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 الحضور الكريم، -

أرحب بزمالئي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا معالي وزير أن بداية في هذا اللقاء ب لي ييط

  .6002إلتفاقية العمل البحري لسنة  المخصصهذا اليوم اإلعالمي  افتتاح بمناسبة ،ألشغال العمومية والنقلا

 اللقاء، بالتعاونهذا  فيها نظمي  التي  ،6002 سنة االتفاقية فيهذه على  بعد تصديق الجزائر ،المرة األولىإذ أنها 

 لدفاع الوطني ومكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر.الوثيق مع وزارة األشغال العمومية والنقل ووزارة ا

يشكل حجر الزاوية في العملية التشريعية  بيننا، فهو والتكامل فيماللتنسيق مميزا وإن هذا التعاون يعتبر نموذجا 

مية بال شك ديناميكية جديدة للتن سيحدثالفاعلة في هذا الشأن  بين القطاعاتوأن هذا العمل التشاركي  والرقابية،

 . المستدامة

اتفاقية دولية للعمل منها االتفاقيات  20لى يومنا هذا على إالجزائر صدقت أن  التنويهيجدر  ،وفي هذا المقام

 . اتفاقية تقنية 94 إلى الحكامة، باإلضافة ينتعنى بمياد التي (3الثالثة )واالتفاقيات األساسية  (8) الثمانية

األنشطة المبرمجة في هذا اليوم ذلك أّن  الخطوة،شدد على أهمية هذه أن أأود بهذه المناسبة  الصدد،وفي هذا 

 الدوائر الوزاريةما بين  و التنسيق التعاونبل س   المناقشات وبعثعلى وضع أطر هي مؤشر إيجابي اإلعالمي 

 هو القطاع البحري. أال و االقتصاديةفي أحد أهم القطاعات 

كل العمل البحري وكذا عالم ألنه موجه إلى كل األطراف الفاعلة في يزا ممهذا اليوم اإلعالمي حدثا عد حيث ي  

 .على حد سواء الداعمين لهمالخبراء 

 تضم (49) التسعينفي دورته الرابعة ومؤتمر العمل الدولي ، التي أقرها 6002 ــل إن إتفاقية العمل البحري

 ي نص واحد.تقريبا جميع االتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالعمل البحري ف

لى ضمان توفير ظروف معيشة وعمل الئق للبحارة وكذا تزويدهم إهذه االتفاقية الدولية للعمل إذ تهدف 

 االتفاقية.أحكام  بتعزيز احترامبمعلومات أفضل عن حقوقهم والسبل الكفيلة 

  ،والسادة األفاضلالسيدات 

تخضع لها السفن  اجتماعيةإدراج شهادة  هي البحري،العمل  اتفاقيةاإلضافة التي تتجلى بوضوح في إن 

  المخصصة لألنشطة التجارية.

من أجل تهيئة ظروف عمل الئقة وهذا ستعزز هذه اإلتفاقية ما يسمى بنظام رقابة دولة الميناء،  هذا السياق، وفي

لمئة من األسطول با 90دولة، أي ما يمثل أكثر من  42هذه اإلتفاقية قد تم التصديق عليها حاليا من قبل ف للبحارة.

 التجاري العالمي.

 التنفيذ.هذه االتفاقية حيز  دخلتأ الدول، قدغرار هذه  والجزائر على

لنصوص مجموعة من امن خالل إعداد أثمر عن نتائج ملموسة  اإلجراء قداإلشارة إلى أن هذا فإنه من األهمية  

 يير الدولية الجديدة لنقل البضائع.حرصا منا على تكييف األسطول البحري الوطني مع المعاالتطبيقية 

اتفاقية العمل  مدى تنفيذ لجنة الخبراء لمكتب العمل الدولي حول إلىتقرير أولي وفي هذا الشأن، قمنا بإرسال 

وممثلي وهذا بالتنسيق مع وزارة األشغال العمومية والنقل وخفر السواحل  من قبل دائرتي الوزاريةالبحري 

 السفن.مالك 
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 التقرير اإلجراءاتهذا  يتضمنحيث  ،من دستور منظمة العمل الدولية 66تطبيقا ألحكام المادة ، ويأتي ذلك

 .المتخذة لالمتثال والتطبيق الفعال لهذه االتفاقية على الصعيد القانوني والممارسة الميدانية

كام اتفاقية العمل حأمثل أل ضمان تطبيقالتي تهدف إلى التوجيهية لمكتب العمل الدولي  للمبادئ طبقا وهذا 

 .البحري

سيجعل العمل البحري حيز التنفيذ  اتفاقيةتوضيحه جيدا خالل هذه األشغال، إذ أن دخول الذي سيتم  وهو األمر

ملزمة بتطبيق اتفاقية  مخصصة لألنشطة التجارية، طن أو أكثر 200جميع السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 

 العمل البحري.

  وهما:أال هامتين وثيقتين احترام جملة من االشتراطات منها رحالت دولية يتعين على مالكها قيامها ب وفي حالة

  ،شهادة العمل البحري -

 وإعالن التقيد بشروط العمل البحري. -

على  احترامهاان أن شروط هذه اإلتفاقية قد تم تثبت  تين الوثيقتين تكمن في كونهما سيها هااألهمية البالغة التي تكتف

  العمل:جوانب قانون بوالسيما فيما يتعلق  متن السفن المعنية،

  ،والعالقات المهنيةتشغيل لظروف العمل وا مراقبةمنها   -

  ،المهنيتين وحماية الصحة والسالمة -

  ،وكذا الضمان اإلجتماعي -

 ، مراض المهنيةواأل باإلضافة إلى الوقاية من الحوادث المهنية -

 ،والسادةالسيدات 

ومراجعة إعادة هيكلة مؤخرا في  ، شرعت وزارتنامعايير العمل البحريعلى التطورات الطارئة  في ضوء

 المجال،في هذا  تدخلها أساليب

والتي سيتم تعزيزها في إطار التنسيق مابين القطاعات والسيما مع المصالح المختصة لوزارة األشغال العمومية 

 في القطاع البحري. تفاقية اإل هذهحكام لية تنفيذ أافعلنقل من أجل ضمان وا

وال سيما فيما  التشريع،من أجل تكييف الجهود  مواصلة بذله سوف يتم بأنالتذكير  األهميةومن جهة أخرى، من 

 يتعلق بظروف العمل والتشغيل والصحة واألمن في العمل على متن السفن التجارية، 

سنعمل على تعزيزها كظروف العمل ال من العمأخرى  تخص فئات المختلفة التي عن النصوصناهيك 

 عمال المرافئ. وجه الخصوص لمستخدمي الميناء وعلى

العمل وكذا المتعلقين بتنظيم التشريع والإدماجها في تقتضي ة إن فعالية هذه اإلتفاقية المستحدث، في الواقعو

  واألنظمة الوطنية للتفتيش.الممارسات الوطنية 
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والسيما بالنسبة  لمناسبةر الموارد اياإلتفاقية وتوفهذه الواردة في  لآللياتقا فهما معم يقتضيوهو األمر الذي 

، فضال عن التعاون الفعال بين األطراف المعنية وعلى وجه الخصوص مالك السفن والمنظمات ألجهزة التفتيش

    النقابية والسلطات المختصة.

رة معنا اليوم إعداد وتحيين معاييرها وضمان يتعين على كافة شركات الشحن البحري الحاضوفي هذا الصدد، 

  للبحارة طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.الحماية الفعالة 

تعزيز  البطالة، شريطةمن  للحدكما أود أن ألفت االنتباه إلى أهمية القطاع البحري في استحداث مناصب شغل 

الذي واالحتفاظ بهم في هذا القطاع الهام  للعمال،وتهيئة ظروف عمل الئقة  البحرية،أجهزة التكوين في الوظائف 

 االقتصادية.يساهم بال شك في التنمية 

إلى اتخاد تدابير من أجل تقليص  6004أوت  00لقد عمدت الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم  السياق،في ذات 

 عبء النقل البحري والدفع باالقتصاد الوطني نحو التنمية الحقيقية أذكر منها:

  ،  لوارداتفيما يخص اح األولوية إلى األسطول الوطني للنقل البحري من -

تشجيع مجهزي السفن األجانب إلى إختيار األسطول الوطني بالنسبة لنقل البضائع إنطالقا من موانئ  -

 ،إعادة الشحن

ي تحسين السلسة اللوجيستيكية من خالل تخفيف اكتظاظ الموانئ واستكمال عملية وضع الشباك المينائ -

 .الوحيد ومراجعة منظومة الموانئ الجافة

وذلك بالنسبة لالقتصاد الوطني  بالغةيه قطاع النقل البحري من أهمية سما يكتاإلجراءات بالنظر إلى  وتأتي هذه

 والعمل على توفير خدمات في ظروف جيدة بما يتناسب مع شروط السالمة واألمن البحريينإطار االلتزام ب في

 العالمية في هذا الشأن.مواجهة المنافسة 

 ،والسادةالسيدات 

تفاقية شاملة ومفصلة تغطي تقريبا جميع جوانب الحياة الكريمة وظروف العمل اهي  البحري،إن اتفاقية العمل 

 الالئق للبحارة. 

أن وحتى يتسنى تطبيقها على نحو أفضل ألحكام اإلتفاقية  تحصيال تاماأن أتمنى  ال يسعني من هذا المنبر إالّ ف 

  تعميمها.مع فرصة لتبادل الخبرات المفيدة والمثمرة اإلعالمي  يكون هذا اليوم

حضورهم معنا وعلى ما أبدوه من شكري الخالص للسادة الوزراء على  أود أن أجدد هاته،كلمتي ختتم وقبل أن أ

   .دعم وتعاون لتجسيد هذه االتفاقية على أرض الواقع

مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر وكذا الدوائر لارات الشكر الخالصة كما ال يفوتني كذلك أن أتوجه بعب

على ما قدموه من  ،الوزارية المعنية وشرطة خفر السواحل ومالك السفن إلى جانب الفدرالية الوطنية لعمال النقل

  ومساعدة لتنظيم هذا اليوم اإلعالمي. دعم

 

 والسداد.ق ألشغالكم التوفيمتمنيا  االصغاء،شاكرا لكم كرم 

 


