ال ل
ر ل -ل مرجلالشكاوىل دليالالال اكلميكاملقالونلالعمللوقوا رلاإلراةةلواأللءمال ل
و عةلللءاملإراةةلPOEAلالمكانلوالوقتلالمس غةقلوالمصاة فلالمعمورالإلن اة لميلمنلالعمم اتلالساررا.لل ل

 -3الكيانات الخاصة بالرعاية االجتماعية والصحية لمبحارة
 1-3إدارة رعاية العاممين في الخارج )The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA

و ةللمرياةةلاللمر ل نلومسة ملرةامرلالة ا الوالوةرماتلالمو ملةا.لومةنلرة نل ةذهلالوةرماتل ةو ةلالرةةوللوالمسةا رةل
والمشوةةلالرالول الالمنال الوالمسا رةل جلالعورةلإلجلالوعنلوملحلال عم ملوال رة بلوالرةول .ل
 2-3مكتب الترخيص والتنظيم )(The Bureau of Licensing and Regulation

الةذىل عمةلل يةتلو ازةةلالصةيال )Department of Health (DOHل و ةولالمسةئولل ةنلصة ا الالس اسةاتلووضةعل
معا ةلمولال ةو جلوال لء مللكللمنلالمس شل اتلوالع اراتلو ة المنلالم اة قلالصي الال دل نةيل يجلالعامم نل
دلالواةجلرمال دلذلكلالرياةة .ل

 -4آليات تشغيل العمالة البحرية في مصر:
 1-4وزارة القوى العاممة والهجرة
روملرةسملالس اساتلالعامالالسة وراملالعمالةالالمصةة ال ةدلراوةللنم وة ةهلمصةةلالعةر ةالمولواةن ةالووضةعلالةلءمل
والروا رلواإلن اة اتلالالزمالل ذالاالس وراملرمشاةكهلمم مةدلالةو ازةاتلواال يةارلالعةاملللرارةاتل مةاللمصةةلوملءمةاتل
مصيابلاأل ماللوذلكلعررًالللجلالمارةل11لمنلقالونلالعملل(قالونلالعمللالموير)2003،ل .ل
و ةم،لوز ةلالروىلالعاممالوال نةةلالمنم،لاأل مجلل لم الالمواةرلالرشة الو ضمل ذالالمنم،لالوز اة لالمعل نلومم مدل
مصةةيابلاأل مةةاللوالعمةةاللول رةةوملرةسةةملالس اسةةالالروم ةةالل وع ة علال لم ةةالالرشةةة الووضةةعلرةلةةامرلقةةومدلل لم ةةال
واس ورام الاالس وراملاألم للرال لس قلمعلالو ازةاتلوالن اتلالمو صا .ل
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و صرةلالوز ةلالمو جلرال شاوةلمعلالوز اة لالمعل ة نلواال يةارلالعةاملللرارةاتل مةاللمصةةلالرة اةةاتلالواصةالر ير ةرل
الروا رلالملءمالل شغ للالعمالال ةلالمل ءمالوذلكلعررالللجلالمارةل26لمنلقالونلالعمللةقمل12للسلال2003ل رصرل
رالوز ةلالمو جل لالوز ةلاللرل .ل
 2-4مكاتب تشغيل عمال البحر
مةةنلوةةالللرةو وكةةوللال عةةاونلر ة نلو ازةةلالرةةوىلالعاممةةالوال نةةةلواليكومةةالاألمة ك ةةالقامةةتلالةةو ازةةلر عةةو ةلواس ة يراثل
مكا ةبل شةغ لل مةةاللالريةةلو ةةرر ال6لمكا ةبل ةدلكةةللمةنلاإلسةةكلرة الوروةسةع رلوالسةو ،لورم ةةاعلوالريةةلاأليمةةةل
ولو رةةعلراإلضةةا اللمك ةةبلمةكةةزيلرةةالو ازةةلوقةةرل ةةمليصةةةلالعمالةةال ةةةلالمل ءمةةالمةةنلوةةالللويةةراتلالعمالةةالواللرارةةاتل
المعل الر نل امدل-2007ل2008لوكانل ررل ماللالريةالذ نل ملال عامللمع م70243رياةا(.اإلراةةلالمةكز ا،ل)2008
و روململ شولالعملل رمكا بلالروىلالعاممال دلميا ءاتلمصةةلال ةدل ونةرلر ةالمكا ةبل شةغ للالريةاةةلرمةاقرةالسةالمال
عر قلالروا رلالواصالر شغ للالرياةةلرال عاونلمعلو ازةةلاللرلل(قعاقلاللرللالريةي) .ل
 3-4الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية
روملر لء ملواراةةلسةالمالالماليةالالرية ةالرمةال كلةللاإل لاق ةاتلالرول ةالالملضةمالإل ةالالنم وة ةالوالرةوال نلوالرة اةةاتل
الملءمةالل ةالالصةةارةةل ةجلشةأنلالسةةالمالالرية ةالالم عمرةةالرةأمنلالسةلنلوسةةالمالإرياة ةال ةجلالم ةةاهلاإلقم م ةالوالملعرةةال
اإلق صار الوالموال لالمصة ا.ل ل
كمال روملرإن اة لاإلو راةاتلواصراةلش اراتلاأل م الوالنوازاتلالرية الوكذالش اراتلمرةلالورمالالرية الألعرملالسلنل
الرية ا،لوكذلكل ير رلشةوعلمزاولالالم لاللكللمنلالةرارلةالوالضةراعلوالم لرسة نلوالريةاةةلو ةة ملمةنلالعةامم نل ةجل
الريةلواصراةلالةوجلل م،لو روملرمةانعالالرةاساتلال أ م اللممعا ةرلوم اةكةزلال ةرة بلالم وصصةال ةجل أ ةللمعرةمل
السلنلو راًللممس و اتلالرول الالر اس ا .ل
كمةةال رةةرملوةةرماتلمل ةةالإصةةراةلو نر ةةرلن ةوازلالسةةلةلالريةةةىلواصةةراةلو نر ةةرل ةةةو جلالعمةةللالريةةةىل مةةجلالسةةلنل
المصةةة الواألنلر ةةا،ل والر ةةاملرةةإن اة اتلإو رةةاةلالةرارلةةالوضةةراعلالماليةةاللمسةةلنلال ناة ةةالوكةةذلكلكر ةةةىلالم لرس ة نل
الرية ن .ل
كمال روملرإصراةل ةاو جلالماليالالالزمالل س ةالسلن،لوالل ملصةفلميل ةو جلمالياللمسلنلإاللرعرل رر ملالمالكل
لش ارةلمنلال ئالالعاماللم أم لاتلاالن ما الساة الالملعولل غعدلزمنلالةيمالو ل رلرال أم نل مدل ررلم ةارلالعاقمل
وذلكلراللسراللمسلنلالمصة ا.ل ل
 4-4قطاع النقل البحري
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صةةرةلملءمةةالالعمةةللالرول ةةالاال لاق ةةاتلال ةةدل يةةررلالمعةةا ةلالرول ةةالالمويةةرةللمعمةةللو لشةةألاالل ةزاملر مةةكلاال لاق ةةاتل
والمعةةا ةلمةةنل صةةر قلمصةةةل م ةةا،لوالواةن ةةالالمصةةة ال واعةةبلو ازةةلالرةةوىلالعاممةةالومةةنل ةةمل واعةةبلو ازةةلالرةةوىل
العاممالو ازةةلاللرللال جل يويل دل كم القعاقلاللرللالريةيلالمو جلرشؤنلالرياةة .ل
و ازةةلاللرلل(قعاقلاللرللالريةي)لاإلراةةلالمةكز اللشئونلاللرللالريةيلاإلراةةلالعاماللمعمالالالرية الو رع ا :ل
 1-4-4إدارة تخطيط العمالة البحرية وتختص


ريصةلو صل فلالعمالالالرية ال دل وصصاتلالعمللالمو ملا .ل



إ رارلوععلالعماللالرية الواق ةاحلالمة راتلوالمرةةاتلالالزماللمويراتلالرية الرألوا الالمو ملةالوم ارعةال
لل ذل مكلالوعع .ل



إ رارلوععل و ةلاالي اناتللمرعا اتلالمو ملالمنلالعمالالالرية ةالوم ارعةهل ةو ةل مةكلالعمالةاللويةراتل
الرعاقلالعام .ل



إن اة لالرةاساتلوالريوثل دلمناللالعمالالالرية الوال وص الرعررلاال لاق اتلالرول الوال لائ الل لس قلاس ورامل
العمالالالرية الوازالهلالمعوقاتلوالمصا بلال دل ع ةض ال).(EMDB, 2008

 2-4-4إدارة التعاون الدولي وتختص


وضعلس اسالاالس لارةلراإلمكال اتلالرول ال دلمناللال عاونلال را دلوالرولدل مال وجلم ةارلعاقملالسل لال
و لم العاقا الو رارللالورةةلاللل ال دل ذالالمنال .ل



لءة ملاشة ةاكلمصةةةل ةةدلاال لاق ةةاتلالرول ةةالوال لائ ةةال مةةال وةةجلالعمالةةالالرية ةةالوذلةةكلرال لسة قلمةةعلو ازةةل
الواةن ا .ل



وضعلس اسال رر ملالمعولاتلوالورةاتللمروللالعةر الوالصر رالمنلالعمالالالرية ال).(EMDB, 2008

 5-4النقابة العامة ألعمال النقل البحري
اللرارالالم ل اللرياةةلالسلنلالعةر الواألنلر ا.لاللرارالالل روملرروةل دل و ةل ةجل مللالرياةةلوكذلكل دلالل ماة،ل
سمعالالينزل مجلالسلنلإذالصارفلالرياةلميلمشكمال جلالموال لالوعل ا،لممالراللسراللمسلنلال جل ة علم المل ةل
مصة الوال روللالموالج لالمصة ال إلهل صعبل مم المعالر ملرأرا لم الال زامات،لكمال صعبلاي نةازل ةذهلالسةلنل
ألرا لم لل ذهلاالل زاماتللعرملال ةررل مجلالموال لالوعل ا.
 6-4مكاتب استخدام خاصة
و دل روملرإلياقلالعمالالالمصة الرالعمللالريةيلرمونبل ةو جلمنللو ازةةلالروىلالعاممالو راًللمرالونل10للسلال1991ل

و عر ال ه .ل
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 7-4شركات إلحاق العمالة البحرية
ملشأتلموو ًاةلشةكاتلموةىلإللياقلالريةاةةل مةدلالسةلنلاألنلر ةالر ةةو جلمةنلقعةاقلاللرةللالريةةيلرونلالمنةو لإلةجل
و ازةةلالروىلالعاممالوال نةةلووضو اللشةوعلال ةو جلو رًاللمرالونل10للسلال1991لالذيل مل عر مهلرمونبلالر اةةاتل

ال لل ذ اللرالونلالعمللالنر رلةقمل12للسلال .2003ل

 8-4وكالء توريد العمالة البحرية وتوكيالت الشركات المالحية
رعلل ؤال لالوكال ل روموالر وة رلالعمالاللمشةكاتلالرية الاألنلر الو لاكلوضعل عةلللهلالرياةةلي ثل رومل ؤال ل
الوكال لراس الملمة راتلالرياةةلواس رعاقلنز لمنلالمة بلش ة اًلو سم ملالراقدللمرياةةلممال علدلاس غاللل مكلالعمالال
وذلكللء ةلمنل رومل ؤال لالوكال لرال عامللمعلالرياةلري ثل صللالرياةلإلجلالشةكالالمالي الاألنلر الرونلالمةوةل
مدللرارالالرياةةلي جل لررليرهل دلميل عو ل.ل ل
 9-4الشركات المالحية
ي ثل ملاال صاللالمراشةلر نلالشةكالالمالي الوالرياةلو لقلالشةةكالالمالي ةالمةعلالريةاةل مةجل اة ةبلميةررلو نةرل
الرياةلمنلرعللمالا لقل م هلقرلالل ملرار ا لمنل لاكلاس رعا اتلمع لال .ل
 10-4الجمعيات األهمية
ع رةلمنلاأللءمالالن رةلال جل س ورملمرةرملالعمةللال عةو دل ةدل شةغ للالريةاةةلممةال م ةعلرةهلمةنلمصةراق الوكول ةال
ياولل رر ملالورماتللمرياةةلر رفلورمالالرياةة.لو جل نةرالنر رةل رةوملر ةالنمع ةالالوةرماتلاالن ما ةاللضةراعل
الرية الال ناة الراإلسكلرة الوال دلمسستل جل امل2004ل .ل
 11 -4السماسرة
ميرلالءوا ةلال دل ونرل دلالروللاللام الوال دل ش ةلرأ رارلكر ةةلمنلالعمالالالرية ا،لي ثل لشللاأللءمال دل رل نل
روةل ؤال لالسماسةةلو يوللمكا ر ملوشةكا ملإلجلمعاقللالس غالللالعمالالالرية ا.لرعلل ؤال لالسماسةةللنيوال دل
ةو ةلالعر ةرلمةنل ةةجلالعمةللمةنلوةاللل عاقةراتلمةعلالشةةكاتلالمالي ةالاألنلر ةالويررةوالمكاسةبلكر ةةةلمةنلوةاللل
شغ لل مكلالعمالالواليصوللمل ال مجلةسوملمرالغل ا.ل ل
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النتائج :
وضحل نةرالاللمر نلاليانةالإلةجل رسة علالر ةوقةاع ةالاليكوم ةاللة ةعلكلةا ةلونةورةلالورمةاللمريةاةةلوالمن مةعلالريةةيل
الرولد.لوم م الإلشا للءمل ع نلو وء فل شمللالرعاقلالواجلرإشةةافليكةومجلوز ةارةلالمن ةوراتل مةجلالمسة وىل
الواةندللل حلمسواقلنر رةل جلالواةجلمعلضمانل مك نلالرياةةلمنليروق مل جليالالاالل ةزاملو ةرملال ةاكلالرةوال ن،ل
بلوالليةةجلوالشة اراتلوال ر ة مل
كمةال ء ةةلم م ةةالونةورلملءومةةالوايةرةلل نم ةةعلملشةعالالريةةاةةل شةمللال عمة ملوال ةرة ل
وال وء فلوالة ا ال يتلإراةةلوا ا .ل

التوصيات :
سو قلالعمالالالرية ال ي اجلإلجلن ورلم عررةل جلا نا اتلمو ملةالمةنلاألعةةافلالمعل ةال ةجلالمنةاللالريةةيل مةجل
الةل رلالةذىل رعةةهل مةكلالةةروللال ةجل اسة ررململ ةالالعمالةةالالرية ةالالعالم ةةالوذلةكللضةةمانليصةالمكرةةةل ةدلإراةةلاللءةةامل
الرولدللسوقلالعمللالريةي .ل
 -1ل مجلو ازةةلالروىلالعاممالوال نةةلو جلالن الالملوعلر الال شة علو ررلاال لاقةاتلالرول ةال مةال وةجلالعمالةالانل
سعجللل حلمسواقل مللنر رةللمعمالالالرية الالمصة ال جلالروللالرية الال رم ر الوال جل عالجلمنللرجلشر رل
جلم رارلالعمالا.لومنل ر مل مكلالعمالال شة ع الرمال سمحلرذلك .ل
 -2ل لرغجل عارقلمس و اتل أ للالعمالالالرية الالمصة المس وا الالعممجلوال رة رجلمعلم عمراتل سمحلرالملا سال
جلسوقلالعمللالرولج.
 -3لم م ال شن علور ملالرعاقلالواجل جلإلشا لمكا ةبل شةغ للالعمالةالالرية ةال ةجلءةلل شةة عاتلوعل ةالوةقارةال
ميكماللملعلاس غالللالعمالالالرية الالمصة ا.

المراجع :
أوال :المراجع العربية:
 -1لاإلراةةلالمةكز ا،ل) :(2008لاإلراةةلالمةكز اللم شغ للومعموماتلسوقلالعمل ،لو ازةةلالروىلالعاممالوال نةة ،لنم وة ال
مصةلالعةر ا .ل
 -2لقالةةون لالع ةم ةةل لالمةوي ةةر :)2003(،لقالون لالعمل لةقة ةةم ل ،12للسل ةةا ل ،2003لو ازةة لالة ةن ةةاةة لوالصةلةةا ةةا،نم وة ا لمصةل
العةر ا.
 -3لقالونلالعمللةقمل10للسلال،1991لنم وة المصةلالعةر ا.
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