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اتفاقيات واتفاقات دولية اتفاقيات واتفاقات دولية 
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 15- - 260 مؤرخ في  مؤرخ في 23 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
يـــــتــــــضـــــمن  rيـــــتــــــضـــــمن r2015 ـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــةHـــــوافق  اH1436 ا

الـتــصـديق عـلـى اتـفـاقـيــة الـعـمل الــبـحـريr اHــعـتـمـدةالـتــصـديق عـلـى اتـفـاقـيــة الـعـمل الــبـحـريr اHــعـتـمـدة
من طـرف اHـؤتـمر الـعـام Hـنظـمـة العـمل الـدولـية فيمن طـرف اHـؤتـمر الـعـام Hـنظـمـة العـمل الـدولـية في
دورته الـرابـعـة والتـسـعـrY بـجـنيف في دورته الـرابـعـة والتـسـعـrY بـجـنيف في 23 فـبـراير فـبـراير

سنة سنة 2006.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون
rاخلارجية والتعاون الدولي

rادة 77-11 منهHال سيما ا rوبناء على الدستور -

rوبــــعـــد االطـالع عـــلـى اتـــفــــاقـــيــــة الـــعــــمل الـــبــــحـــري -
اHـعتـمـدة من طرف اHـؤتـمر الـعـام Hنـظـمة الـعمـل الدولـية
في دورته الــرابـعــة والـتــسـعــrY بـجــنـيف في 23 فــبــرايـر

r2006 سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rـادة األولى : يـصّـدق على اتـفـاقيـة الـعمل الـبـحريHـادة األولى :اHا
اHـعتـمـدة من طرف اHـؤتـمر الـعـام Hنـظـمة الـعمـل الدولـية
في دورته الــرابـعــة والـتــسـعــrY بـجــنـيف في 23 فــبــرايـر
سـنـة r2006 وتــنـشــر في اجلـريــدة الـرســمـيــة لـلــجـمــهـوريـة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائرr في 23 ذي احلـجّة عام 1436 اHوافق 7
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2006 rاتفاقية العمل البحري rاتفاقية العمل البحري

الديباجة 

rنظمة العمل الدوليةH ؤتمر العامHإن ا

وقــد دعــاه مــجــلس إدارة مــكـــتب الــعــمل الــدولي إلى
Yحيث عـقد دورته الـرابعـة والتـسع rاالنعقـاد في جنـيف

r2006 في 7 شباط/ فبراير

وإذ يـرغب في وضع صـك وحـيـد ومـتــسق يـدمج قـدر
اإلمـكـان جـمـيع اHـعـايـير احملـدثـة في اتـفـاقـيـات وتـوصـيات
العمل البحري الدولية القائمةr وكذلك اHباد� األساسية
اHوجودة في اتفاقيات العمل الدولية األخرىr وال سيما :

r(29 رقم) 1930 rاتفاقية العمل اجلبري  -

rاتـفـاقـيـة احلـريـة الـنــقـابـيـة وحـمـايـة حق الـتـنـظـيم -
r(87 رقم) 1948 

1949 rـفاوضـة اجلـمـاعـيةHاتـفـاقيـة حق الـتـنـظـيم وا -
r(98 رقم)

r(100 رقم) 1951 rساواة في األجورHاتفاقية ا  -

r(105 رقم) 1957 rاتفاقية إلغاء العمل اجلبري  -

1958 r(ـهـنةHفـي االستـخـدام وا) اتـفـاقيـة الـتـمـيـيز -
r(111 رقم)

r(138 رقم) 1973 rاتفاقية احلد األدنى للسن -

1999 rاتــــفــــاقــــيــــة أســــوأ أشــــكــــال عـــمل األطـــفـــال  -
r(182 رقم)

وإذ يـضع في اعـتـبـاره الـواليـة األسـاسـيـة لـلـمـنـظـمـة
 rوهي تعزيز ظروف العمل الالئق

وإذ يــذكّـــر بــإعالن مـــنــظـــمــة الـــعــمل الـــدولــيـــة بــشــأن
r1998 باد� واحلقوق األساسية في العملHا

 وإذ يـضع في اعــتـبـاره أيـضــاً أن الـبـحـارة تــغـطـيـهم

أحكام صكوك أخـرى Hنظمة العمل الدولية ولهم احلق في
التـمتع باحلقـوق واحلريات األسـاسية اHـعترف بـها جلميع

rاألشخاص

وإذ يضع في اعـتبـاره أن نشـاطات القـطاع الـبحري
تـــمـــارس فـي كل أنـــحـــاء الـــعـــالمr لـــذا يـــجب أن يـــســـتـــفـــيــد

rالبحارة من حماية خاصة

وإذ يضع في اعـتباره أيـضاً اHـعايـير الـدوليـة بشأن
سـالمــة الـــســـفن وسالمـــة وأمن األشـــخــاص ونـــوعـــيــة إدارة
السفن الواردة في االتـفاقية الـدولية لسالمة األرواح في
الــبــحــرr1974 r بـــصــيــغــتـــهــا اHــعــدلـــةr واتــفــاقــيـــة األنــظــمــة
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2. تتعاون الدول األعضاء فيما بينها بغرض ضمان
التنفيذ الفعلي واالحترام التام لهذه االتفاقية.

التعاريف ونطاق التطبيقالتعاريف ونطاق التطبيق

اHادة الثانيةاHادة الثانية

1. ألغـراض هـذه االتـفـاقـيـةr ومـا لم يـنص عـلى خالف
ذلك في أحكام معينة :

أ) يعـني تـعبـيـر السـلـطة اخملـتـصة الـوزير أو اإلدارة
احلـــكـــومــيـــة أو أي ســلـــطـــة أخــرى تـــكــون مـــخـــولــة بـــإصــدار
وإنـــفــاذ لـــوائح أو قـــرارات أو تــعـــلــيـــمــات أخـــرى لــهـــا قــوة

rعنيHملزمة في اجملال الذي أشار إليه احلكم ا
rب) يــعـني تــعــبـيــر إعالن الــتـقــيــد بـالــعـمـل الـبــحـري

r3-1-5 شار إليه في الالئحةHاإلعالن ا
ج) يــعـــنـي تــعـــبـــيـــر احلـــمـــولـــة اإلجــمـــالـــيـــةr احلـــمـــولــة
اإلجـمـالـيــة لـسـفـيـنـة مــحـسـوبـة وفـقـاً لـألحـكـام ذات الـصـلـة
الــواردة في اHـلــحق األول من االتـفــاقـيـة الــدولـيـة لــقـيـاس
حـــمــولــة الــســفنr1969 r أو أي اتــفــاقــيــة تـــخــلــفــهــاr وتــكــون
احلـمــولـة اإلجــمـالــيــة لـلــسـفن اHــشـمــولـة بــاألحـكــام اHـؤقــتـة
لـــقـــيـــاس احلــمـــولـــةr الـــذي اعـــتــمـــدته اHـــنـــظـــمــة الـــبـــحـــريــة
الـــدولـــيــــةr هي تـــلك الــــواردة في عـــمـــود "اHـالحـــظـــات" في

r(1969) الشهادة الدولية لقياس حمولة السفن
د) يــعــنـي تــعــبــيــر شــهـادة الــعــمـل الــبــحــري الــشــهـادة

r3-1-5 شار إليها في الالئحةHا
هـ) يشـيـر تـعـبـيـر أحكـام هـذه االتـفـاقـيـة إلى األحـكام
في هــذه اHــواد وفـي الــلــوائح واجلــزء أ من الــقــانــون الــتي

rتشكل جزءاً من هذه االتفاقية
و) يـــــعـــــني تـــــعــــبـــــيـــــر الـــــبـــــحّــــارr كـل شـــــخص يـــــكــــون
مستخدمـاً أو مشتغالً أو عامالrً بـأي صفة كانتr على م�

 rسفينة تنطبق عليها هـذه االتفاقية
ز) يـشــمل تـعــبـيـر عــقـد االسـتــخـدام الـبــحـري كالّ من

rعقد استخدام البحّار ودور الطاقم
ح) يـعني تعـبير إدارة تعـيY وتوظـيف البحارة أي
شـــخص أو شـــركـــة أو مــؤســـســـة أو وكـــالــة أو أي مـــنـــظـــمــة
Yتــقـوم بـتـعـيـ rسـواء في الـقــطـاع الـعـام أو اخلـاص rأخـرى
الــبـــحــارة لـــصــالح مـالك الــســـفن أو تــوظـــيــفـــهم لــدى مالك

    rالسفن
ط) يـعـني تـعـبيـر سـفـيـنـة أي سـفـيـنـة ال تـبـحرr عـلى
وجه احلـــصــرr في اHــيــاه الـــداخــلــيــة أو فـي اHــيــاه الــواقــعــة
بــــالـــداخل أو بـــالـــقــــرب من تـــخـــوم اHـــيــــاه احملـــمـــيـــةr أو في

rوانئHناطق التي تنطبق عليها لوائح اHا

الــدولـــيـــة Hـــنع الـــتــصـــادم في الـــبـــحــرr1972 r بـــصــيـــغـــتـــهــا
Yوأحــكـــام كـــفـــاءة الــبـــحـــارة وتـــدريــبـــهم الـالزمــ rـــعـــدلـــةHا
الواردة في االتـفاقيـة الدولـية Hعـايير الـتدريب واإلجازة

 rعدلةH1978 بصيغتها ا rتعلقة بالبحارةHواخلفارة ا

rتـحدة لقانـون البحارHوإذ يـذكّر بأن اتفـاقية األ� ا
1982 تضع إطاراً قـانونـياً عـاماً يـنظم جـميع األنـشطة في

الــبـحـار واحملـيــطـاتr وأنـهـا تــتـسم بـأهــمـيـة إسـتــراتـيـجـيـة
كأساس للعـمل والتعاون الوطني واإلقليمي والعاHي في

rاحلفاظ على سالمتها Yالقطاع البحري وأنه  يتع

وإذ يــذكّـــر بــأن اHــادة 94 من اتــفـــاقــيــة األ� اHـــتــحــدة
لـقــانــون الـبــحـارr1982 r حتــدد واجــبـات والــتــزامــات دولـة
العلمr ال سيما فـيما يتعلق بظروف العمل وأفراد الطاقم
rسائل االجتماعية على م� السفن التي ترفع علمهاHوا

وإذ يـــذكّـــر بـــأن الـــفـــقـــرة 8 من اHــادة 19 من دســـتـــور
مـنـظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة تـنص عـلى أنـه ال يـعـتـبـر اعـتـمـاد
اHؤتمر ألي اتفـاقية أو توصيةr أو تصديق أي دولة عضو
عــلـى أي اتـفــاقــيــةr مــاســاً بــأي حــال بــأي قــانـون أو حــكم أو
عرف أو اتفاق يكفل لـلعمال اHعنيـY ظروفاً أكثر مواتاة

rمن تلك التي تنص عليها االتفاقية أو التوصية

وإذ يـعــقــد الـعــزم عــلى أن يــصـمـم هـذا الــصك اجلــديـد
بحيث يكـفل أوسع قبول  كن من قـبل احلكومات ومالك
rالـسـفن والـبـحارة الـذين يـلـتـزمـون ¡ـبـاد� العـمل الالئق
وأن يـــكـــون ســهل الـــتــحـــديث وأن يـــكــون قـــابالً لـــلــتـــنــفـــيــذ

rYواالحترام الفعلي

بـعـد أن قرر اعـتمـاد الـعديـد من اHـقتـرحات اHـتـعلـقة
بـوضع مـثل هـذا الـصكr وهي مـوضـوع الـبـنـد الـوحـيـد من

rجدول أعمال الدورة

بعـد أن قرر أن تتـخذ هذه اHـقترحـات شكل اتفـاقية
rدولية

يـعـتـمد فـي هذا الـيـوم الـثالث و الـعـشـرين من شـهر
شـبـاط/ فـبـرايـر من عــام ألـفـY وسـتـة االتـفــاقـيـة الـتـالـيـة

التي ستسمى اتفاقية العمل البحري 2006.

التزامات عامةالتزامات عامة

اHادة األولىاHادة األولى

1. تـتـعـهد كل دولـة عـضـو تصـدق عـلى هـذه االتفـاقـية
rـادة السـادسةHبإنـفاذ أحـكامـها إنـفاذاً كـامالً طبـقاً ألحـكام ا
لــكـي يــتــســـنى ضـــمــان حق جـــمــيع الـــبــحـــارة في الــعـــمــالــة

الالئقة.
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7. يــبــلغ أي قــرار تــتــخـذه الــدولــة الــعــضــو تــطــبــيــقـاً
لـــلــــفـــقـــرات 3 أو 5 أو 6 إلى اHـــديــــر الـــعـــام Hــــكـــتب الــــعـــمل
الــدوليr ويــقــوم اHــديـــر الــعــام بــإبالغ الــدول األعــضــاء في

اHنظمة بذلك.

8. تـعـتـبــر أي إشـارة إلى هـذه االتـفــاقـيـةr إشـارة في
الــوقت ذاته إلى الــلـوائح والــقـانـونr مــا لم يـنـص صـراحـة

على خالف ذلك.

اHباد� واحلقوق األساسيةاHباد� واحلقوق األساسية

اHادة الثالثةاHادة الثالثة

تـــتـــحــقـق كل دولـــة عـــضــو مـن أن أحـــكــام تـــشـــريـــعـــهــا
حتــتــــرمr في ســيـــاق هــذه االتـــفــاقـــيــةr احلـــقــوق األســـاســيــة

اآلتية :
أ) احلـــريـــة الـــنـــقـــابـــيـــة واإلقـــرار الـــفـــعــــلي بـــاحلق في

rفاوضة اجلماعيةHا
ب) الــقــضــاء عـــلى جــمــيع أشـــكــال الــعــمل اجلــبــري أو

rاإللزامي
 rج) القضاء الفعلي على عمل األطفال

د) الــقــضـاء عــلى الـتــمـيــيــز فـيــمـا يــخص االسـتــخـدام
واHهنة.

حقوق االستخدام واحلقوق االجتماعية للبحارةحقوق االستخدام واحلقوق االجتماعية للبحارة

اHادة الرابعةاHادة الرابعة

1. لــكل بـحّـار احلق في مـكــان عـمل مـأمـون وخـال من
اخملاطر يستوفي معايير السالمة.

2. لكل بحّار احلق في شروط استخدام عادلة.

3. لــكل بـحّـار احلق فـي ظـروف عـمل ومــعـيـشــة الئـقـة
على م� السفينة.

4. لــكل بـحّــار احلق في احلـمــايـة الـصــحـيـة والــرعـايـة
الـطبية والتـمتع بتدابيـر الرفاهة وسائـر أشكال احلماية

االجتماعية.

5. تــــكـــــفـل كل دولـــــة عـــــضــــوr ضـــــمـن حــــدود واليـــــتـــــهــــا
الــــقـــــضـــــائـــــيـــــةr احــــتـــــرام حـــــقـــــوق االســــتـــــخـــــدام واحلـــــقــــوق
االجــتـــمــاعـــيــة لــلـــبــحــارة الـــواردة في الــفـــقــرات الــســـابــقــة
احتـراماً كامالً وفـقاً ألحكـام هذه االتفـاقية. ويـجوز ضمان
احـــــــتـــــــرام هـــــــذه احلـــــــقـــــــوقr مـــــــا لـم يـــــــحـــــــدد خـالف ذلـك في
االتــــفــــاقـــــيــــةr مـن خالل الــــتـــــشــــريع الـــــوطــــنـي أو من خالل
االتـفــاقـيـات اجلــمـاعــيـة الــسـاريــةr أو من خالل غـيــرهـا من

التدابير أو في اHمارسة.

ي) يـعـني تعـبيـر مـالك السـفـينـةr مالك الـسـفيـنة أو
أي منظـمة أخـرى أو شخص آخـرr مثل مـدير الـسفـينة أو
وكـيـلهـا أو مـسـتأجـرهـا فــارغـة يتـولى مـسـؤوليـة تـشـغيـل
الــســفــيـــنــة من مــالـــكــهــاr ويـــوافقr في ســيــاق حتـــمــله هــذه
اHسـؤوليةr عـلى حتمل الـواجبـات واإللـتزامات اHـفروضة
عـلى مـالك الـسـفـن وفـقــاً لـهـذه االتــفـاقــيـةr بــصـرف الــنـظـر
عــمــا إذا كــانت أي مــنـظــمــة أخــرى أو شــخص آخــر يــتـولى
بـــعض الـــواجـــبـــات أو اHــســـؤولـــيـــات بــالـــنـــيــابـــة عن مـــالك

السفينة.

2. تـنطبق هذه االتـفاقيـة على جميع الـبحارةr ما لم
ينص على خالف ذلك صراحة.

3. فـي حـالـة الــشك فـيــمـا إذا كـان يــتـعـY اعــتـبـار أي
rألغـراض هـذه االتــفـاقـيـة rفـئــة من األشـخـاص بــحـارة أم ال
تبتّ السـلطـة اخملتـصة في كل دولـة عضـو في هذه اHـسألة
بــعـــد الــتـــشــاور مع مـــنــظـــمــات مـالك الــســفـن ومــنـــظــمــات

البحارة اHعنية.

4. مـا لم ينص عـلى خالف ذلك صـراحةr تـنطـبق هذه
االتـفـاقـيــة عـلى جـمــيع الـسـفن الـتــابـعـة لـكــيـانـات عـامـة أو
خاصةr التي تعمـل عادة في األنشطة التجـارية باستثناء
rالـــســـفـن الـــعـــامـــلـــة في الـــصــــيـــد أو في عـــمـــلـــيـــات  ـــاثـــلـــة
والــســـفن اHــبــنــيــة بــنـــاء تــقــلــيــديــاً مــثـل الــســفن الــعــربــيــة
والــصــيــنــيــة الــقــد�ــة. وال تــنــطـبـق هــذه االتــفـاقــيــات عــلى

السفن احلربية وال على السفن احلربية اHساعدة.

5. في حـــالــة الـــشك فــيـــمــا إذا كــانـت هــذه االتــفـــاقــيــة
تنـطبق عـلى سفـيـنة مـا أو على فـئة مـعيـنة من الـسفن أم
الr تــبتّ الــســلــطـات اخملــتــصــة في كل دولــة عــضــو في هـذه
اHــــســــألــــة بــــعــــد الـــــتــــشــــاور مع مــــنــــظــــمــــات مـالك الــــســــفن

ومنظمات البحارة اHعنية.

6. عـنـدمـا تـقــرر الـسـلـطـة اخملـتــصـة أنه لن يـكـون من
اHـعقـول أو من اHـمـكنr في الوقت احلـاضـرr تطـبـيق بعض
عــنــاصـر الــقـانــون اخلـاصــة اHـشــار إلــيـهــا في الـفــقـرة 1 من
اHـادة الـسادسـةr عـلى سفـيـنة مـا أو عـلى فئـات مـعيـنة من
السـفن الـتي ترفع عـلم الـدولة الـعـضوr ال تـنـطبق األحـكام
ذات الصلـة من القـانون بـالقـدر الذي يـكون فـيه اHوضوع
قــد عــولج عــلى نــحــو مــخــتــلـف في الــتــشــريع الــوطــني أو
االتـــفـــاقـــيـــات اجلـــمـــاعـــيـــة أو أي تـــدابـــيـــر أخـــرى. وال حتـــدد
الــسـلــطـة اخملـتــصـة ذلـك إال بـالـتــشـاور مـع مـنـظــمـات مالك
الـســفن ومـنــظـمــات الـبــحـارة اHــعـنــيـةr وال تـقــوم بـذلك إال
فـيـمـا يـتـعـلق بـالـسـفن الـتي تـقل حـمـولـتـهـا اإلجـمـالـيـة عن

200 طن وال تعمل في رحالت دولية.
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بالـطريـقة الـواردة في األحكـام اHقـابلـة في اجلزء ألف من
الــقــانـون. فــضـالً عن ذلكr تــقــوم الــدولــة الــعــضــو بــالــوفـاء
بالتـزاماتهـا بالطريـقة اHنـصوص عليـها في اجلزء باء من

القانون.

3. يــجــوز لــكل دولــة عـضــو لــيــست في وضع �ــكــنــهـا
من تـنـفـيذ احلـقـوق واHـبـاد� بالـطـريـقـة الـواردة في اجلزء
ألف من القانـونr ما لم ينص صراحة على خالف ذلك في
هـذه االتـفـاقيـةr تـنـفـيـذ اجلـزء ألف من الـقـانون عـن طريق
األحكام الـتشريـعيةr الـتنظيـمية أو غـيرهاr والـتي تعادل

في مُجملها أحكام اجلزء أ.

rــــادة فـــقطH4. ألغـــراض أحــــكـــام الــــفـــقـــرة 3 مـن هـــذه ا
يجـوز اعتـبـار أي قانـون أو الئحـة أو اتفـاقـية جـماعـية أو
أي تدابـير تـنفـيذيـة أخرى مـعادلـة في مجـملـها في سـياق

هذه االتفاقية إذا حتققت الدولة العضو من أنها :
أ) تـشـجـع الـتـحـقـيق الــكـامل لـلـهــدف الـعـام ولـلـغـرض
من احلـــكم اHــعــني أو األحــكــام اHــعـــنــيــة من اجلــزء ألف من

rالقانون
ب) تؤدي إلى إنـفاذ احلـكم اHعـني أو األحـكام اHـعنـية

من اجلزء ألف من القانون.

التشاور مع منظمات مالك السفنالتشاور مع منظمات مالك السفن
ومنظمات البحارةومنظمات البحارة

اHادة السابعةاHادة السابعة

ال يجـوز أن يتـقرر أي إعفـاء واستثـناء وأي تـطبيق
مرن آخـر لـهـذه االتفـاقـيـة تشـتـرط له االتـفـاقيـة الـتـشاور
مع منـظمـات مالك السـفن و منـظمـات البحـارةr في حال
عــدم وجــود مـــنــظــمــات  ــثـــلــة Hالك الــســفـن أو مــنــظــمــات
 ـثلـة لـلبـحارة فـي إقلـيمـهـاr من قبـل تلك الـدولـة العـضو
إال بعد التشاور مع الـلجنة اHشار إليها في اHادة الثالثة

عشر.
الدخول حيز النفاذالدخول حيز النفاذ

اHادة الثامنةاHادة الثامنة

1. تـرسل التـصديـقات الـرسمـية عـلى هذه االتـفاقـية
إلى اHدير العام Hكتب العمل الدولي ألغراض التسجيل.

2. ال تكون أحـكام هـذه االتفـاقيـة ملـزمة سـوى للدول
األعـضــاء في مـنــظـمــة الـعــمل الـدولــيـة الــتي يـكــون اHـديـر

العام قد سجل تصديقاتها عليها.           

3. يـبــدأ نـفـاذ هـذه االتــفـاقـيــة بـعـد مـضـي اثـني عـشـر
شــهــراً عــلى تــاريخ تــســجــيل تــصــديــقـات مــا ال يــقل عن 30
rعـلى األقل rــائـةHدولـة عــضـواً تــبـلغ حــصـتــهـا مــعـاً 33 في ا

من احلمولة اإلجمالية لألسطول التجاري العاHي.

مسؤولية التنفيذ واحترام األحكاممسؤولية التنفيذ واحترام األحكام

اHادة اخلامسةاHادة اخلامسة

1. تـقـوم كل دولـة عـضـو بـتـنـفـيـذ واحـتـرام الـتـشـريع
أو غـيــره من الـتـدابـيــر الـتي تـكـون قــد اعـتـمـدتــهـا لـلـوفـاء
بالتزاماتها الـتعاقدية ¡وجب هذه االتفـاقية فيما يتعلق

بالسفن والبحارة اخلاضعY لواليتها القضائية.

2. تـمــارس كل دولــة عــضـو  ــارســة فـعــلــيـة واليــتــهـا
الـقـضـائـيــة وإشـرافـهـا عـلى الــسـفن الـتي تـرفـع عـلـمـهـا عن
rطــريـق وضع نـظـام يكـفل االلـتـزام بأحـكـام هـذه االتفـاقـية
ال سـيما االنتظـام في عمليات الـتفتيش وتقـدª التقارير
وإجراءات اHـتابعـة واإلجراءات القـانونيـة وفقاً للـتشريع

الساري.

3. تـكــفل كـل دولـة عــضــو حــيــازة الــسـفـن الـتـي تـرفع
عــلــمـــهــا لــشــهــادة عــمل بــحـــري وإلعالن بــالــتــقــيــد بــشــروط

العمل البحري وفقاً Hا تقتضيه هذه االتفاقية.

r4. يجـوز ألي دولـة عضـو خالف دولـة العـلم أن تـقوم
وفـقاً للقانـون الدوليr بالتفـتيش على أي سفيـنة تنطبق
عـلـيــهـا هــذه االتـفـاقــيـة لـدى وجــود الـســفـيـنــة في مـوانــئـهـا
لــلـــتـــحــقـق  ــا إذا كـــانت الـــســـفــيـــنـــة تــلـــتـــزم بــأحـــكـــام هــذه

االتفاقية.

5. تـمــارس كل دولــة عــضـو  ــارســة فـعــلــيـة واليــتــهـا
الـــقــضــائــيــة ومـــراقــبــتــهـــا عــلى إدارات تــعـــيــY وتــوظــيف

البحارة اHقيمY مؤقتاً على أراضيها.

6. حتـــــظـــــر كل دولـــــة عـــــضـــــو انـــــتـــــهـــــاك أحـــــكـــــام هـــــذه
االتــفـاقــيــةr وتـفــرض وفــقـاً لــلـقــانــون الـدولـيr عـقــوبـات أو
rتـقـضي باعـتـماد تـدابـير تـصـحـيحـيـة ¡وجب تـشـريعـاتـها

Hنع مثل هذه االنتهاكات.

7. تـضـطـلع كل دولـة عـضـو ¡ـسؤولـيـاتـهـا الـتـعـاقـدية
¡وجب هذه االتفاقـية ¡ا يكفل عدم اسـتفادة السفن التي
تـرفع عـلم أي دولـة لم تـصـدق عـلـى هـذه االتـفـاقـيـة مـعـامـلة
أكـثر مـواتـاة مـن معـامـلـة الـسـفن الـتي تـرفع عـلـم أي دولة

صدقت عليها.

اللوائح واجلزءان ألف وباء من القانوناللوائح واجلزءان ألف وباء من القانون

اHادة السادسةاHادة السادسة

1. الـلـوائح وأحـكــام اجلـزء ألف من الـقــانـون مـلـزمـة.
أما أحكام اجلزء باء من القانون فليست ملزمة. 

2. تـتـعـهــد كل دولـة عـضـو بـاحـتـرام احلـقـوق واHـبـاد�
الـواردة في الـلـوائح وبـتـنـفـيـذ كل الئـحـة من هـذه اللـوائح



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
31 يناير  سنة  يناير  سنة 2016 م

اتفـاقـيـة سـاعـات الـعمـل و أعداد الـعـامـلـY عـلى ظـهر
r(57 رقم) 1936 rالسفن

اتــــفــــاقـــــيــــة احلــــد األدنى لـــــلــــسن (الــــعـــــمل الــــبــــحــــري)
r(58 رقم) 1936 r(مراجعة)

r( أطـقـم الـسـفن) الـوجــبـات ªاتـفــاقـيـة الــغـذاء و تــقـد
r(68 رقم) 1946

1946 rاتــفــاقــيــة شــهــادة كـــفــاءة طــبــاخـي الــســفـن
r(69 رقم)

1946 r(البـحارة) اتـفــاقـيـة الـضــمـان االجـــتـمــاعـي
r(70 رقم)

1946 r(الـبـحـارة) اتـفــاقـيـة اإلجــازات مـدفـوعـة األجــر
r(72 رقم)

r(73 رقم) 1946 rاتفاقية الفحص الطبي للبحارة
r(74 رقم) 1946 rاتفاقية شهادات كفاءة البحارة

r(75 رقم) 1946 rاتفاقية إقامة األطقم
Yاتـفــاقــيــة األجـور وســاعــات الـعــمل وأعــداد الـعــامــلـ

r(76 رقم) 1946 rعلى ظهر السفن
اتــــفـــــاقــــيــــة اإلجــــازات مـــــدفــــوعــــة األجـــــر (الــــبــــحــــارة)

r(91 رقم) 1949 r(مراجعة)
r(92 رقم) 1949 r(مراجعة) اتفاقية إقامة األطقم

Yاتـفــاقــيــة األجـور وســاعــات الـعــمل وأعــداد الـعــامــلـ
r(93 رقم) 1949 r(مراجعة) على ظهر السفن

Yاتـفــاقــيــة األجـور وســاعــات الـعــمل وأعــداد الـعــامــلـ
r(109 رقم) 1958 r(مراجعة) على ظهر السفن

1970 r(أحـكــام تــكــمـيــلـيـة) اتـــفــاقـــيــة إقــامـة األطـــقـم
r(133 رقم)

1970 r(الـبحارة) اتـفـاقـيــة الـوقـايــة مـن الـحـوادث
r(134 رقم)

1976 r(عـمـال البـحر) اتفـاقـية اسـتـمرار االسـتـخدام
r(145 رقم)

اتــــفـــــاقــــيـــــة اإلجــــازات الـــــســــنـــــويــــة مـــــدفــــوعـــــة األجــــر
r(146 رقم) 1976 r(البحارة)

1976 r(ـعـايــيـر الـدنـيـاHا) الحـة الـتــجـاريـةHاتـفـاقــيـة ا
r(147 رقم)

بــروتــوكــول عــام 1996 التــفــاقــيـــة اHالحــة الـــتــجــاريــة
r(147 رقم) 1976 r(عايير الدنياHا)

r(163 رقم) 1987 rاتفاقية رعاية البحارة

4.  بـعـد ذلكr يبـدأ نـفـاذ هذه االتـفـاقـيـة بالـنـسـبة ألي
دولـــة عـــضـــو بـــعـــد مـــضي اثــــني عـــشـــر شـــهـــراً عـــلى تـــاريخ

تسجيل تصديقها.

النقضالنقض

اHادة التاسعةاHادة التاسعة

1.  يـجوز ألي دولة عـضو صدقت عـلى هذه االتفـاقية
أن تــنــقــضــهــا بــعـد مــضـي عـشــر ســنــوات عــلى بــدء الــنــفـاذ
األولي لالتـفـاقـيـةr وذلك بـوثـيـقـة تـرسل  إلى اHـديـر الـعام
Hـكـتب الـعــمل الـدولي لـتـسـجـيــلـهـا. وال يـكـون هـذا الـنـقض

نافذاً إال بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.

2. كل دولـــة عـــضـــو لم تـــمـــارسr خالل الـــعـــام الــتـــالي
النقضاء فترة الـسنوات العشر اHشـار إليها في الفقرة 1
rــنــصــوص عــلــيه فــيــهـاHاحلق في الــنــقض ا rــادةHمن هــذه ا
تكـون ملـزمة بـها لـفتـرة عشـر سنـوات أخرىr ويـجوز لـها
بعـد ذلك نـقض هـذه االتـفـاقـيـة في نـهـايـة كل فـتـرة جـديدة
من عــشـر سـنـوات وفـقـاً لـلـشـروط الــتي تـنص عـلـيـهـا هـذه

اHادة. 

أثر الدخول حيز النفاذأثر الدخول حيز النفاذ

اHادة العاشرةاHادة العاشرة

تراجع هذه االتفاقية االتفاقيات التالية :
1920 r(الـعــمل الـبـحـري) اتـفــاقـيـة احلـد األدنـى لـلـسن

r(7 رقم)
r(في حالة غرق الـسفينة) اتـفاقية تعـويض البطالـة

r(8 رقم)
r(9 رقم) 1920 rعقد االستخدام البحري

r(العمل الـبحري) اتفـاقية الـفحص الـطبي لألحـداث
r(16 رقم) 1921

r(22 رقم) 1926 rاتفاقية عقود استخدام البحارة
1926 rاتـــفــــاقـــيـــة إعــــادة الـــــبــــحــــارة إلــى أوطــــانــــهـم

r(23 رقـم)
r(53 رقم) 1936 rاتفاقية شهادات كفاءة الضباط

1936 r(الـبـحـارة) اتـفــاقـيـة اإلجــازات مـدفـوعـة األجــر
r(54 رقم)

اتفاقية الـتزامات صاحب السفينة (في حالة مرض
r(55 رقم) 1936 r(أو إصابة البحارة

1936 r(الـــبــحــارة) اتــــفـــاقــيـــة الـــتــــأمـــيـن الــــصـــحـي
r(56 رقم)
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3. يـجــوز Hـمـثـلـي حـكـومـات الــدول األعـضـاء الـتي لم
تــصـدق بــعـد عــلى هـذه االتــفـاقــيـة أن يـشــاركـوا فـي أعـمـال
الـلـجـنة دون أن يـكـون لـهم حق الـتصـويت عـلى أي مـسـألة
تــتــعــلق بــهـذه االتــفــاقــيـة. ويــجــوز جملــلس اإلدارة أن يــدعـو
مــنـظــمــات أو كــيـانــات أخــرى لـكـي تـمــثل في الــلــجــنـة عن

.Yطريق مراقب

4. تـــرجح حـــقـــوق الـــتــصـــويـت لـــكل من  ـــثـــلي مالك
الـــســـفن و ـــثـــلي الـــبـــحــارة فـي الــلـــجـــنـــة بـــحــيـث يــضـــمن
حصول كل من مجمـوعة مالك السفن ومجموعة البحارة
على نصف حقوق تصويت مجموع احلكومات اHمثلة في

االجتماع اHعني والتي لها حق التصويت.

التعديالت على هذه االتفاقيةالتعديالت على هذه االتفاقية

اHادة الرابعة عشراHادة الرابعة عشر

1. يجوز للمؤتـمر العام Hنظـمة العمل الدوليةr في
إطار اHادة 19 من دستور منـظمة العمل الـدولية وقواعد
وإجـــراءات اHـــنــظـــمــة اخلـــاصـــة بــاعـــتــمـــاد االتـــفــاقـــيــاتr أن
يـعــتـمـد تـعــديالت عـلى أي حـكـم من أحـكـام هـذه االتــفـاقـيـة.
ويــــجـــوز اعـــتــــمـــاد تـــعـــديـالت عـــلى الــــقـــانـــون أيــــضـــاً وفـــقـــاً

لإلجراءات الواردة في اHادة اخلامسة عشر. 

2. يبلغ نص التـعديالت السابقـة للدول األعضاء من
أجل الـتصـديقr حـيث تـسجل صـكـوك التـصـديق عـلى هذه

االتفاقية قبل اعتمادها. 

3. تـبــلغ الـدول األعــضـاء األخــرى في اHـنــظـمــة بـنص
االتفاقية بالصـيغة اHعدلة للتصديق عليه وفقاً للمادة 19

من الدستور.

4.  تــعــتــبــر الــتـــعــديالت مــقــبــولــة في الــتــاريخ الــذي
تــكـون فــيه صــكـوك الــتـصــديق اHـســجــلـة عــلى الـتــعـديل أو
عـلى االتفـاقيـة بـصيـغتـهـا اHعـدلةr وفـقـاً للـحالـةr قد وردت
عــلى األقل من 30 دولــة عــضــو تــبــلـغ حــصــتــهــا مــعــاً 33 في
اHــــائــــة عــــلـى األقل مـن احلــــمــــولــــة اإلجــــمــــالــــيــــة لألســــطــــول

التجاري العاHي. 

5. ال تـكـون الـتـعــديالت اHـعـتـمـدةr في إطـار اHـادة 19
من الــدســتــورr مــلــزمــة إال بــالــنــســبــة لــلـدول األعــضــاء في
اHنظـمة الـتي يكون اHـدير الـعام Hكـتب العـمل الدولي قد

سجل تصديقاتها عليها.

6.  يـــبــدأ نـــفــاذ الـــتــعـــديالت بـــالــنـــســبـــة ألي دولــة من
rادةHـشـار إلـيـهـا في الـفـقرة 2 من هـذه اHالـدول األعـضاء ا
بــعــد مـضي 12 شــهـراً مـن تـاريخ الــقــبـول اHــشــار إلـيه في
الــفــقـرة 4 مـن هــذه اHـادة أو 12 شــهــراً من تــاريخ تــســجـيل
صك تـصـديق الـدولـة عـلى الــتـعـديلr إذا كـان هـذا الـتـاريخ

الحقاً.

اتــفـــاقـــيـــة احلـــمـــايـــة الـــصـــحـــيـــة والـــرعـــايـــة الـــطـــبـــيــة
r(164 رقم) 1987 rللبحارة

r(مـراجـعـة) اتــفـاقـيـة الــضـمـان االجــتـمـاعي لــلـبـحــارة
r(165 رقم) 1987

r(مــراجــعــة) اتــفـــاقــيــة إعــادة الـــبــحــارة إلى أوطــانـــهم
r(166 رقم) 1987

r(178 رقم) 1996 r(البحارة) اتفاقية تفتيش العمل
r(179 رقم) 1996 rوتوظيف البحارة Yاتفاقية تعي
اتـــفــاقـــيــة ســـاعـــات عــمـل الــبـــحـــارة وتــزويـــد الـــســفن

باألطقمr 1996 (رقم 180).

وظائف اإليداعوظائف اإليداع

اHادة احلادية عشراHادة احلادية عشر

1. يـخـطـر اHـديــر الـعـام Hـكـتب الــعـمل الـدولي جـمـيع
الدول األعـضـاء في مـنـظـمـة العـمل الـدولـيـة بـتـسجـيل كل
التصديقـات والقبول والنـقض التي أرسلت إليه ¡وجب

هذه االتفاقية.

2. عــنــد اســـتــيــفـــاء الــشــروط اHــنـــصــوص عــلـــيــهــا في
الـفقرة 3 من اHادة الـثامنـةr يسـترعي اHديـر العام انـتباه
الـدول األعـضـاء في اHـنـظـمـة إلى الـتـاريخ الـذي يـبـدأ فـيه

نفاذ هذه االتفاقية.

اHادة الثانية عشراHادة الثانية عشر

يـــقـــوم اHـــديـــر الـــعـــام Hـــكـــتب الـــعــــمل الـــدولي بـــإبالغ
األمـــY الــعـــام لأل� اHـــتـــحـــدة بــاHـــعـــلـــومــات الـــكـــامـــلــة لـــكل
الـتصـديقـات والقـبول والنـقض الـتي سجـلها ¡ـوجب هذه
االتفاقيةr ألغـراض التسجيل طبقاً للمادة 102 من ميثاق

األ� اHتحدة.

اللجنة الثالثية اخلاصةاللجنة الثالثية اخلاصة

اHادة الثالثة عشراHادة الثالثة عشر

1. يـتابـع مجـلس إدارة مـكـتب الـعـمل الـدولي بـشكل
متـواصل تـطـبيـق هذه االتـفـاقـية عن طـريق جلـنـة ينـشـئـها
تــــزود بـــصـالحـــيــــات خـــاصــــة في مــــجـــال مــــعـــايــــيـــر الــــعـــمل

البحري.

rـسـائل الـتي تـتـنـاولـهـا هـذه االتـفـاقـياتHـعـاجلـة اH .2
تـتألف هذه اللجـنة من  ثلY اثـنY تعينهـما حكومة كل
دولــة عــضـــو تــكــون قـــد صــدقت عـــلى هــذه االتــفـــاقــيــة ومن
 ثلH Yالك السـفن وللبحارة يعينهم مجلس اإلدارة بعد

التشاور مع اللجنة البحرية اHشتركة.
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3. يــقـوم اHـديـر الــعـام عـلى الــفـورr بـعـد الــتـحـقق من
أن االقتـراح بالتـعديل يـستوفي اشـتراطات الـفقرة 2 من
هـــذه اHــادةr بـــإبالغ جـــمـــيع الـــدول األعـــضـــاء في اHـــنـــظـــمــة
بــــاالقـــتـــراح مــــصـــحـــوبــــاً بـــأيـــة مـالحـــظـــات أو مــــقـــتـــرحـــات
يـعتـبرهـا مالئـمةr ويـدعوهـا إلى إبالغه بـأية مالحـظات أو
مـقـتـرحــات تـتـعــلق بـاالقـتــراح  خالل فـتـرة ســتـة أشـهـر أو
فـتــرة (ال تـقل عن ثالثـة (3) أشــهـر وال تــتـجـاوز تــسـعـة (9)

أشهر) يحددها مجلس اإلدارة.

4. يـحـال االقــتـراحr في نــهـايـة الــفـتــرة اHـشـار إلــيـهـا
في الــــفــــقــــرة 3 من هــــذه اHـــــادةr مــــصــــحــــوبــــاً ¡ــــوجــــز أليــــة
rـذكورةHمالحظـات أو مـقتـرحـات مقـدمـة ¡وجب الـفـقرة ا
إلى اللجنة لكي تـنظر فيه في إطار اجتماع لها. ويعتبر

التعديل معتمداً :
أ) إذا مَـثُـل في االجـتـمـاع الـذي يـبـحث فـيه االقـتـراح
مــــا ال يــــقل عـن نــــصف حــــكــــومــــات الـــدول األعــــضــــاء الــــتي

rصدقت على هذه االتفاقية
ب) إذا صــوّت لـــصــالح الـــتــعــديل أغـــلــبــيـــة ال تــقل عن

ثلثي أعضاء اللجنةr و
ج) إذا مــــثـــلت هـــذه األغـــلـــبـــيـــة مـــا ال يـــقـل عن نـــصف
أصـــوات األعـــضـــاء احلـــكـــومـــيــrY ونـــصـف أصــوات  ـــثـــلي
YـسـجـلـHمالك الـســفن ونـصف أصـوات  ـثـلي الــبـحـارة ا

في االجتماع عند طرح االقتراح للتصويت.

5. تـقـدم الـتـعـديالت اHـعـتـمـدة وفـقًـا ألحـكـام الـفـقرة 4
مـن هــــــذه اHـــــــادة إلـى الـــــــدورة الـــــــتـــــــالــــــيـــــــة لـــــــلـــــــمـــــــؤتـــــــمــــــر
إلقــرارهــا. ويــتـطــلب هــذا اإلقــرار أغــلـبــيــة ثــلــثي أصـوات
اHـندوبY احلاضـرين. وإذا لم تتحـقق هذه األغلبـيةr يحال
الـتعـديل إلى الـلـجنـة لـبـحثه من جـديـد إذا رغـبت اللـجـنة

في ذلك.

6. يــقــوم اHـديــر الـعــام بــاإلبالغ عن الـتــعــديالت الـتي
يقـرهـا اHؤتـمـر وذلك بـإخطـار كل دولـة عضـو بـسجل صك
تــصــديــقــهــا عــلى هــذه االتــفــاقـيــة قــبل تــاريـخ اإلقـرار تــلك
الـتـعـديالت من قــبل اHـؤتـمـر. ويـشــار فـيـمـا يـلي إلى هـذه
الـدول األعضاء " الدول األعضاء اHـصدقة على االتـفاقية".
ويـــتــضـــمـن هــذا اإلخـــطـــار إشـــارة إلى هـــذه اHـــادة واHـــهـــلــة
الـــزمـــنـــيــة اHـــمـــنـــوحـــة ألي إبـالغ رســمـي بـــعـــدم اHـــوافـــقــة.
وتكون هـذه اHهـلة سـنتـY من تاريخ اإلخـطار مـا لم يحدد
اHؤتمرr وقت إقرار التـعديلr فترة مختلـفةr لكنها يجب
أن تكون سنـة على األقل. وترسل نسخة من هذا اإلخطار

إلى الدول األعضاء األخرى في اHنظمة إلحاطتها علماً.

7. يـعــتــبــر أي تــعــديل يــقـره اHــؤتــمــر مــقــبـوالrً مــا لم
يـتـلق اHـديــر الـعـامr قـبل نـهـايـة الــفـتـرة اHـقـررةr من أكـثـر

7. مـع مـراعــاة أحـكــام الـفــقـرة 9 من هـذه اHــادةr يــبـدأ
نفـاذ االتفـاقية بـصيغـتها اHـعدلة بـالنسـبة للـدول األعضاء
اHــشـار إلــيـهــا في الـفــقـرة 3 من هــذه اHــادةr بـعــد مـضي 12
شــهــراً من تــاريخ الــقــبـول اHــشــار إلــيه في الــفــقـرة  4 من
هــذه اHـــادةr أو بــعـــد مــضي 12 شـــهــراً من تـــاريخ تــســـجــيل

صك تصديقهاr إذا كان هذا التاريخ الحقاً.

8. بالـنـسـبـة لـلـدول األعـضـاء الـتي تـكـون قـد سجـلت
تــصــديــقــاتــهــا عـلـى هـذه االتــفــاقــيــة قــبل اعــتــمــاد الــتـعــديل
اHــــعـــني ولــــكــــنـــهــــا لم تــــصـــدق عــــلى الــــتـــعــــديلr تــــظل هـــذه

االتفاقية نافذة دون التعديل اHعني.

9. يـــجـــوز ألي دولــــة عـــضــــو تـــكــــون قـــد ســـجــــلت صك
تـصـديقـهـا عـلى هـذه االتفـاقـيـة بعـد اعـتـماد الـتـعـديل ولكن
قـبل الـتـاريخ اHـشـار إلـيه في الـفـقرة 4 من هـذه اHادةr أن
حتـــدد فـي إعالن مـــرفـق بـــصك الـــتـــصـــديـق أن تـــصـــديـــقـــهـــا
يــتـصل بـاالتــفـاقـيـة دون الــتـعـديل اHـعــني. وفي حـالـة صك
تــصــديق مــرفق ¡ــثل هــذا اإلعالنr تــدخل االتــفـاقــيــة حــيـز
الـنفـاذ بـالنـسبـة للـدولة الـعـضو اHـعنـية بـعد 12 شـهراً من
تــــــاريـخ تــــــســـــــجــــــيـل صك الـــــــتــــــصـــــــديق. وإذا لـم يــــــكـن صك
الـتـصـديق مـرفـقـاً ¡ـثل هـذا اإلعالنr أو إذا كـان الـتـصديق
قــد ســجل في الــتــاريخ اHــشــار إلــيه في الــفــقـرة 4 أو بــعــد
ذلك الـــتــاريخr تـــدخل االتــفــاقـــيــة حــيـــز الــنــفـــاذ بــالــنـــســبــة
لـلـدولـة الـعـضـو اHـعـنـيـة بـعد 12 شـهـراً من تـاريخ تـسـجيل
التصديقr وفور دخول االتـفاقية اHعدلة حيز النفاذ وفقاً
لـلــفـقـرة 7 مـن هـذه اHـادةr يــصـبح الـتــعـديل مــلـزمًـا لــلـدولـة

العضو اHعنية ما لم ينص التعديل على خالف ذلك.

التعديالت على القانونالتعديالت على القانون

اHادة اخلامسة عشراHادة اخلامسة عشر

1. يـــجـــوز تـــعـــديل الـــقـــانـــون إمـــا عن طـــريـق اإلجــراء
احملــدد في اHــادة الـرابــعــة عــشـرةr أو وفــقــاً لإلجــراء الـوارد

في هذه اHادةr  ما لم ينص صراحة على خالف ذلك.

2. يــجـــوز حلــكـــومـــة أي دولــة عـــضــو في اHـــنــظـــمــة أو
جملـمـوعـة  ـثـلي مالك الــسـفن أو جملـمـوعـة  ـثـلي الـبـحـارة
الــذيـن ° تــعــيــيـــنــهم في الــلـــجــنــة اHــشــار إلـــيــهــا في اHــادة
الـثالثة عشـرr أن يقترحوا عـلى اHدير العـام Hكتب العمل
الـــدولـي إجـــراء تـــعــــديل عـــلـى الـــقـــانــــون. والبـــد لـــلــــتـــعـــديل
اHـقــتــرح من قــبل أي حــكــومــة من أن يــقــتـرح أو يــدعم من
قبل خـمس حكـومـات من الدول األعـضـاء على األقل تـكون
قــد صـدقـت عــلى االتــفــاقــيـة أو مـن قــبل مــجــمــوعـة  ــثــلي
مالك السـفن أو من قبل مـجمـوعة  ـثلي الـبحـارة اHشار

إليهما أعاله.



21 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1005
31 يناير  سنة  يناير  سنة 2016 م

أ) ال تـكـون الـدولة الـعـضـو الـتي قبـلت هـذا الـتـعديل
مـلــزمـة بــتـوســيع مــزايـا االتــفـاقــيـة فــيـمــا يـخص شــهـادات
العـمل البحـريr التي تصـدر للـسفن التي تـرفع علم دولة

عضو أخرى تكون قد: 

rـادةHوفــقـاً لــلـفــقـرة 7 من هـذه ا rً1" أعــربت رسـمــيـا"
عن عــــدم مــــوافــــقــــتــــهـــا عــــلـى الــــتــــعــــديل ولم تــــســــحـب عـــدم

موافقتها عليهr أو

"2" أبـــلــــغتr وفـــقـــاً لــــلـــفـــقـــرة (8 أ) من هـــذه اHـــادة أن
قبولـها مـشروط بإخـطار صـريح الحق يصدر عـنهـاr وأنها

لم تقبل التعديل.

rب) تــوســيع الــدولــة الــعــضــو الــتي قــبــلت الــتــعــديل
مــزايــا االتــفــاقــيــة فـيــمــا يــخص شــهــادات الــعــمل الــبــحـري
الــتي تــصــدر لــلــســفن الــتـي تــرفع عــلم دولــة عــضــو أخــرى
تـكـون قد أبـلـغتr وفـقـاً لـلـفـقرة (8 ب) من هـذه اHـادةr أنـهـا
لن تــنــفـذ الــتــعــديل اHــذكـور لــفــتــرة مـحــددة وفــقــاً لـلــفــقـرة

10من هذه اHادة.

النصوص ذات احلجية القانونيةالنصوص ذات احلجية القانونية

اHادة السادسة عشراHادة السادسة عشر

إن الـنــسـخــتـY الــفـرنــسـيــة واإلجنـلـيــزيـة لــنص هـذه
االتفاقية لهما نفس احلجية القانونية.

مذكرة تفسيرية بشأن لوائح وقانونمذكرة تفسيرية بشأن لوائح وقانون

اتفاقية العمل البحرياتفاقية العمل البحري

1. ال تــشــكل هــذه اHــذكــرة جــزءا من اتــفــاقــيـة الــعــمل
البحريr بل تهدف فقط لتسهيل قراءتها.

2. تـتـألف االتـفـاقيـة من ثالثـة أجـزاء مـخـتـلـفـة ولكن
مترابطة وهي: اHواد واللوائح والقانون.

3. تـضع اHـواد واللـوائح احلـقـوق واHـبـاد� األسـاسـية
وااللـــتــزامــات األســـاســيــة لــلـــدول األعــضــاء اHــصـــدقــة عــلى
االتـفـاقــيـة. وال �ـكن تـغــيـيـر اHـواد والــلـوائح إال من جـانب
اHـــؤتـــمـــر وذلك فـي إطـــار اHــادة 19 مـن دســـتـــور مـــنـــظـــمــة

العمل الدولية (أنظر اHادة الرابعة عشر من االتفاقية).

4.  يـتـضـمن الـقـانـون كـيـفـيـة تـطـبـيق الـلـوائح. وهي
تـشــمل اجلــزء ألف (مــعـايــيــر مـلــزمــة) واجلـزء بــاء (مــبـاد�
تـوجـيهـيـة غيـر ملـزمـة). و�كن تـعـديل القـانـون عن طريق
إجــــراء مـــبــــسط كــــمـــا جــــاء في اHــــادة اخلــــامـــســــة عــــشـــر من
االتـــفــاقـــيــة وHــا كـــان يــتـــنــاول تـــفــاصـــيل كــيـــفــيـــة تــطـــبــيق
األحكامr فـال ينبـغي للـتعـديالت التي �ـكن أن تدخـل عليه

أن أحد من النطاق العام للمواد واللوائح.

من 40 في اHـــائـــة من الـــدول األعـــضــاء الـــتي صـــدقت عـــلى
االتـفـاقـيـة وتـمـثل حــصـتـهـا مـا ال يـقل عن 40 في اHـائـة من
احلــمــولــة اإلجـمــالــيــة لألســطــول الـتــجــاري الــعــاHي لــلـدول
األعـــضـــاء الــتي صـــدقت عـــلى االتـــفــاقـــيــةr مـــا يــفـــيــد بـــعــدم

موافقتها رسمياً.

8. يـبـدأ نفـاذ أي تـعديل يـعـتبـر مـقبـوالً بـعد سـتة (6)
أشـهـر من انـتـهـاء الـفـتـرة اHـقـررة بـالـنـسـبـة جلـمـيـع الدول
األعـضـاء اHـصــدقـة عـلى االتـفـاقـيـة بــاسـتـثـنـاء الـدول الـتي
أبـدت عــدم مـوافـقــتـهــا رسـمـيــاً وفـقًــا ألحـكـام الــفـقـرة 7 من
هذه اHـادة ولم تسحب عـدم موافقتـها طبـقًا ألحكـام الفقرة

r11 غير أنه :

أ) يــــجـــــوز ألي دولــــة عـــــضــــو صـــــادقت مـن قــــبـل عــــلى
االتـفاقـية أن تـخـطر اHـديـر العـام بعـدم إلـزامهـا بـالتـعديل
إال بــعــد أن تـخــطــر قــبــولــهــا صــراحــةr قــبل نــهــايــة الــفــتـرة

احملددة.

ب) يـجوز ألي دولة عـضو مصـدقة على االتـفاقية أن
تـــخــطــر اHـــديــر الــعـــامr قــبل تـــاريخ دخــول الـــتــعـــديل حــيــز

النفاذr أنها لن تنفذ ذلك التعديل لفترة محددة.

9. يـبــدأ نـفــاذ الــتـعــديالتr مــوضـوع اإلخــطـار اHــشـار
إلــيه فـي الــفــقــرة 8 (أ) مـن هــذه اHـــادة بــالـــنــســـبــة لـــلــدولــة
الـعضو التي أخطـرت بقبولهـا لهاr ستة أشـهر بعد تاريخ
إبالغ الـدولة الـعـضـو اHديـر الـعـام بأنـهـا تقـبل الـتـعديل أو
. في تاريخ بدء نفاذ التعديل ألول مرةr إذا كان هذا الحقاً

10. ال تتجاوز الفترة اHشار إليها في الفقرة 8 (ب)

من هذه اHـادة سنـة واحدة من تـاريخ دخول الـتعـديل حيز
الــنــفـاذ أو تــمــدد أليـة فــتــرة أطـول يــقــررهـا اHــؤتــمـر وقت

إقراره التعديل.

11. يـجـوز ألي دولـة عـضـو تـكـون قـد أعـربت رسـمـيـاً

عن عدم موافقتهـا على التعديل أن تسحب عدم موافقتها
في أي وقت. وإذا تلقى اHديـر العام إخطارًا بهذا السحب
بــعــد دخـــول الــتــعــديـل حــيــز الـــنــفــاذr يــبـــدأ نــفــاذ الـــتــعــديل
بــالـنـسـبـة لــلـدولـة الـعـضــو بـعـد سـتـة (6) أشــهـر من تـاريخ

تسجيل اإلخطار.

12. بعـد بـدء نفـاذ الـتـعديلr ال يـجـوز التـصـديق على

االتفاقية إال بصيغتها اHعدلة.

13. بـقـدر مـا تـتـعـلق شـهـادة الـعـمل الـبـحـري ¡ـسـائل

يــشــمــلــهــا أي تــعــديل عــلى االتــفــاقــيــة يــكــون قـد دخـل حــيـز
النفاذ : 
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بالضرورة. وعلى سبيل اHثالr يشترط اHعيار ألف 1-4
على جميع الـسفن أن تضمن سرعـة احلصول على األدوية
r((ب) الفقرة 1) الالزمة للرعايـة الطبية على م� السفن
وأن يكون عـلى م� كل سـفيـنة "صـيدلـية" (الـفقرة 4 (أ)).
وإجنـاز هــذا االلـتـزام األخــيـر بــحُـسـن نـيـة يــعـنـي بـوضـوح
أكثر من مجرد وجـود صيدلية على م� كل سفينة. وترد
إشارة أكثر حتديـداً  إلى ما ينطوي عليه األمر  في اHبدأ
الـتوجـيـهي اHقـابل باء 4-1-1 الـفقرة (4) من حـيث ضمان
حُـــسـن تــخـــزيـن مـــحـــتــويـــات الـــصـــيـــدلـــيـــة واســـتـــخـــدامـــهــا

وصيانتها.
10.  والــــــدول األعـــــــضـــــــاء الــــــتـي صـــــــدقت عـــــــلـى هــــــذه

االتفاقيـة ليست مـلزمة باHـباد� التـوجيهيـة اHعنـيةr كما
تشـير إلى ذلك األحـكام الـواردة في البـاب اخلامـس بشأن
الــرقــابــة الـتـي تـمــارســهــا دولــة اHــيــنــاءr حــيث ال تــتــنـاول
عــمــلــيــات الــتــفــتــيش ســوى األحــكــام ذات الــصــلــة من هــذه
االتــفـاقــيــة (اHــواد والــلـوائـح واHـعــايــيــر الــواردة في اجلـزء
ألف). غـيـر أن الـدول األعـضـاء مـطالـبـةr ¡ـوجب الـفـقرة 2
من اHــادة الـســادسـةr بــالـوفــاء بـالــتـزامـاتــهـا ¡ــوجب اجلـزء
ألف من الـقــانـون بـالـطـريــقـة اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اجلـزء
باء. �كن أن تقررr  بعد النظر حسب األصول في اHباد�
الـتــوجـيــهـيــة ذات الـصــلـةr أن تــنص عــلى أحـكــام مـخــتـلــفـة
تـكـفل حُـسن تـخـزين مـحـتـويـات الـصـيـدلـيـة واسـتـخـدامـها
وصـيانـتهـاr لتـكرار اHـثال الـوارد أعالهr كمـا يشـترط ذلك
اHعـيار الوارد في اجلـزء ألفr عنـدئذ يعـتبر ذلك مـقبوالً.
ومن ناحيـة أخرىr وبـاتبـاع التـوجيه اHـنصـوص عليه في
اجلــزء بـــاءr تــســـتـــطــيع الـــدولـــة الــعـــضــو اHـــعـــنــيـــةr وكــذلك
هيئات مكتب الـعمل الدولي اHسؤولة عن مـراقبة تنفيذ
اتفاقيات العمل الدوليةr أن تتأكد دون مزيد من البحث
إلى أن األحكـام الـتي قـررتهـا الـدولة الـعـضو تـبـرهن على
الـتــزامـهـا بـصــفـة مالئـمــة بـااللـتــزامـات الـواردة في اجلـزء

ألف.
اللوائح والقانوناللوائح والقانون

الباب األول الباب األول 
االشـتـراطـات الـدنـيـا لـعـمـل البحارة على م� السفناالشـتـراطـات الـدنـيـا لـعـمـل البحارة على م� السفن

الالئحة الالئحة 1-1- احلد األدنى للسن- احلد األدنى للسن
الـغـرض : الـغـرض : ضـمــان عــدم تـشــغــيل أي شــخص دون احلـد

األدنى للسن على م� أي سفينة.
1. ال يجـوز اسـتخـدام أو تـشغـيل أو عـمل أي شخص

دون احلد األدنى للسن على م� أي سفينة.
2. يكون احلد األدنى لـلسن عند الـدخول األولي لهذه

االتفاقية حيز النفاذ 16 سنة.

5. تـــرد أحـــكـــام الـــلـــوائح والـــقـــانــون حتـت الـــعــنـــاوين
اخلمسة اآلتية :

الـبـاب األول :الـبـاب األول : االشـتــراطـات الــدنـيــا لـعــمل الـبــحـارة
على م� السفن.

الباب الثاني :الباب الثاني : شروط االستخدام.
البـاب الـثالث :البـاب الـثالث : أمـاكن اإلقـامـة وتـسـهـيالت الـتـرفيه

والغذاء وتقدª الوجبات.
الـبـاب الرابع :الـبـاب الرابع : احلمـايـة الـصحـيـة والرعـايـة الطـبـية

والرفاهة وحماية الضمان االجتماعي.
الباب اخلامس :الباب اخلامس : تطابق وتطبيق األحكام.

6. يـتـضــمن كل بـاب مـجـمـوعــات من األحـكـام تـتـعـلق
r(أو تدابير إنـفاذ في الباب اخلامس) Yبحق أو مبدأ مـع
وتـــرقـــيـم اجملـــمـــوعــــات مـــتـــنـــاسـق في كل بــــاب. إذ تـــتـــألف
اجملـمــوعــة األولى في الـبــاب األولr عــلى سـبــيل اHــثـال من
الالئـحة 1-1 واHـعيار ألف1-1 واHبدأ الـتوجـيهي باء 1-1

وجميعها يتناول احلد األدنى للسن.
7. لالتفاقية ثالثة أغراض أساسيةr هي :

أ) أن تــــرسيr فـي مـــوادهــــا ولـــوائــــحـــهــــاr مـــجــــمـــوعـــة
rباد�Hراسخة من احلقوق وا

ب) أن تــــوفــــرr عـن طـــريـق أحــــكــــام الــــقــــانــــونr درجـــة
كبيرة من اHرونـة في أسلوب تنفيذ الدول األعضاء لهذه

rباد�Hاحلقوق وا
ج)  أن تــــكـــفلr في الـــبـــاب اخلـــامـسr حـــسن الـــتـــقـــيـــد

باحلقوق واHباد� وإنفاذها.
8. وهنـاك مجـاالن رئـيسـيان لـلمـرونـة في التـنفـيذ:
األول هـو اإلمكانـية اHـتاحـة لدولـة عضو مـاr حيـثمـا يكون
ذلك ضروريـاً (أنظر الفقرة 3 من اHادة الـسادسة)r للوفاء
بــاألحــكــام الــتــفــصـــيــلــيــة  لــلــجــزء أ مـن الــقــانــون من خالل
تـنفيـذ التدابـير اHـعادلة في جـوهرها (كـما جـرى تعريـفها

في الفقرة 4 من اHادة السادسة).
9. واجملــال الــثــانـي لــلــمـــرونــة في الــتـــنــفــيــذ تـــتــيــحه
صيـاغـة األحـكـام اHـلـزمة لـعـدد كـبـيـر من أحـكـام اجلزء ألف
بطريقة أكثر عـموميةr بحيث يبقى مـجال أكبر للتقدير
من حـيث اإلجـراءات الـدقــيـقـة الـتي يـتــعـY اتـخـاذهـا عـلى
اHستوى  الـوطني. وفي مثل هذه احلاالتr تـرد توجيهات
بــشــأن الــتـنــفــيــذ في اجلــزء بــاء غــيــر اHــلــزم من الــقــانـون.
وبــهـذه الــطـريـقــة تـســتـطــيع الـدول األعــضـاء الــتي صـدقت
على هذه االتفـاقية أن تتحقق من نوع اإلجراءات اHتوقع
مـنهـا أن تتـخذهـا ¡ـوجب االلتـزام العـام اHقـابل في اجلزء
ألفr وكــذلك اإلجــراءات الــتي ال يــتــطــلب األمــر اتــخــاذهـا
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اHعيار ألف اHعيار ألف 1-2- الشهادة الطبية- الشهادة الطبية
1. تــشــتــرط الــســلــطــة اخملــتــصــة أن يــكــون في حــوزة
الــبـحــارةr قــبل بــدء الــعـمل عــلى مــ� أي ســفــيـنــةr شــهـادة
طـــبـــيــة صـــاحلـــة تـــثــبـت لــيـــاقـــتـــهم طـــبــيـــاً ألداء الـــواجـــبــات

اHطلوبة منهم في البحر.
2. لــكي يـتـسـنى ضــمـان أن تـعـكس الـشــهـادة الـطـبـيـة
احلـالـة الـصـحـيـة احلـقـيـقـيـة لـلـبـحـارةr في ضـوء الـواجـبات
الـتي يـتعـY علـيهم إجنـازهاr تـقـرر السـلطـة اخملتـصةr بـعد
الـتـشاور مع مـنـظـمات مالك الـسـفن ومنـظـمات الـبـحارة
اHـــــــعــــــنــــــيــــــةr مـع إيالء اإلعــــــتـــــــبــــــار الــــــواجـب إلى اHــــــبــــــاد�
الـتـوجـيهـيـة الـدولـية الـسـاريـة اHـشار إلـيـهـا في اجلـزء باء
من هـــذا الــقـــانـــونr طـــبــيـــعـــة الـــفــحـص الــطـــبي والـــشـــهــادة

الطبية.
3. لــــيس في هـــذا اHــــعـــيـــار مـــا يــــســـمى بــــاالتـــفـــاقـــيـــة
الـدولــيــة Hـعــايـيــر الــتـدريب واإلجــازة واخلــفـارة اHــتــعـلــقـة
بــالــبــحــارةr1978 r بــصــيـــغــتــهــا اHـــعــدلــة. وتــقــبـل الــســلــطــة
اخملـتصة الـشهـادة الطبـية الـصادرة وفـقاً ألحكـام االتفـاقية
الدوليـة اHذكورةr ألغراض الالئحة 1-2. وتقـبل باHثل أي
شــهــادة طـبــيـة تــسـتــوفي مــضـمــون هـذه األحــكـام في حــالـة
الـبــحــارة الــذين ال تــشــمــلـهـم االتـفــاقــيــة الــدولـيــة Hــعــايــيـر

التدريب واإلجازة واخلفارة اHتعلقة بالبحارة.
4. يـــصــدر الـــشــهـــادة الــطــبـــيــة طـــبــيب مـــؤهل حــسب
األصولr أو في حالة الشهادة اHتعلقة باإلبصار وحدهr أي
شــخـص تــعــتــرف به الــســلــطــة اخملــتــصـة بــاعــتــبــاره مــؤهالً
إلصــدار مــثل هــذه الــشــهــادة. ويــجب أن يــتــمــتع الــطـبــيب
بـاالسـتقالل اHـهـني التـام فـيمـا يـتعـلق بـإجراءات الـفحص

الطبي.
5. يحق لـلبـحار الذي يُـرفض منـحه شهادة طـبية أو
تـــفــرض قــيــود عــلى قــدرته عــلـى الــعــملr وال ســيــمــا فــيــمــا
يـــخص الـــوقـت أو مـــجـــال الـــعـــمل أو مـــنـــطـــقـــة الـــعـــملr أن
يـخضع لـفـحص آخر من قـبل طـبيب مـسـتقل آخـر أو حكم

طبي مستقل.
6. تثبت كل شهادة طبية بصورة خاصة :

أ) أن ســـــمع الـــــبـــــحـــــار اHـــــعـــــنـي وبـــــصـــــره في حـــــالـــــة
مُـرضـيـةr وكـذلك تـمـيـيـزه لأللـوان في حـالـة الـبـحّـار الـذي
سيسـتخدم في مـهام قد  تتـأثر لياقـته للعمل اHـنتظر أن

rيؤديه بنقص تمييز األلوان
ب) أن الـبــحـار اHـعــني ال يـعـانـي من أي حـالـة طــبـيـة
يـــحـــتـــمل أن تــتـــفـــاقم بـــحــكـم الــعـــمل فـي الــبـــحـــر أو جتــعل
الــبــحــار غـــيــر الئق لـــلــعــمل فـي الــبــحــر أو تـــعــرّض صــحــة

األشخاص اآلخرين على م� السفينة للخطر.

3. يـــشــــتــــرط رفع احلــــد األدنى لــــلـــسـن في الــــظـــروف
احملددة في القانون.

اHعيار ألفاHعيار ألف 1-1- احلد األدنى للسن- احلد األدنى للسن

1. يـحــظـر اســتـخــدام أو تـشــغـيل أو عــمل أي شـخص
دون سن 16 سنة على م� أي سفينة.

2.  يـــحـــظــر الـــعـــمل لـــيالً عـــلى أي بـــحــار دون سن 18
" وفـقًا سـنـة. وفي مفـهوم هـذا اHـعيـارr يـعرّف تـعبـيـر "ليالً
لـلـتـشـريـعـات واHـمـارسـات الـوطـنـيـة. ويـغـطي فـتـرة تـسع
ســــاعــــات مــــتـــــتــــالــــيــــة عــــلـى األقل تــــبــــدأ فـي وقت أقــــصــــاه
منتصف الليل وتنتهي في وقت أدناه اخلامسة صباحاً.

3.  يـجـوز لــلـسـلـطـة اخملــتـصـة أن تـمـنـح اسـتـثـنـاء من
التقيد الصارم بالقيد اHتعلق بالعمل ليالً حيثما :

أ) يــتــســبـب في إعــاقــة الــتــدريب الــفــعــلي لــلــبــحــارة
rقررةHوفقًا للبرامج واجلداول ا rYعنيHا

ب) تـقـتـضـي الـطـبـيـعـة اخلـاصـة لــلـخـدمـة أو يـقـتـضي
بــرنــامج مــعــتـرف به لــلــتــدريب أن يــقـوم الــبــحــارة الـذين
يـــشــمـــلـــهم االســـتـــثــنـــاء بـــأداء عـــمل لـــيالrً وحتـــدد الــســـلـــطــة
اخملـــتــــصـــةr بـــعــــد الـــتــــشـــاور مع مــــنـــظــــمـــات مالك الــــســـفن
ومــنــظــمــات الــبـــحــارة اHــعــنــيــةr أن هــذا الـــعــمل لن يــضــر

بصحتهم أو رفاههم.
4. يحظر اسـتخدام أو تشغيل أو عمل البحارة دون
سن الـثـامـنــة عـشـر في الـعـمل اHـرجح أن يـعـرّض صـحـتـهم
أو سـالمــتــهم لــلــخــطــر. وحتــدد أنــواع مــثل هــذا الــعــمل في
الـتـشـريعـات الـوطـنـية أو من قـبل الـسـلـطـة اخملتـصـةr بـعد
الـتـشاور مع مـنـظـمات مالك الـسـفن ومنـظـمات الـبـحارة

اHعنيةr وفقًا للمعايير الدولية السارية.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 1-1- احلد األدنى للسن- احلد األدنى للسن

1. يــنـبـغـي لـلـدول األعــضـاءr عـنــد وضع قـواعــد تـنـظم
ظــــروف الـــعــــمل واHــــعـــيــــشـــةr أن تــــولي اهــــتـــمــــامـــاً خــــاصًـــا

الحتياجات الشباب دون سن 18 عاماً. 

الالئحة الالئحة 1-2 - الشهادة الطبية- الشهادة الطبية

الــغــرض :الــغــرض : ضــمــان تــمــتـع جــمــيع الــبــحــارة بــالــلــيــاقــة
الطبية ألداء واجباتهم في البحر.

1. ال يـجـوز أن يـعـمل أي بـحـار عـلى مـ� أي سـفـيـنة
ما لم يقدم شهادة تثبت لياقته الطبية ألداء واجباته.

2. ال يجـوز الـسمـاح بـاستـثـناءات سـوى وفـقاً Hـا هو
مقرر في القانون.
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الالئحة الالئحة 1 - - 3 -  - التدريب واHؤهالتالتدريب واHؤهالت
الــغــرض : الــغــرض : ضــمــان تــدريب الــبــحــارة وتــأهـيــلــهم ألداء

واجباتهم على م� السفينة.
1. ال يـجـوز لـبحـار أن يـعـمل عـلى مـ� سفـيـنـة ما لم
يــكن قــد تــلـــقى تــدريــبــاً أو مــا لم يــكن حــائــزاً عــلى شــهــادة

كفاءة أو مؤهالً خالف ذلك ألداء واجباته.

2. ال يــسـمح لـبـحّـار بــالـعـمل عـلى مــ� سـفـيـنـة مـا لم
يـكن قد اجـتاز بـنجـاح التـدريب على الـسالمة الـشخـصية

على م� السفينة.

3. يعـتبر إصـدار الشهـادة والتدريب وفـقاً للـصكوك
اHــلــزمــة اHــعــتــمــدة من قــبل اHــنــظــمــة الــبــحــريــة الــدولــيـة

استيفاء ألحكام الفقرتY 1 و2 من هذه الالئحة.

4.  كل دولــة عــضــو كــانـت عــنــد الــتــصــديق عــلى هــذه
rاالتفاقـية ملـزمة بأحكـام اتفاقيـة شهادات كفـاءة البحارة
1946 (رقم 74) تـظل مـلــزمـة بـتــنـفـيـذ اإللــتـزامـات ¡ـوجب

االتــفـــاقــيــة اHـــذكــورةr مــا لم تـــعــتــمـــد اHــنــظـــمــة الــبـــحــريــة
الــدولـيــة أحــكـامــاً مـلــزمـة تــشـمل اHــوضــوع اHـعــني وتـدخل
حــيــز الــنـفــاذ أو إلى حــY ذلكr أو إلى أن تــنــقـضـي خـمس
ســـنــوات عـــلى دخــول هـــذه االتــفـــاقــيـــة حــيـــز الــنـــفــاذ وفـــقــاً

للفقرة 3 من اHادة الثامنةr أيهما كان سابقًا.

الالئحة الالئحة 1 - - 4 - التعيY والتوظيف - التعيY والتوظيف

Yالـغـرض :الـغـرض : ضـمـان وصـول الــبـحـارة إلى نـظــام تـعـيـ
وتوظيف فعال منظم تنظيما جيدا.

 1. يـتـعـY تـمـكـY جـمـيع الـبـحـارة من الـوصـول إلى
نظـام يـتسـم بالـنـجاعـة واHالءمـة والـشفـافـيـة للـعـثور دون

مقابل على عمل على م� سفينة.

rوتـــــوظــــيف الــــبــــحــــارة Y2.  تــــلــــتــــزم إدارات تــــعــــيــــ
العـاملـة في أراضي أي دولة عـضوr بـاHعـاييـر الواردة في

القانون.

3. تــشــتــرط كل دولــة عــضــوr فــيــمــا يــخص الــبــحــارة
الـذين يـعـمـلـون عـلى سـفن تـرفع عـلـمـهـاr أن يـتـحـقق مالك
الـــســـفن الـــذين يـــســتـــخـــدمـــون إدارات تــعـــيـــY وتـــوظــيف
الـبحـارةr القـائمـة في بلـدان أو أقالـيم ال تطـبق فيـها هذه
االتفـاقيـةr أن تسـتوفي هـذه اإلدارات األحكـام الواردة في

القانون.

اHعيار ألف اHعيار ألف 1 - - 4 - التعيY والتوظيفالتعيY والتوظيف

Y1.  تــــنــــشئ كـل دولــــة عــــضــــو إدارة عــــامــــة لــــتــــعــــيــــ
وتـــوظـــيـف الـــبـــحـــارة وأن هـــذه اإلدارة تـــســـيـــر بـــطـــريـــقـــة
ســلـيــمـة حتـمي حــقـوق اســتـخـدام الــبـحــارة وتـعـززهــا كـمـا

تنص عليه هذه االتفاقية.

7. مــــا لم تـــشـــتــــرط فـــتـــرة أقـــصـــر بــــســـبب واجـــبـــات
مــحــددةr يــتــعــY أن يـــؤديــهــا الــبــحــار اHــعــني أو تــشــتــرط
¡ــوجب االتــفــاقــيــة الــدولــيــة Hــعــايــيــر الـتــدريـب واإلجـازة

واخلفارة اHتعلقة بالبحارة :
أ) تـظل الشـهادة الطـبيـة ساريـة لفـترة سـنتـY كحد
أقــصى مـا لم يــكن الــبـحّــار دون سن الــثـامــنـة عــشـرr وفي
هــذه احلــالـةr يــكــون احلـد األقــصى لــســريـان الــشــهـادة ســنـة

rواحدة
ب) تـبـقى الشـهـادة الطـبـية اخلـاصـة بتـمـييـز األلوان

سارية اHفعول لفترة ست سنوات كحد أقصى.

8. يــجـوز في حــاالت الـضــرورة الـقــصـوى أن تــسـمح
الـســلــطـة اخملــتـصــة لــبـحــار مــا بـالــعـمل دون شــهــادة طـبــيـة
صــــاحلــــة إلى أن يــــصل إلـى مــــرفــــأ الــــتــــردد الــــتــــالي حــــيث
يـسـتـطـيع الـبـحار احلـصـول عـلى شـهـادة طـبـيـة من طـبيب

مؤهلr شريطة :
أ)  أال تــتــجـاوز الــفــتـرة الــتي يــسـمـح له فـيــهــا بـذلك

rمدة ثالثة أشهر
ب) أن يكـون في حوزة الـبحّـار اHعني شـهادة طـبية

منتهية اHدة منذ فترة وجيزة.

 9. إذا انـــقــــضـت فـــتــــرة صـالحــــيــة الـــشــهـــادة أثــنــاء
رحــلــة مــاr تـــظل الــشــهــادة ســاريـــة إلى حــY الــوصــول إلى
مـيناء التردد الـتالي الذي يسـتطيع فيه الـبحار احلصول
على شـهـادة طبـيـة من طبـيب مـؤهلr شريـطـة أالّ تتـجاوز

الفترة ثالثة أشهر.

10. تـكـون الشـهـادات الطـبـية لـلـبحـارة العـامـلY في

الــــعــــادة عــــلى ســــفن تــــعــــمل في رحـالت دولـــيــــةr مــــتــــوفـــرة
باإلجنليزية كحد أدنى.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 1 - - 2 - - الشهادة الطبيةالشهادة الطبية

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 1 -  - 2 - -1 - مباد� توجيهية دولية - مباد� توجيهية دولية

Y1. يــنـبـغي لــلـسـلـطــة اخملـتـصــة واألطـبـاء والــفـاحـصـ
ومالك الــــســــفن و ــــثــــلـي الــــبــــحــــارة وجــــمــــيع األشــــخــــاص
اHـــعــنـــيـــY بــإجـــراء فـــحــوص الـــقــدرة الـــبـــدنــيـــة لـــلــبـــحــارة
اHـــرشـــحـــY والـــبـــحـــارة الـــعـــامـــلـــrY أن يـــتّـــبـــعـــوا اHـــبـــاد�
الــتـــوجــيـــهـــيــة اHـــشـــتــركـــة بـــY مــنـــظــمـــة الـــعــمـل الــدولـــيــة
ومـنـظــمـة الـصـحـة الـعـاHـيـة بــشـأن إجـراء فـحـوص الـلـيـاقـة
الطبية الـسابقة لإلبحار والـدوريةr ¡ا في ذلك أي طبعة
الحقـة وأي مباد� تـوجيهـية دوليـة سارية أخـرى تصدرها
مـنظـمـة الـعـمل الـدولـية أو اHـنـظـمـة الـبحـريـة الـدولـية أو

منظمة الصحة العاHية.
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5. تــقـوم أي دولـة عـضـو تــعـتـمـد الـنــظـام اHـشـار إلـيه
في الـفقرة 2 من هذا اHـعيـار في تشـريـعهـا أو في تدابـير

أخرىr كحد أدنىr ¡ا يأتي :

أ) حـظر جلوء إدارات تـعيـY وتوظيف الـبحارة إلى
وسـائل أو آلـيـات أو قـوائم غـايـتـهـا احلـيـلـولـة دون حـصول

rالبحارة على عمل هم مؤهلون له أو ثنيهم عنه

ب) اشـتــراط أالّ يـتـحـمـل الـبـحـارةr ســواء عـلى نـحـو
مـبـاشر أو غـيـر مبـاشـر وسواء كـلّـيًا أو جـزئـيًاr أي أتـعاب
أو تــكــالــيف أخــرى لــقـــاء تــعــيــY أو تــوظــيف أو احلــصــول
عـلى عـمل لـلـبـحـارةr بـخالف تـكـلـفـة حـصـول الـبحـارة عـلى
شــهـــادة طــبـــيـــة وطــنـــيــة إجـــبـــاريــةr ودفـــتــر مـــهــنـي وطــني
rوجـواز ســفــر أو وثــائـق سـفـر شـخـصـيـة مـشـابـهـة أخرى
مـا عـدا تـكـلـفــة الـتـأشـيـرة الـتي يـتـعـY أن يـتـحـمـلـهـا مـالك

rالسفينة

ج) الـــــتــــأكـــــد مـن قــــيـــــام إدارات تــــعـــــيـــــY وتــــوظـــــيف
البحارة العاملة في أراضيها ¡ا يأتي :

"1" إمـسـاك ســجل مـحـيّن جلـمــيع الـبـحـارة  ن °
تــعـيـيـنــهم أو تـوظـيـفــهم عن طـريـقــهـا وجـعـلـهــا في مـتـنـاول

rالسلطة اخملتصة لغرض التفتيش

"2" الـــتـــأكـــد من إطالعr قـــبـل تــعـــيـــيـــنـــهم أو أثـــنــاء
إجراءات تعييـنهمr على حقوقهم وواجـباتهم ¡وجب عقود
اســـتـــخــدامـــهم ووضع أحـــكـــام مــنـــاســـبــة تـــســـمح لـــلــبـــحــارة
rبـفــحص عـقــود اسـتــخـدامــهم قـبل الــتـوقــيع عـلــيـهــا وبـعـده

rوحصولهم على نسخة من العقد

"3" الــتــحــقق من أن الـــبــحــارة الــذين تــعــيــنــهم أو
تــــوظـــفـــهم مــــؤهـــلـــون لـــلــــوظـــائف اHــــعـــنـــيـــة وفـي حـــوزتـــهم
اHـسـتــنـدات الالزمــة لـهـاr وأن عــقـود االســتـخـدام الــبـحـري
تــتــمــاشـى مع الــتــشــريع الــســاري وأي اتــفــاقــيــة جــمــاعــيـة

rتشكل جزءاً من عقد االستخدام

"4" الــتــأكـــدr بــقــدر مــا يــكــون ذلـك عــمــلــيــاrً من أن
مــالـك الــســفــيـــنــة �ــلـك وســائل تــضـــمن عــدم الــتـــخــلي عن

rالبحارة في ميناء أجنبي

"5" الـــنـــظـــر في أي شـــكـــوى تــتـــعـــلق بـــأنـــشـــطـــتـــهــا
واالسـتــجــابـة لــهــا وإخـطــار الـســلــطـة اخملــتـصــة بــالـشــكـاوى

rالتي لم تتم تسويتها

"6" إقـامـة نـظـام لـلـحـمـايـةr عن طـريق الـتـأمـY أو
مـا يعادله من تدابيـر مناسبـةr لتعويض البـحارة عما قد
يـــتـــكـــبــدون مـن خـــســائـــر مـــالـــيـــة بـــســـبب عـــدم وفــاء إدارة
الـــتــعـــيــY والــتـــوظــيف أو مـــالك الـــســفــيـــنــة ¡ــوجـب عــقــد

االستخدام البحري بالتزاماتها جتاههم.

2. في حـال وجـود إدارات خــاصـة لــتـعـيــY وتـوظـيف
الـبحارة في إقلـيم دولة عضـو ماr يكون غـرضها األساسي
تـعيY وتوظـيف البحارة أو تـقوم بتعـيY وتوظيف عدد
كـــبـــيــر مـن الــبـــحــارةr يـــتـــعــY أالّ تـــعـــمل هــذه اإلدارات إال
¡ـوجـب نـظــام مـوحـد لــلـتــرخـيص أو االعــتـمــاد أو أي شـكل
آخر من أشـكال الـتنـظيم. وال يـوضع هذا الـنظـام أو يعدل
أو يـسـتـبـدل إال بـعـد الـتـشـاور مع مـنـظـمـات مالك الـسـفن
ومــنــظـمــات الـبــحـارة اHــعـنــيـة. وفـي حـال الــشك فـيــمـا إذا
Yكـانت هـذه االتـفاقـيـة تـنـطبـق على إحـدى إدارات الـتـعـي
والتوظيفr تـبت السلطة اخملتـصة في كل دولة عضو في
هـذه اHــســألــةr بــعــد الـتــشــاور مع مــنــظــمـات مـالك الـســفن
ومنظـمات الـبحـارة اHعنـية. وال يـشجع انـتشار اإلدارات

اخلاصة لتعيY وتوظيف البحارة بصفة مفرطة.
3.  تنـطـبق أحـكـام الـفـقرة 2 من هـذا اHـعـيـار أيـضاً -
rًإلى احلــــد الـــذي تـــعـــتـــبــــره الـــســـلـــطـــة اخملـــتــــصـــة مـــنـــاســـبـــا
بالـتشاور مع مـنظمـات مالك السفن ومـنظمـات البحارة
اHعنـية - في سـياق إدارات التـعيـY والتوظـيف العـاملة
في أراضي دولـــة عــضــو لـــتــوريـــد الــبـــحــارة من مـــواطــني
الــدولـة الــعـضـو اHــذكـورة إلى الــسـفـن الـتي تــرفع عـلــمـهـا.
واإلدارات اHشـمولة بـهذه الـفقرة هي تـلك التي تـستوفي

الشروط اآلتية :
أ) تـسـيـر إدارة الـتـعـيـY والـتـوظـيف وفـقـاً التـفـاقـية

rذكورة ومالك السفينةHنظمة اHا Yجماعية ب
ب) تكـون كل من مـنظـمـة البـحـارة ومالك الـسـفيـنة

rقائمة في إقليم الدولة العضو
ج) يـــكـــون لـــدى الـــدولـــة الـــعـــضـــو تـــشـــريع وطـــني أو
إجـــراءات جتـــيـــز أو تــســـجـل االتــفـــاقـــيــة اجلـــمـــاعـــيــةr الـــتي

rوالتوظيف Yتسمح بعمل إدارة التعي
د) تسـير إدارة التـعيY والـتوظـيف بأسلـوب منظم
ويكون هـناك تدابـير حلـماية وتـعزيـز حقوق الـبحارة في
مـجال االسـتخدام عـلى نحـو  اثل لـتلك اHـنصـوص علـيها

في الفقرة 5 من هذا اHعيار.  
4. ليس في هذا اHعيار أو الالئحة 1- 4 ما �كن :

أ) أن �ـــنع أي دولـــة عـــضـــو من تـــوفـــيـــر إدارة عـــامــة
مـجــانـيــة لــتـعــيــY وتـوظــيف الــبـحــارة في إطــار سـيــاسـة
rتــرمي إلى تـــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــبــحــارة ومالك الــســفن
ســـواء كـــانـت اإلدارة تـــشـــكـل جـــزءاً من إدارة االســــتـــخـــدام
الـعامـة اHـتـاحـة جلمـيع الـعـمال وأصـحـاب الـعـملr أو كانت

rتعمل بالتنسيق معها
ب) أن يـلــزم أي دولـة عـضـو بــإنـشـاء نــظـام لـتــسـيـيـر

إدارات خاصة لتعيY وتوظيف البحارة على أراضيها.
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من أجل البحارة الذين على م� السفينةr هم مسؤولون
عن سالمة اHالحـة وعمـليـات منع الـتلـوثr ¡شـاركة مالك

rالسفن والبحارة ومؤسسات التدريب ذات الصلة

ج) وضع أحــكــام مـــنــاســبــة تــكــفـل تــعــاون اHــنــظــمــات
اHــمــثــلـة Hـالك الـســفن واHــنــظــمــات اHــمـثــلــة لــلــبـحــارة في
تــنــظــيم وتــســيــيــر إدارات الــتـعــيــY والــتــوظــيف الــعــامـة

rحيثما وجدت rاخلاصة بالبحارة

د) حتــديـــد الـــظــروف الـــتي تـــعـــالج في ظـــلـــهــا إدارات
تـعـيY وتـوظـيف الـبـحـارة الـبـيانـات الـشـخـصـيـة اخلـاصة
بالبـحارة ¡ا في ذلك جـمعهـا وتخـزينهـا وتوليـفها وإبالغ
هـــــذه الــــبـــــيــــانـــــات إلى طـــــرف ثــــالـثr مع إيـالء االعــــتـــــبــــار

rالواجب للحياة اخلاصة وضرورة حماية السرية

هـ) وجـود آلــيـة جلـمع وحتــلـيل جـمـيـع الـبـيـانـات ذات
الـصلة بسـوق العمل الـبحريr ¡ـا في ذلك العرض احلالي
واHـتــوقع من الـبـحــارة الـعـامـلــrY مـصـنـفــY حـسب الـسن
واجلـــنس والــرتـــبــة واHـــؤهالت ومـــتــطـــلــبـــات الــقـــطــاعr وال
تــســتـخــدم الــبــيــانــات اجملــمــوعــة عن الــسن واجلــنـس سـوى
لألغـراض اإلحـصـائــيـة أو في إطـار بـرنـامج Hـنع الـتـمـيـيـز

rالقائم على أساس السن أو اجلنس

و) ضـمـان تزويـد اHـوظـفـY اHـسـؤولـY عن اإلشراف
عــلى اإلدارات الــعـامــة واخلــاصـة لــتــعـيــY وتــوظـيـف أطـقم
الــبــحـارة الــذيـن عــلى مــ� الــســفـيــنــةr هـم مـســؤولــون عن
rبالـتدريب الكافي rالحة وعملـيات منع الـتلوثHسالمـة ا
¡ــــا في ذلـك خـــبــــرة بـــحــــريـــة مــــعـــتــــرف بـــهــــاr وبـــاHــــعـــارف
اHـــنــاســـبــة فـي الــقـــطــاع الـــبــحـــريr ¡ــا فـي ذلك الــصـــكــوك
الدولية البـحرية ذات الصلة بالتدريب وإصدار شهادات

rالكفاءة ومعايير العمل

ز) تقرير معايـير عملياتية واعتماد قوانY لقواعد
Yـهـنـة من أجـل إدارات تـعـيHالـسـلـوك و ـارسـات آلداب ا

rوتوظيف البحارة

ح) مــراقـبــة نـظــام الـتــرخـيص أو االعــتـمــاد في إطـار
نظام معايير ذي نوعية.

2. تنظـر كل دولة عـضوr عنـد وضعـها للـنظـام اHشار
إلــيه فـي الــفــقـرة 2 من اHــعــيـار ألف 1-4 في أن تــشــتـرط
عـــلى إدارات تـــعـــيــY وتـــوظـــيف الـــبـــحـــارةr الـــقـــائــمـــة في
أراضــيــهــاr وضع نــظــام Hــمــارســات الــتــسـيــيــر الــتي �ــكن
الـتــحـقق مــنـهـاr ومــواصـلــة الـعـمل بــهـذا الــنـظـام. ويــنـبـغي
Hـمــارســات تـســيـيــر اإلدارات اخلـاصــة لــتـعــيـY وتــوظـيف
Yوبـقدر انـطـبـاقهـا عـلى اإلدارات الـعـامة لـتـعـي rالبـحـارة

وتوظيف البحارةr أن تتناول اHسائل اآلتية :

6. تـشرف السـلطة اخملـتصة وتراقب عـن كثب جميع
إدارات تــعـــيــY وتــوظــيف الــبــحــارة الــعــامــلــة في أراضي
الـدولة العضـو اHعنيـة. وال يتم منح أو جتديـد التراخيص
أو االعـتــمـادات أو أيـة تــصـاريـح أخـرى تــسـمحr لــعـمــلـيـات
اإلدارات اخلـــاصـــة في أراضـــيـــهـــا إال بـــعــد الـــتـــحـــقق من أن
إدارة تـعيـY وتـوظـيف البـحـارة اHـعنـيـة تـستـوفي أحـكام

التشريع الوطني.
7. تــكـفل الــسـلـطــة اخملـتــصـة وجـود آلــيـات وإجـراءات
مـناسبـة للـتحقـيقr عنـد الضرورةr في الـشكـاوى اHتعـلقة
بـــأنـــشــطـــة إدارات تـــعـــيـــY وتـــوظـــيف الـــبـــحــارةr عـــلى أن
يـشـارك فـيـهـا  ـثـلــو مالك الـسـفن و ـثـلـو الـبـحـارةr عـنـد

االقتضاء.
rـسـتـطـاعHقـدر ا r8.  تـعـلم كل دولـة عـضـو مـواطـنـيـهـا
¡ـــا قــد يــنــجم من مــشــاكل عـن الــتــعــاقــد لــلــعــمل عــلى مــ�
ســفـيــنـة تــرفع عــلم دولـة لم تــصــدق عـلى االتــفـاقــيـةr وذلك
إلى أن تــتـحــقق من تـطــبـيق مــعـايــيـر مــكـافـئــة لـلــمـعــايـيـر
التي حتددها هذه االتـفاقية. ويجب أالّ تتعارض التدابير
الـتي تـتـخـذهـا لـهـذه الـغــايـة الـدولـة الـعـضـو اHـصـدقـة عـلى
هـذه االتـفـاقـيــة مع مـبـدأ حـريــة تـنـقل الـعــمـالr اHـنـصـوص
عــــلــــيه فـي اHـــعــــاهــــدات الــــتي �ــــكن أن تــــكــــون الــــدولــــتـــان

اHعنيتان طرفY فيها.
9. تـشــتــرط كل دولـة عــضـو عــلى مالك الــســفن الـتي
تـرفع علمهـاr الذين يستـخدمون إدارات تعـيY وتوظيف
الـبحـارة الـقـائمـة في بـلـدان أو أقالـيم ال تـطـبق فيـهـا هذه
االتـفاقـيةr أن يـضمـنواr قـدر اHستـطاعr أن تـستـوفي تلك

اإلدارات أحكام هذا اHعيار.
10. لـيس في هذا اHـعـيـار مـا ينـتـقص من الـتـزامات

ومـسـؤولـيـات مـالك الـسـفـيـنـة أو دولـة عـضـو فيـمـا يـخص
السفن التي ترفع علمها.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 1-4- التعيY والتوظيفالتعيY والتوظيف
اHــبــدأ الــتــوجــيــهــي بــاء اHــبــدأ الــتــوجــيــهــي بــاء 1-4 -1- توجيهاتتوجيهات

تنظيمية وعمليةتنظيمية وعملية
1. يــــنـــــبــــغي لـــــلــــســــلــــطــــة اخملـــــتــــصــــةr في تـــــنــــفــــيــــذهــــا
اللــتــزامــاتــهــا ¡ــوجـب الــفــقـرة 1 من اHــعــيـار ألف r4-1 أن

تنظر في :
أ) اتخاذ التدابـير الالزمة لتشجـيع التعاون الفعال
بY إدارات تـعيـY وتوظـيف البـحارةr سـواء كانت عـامة

rأو خاصة
ب) مـــراعــــاة احـــتــــيـــاجـــات الــــقـــطــــاع الـــبـــحــــريr عـــلى
اHسـتويـY الوطـني والدولـيr عنـد وضع برامج الـتدريب
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ي) وضع إجـراءات لـضـمـان مـعـاجلة طـلـبـات الـتـماس
اHـعـلــومـات أو اHـشـورة من جـانب عــائالت الـبـحـارة أثـنـاء
وجـودهم في الـبـحـر عـلى وجه االسـتـعـجـال والـتـفهم ودون

rمقابل
ك) الـتـحــقق من أن ظـروف الـعـمل عــلى مـ� الـسـفن
الـتي يوظـف البـحـارة فيـهـا تـراعي االتفـاقـيـات اجلمـاعـية
اHنـطبـقـة واHبـرمة بـY مـالك السـفيـنـة واHنـظمـة اHـمثـلة
لـــلـــبـــحــارةr واحـــتـــرام مـــبــدأ تـــوريـــد الـــبــحـــارة فـــقط Hالك
الــــســــفن الــــذيـن يــــعــــرضــــون شــــروط وظــــروف اســــتــــخـــدام
لــلـــبــحــارة تــتــقــيـــد بــالــتــشــريع أو االتــفـــاقــيــات اجلــمــاعــيــة

السارية.
3. يـــنـــبـــغي إيـالء االعـــتــبـــار إلـى تـــشـــجــيـع الـــتـــعــاون
rـــنـــظـــمـــات ذات الـــصـــلــةHالـــدول األعـــضـــاء وا Yالـــدولـي بـــ

و�كن أن يشمل ذلك :
أ) الــتـبـادل اHـنـتــظم لـلـمـعـلــومـات اHـتـعـلــقـة بـالـقـطـاع
وسوق العمل البحريr وذلك على أساس ثنائي وإقليمي

rومتعدد األطراف
ب) تـــبـــادل اHـــعــــلـــومـــات بـــشـــأن تـــشــــريـــعـــات الـــعـــمل

rالبحري
ج) تــــــنـــــــســــــيـق الــــــســـــــيــــــاســـــــات وأســــــالــــــيـب الــــــعـــــــمل

rوتوظيف البحارة Yوالتشريعات التي حتكم تعي
د) حتــــســــY إجــــراءات وظــــروف تــــعــــيــــY وتــــوظــــيف

rستوى الدوليHالبحارة على ا
هـ) تـخطـيط الـقوى الـعـاملـةr مع مـراعاة الـعرض من

البحارة والطلب عليهم واحتياجات القطاع البحري. 

الباب الثانيالباب الثاني
 شروط االستخدامشروط االستخدام

الالئحة الالئحة 2 - - 1- عقود االستخدام البحري- عقود االستخدام البحري
الــــغــــرض : الــــغــــرض : ضـــــمــــان عــــقـــــد اســــتــــخـــــدام بــــحــــري عــــادل

للبحارة.
1. حتـدد شـروط وأحـكـام اسـتـخـدام الـبـحـار أو يـشار
إلــيـــهــا في عــقــد واضـح يــصــاغ كــتـــابــة بــطــريــقـــة قــانــونــيــة
ويـــكـــون واجب الـــنــفـــاذ. وتـــكــون هـــذه الـــشــروط واألحـــكــام

متفقة مع اHعايير الواردة في القانون.
2. يوافـق البـحـار علـى عقـد االسـتخـدام الـبـحري في
ظل ظروف تـضمن لـلبـحار فـرصة لـدراسة بـنود وشروط
الــعـقــد وطـلب اHـشــورة بـشــأن الـشـروط واألحــكـام الـواردة

في العقد بحيث يقبلها بحرية قبل التوقيع.
3. يـــســتـــنــتـج من عـــقــود االســـتـــخــدام الـــبـــحــري أنـــهــا
تــشـــمل أي اتــفـــاقــيــات جـــمــاعــيـــة ســاريـــةr إلى اHــدى الــذي

يتفق مع التشريع واHمارسات في الدولة العضو.

أ) الــــفـــحــــوص الــــطـــبــــيـــةr ووثــــائق هــــويــــة الـــبــــحـــارة
وغــــيــــرهـــــا من اإلجــــراءات الــــتـي يــــجب أن يـــــســــتــــوفــــيــــهــــا

rالبحارة من أجل احلصول على عمل

ب) االحتـفـاظ بـسجالت كـامـلـة وتـفصـيـلـية لـلـبـحارة
الــذين يــشـمــلـهم نــظـام الــتـعــيــY والـتــوظـيفr مع احــتـرام
احلـــيـــاة اخلـــاصـــة وضـــرورة حــمـــايـــة الـــســـريـــةr يـــنـــبـــغي أن

تشتمل دون أن تقتصر على ما يأتي:

r1" مؤهالت البحارة"

r2" سجل االستخدام"

r3" البيانات الشخصية ذات الصلة باالستخدام"

"4" البيانات الطبية ذات الصلة باالستخدام.

ج) االحـتـفـاظ بقـوائم مـحـدثـة بـالـسـفن الـتي تـزودها
إدارات الـتــعــيـY والــتـوظــيف بــالـبــحـارةr وضــمـان تــوفـر
وســـــيــــلــــة تــــســــمـح بــــاالتــــصــــال بــــاإلدارات فـي أي وقت في

rحاالت الطوار�

د) وضع إجـــراءات لـــضـــمـــان عـــدم تـــعـــرض الـــبـــحـــارة
لالســتـغالل من جــانب إدارات تـعـيــY وتـوظـيـف الـبـحـارة
أو من جـانب العاملY فـيها فيمـا يتعلق بعـرض التشغيل

rعلى سفن معينة أو لدى شركات معينة

هـ) وضع إجـراءات لــتـجــنب نـشــوء فـرص الســتـغالل
الــبــحــارة �ــكن أن تــنــجم عـن دفع ســلف عــلى أجــورهم أو
عن أي مــــعــــامالت مــــالــــيــــة أخــــرى بــــY مــــالـك الــــســــفــــيــــنـــة
Yوالـــبـــحـــارة وتـــكـــون قـــد تـــمـت عن طـــريق إدارات تـــعـــيـــ

rوتوظيف البحارة

rو) ضرورة إطالع الـبحـارة بـوضوح عـلى الـتكـاليف
rYالتي يتوقع أن يتحملها البحارة أثناء عملية التعي

ز) احلـــــرص عــــلـى إطالع الـــــبــــحــــارة عـــــلى أي شــــروط
خاصة تنطبق عـلى الوظيفة التي سيعينون فيها أو على
أي سـياسـات مـعـتـمدة من قـبل مالك الـسـفن فـيمـا يـتـعلق

rباستخدامهم

ح) وضع إجـراءات تـتـفق مع مـباد� اHـسـاواة Hـعـاجلة
حـاالت عـدم الـكـفـاءة أو عـدم االنــضـبـاط تـكـون مـتـسـقـة مع
الــــتـــشــــريع واHــــمـــارســــات الــــوطـــنــــيــــةr ومع االتــــفـــاقــــيـــات

rعند االقتضاء rاجلماعية

ط) وضع إجـراءات تـكـفلr بـالـقـدر اHـمـكن عـمـلـيًاr أن
تــكـون جـمـيع الـشــهـادات والـوثـائق اإللـزامــيـة اHـقـدمـة من
قــبـل الــبـــحـــارة من أجل احلـــصــول عـــلى عـــمل مـــســتـــكــمـــلــة
حديـثًا ولم يحـصل عليـها بالتـدليس وأن يتم الـتحقق من

rهنيةHشهادات اخلبرة ا
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4. تــعــتــمــد كل دولــة عــضــو تــشــريــعــا يــحــدد اHــســائل
التي يـتعY إدراجـها في جمـيع عقود االسـتخدام الـبحري
الــتي تـــنــظـــمــهــا قـــوانــيـــنــهـــا الــوطــنـــيــة. وتـــتــضــمـن عــقــود

االستخدام البحري في جميع احلاالت البيانات اآلتية :

أ) اسم الـــبــحـــار ولــقـــبه وأي أســـمــاء أخـــرىr وتــاريخ
rيالدHيالد أو السن ومكان اHا

rب) اسم مالك السفينة وعنوانه

rج) مكان وتاريخ إبرام عقد االستخدام البحري

rد) الصفة التي سيستخدم بها البحار

rحــيــثـــمــا يــنـــطــبق ذلك rهـ) مــقــدار أجـــر الــبــحـــار أو
rستخدمة حلسابهHالصيغة ا

rو) مــــقـــدار اإلجــــازة الــــســـنــــويــــة مـــدفــــوعــــة األجـــر أو
rستخدمة حلسابهاHالصيغة ا rحيثما ينطبق ذلك

ز) إنهاء العقد وشروطهr وال سيما :

r1" إذا كــان الـعــقــد قــد أبــرم لــفـتــرة غــيــر مــحـددة"
الــشـــروط الــتي جتـــيــز ألي من الـــطــرفـــY إنــهـــاءهr وكــذلك
فتـرة اإلخطار اHـسبق التي يـتعY أالّ تـقل بالنـسبة Hالك

rالسفينة عنها بالنسبة للبحار

"2" إذا كان العقـد قد أبرم لفترة محددةr التاريخ
rاحملدد النقضائه

"3" إذا كـان الــعـقـد قـد أبـرم لـرحــلـة واحـدةr مـيـنـاء
الـوصــول ومـدة االنـقــضـاء الـتـي تـنـتــهي من خاللـهــا خـدمـة

rالبحار ¡جرد الوصول إلى الوجهة

ح) اخلـدمـات في مـجـال الوقـايـة الـصـحيـة والـضـمان
االجـــتـــمــاعـي الــتي يـــتـــعــY أن يـــوفـــرهــا مـــالك الـــســـفــيـــنــة

rللبحار

rط) حق البحّار في اإلعادة إلى الوطن

ي) اإلشــــارة إلـى االتــــفــــاقـــــيــــة اجلـــــمــــاعــــيـــــةr في حــــال
rانطباقه

ك) أي بـــيــــانـــات أخــــرى قـــد يـــقــــتـــضــــيـــهــــا الـــتــــشـــريع
الوطني.

5. تعـتمد كل دولـة عضو تـشريعـا يحدد فـترات دنيا
لإلخــطـار اHــســبق يــقـدمه كـل من الـبــحــارة ومالك الــسـفن
من أجـل إنـهــاء مـرتــقب لـعــقــد اسـتــخـدام الــبـحــارة. وحتـدد
فـترات اإلخـطار اHـسبق هـذهr بعـد التـشاور مع مـنظـمات
مـالك الـسـفن والـبــحـارة اHـعـنــيـY عـلى أالّ تــقل عن سـبـعـة

أيام.

اHعيار ألف اHعيار ألف  2 - - 1 - عقود االستخدام البحري - عقود االستخدام البحري
1. تـعــتـمــد كل دولـة عــضـو تــشـريــعـا يــقـضي بــالـتـزام

السفن التي ترفع علمها باألحكام التالية :
أ) يـــكـــون في حـــوزة الــبـــحـــارة الـــعــامـــلـــY عــلـى مــ�
الـسفن التـي ترفع علـمهـا عقـد االستخـدام البـحري مـوقعا
من جــانب الــبــحــارة ومــالك الــســفـيــنــة أو  ــثل عن مــالك
rYالـســفـيـنـة (أو حــيـثـمـا يــكـون الـبـحــارة غـيـر مـســتـخـدمـ
بـيــنـة تــثـبت وجــود عالقــة تـعـاقــديـة أو تــرتـيــبـات  ــاثـلـة)
يوفـر لهم ظـروف عمـل ومعـيشـة الئقـة على مـ� السـفيـنة

rا تشترطه هذه االتفاقيةH ًوفقا
ب) �ـــــنح الـــــبـــــحـــــارة الـــــذين يـــــوقـــــعـــــون عـــــلـى عـــــقــــد
االســـتــــخـــدام الــــبـــحـــري فــــرصـــة لــــدراســـة االتـــفــــاق وطـــلب
اHــــشــــورة قــــبـل الــــتــــوقــــيع عــــلــــيـهr وتــــوفــــر لــــهم كــــذلك أي
تـســهــيالت أخــرى قــد تــكــون ضـروريــة لــضــمــان الــتـزامــهم

rبحرية وفهم حقوقهم ومسؤولياتهم بصورة كافية
ج) يكـون في حوزة كل من مـالك الـسفـينـة والبـحار
rعني نسخة أصلية موقعة من عقد االستخدام البحريHا
د) تتـخذ تدابـير تـضمن لـلبـحارةr ¡ـا في ذلك ربان
الــســفــيـنــةr حــصــولــهم بــسـهــولــة عــلى مــ� الـســفــيــنــة عـلى
rمـــعــلــومــات دقــيــقــة فــيــمــا يــتــعــلق بــشــروط اســتــخــدامــهم
وبحـيث تكون هـذه اHعلـومات ¡ـا في ذلك نسخـة من عقد
االستـخـدام البـحريr في مـتـناول اHـسؤولـY في الـسلـطة
YـسـؤولHا فـي ذلك ا¡ rـتـخـصـصـة بـغـرض اسـتـعـراضـهـاHا

rوانئ التي تزودها السفينةHفي ا
هـ) يسلم كل بحـار وثيقة تتضـمن سجل استخدامه

على م� السفينة.
2. حـيثما تـشكل االتفـاقية اجلمـاعية كالًّ أو جزءاً من
عـقد االستخـدام البحري تـوفر نسخة مـن االتفاق اHذكور
عـلى مــ� الـسـفـيـنـة. وحـيـثـمــا تـكـون لـغـة عـقـد االسـتـخـدام
الـــبــــحـــري أو أي اتــــفـــاقــــيـــة جــــمـــاعــــيـــة ســــار خالف الـــلــــغـــة
االنـكـلـيـزيـةr يـتـاح مـا يـلي أيـضـاً بـاإلجنـلـيـزيـة (بـاسـتـثـناء

السفن العاملة في الرحالت الداخلية فقط) :
rأ) نسخة من ³وذج العقد

ب) أجــزاء االتـفــاقــيـة اجلــمــاعـيــة اخلـاضــعــة لـتــفــتـيش
دولة اHيناء ¡قتضى الالئحة 5-2 من هذه االتفاقية.

3. ال تتضمن الوثـيقة اHشار إليها في الفقرة 1 (هـ)
من هــذا اHــعـيــار أي تــقــيـيم لــنــوعــيـة عــمل الــبــحـار أو عن
أجره. ويحدد التـشريع الوطني شكل الوثـيقة والبيانات
الـــتي تــــســـجـل فـــيــــهـــا والـــطــــريـــقــــة الـــتـي حتـــرر بــــهـــا هـــذه

البيانات.
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أ) نـــظـــام �ــــكن الــــبـــحـــارة وقـت دخـــولـــهـم اخلـــدمـــة أو
خـاللــهــا من تــخــصــيص جــزء من أجــورهمr لــتــحــويــله عــلى
فــــتــــرات مـــنــــتــــظــــمـــة إلـى عـــائـالتــــهم عن طــــريق حتــــويالت

rمصرفية أو بأي وسيلة  اثلة
ب) اشـتـراط بــإجـراء الـتـحـويل في الـوقت اHـنـاسب
ومــبـــاشـــرة إلى الـــشـــخص أو األشـــخـــاص الـــذين يـــعـــيــنـــهم

البحار.

5. تــــكـــــون الــــرســـــوم مــــقــــابـل اخلــــدمـــــات الــــواردة في
rـقدارHـعيـار مـعقـولـة من حيث اH3 و4 من هذا ا Yالفـقرت
ويكـون معدل سـعر صـرف العـملـةr ما لم يـنص على خالف
ذلك وفـقاً لـلتـشريع الـوطنيr هـو سعـر السـوق السـائد أو
أي ســـعــر رســـمي مـــعــلـنr وال �ــكـن أن يــكـــون غــيـــر مــوات

للبحّار.

6. تــولـي كل دولــة عـــضــو تــعـــتــمــد قـــوانــY أو لــوائح
وطـنيـة تـنـظم أجور الـبـحـارةr االعتـبـار الـواجب للـمـباد�

التوجيهية الواردة في اجلزء باء من القانون.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 2 - األجور - األجور
اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 2 -  - 1 - تعاريف خاصة - تعاريف خاصة

1. في مفهوم هذا اHبدأ التوجيهي :
أ) يـــعـــني تـــعــبـــيـــر الـــبـــحـــار اHــؤهـلr أي بـــحّــار �ـــلك
الـكـفـاءة اHـهـنـيـة الـضروريـة ألداء أي واجب قـد يـطـلب من
بــحّـــار يــعـــمل عـــلى ســـطح الــســـفــيـــنـــةr وغــيـــرهــا من مـــهــام
الـبـحّـار اHـشـرف أو اHتـخـصـصr أو أي بـحّـار يـعـرّف بـهذه
الــصـفــة في الـتــشـريــعـات أو اHــمـارسـات الــوطـنــيـة أو في

rاتفاقية جماعية
ب) يـعــني تـعـبـيـر الـراتب أو األجـر األسـاسيr األجـر
عن سـاعــات الـعــمل الـعــاديـةr أيــا كـان تـركــيـبهr وال يــشـمل
أجـر الـعـمل اإلضـافي أو اHـكـافـآت أو اHـنح أو الـعالوات أو

rاإلجازات مدفوعة األجر أو أي أجر إضافي آخر
ج) يــعــني تــعــبــيــر األجـر اجلــزافـيr األجـر أو الــراتب
الـذي يـشـمل األجـر األسـاسي واإلعـانـات األخـرى اHـرتـبـطة
باألجورr و�كن لألجـر اجلزافي أن يتضـمن التعويض عن
جـمـيع ساعـات العـمل اإلضـافيـة الـفعـليـة وجـميع اإلعـانات
األخــرى اHــرتــبــطــة بــاألجــورr أو يـــجــوز أن يــتــضــمن فــقط

rبعض اإلعانات اجلزافية في جزء منها
د) يعـني تـعـبيـر سـاعات الـعـملr الوقت الـذي يـطلب

rفيه من البحار القيام بعمل حلساب السفينة
هـ) يـعني تعبـير الساعـات اإلضافيةr سـاعات العمل

التي تتجاوز ساعات العمل العادية.

6. يـجــوز مـنح فـتــرة إخـطـار مـســبق أقـصـر من احلـد
األدنـىr في احلـــــاالت اHــــعـــــتــــرف بـــــهــــا ¡ـــــوجب الـــــتــــشـــــريع
الــوطـني أو االتــفــاقـيــات اجلــمـاعــيــة الـســاريـة الــتي تــبـرر
إنهـاء عقد االسـتخدام خـالل فترة إخـطار مسـبق أقصر أو
دون سـابق إخــطـار. وعـنــد حتـديــد هـذه احلـاالتr تــتـأكـد كل
دولة عـضو من حـاجة الـبحـار إلى إنهـاءr دون غرامـةr عقد
االســــتـــخـــدام خالل فــــتـــرة إخـــطـــار مـــســــبق أقـــصـــر أو دون
سابق إخطار ألسباب إنسانية أو ألسباب طارئة أخرى.
اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 - - 1 - - عقود االستخدام البحريعقود االستخدام البحري

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 1 -  - 1 - سجل االستخدام  - سجل االستخدام 
1. يــنــبــغي أن حتــرص كل دولــة عـضــوr في حتــديــدهـا
لــلـبـيــانـات الـتي يــتـعـY تــسـجـيـلــهـا في سـجـل االسـتـخـدام
اHــشــار إلــيـه في الــفــقــرة 1 (هـ) من اHــعــيــار ألف r1-2 أن
تتـضمن هـذه الـوثيـقة مـعـلومـات كافـيـة تصـحبـهـا ترجـمة
بــــاإلجنــــلــــيـــزيــــةr لــــتــــســــهـــيـل احلــــصـــول عــــلـى عـــمـل آخـــر أو
السـتـيـفـاء شـروط اخلـدمـة اHـطـلـوبـة في الـبـحـر واحلـصـول
عــلى وظـيــفــة أعـلى أو عــلى تــرقـيــة. ويـجــوز أن يـســتـوفي
دفـتـر صـرف الـبـحـار من اخلـدمـة أحـكـام الـفـقـرة 1 (هـ) من

اHعيار اHذكور.
الالئحة الالئحة 2 -  - 2 - - األجوراألجور

الغرض :الغرض : ضمان دفع أجور البحارة مقابل خدماتهم.
1. تـدفع جلــمـيع الــبـحـارة بــانـتــظـام وبـالــكـامل أجـور

مقابل عملهم وفقاً لعقود استخدامهم.
اHعيار ألف اHعيار ألف 2 -  - 2 - األجور - األجور

1. تشترط كل دولـة عضو أن تدفع اHبالغ اHستحقة
لـــلــبــحــارة الـــعــامــلــY عـــلى مــ� ســفـن تــرفع عــلـــمــهــاr عــلى
فــتــرات فـــاصــلــة ال تــتــجـــاوز الــشــهــر ووفــقـــاً ألي اتــفــاقــيــة

جماعية سارية.
2. يـــعــــطى لــــلــــبــــحـــارة بــــيــــان شــــهـــري بــــاHــــدفــــوعـــات
rـــــا فـي ذلك األجـــــر¡ rـــــدفـــــوعـــــةHـــــبـــــالـغ اHـــــســـــتـــــحـــــقـــــة واHا
واHــدفــوعــات اإلضــافـيــة وســعــر الــصـرف اHــســتــخـدم إذا °
الــدفع بــعــمــلـة أو بــســعــر صــرف مــخــتــلف عــمــا ° االتــفـاق

عليه.
3. تــشــتــرط كل دولــة عــضــو أن يــتــخــذ مالك الــســفن
تدابيرr عـلى غرار التدابير الواردة في الفقرة 4 من هذا
اHـــعـــيـــارr لـــتـــوفـــيـــر وســـيــلـــة تـــكـــفل لـــلـــبـــحـــارة حتـــويل كل
مــكـاسـبــهم أو جـزء مــنـهـا إلى عــائالتـهم أو إلى اHــعـالـY أو

.Yستفيدين القانونيHإلى ا
4. تـشمل التدابـير الرامـية إلى تمكـY البحارة من

حتويل مكاسبهم إلى عائالتهمr ما يأتي :
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3. يجوز أن ينص الـتشريع أو االتفاقيات اجلماعية
عــلى الــتــعــويض عـن ســاعــات الــعــمل اإلضــافــيــة أو الــعــمل
اHــــؤدى في يــــوم الـــراحــــة األســـبــــوعـــيـــة وفـي أيـــام الــــعـــطل
الـعـامـةr بـأوقـات راحـة مـعـادلة عـلى األقـل خـارج العـمل أو
بعـيـداً عن الـسـفـيـنـة أو بـإجـازة إضـافـيـة بدالً مـن األجر أو
بأي أسلوب آخر لـلتعويض ينص علـيه التشريع الوطني

أو االتفاقيات اجلماعية.

4. تــراعـي الــتـــشــريـــعـــات الــوطـــنــيـــة اHـــعــتـــمــدة بـــعــد
الـتـشـاور مع اHـنـظـمات اHـمـثـلـة Hالك الـسـفن واHـنـظـمات
rاالتفـاقيـات اجلمـاعية rمـثلـة للـبحارة أو عـند االقـتضـاءHا

اHباد� التالية :
أ) تــــطـــبــــيق مــــبـــدأ األجــــر اHـــتـــســــاوي عن الــــعـــمل ذي
الـقيـمـة اHتـساويـة على جـميـع البـحارة اHـستـخدمـY على
م� السفينـة ذاتها دون تمييز قائم على العرق أو اللون
أو اجلــــنس أو الــــدين أو اآلراء الــــســـيــــاســـيــــة أو االنـــتــــمـــاء

rالوطني أو األصل االجتماعي
ب) تـــكـــون عــقـــود االســـتــخـــدام الـــبــحـــري الـــتي حتــدد
األجـور أو مــعــدالت األجــور الــســاريــةr مــوجــودة عـلـى مـ�
الـــســـفـــيـــنـــة ويـــتـــاح لـــكل بـــحـــار االطالع عـــلى اHـــعـــلـــومـــات
اHتعـلقـة ¡قـدار األجور أو مـعدالت األجـورr سواء بـتزويد
الـبــحّـارr عـلى األقلr بــنـسـخـة مــوقـعـة من اHــعـلـومـات ذات
الصلـة بلغـة يفهـمهاr أو بـوضع نسخـة من العقـد في مكان
rأو بأي وسيلة أخرى مالئمة rيسهل إطالع البحارة عليه
ج) تـدفع األجور بـعـملـة متـداولـة قانـوناrً ويـجوز أن
تـدفعr عـنـد االقـتـضاءr بـواسـطـة حتـويل مـصـرفي أو شيك

rمصرفي أو شيك بريدي أو حوالة الدفع
د) عـنــد إنـهـاء الــتـعـاقــدr تـدفع جــمـيع األجـور دون أي

rتأخير ال مبرر له
هـ) يـــنــبــغي أن تـــتــخــذ الــســـلــطــة اخملــتـــصــة عــقــوبــات
مالئـمـة أو تـفـرض تـدابـيـر أخـرى مـنـاسـبـة إذا تـأخـر مـالك
الــسـفـيـنــة بال مـبـرر في دفـع األجـور اHـسـتــحـقـة أو لم يـقم

rبدفعها
و) تـــدفع األجـــور مـــبـــاشـــرة إلى احلـــســـاب اHـــصـــرفي

rًما لم يطلب خالف ذلك خطيا rالذي يعينه البحّار
rز) مع مـراعاة الـفـقرة الـفـرعيـة (ح) من هـذه الفـقرة
ال يـــجــوز Hــالـك الــســفـــيــنـــة أن يــفــرض قـــيــوداً عــلـى حــريــة

rالبحار في التصرف في أجره
ح) ال يجوز إجراء استقطاعات من األجر إال إذا:

"1" كـــان هـــنـــاك حـــكـم صـــريح يـــنص عــــلى ذلك في
الـتــشــريـعــات الـوطــنــيـة أو في اتــفــاقـيــة جـمــاعــيـة ســاريـة
وأخــطـــر الــبـــحــار بـــهــاr بـــأنــسب طـــريــقـــة تــراهـــا الــســـلــطــة

rاخملتصة بظروف هذه االستقطاعات

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 - - 2 -  - 2 - - احلساب والدفعاحلساب والدفع

1. بالنسبة للبحارة الذين تشمل أجورهم تعويضاً
مستقالً عن ساعات العمل اإلضافية الفعلية :

أ) ألغراض حساب األجورr ال تتجاوز ساعات العمل
rًيناء ثماني ساعات يومياHالعادية في البحر وفي ا

rب) ألغــــراض حــــســــاب ســــاعــــات الـــــعــــمل اإلضــــافــــيــــة
rيـنبـغي أن يـكـون عدد سـاعـات الـعمل الـعـاديـة األسبـوعـية
الـــــذي يــــغــــطــــيـه األجــــر أو الــــراتب األســــاسـيr مــــحــــدداً في
الـتشـريـعـات الـوطنـيـةr إن لم يـكن مـحدداً في االتـفـاقـيات
اجلـماعـية عـلى أالّ يتـجاوز 48 ساعـة في األسبـوعr ويجوز
لالتـفاقيـات اجلمـاعية أن تـنص على مـعامـلة مخـتلـفة على

rأالّ تكون أقل مواتاة
ج) يـحدد التشـريع الوطني أو االتـفاقيات اجلـماعية
rمعـدل أو معدالت الـتعـويض عن ساعـات العمل اإلضـافية
أن تـكـون فـي جـمـيع احلـاالتr أكـثـر من 25 في اHـائـةr على
األقلr من األجـــر أو الـــراتب األســـاسي عـن الــســـاعـــةr عـــنــد

rاالقتضاء
د) يــحـوز الــربــان أو أي شــخص يــكـلــفه الــربــان عـلى
ســجل جلـمــيع ســاعـات الــعــمل اإلضـافــيــة الـفــعـلــيــةr ويـوقع

عليه البحارة على فترات فاصلة ال تتجاوز الشهر.
2. بـالنـسبة لـلبـحارة الـذين يتـقاضـون أجراً جـزافياًً

في مجمله أو في جزء منه :
rًأ) يــحـدد عـقــد االسـتـخـدام الــبـحـري حتــديـداً واضـحـا
عــنــد االقــتــضــاءr عــدد ســاعــات الــعـمـل اHــتــوقع أن يــؤديــهـا
الــــبــــحــــار مــــقــــابل هـــــذا األجــــرr وأي عالوات إضــــافــــيــــة قــــد
تــسـتــحق بــاإلضـافــة إلى األجــر اجلـزافـيr وفي أي حـال من

rاألحوال
ب) حـــــيـــــنــــــمـــــا يــــــتم دفـع أجـــــر عـن ســـــاعـــــات الــــــعـــــمل
اإلضــافــيــة الــتي تــتــجــاوز ســاعــات الــعــمل الــفــعــلـيــة الــتي
يـــشـــمـــلـــهـــا األجـــر اجلـــزافيr ال يـــجـــوز أن يـــقـل مـــعـــدل أجــر
الــســاعــة عن 25 % من اHــعــدل األســاسي اHــقــابل لــســاعــات
الـعمل العـادية حسب تعـريفهـا في الفقرة 1 من هـذا اHبدأ
الــتـوجــيـهـيr ويـنــبـغي أن يــطـبـق اHـبــدأ ذاته عـلى ســاعـات

rالعمل اإلضافية التي يشملها األجر اجلزافي
ج) ال يــجـوز أن يــكـون مــقـدار اجلــزء الـذي يــتـضــمـنه
األجـر اجلزافي في مجـمله أو في جـزء منه مقـابل ساعات
الـعــمل الـعــاديـة حـسب تــعـريــفـهـا في الــفـقـرة 1 (أ) من هـذا

rأقل من احلد األدنى الساري لألجر rبدأ التوجيهيHا
د) بـالنـسبة لـلبـحارة الـذين يتـقاضـون أجراً جـزافياً
في جـــزء مــنهr يـــنــبـــغي االحــتـــفــاظ بـــســجالت كـل ســاعــات
الـعمل اإلضـافـية الـفعـليـة ويوقع عـليـها كـما هـو منـصوص

عليه في الفقرة 1 (د) من هذا اHبدأ التوجيهي.
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ب) تــــعـــديـل مـــســـتــــوى احلـــد األدنـى لألجـــورr بــــحـــيث
يــراعي الــتـغــيــرات في تــكــلـفــة اHــعــيـشــة وفي احــتــيــاجـات

البحارة.

 3. ينبغي أن تتأكد السلطة اخملتصة من :
أ) عـن طـــــريـق نـــــظـــــام اإلشـــــراف واجلـــــزاءات أالّ تـــــقل

rعدالت احملددةHعدل أو اHدفوعة عن اHاألجور ا
ب) تمكY أي بـحار يتلقى أجراً يقل معدله عن احلد
األدنى لألجــــورr من اســــتــــرداد اHـــبــــلغ غــــيــــر اHـــدفــــوعr عن
طريق إجراء قضـائي أو غيره يكون سـريعا وأقل كلفة أو

أي إجراءات أخرى.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 - - 2 -  - 4 - مقدار الراتب أو األجر - مقدار الراتب أو األجر
YؤهلHاألساسي الشهري األدنى للبحارة اYؤهلHاألساسي الشهري األدنى للبحارة ا

1. ال يــجـــوز أن يـــقل الــراتـب أو األجــر األســـاسي عن
شـهـر تـقــو�ي من اخلـدمـة لــبـحـار مـؤهـلr عن مـبـلغ حتـدده
دوريــاً الـــلــجــنــة الــبــحــريــة اHـــشــتــركــة أو أي هــيــئــة أخــرى
مـــخـــولـــة من قـــبل مـــجـــلـس إدارة مـــكـــتب الـــعـــمل الـــدولي.
وبـنـاءً عــلى قـرار يــصـدر عن مـجــلس اإلدارةr يـبــلغ اHـديـر

العام الدول األعضاء في اHنظمة بأي تعديل لهذا اHبلغ.

2. لــيس في أحــكــام هـذا اHــبــدأ الـتــوجــيـهي مــا يــؤثـر
بـاالتفـاقـات اHتـفق عـليـهـا بـY مالك السـفن أو مـنظـمـاتهم
ومــنـــظـــمـــات الـــبـــحـــارة فـــيـــمـــا يـــتــعـــلـق بـــتــنـــظـــيـم شــروط
االسـتـخـدام الــدنـيـاr شـريـطـة أن تـوافـق الـسـلـطـة اخملـتـصـة

على هذه الشروط.

الالئحة الالئحة 2 - - 3 - - ساعات العمل أو الراحة ساعات العمل أو الراحة 

الـغرض : الـغرض : ضـمـان أن يكـون لـلـبحـارة سـاعـات عمل أو
ساعات راحة منظمة.

1. حتـــرص كل دولـــة عـــضـــو أن تـــكـــون ســـاعـــات عـــمل
وساعات راحة البحارة منظمة.

2. تـضع كل دولـة عـضــو حـدّاً أقـصى لـسـاعـات الـعـمل
أو حـدّا أدنى لساعـات الراحة تعـطى ضمن فتـرات زمنية

معينة تتفق مع أحكام القانون.

اHعيار ألف اHعيار ألف 2 -  - 3 - ساعات العمل أو الراحة - ساعات العمل أو الراحة

1. ألغراض هذا اHعيار :
أ) يـعـني تـعــبـيـر سـاعـات الـعـمل الـوقت الـذي يـطـلب

rفيه من البحّار القيام بعمل حلساب السفينة
ب) يــعـني تــعـبـيــر سـاعــات الـراحـةr الــسـاعـات خالف
ســاعـات الـعــملr وال يـشــمل هـذا الـتــعـبــيـر فـتــرات الـراحـة

القصيرة.

"2" كـــانت هــــذه االســـتــــقـــطـــاعــــات ال تـــتــــجـــاوز في
مـجــمــوعـهــا احلـد الــذي قــد يـكــون مــقـرراً في الــتــشـريــعـات
الـوطـنـيـة أو االتـفـاقـيـات اجلـمـاعـيـة أو أحـكـام احملـاكم الـتي

تقرر مثل هذه االستقطاعات.

ط) ال يــجــوز إجــراء اســتــقــطــاعـات مـن أجــر الــبــحـار
rفيما يتعلق باحلصول على عمل أو االحتفاظ به

ي) ال يــجــوز تــوقــيع غــرامــات مــالــيــة عــلى الــبــحـارة
خالف تــلك الـــتي تــســمـح بــهــا الــتـــشــريــعــات الـــوطــنــيــة أو

rاالتفاقيات اجلماعية أو غيرها من التدابير

ك) يــــحق لــــلــــســــلــــطــــة اخملــــتــــصــــة أن تــــفــــتـش اخملـــازن
واخلـدمات اHـقـدمة عـلى مـ� السـفـينـة للـتـأكد من تـطـبيق

rYعنيHأسعار عادلة ومعقولة لصالح البحارة ا

ل) في حــالـة مــا إذا كـانـت مـســتـحــقــات الـبــحـارة من
أجـور وسائـر اHبـالغ اHسـتـحقـة فيـما يـتعـلق بـعمـلهم غـير
مــــضـــمـــونــــة ¡ـــوجب أحــــكـــام االتــــفـــاقـــيــــة الـــدولـــيــــة بـــشـــأن
االمتيـازات والرهون البحريةr1993 r ينبـغي حماية هذه
اHــســتـحــقــات عن طــريق امـتــيــاز وفـقــاً التــفـاقــيــة مـنــظــمـة
الــعـمل الــدولـيــة بـشــأن حـمـايــة مـســتـحــقـات الــعـمــال (عـنـد

إعسار صاحب عملهم)r 1992 (رقم 173).

5. يـنبغي أن تـضع كل دولة عضـوr بعد الـتشاور مع
اHـــنــظـــمـــات اHــمـــثــلـــة Hالك الـــســفـن واHــنـــظــمـــات اHـــمــثـــلــة
لـلـبـحـارةr إجراءات لـلـتـحـقـيق في الـشكـاوى اHـتـصـلـة بأي

مسألة واردة في هذا اHبدأ التوجيهي.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 2 -  - 3 - احلد األدنى لألجور - احلد األدنى لألجور

1. تضع كل دولـة عضـوr بعـد التـشاور مع اHـنظـمات
اHمثلة Hالك السفن واHنظمات اHمثلة للبحارة إجراءات
لـتــحـديـد احلـد األدنى ألجـور الـبــحـارةr دون اHـسـاس ¡ـبـدأ
اHفاوضـة اجلماعـية احلـرة. وينبـغي أن تشـترك اHنـظمات
اHــمــثــلـة Hـالك الـســفن واHــنــظــمــات اHــمـثــلــة لــلــبـحــارة في

تطبيق هذه اإلجراءات.

2. عــــنــــد وضـع هــــذه اإلجــــراءات وعــــنــــد حتــــديــــد احلــــد
األدنـى لألجـــورr يـــنـــبـــغي مـــراعـــاة تـــامـــة Hـــعـــايـــيـــر الـــعـــمل
الدولـيـة اHـتـعـلـقـة بـتـحـديد احلـد األدنى لـألجورr فـضالً عن

مراعاة اHباد� اآلتية :

أ) مـــراعـــاة مــســـتـــوى احلـــد األدنى لألجـــور لـــطــبـــيـــعــة
الـعـمل الـبــحـري وعـمـالـة الـسـفن وســاعـات الـعـمل الـعـاديـة

rللبحارة
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9. في حـال عدم وجـود أيـة اتفـاقـية جـمـاعيـة أو قرار
حتكيميr أو إذا رأت الـسلطة اخملتـصة أن األحكام الواردة
في االتـــفــاقــيــة اجلــمـــاعــيــة أو الــقـــرار الــتــحــكــيـــميr فــيــمــا
يـتصـل بالـفقـرتY 7 أو 8 من هـذا اHعـيـارr هي أحكـام غـير
كــافـــيــةr حتــدد الـــســلـــطــة اخملـــتــصـــة أحــكــامـــاً من شـــأنــهــا أن

.YعنيHتضمن فترة راحة كافية للبحارة ا
10. تــــشـــتــــرط كل دولــــة عــــضـــو أن يــــعـــلـق في مــــكـــان

يسـهل الوصول إلـيهr جدول يـبY تنـظيم العـمل على م�
السفينةr على أن يوضح لكل وظيفةr على األقلr ما يأتي :

rيناءHأ) برنامج اخلدمة في البحر واخلدمة في ا
ب) احلــــد األقـــصـى لـــســــاعـــات الــــعـــمـل أو احلـــد األدنى
لسـاعات الراحـةr وفق ما تقـرره التشـريعات الـوطنية أو

االتفاقيات اجلماعية السارية.
11. يتم إعداد اجلـدول اHذكور في الفقرة 10 من هذا

اHــعــيــار وفق ³ــوذج مــوحــدr بــلــغــة أو بــلـغــات الــعــمل عــلى
السفينة وباللغة اإلجنليزية.

12. تـــــشـــــتـــــرط كل دولـــــة عـــــضـــــو الـــــعـــــمل بـــــســـــجالت

بــســاعـات الــعــمل الــيـومــيــة لـلــبــحــارة أو سـاعــات راحــتـهم
الـيـوميـة حـتى �ـكن الـسـهـر على احـتـرام األحـكـام الواردة
في الـفقرات من 5 إلى 11 ضـمنـاً من هذا اHـعـيار. وتـكون
rالـسجالت في شكل ³وذج مـوحد تضـعه السلطـة اخملتصة
مع مراعاة أي مـباد� توجـيهـية متـاحة من مـنظمـة العمل
الــدولـيــةr أو في شــكل أي ³ــوذج مــوحــد تـضــعه اHــنــظــمـة.
وتكـون بـالـلـغـات اHـنصـوص عـلـيـهـا في الـفـقرة 11 من هـذا
اHــعـيــار. ويــتــلـقـى الـبــحــار نـســخــة من الــسـجـل اخلـاص به

يوقع عليه هو والربّانr أو أي شخص يخوله الربّان.
13. لـــيـس فـي الـــفـــقــرتـــيــن 5 و6 مـن هـذا اHــعــيـار

مـا يـحـول دون أن تـضع الدولـة الـعـضـو تشـريـعـا أو إجراء
يــتــيح لــلــسـلــطــة اخملــتــصــة أن جتـيــز أو تــســجل اتــفــاقــيـات
جــمــاعــيـة تــقــدم اســتــثــنــاءات بـحــدود ثــابــتــة. وتــتـبـع هـذه
االسـتــثــنــاءاتr بــقــدر اإلمــكـانr أحــكــام هــذا اHــعــيـار ولــكن
يـجـوز أن تراعي فـتـرات إجـازة أطول أو أكـثـر تـكراراً أو
مــنح إجـازة تــعــويـضــيـة لــلـبــحـارة الــقـائــمـY بــاHـنــاوبـة أو
الــبــحــارة الــذين يــعــمــلــون عــلى مــ� الــســفن الــعــامــلــة في

رحالت قصيرة.
14. لــيس في أحــكـام هــذا اHــعـيــار مـا يــؤثــر عـلى حق

ربّــان الــســفــيـنــة فـي أن يـطــلـب من أحــد الــبــحـارة أداء أي
ســاعـــات عـــمل يـــعـــتـــبـــرهـــا ضــروريـــة لـــلـــسالمـــة اHـــبـــاشــرة
لـــلــســـفـــيـــنــةr أو األشـــخـــاص أو الـــبــضـــائع عـــلى مـــتـــنـــهــا أو
Hـسـاعـدة أي سـفن أخـرى أو أشـخاص يـتـعـرضـون حملـنة في
الــبـــحـــر. ووفـــقًــا لـــذلكr يـــجـــوز لـــلــربّـــان أن يـــعــلـق الــعـــمل

2. حتــدد كل دولـــة عــضــوr ضـــمن احلــدود اHــبـــيــنــة في
الــفــقــرات من 5  إلى 8 من هـــذا اHــعــيــارr إمــا عــدداً أقــصى
لـــســاعــات الــعـــمل ال يــجــوز جتـــاوزهــا خالل فــتـــرة زمــنــيــة
مـعـيـنةr أو عـدداً أدنى لـسـاعـات الراحـة تـعـطى خالل فـترة

زمنية معينة.

3. تـــقـــر كل دولـــة عــــضـــو بـــأن مـــعـــيـــار ســـاعـــات عـــمل
rكـما هـو الـشـأن بـالـنـسبـة لـسـائـر الـعـمال rالـبـحـارة يـقـوم
علـى أساس ثـمـاني سـاعات عـمل يـومـياً ويـوم راحـة واحد
في األسـبـوعr إضافـة إلى راحـة أيـام العـطل الـعـامة. وذلك
ال �ـــنـع كل دولـــة عــضـــو مـن اتــخـــاذ أحـــكـــام من شـــأنـــهــا أن
جتيز أو تسجل اتفـاقية جماعيـة حتدد ساعات عمل عادية

للبحارة على أساس ال يقل أفضلية عن هذا اHعيار.

4. تــراعي كـل دولــة عـضــوr فـي حتـديــدهــا لــلــمــعــايــيـر
الوطـنيةr اخملـاطر النـاشئة عن إرهـاق البحـارةr وبصورة
خــاصــةr أولـــئك الــذين يــؤدون وظــائـف تــؤثــر عــلى سالمــة

اHالحة وأمن وسالمة استغالل السفينة.

5. تـكون حدود سـاعات العـمل أو الراحة عـلى النحو
اآلتي :

أ) ال يــــجـــــوز أن يــــتــــجــــاوز احلــــد األقــــصى لــــســــاعـــات
العمل :

r1" 14 ساعة في فترة 24 ساعة"
r2" 72 ساعة في فترة سبعة أيام"

أو   
ب) ال يجوز أن تقل ساعات الراحة عن:
r1" عشر ساعات في فترة 24 ساعة"

"2" 77 ساعة في فترة سبعة أيام.

6.  ال يــجـوز أن تـقــسم سـاعــات الـراحـة إلى مــا يـزيـد
Yالـفــتـرتـ Yعـلى أالّ يــقل طـول إحــدى هـاتــ rYعـلى فــتـرتــ
Yوأالّ تـــتـــجـــاوز الـــفـــتـــرة الـــفـــاصـــلـــة بـــ rعن سـت ســـاعـــات

فترتي راحة متتابعتY 14 ساعة.

7. جتـرى الــتـمـريـنـات اHـتـعـلـقـة بـنـداءات االسـتـغـاثـة
ومـكــافــحـة احلــرائق وزوارق الــنــجـاة والــتــمـريــنــات الـتي
rتـنص علـيـها الـتشـريـعات الـوطـنيـة أو الصـكـوك الدولـية
بــطــريــقـة جتــنـبr إلـى أدنى حـدr تـعـكـير فـتـرات الـراحة

وال تؤدي إلى اإلرهاق.

8. في احلاالت التي يكـون فيها البحّار حتت الطلب
كاحلاالت التي تكـون فيها غرفة اآلالت غير مراقبةr �نح
الــبـحّــار فـتــرة راحـة تــعـويــضـيــة مالئـمــة إذا عـكــرت فـتـرة

راحته باستدعائه للعمل.
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1. تـــــــشـــــــتـــــــرط كـل دولـــــــة عـــــــضـــــــو مـــــــنـح الـــــــبـــــــحــــــارة
اHــســـتـــخـــدمـــY عــلـى ســـفن تـــرفع عـــلـــمــهـــا إجـــازة ســـنـــويــة

مدفوعة األجر في ظروف مالئمةr وفقًا ألحكام القانون.

2.  �نح البحـارة إجازة على البر تـتفق مع صحتهم
ورفــاهـــهم شـــريــطـــة أن تــكـــون مـــتــوافـــقــة مـع اHــتـــطــلـــبــات

العملية لوظائفهم.

اHعيار ألف اHعيار ألف 2 -  - 4 - احلق في اإلجازة - احلق في اإلجازة

1. تــعــتـمــد كل دولــة عــضـو تــشــريــعـا يــحــدد اHـعــايــيـر
الـدنــيـا لإلجــازة الـســنـويــة لـلــبــحـارة الــعـامــلـY عــلى سـفن
ترفع علمهـاr مع إيالء االعتبار التام لالحـتياجات اخلاصة

للبحارة فيما يتعلق بهذه اإلجازة.

2. حتــــــسب اإلجــــــازة الــــــســــــنــــــويـــــة مــــــدفــــــوعــــــة األجـــــر
اHـستـحـقة عـلى أسـاس حد أدنى من 2,5 يـومـا تقـو�ـيا عن
كل شـهـر خــدمـةr شـريـطـة مـراعـاة أي اتــفـاقـيـة جـمـاعـيـة أو
تـــشـــريع يـــنص عـــلـى أســـلــوب مـالئم لـــلـــحـــســاب يـــأخـــذ في
اعـتــبـاره االحــتـيــاجـات اخلــاصـة لــلـبـحــارة في هــذا الـشـأن.
وحتدد السـلطـة اخملتصـة أو الهـيئة ذات الـصلـة في كل بلد
طريـقة حسـاب مدة اخلدمـة. وال يعتبـر التغـيب اHبرر عن

العمل إجازة سنوية.

3. يحظـر أي اتفاق للتخلي عن احلق في احلد األدنى
لإلجازة السنويـة مدفوعة األجر اHنـصوص عليها في هذا
اHعيارr باستثناء احلاالت التي تقررها السلطة اخملتصة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 4 - احلق في اإلجازة - احلق في اإلجازة

اHــبــدأ الــتــوجــيــهي باء اHــبــدأ الــتــوجــيــهي باء 2 -  - 4 -  - 1 - حساب احلقوق - حساب احلقوق
في اإلجازةفي اإلجازة

1. حتـــسب مــــدة اخلـــدمــــة الـــتي قــــضـــيت خــــارج عـــقـــد
الــعــمل الـــبــحــري كــجـــزء من مــدة اخلــدمـــةr وذلك بــشــروط
حتـددهــا الـســلـطــة اخملـتــصـة أو الـهــيـئــة ذات الـصــلـة في كل

بلد.

2. يـحسـب التـغـيب عن الـعـمل حلـضـور دورة مـقررة
لـلـتـدريب اHـهـني الـبـحـري أو أليـة أسـبـاب مـثل اHـرض أو
اإلصــــــابـــــة أو األمــــــومـــــةr كــــــجـــــزء مـن مـــــدة اخلــــــدمـــــةr وذلك
بـشروط حتددهـا السـلطـة اخملتـصة أو أي اتفـاقيـة جمـاعية

سارية.

3. يكـون مسـتوى األجـر خالل اإلجـازة السـنويـة على
نـفـس اHـسـتـوى اHـعـتـاد ألجـر الـبــحّـار اHـنـصـوص عـلـيه في
الــتـشــريـعــات الـوطــنـيــة أو في عــقـد االســتـخــدام الـبــحـري
الـساري. وبـالـنـسـبـة للـبـحـارة اHـسـتخـدمـY لـفـتـرات تقل

بـاجلــدول الـزمــني لـســاعـات الــعـمل أو الــراحـة وأن يــطـلب
من أحد البحارة أن يؤدي أي ساعات عمل ضرورية حتى
rعلى الـربّان Yيعـود الوضع إلـى حالـته الطـبيـعـية. ويـتعـ
مــــتى كــــان ذلك  ــــكــــنًــــا عــــمــــلــــيــــاً بــــعــــد عــــودة الــــوضع إلى
طبـيعتهr مـنح فتـرة راحة مالئمـة ألي بحار يـكون قد أدى

عمالً خالل فترة كانت مخصصة للراحة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2  -   - 3 - ساعات العمل أو الراحة - ساعات العمل أو الراحة

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2  -   - 3 -  - 1 - البحارة الشباب - البحارة الشباب

1. يـنبغي أن تـطبق في الـبحر وفي اHـوانئ األحكام
اآلتـيــة عــلى جــمــيع الــبــحــارة الـشــبــاب دون سن الــثــامــنـة

عشر :
أ) يـنـبغـي أالّ تـتـعـدى ساعـات الـعـمـل ثمـانـي سـاعات
يـومـيــاً وأربـعـY سـاعـة أسـبـوعـيـاrً ويـنـبـغي جتـنب الـعـمل

rساعات إضافية إال ألسباب تتعلق بالسالمة
ب) يـنـبـغي مـنح فـتـرة راحـة كـافـيـة لـكل وجـبـةr كـمـا
rعـــلى األقل rيـــنـــبـــغي أن تـــؤمن فـــتـــرة ســـاعـــة من الـــراحـــة

rلتناول الوجبة اليومية الرئيسية
ج) ينـبـغي ضمـان فتـرة راحة تـقدر بـ 15 دقيـقـة يتم
مـنـحـهـا في أسـرع وقت  ـكنr بـعـد انـتـهـاء فـتـرات الـعـمل

.Yستمر لساعتHا

2. في حــاالت اســتـثــنــائــيــةr ال يــكــون من الــضـروري
تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا اHبدأ التوجيهي :

أ) إذا تـــعــــذر تـــطــــبـــيـــقــــهـــا عــــلى الـــبــــحـــارة الــــشـــبـــاب
اHـوجـودين على سـطح الـسـفيـنـة وفي غـرفة اآلالتr أو في
اخلدمات الـعامـةr أو عنـدما ال يـسمح به الـعمل اHـنجز من

rقبل الفريق
ب) إذا كان الـتدرب الفـعلي لـلشبـاب البحـارةr وفقاً
لـلـبـرامج ومـخطـطـات الـدراسـات الـتي ° إعـدادهـاr يـشكل

خطرا عليهم.

3. يــنــبـــغي أن تــســـجل هــذه األوضـــاع االســتــثـــنــائــيــة
وتبY أسبابها ويوقع الربّان عليها.

4. ال تـــعـــفي الـــفـــقـــرة  1 مـن هـــذا اHـــبـــدأ الـــتـــوجـــيـــهي
الـبــحـارة الـشــبـاب من االلــتـزام الــعـام الــواقع عـلى جــمـيع
الـــبـــحــارة بـــالــعـــمل أثـــنــاء أي فـــتـــرة طــوار� وفـــقــاً Hـــا هــو

منصوص عليه في الفقرة 14 من اHعيار ألف 2 - 3.

الالئحة الالئحة 2 -  - 4 - احلق في اإلجازة - احلق في اإلجازة

الغرض :الغرض : ضمان حصول البحارة على إجازة مالئمة.
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اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 4 -  - 3 - التقسيم والتراكم - التقسيم والتراكم

1. يجوز للسـلطة اخملتصة أو الـهيئة ذات الصلة في
كل بــلــد أن تــصــرح بـتــقــســيم اإلجــازة الــســنــويــة مــدفــوعـة
األجــــر إلـى أجــــزاءr أو بــــتـــــراكم هـــــذه اإلجــــازة الــــســـــنــــويــــة

اHستحقة عن سنة بضمها إلى فترة الحقة لإلجازة.

2. تـتـألف اإلجـازة الـسـنـويـة مـدفـوعـة األجـر اHـوصى
بهـا في هـذا اHـبدأ الـتـوجـيهـي من فتـرة مـتـصلـةr شـريـطة
مـراعـاة الـفـقرة 1 من هذا اHـبـدأ الـتوجـيـهيr ومـا لم ينص
عـــلـى خالف ذلك فـي اتـــفـــاق يـــربط بـــY مــــالك الـــســـفـــيـــنـــة

.YعنيHوالبحارة ا

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 4 -  - 4 - البحارة الشباب - البحارة الشباب

1. يـنــبـغي بـحث اتــخـاذ تـدابـيــر خـاصـة فــيـمـا يـخص
الـبــحـارة الــشـبــاب دون سن الـثــامـنــة عـشــر الـذين عــمـلـوا
سـتة أشهر أو أي فـترة أقصـر من الوقت ¡وجب اتـفاقية
جــمـاعــيـة أو عــقـد االســتـخـدام الــبـحــريr بـدون إجــازة عـلى
مــ� ســفـــيــنــة مــتــجـــهــة إلى اخلــارج ولم يـــعــودوا عــلى بــلــد
إقـامتـهم خالل هـذه الـفتـرة ولن يـعودوا إلـيه خالل األشـهر
الـثالثة الـتاليـة من الرحـلة. وقـد تقـوم هذه الـتدابـير على
إعــادتــهم إلـى اHــكــان الــذي ° الــتــعــاقــد فــيه مــعــهم في بــلــد
إقـامـتـهم دون أن يـتـحـمـلـوا أي تـكـلـفـة وذلك لـقـضـاء إجازة

استحقت لهم خالل الرحلة. 

الالئحة الالئحة 2 -  - 5 - اإلعادة إلى الوطن - اإلعادة إلى الوطن

الــغــرض :الــغــرض : ضــمــان تــمــكــY الــبــحــارة من الــعــودة إلى
أوطانهم.

1. لـــلــبـــحــارة احلق فـي اإلعــادة إلى أوطـــانــهم دون أن
يــتــحــمــلــوا أي تــكـــلــفــة في الــظــروف و¡ــقــتــضى الــشــروط

احملددة في القانون.

2. تـشــتـرط كل دولــة عـضــو عـلى الــسـفن الــتي تـرفع
عـــلـــمـــهــا أن تـــقـــدم ضـــمـــانـــات مـــالــيـــة بـــغـــيـــة ضـــمـــان إعــادة

البحارة إلى أوطانهم حسب األصول ¡وجب القانون.

اHعيار ألف اHعيار ألف 2 -  - 5 - اإلعادة إلى الوطن - اإلعادة إلى الوطن

1. تـكفل كل دولـة عضـو لـلبـحارة الـعامـلY عـلى م�
ســــــفن تــــــرفع عــــــلـــــمـــــهــــــا احلق فـي اإلعـــــادة إلـى الـــــوطـن في

الظروف اآلتية :
أ) إذا انــقـضى أجـل عـقــد االسـتــخــدام الـبــحـري أثــنـاء

rرحلة في اخلارج
ب) في حال إنهاء عقد االستخدام البحري : 

"1" من قبل مالك السفينةr أو

rعن ســـنـــة واحـــدة أو فـي حـــالـــة إنـــهـــاء عالقـــة االســـتـــخـــدام
يـنــبـغي أن يــكــون حـســاب احلق في اإلجــازة مـتــنـاســبـاً مع

طول مدة اخلدمة.
4. ال يــحـسـب مـا يــأتي كــجــزء من اإلجــازة الـســنــويـة

مدفوعة األجر :
أ) الــعــطل الــرســمــيـة واHــعــتــادة اHــعـتــرف بــهــا كــأيـام
عــطــلــة في دولــة الــعــلمr ســواء تــزامــنت أو لم تــتــزامن مع

rاإلجازة السنوية مدفوعة األجر
ب) فتـرات العـجز عن الـعـمل النـاجمـة عن األمراض
أو احلوادث أو األمومةr بـشروط حتددها السـلطة اخملتصة

rأو الهيئة ذات الصلة في كل بلد
ج) اإلجـازات اHـؤقـتة عـلى الـبـر الـتي تـمنح لـلـبـحّار

rأثناء عقد االستخدام
د) اإلجـــازات الــــتـــعـــويــــضـــيــــة من أي نــــوعr بـــشـــروط
حتـددهــا الـســلـطــة اخملـتــصـة أو الـهــيـئــة ذات الـصــلـة في كل

بلد.

اHــبـدأ الــتــوجــيــهــي بــاء اHــبـدأ الــتــوجــيــهــي بــاء 2 -  - 4 -  - 2 - الــقــيام - الــقــيام
باإلجازة السنويةباإلجازة السنوية

1. يــنــبــغي أن يــحــدد مــالك الــســفــيــنــة الــفـتــرة الــتي
�ـــكن خـاللـــهـــا الــــقـــيــــام بـــإجـــازةr مــــا لم حتـــددهــــا لـــوائح أو
اتفـاقيات جـماعـية أو قرارات حتـكيم أو أي طريـقة أخرى
متـطابـقة مع اHـمـارسة الـوطنـيةr بـعد الـتشـاور وفي قدر

اإلمكانr ¡وافقة البحارة اHعنيY أو  ثليهم.

2. يـنبـغي أن يـكـون للـبـحارةr من حـيث اHـبدأr احلق
في الــقــيــام بــإجـازة ســنــويــة في اHــكــان الــذي تـربــطــهم به
صالت قويةr و هو عـادة اHكان ذاته الذي يـحق لهم العودة
إلــيه. وال يـــطــلب من الــبــحّـــار دون رضــاه الــقــيــام بــإجــازة
مستحقة في مكان آخر ما لم ينص على ذلك في نصوص

عقد االستخدام البحري أو في التشريع الوطني.

3. إذا طلب من البحّـار القيام بإجازته السنوية من
مكان خالف اHـكان الذي تسـمح به الفقرة 2 من هـذا اHبدأ
التوجيهيr يـحق للبحّار االنتقال اجملاني إلى اHكان الذي
° التعاقد فـيه معه أو تعيينهr أيـهما كان أقرب إلى مقر
إقــامــتـهr ويــتــحــمل مــالك الــســفـــيــنــة إعــالــته والــتــكــالــيف
األخــرى اHــتــرتــبــة مــبــاشــرة عــلى عــودتهr وال تــخــصـم مـدة
ســــفـــر الــــبــــحّـــار من اإلجــــازة الــــســـنــــويـــة مــــدفـــوعــــة األجـــر

اHستحقة له.

4. ال يـستدعى بـحّار يقـضي إجازته السـنوية إال في
حاالت الضرورة القصوى و¡وافقة البحّار.     
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ج) ال يـجوزr بـأي حالr أن يـقع عبء تكـاليف اإلعادة
إلى الوطن عـلى البـحّارr إال في احلـاالت اHنـصوص عـليـها

في الفقرة 3 من هذا اHعيار.

6. مع مـراعـاة الصـكـوك الـدولـيـة الـسـاريـةr ¡ـا فـيـها
االتــفـــاقـــيــة الـــدولـــيــة بـــشـــأن حــجـــز الـــســفنr1999 r يـــجــوز
لـلــدولـة الــعـضــو الـتي دفــعت تـكــالـيف اإلعــادة إلى الـوطن
عمالً بهذا القـانونr أن حتتجز أو أن تـطلب احتجاز سفن
مــالك الـســفــيـنــة اHـعــني إلى أن تــســتـرد الــتـكــالــيف الـتي

حتملتها وفقاً للفقرة 5 من هذا اHعيار.

7. تــــســــهل كـل دولــــة عــــضــــو إعــــادة الــــبــــحــــارة الــــذين
يـعـمـلـون عـلى سـفن تـرسـو فـي مـوانـئـهـا أو تـعـبـر مـيـاهـهـا
اإلقــلــيـــمــيــة أو الـــداخــلــيـــةr وكــذلك اســتـــبــدالــهـم عــلى مــ�

السفينة.

8. بـوجه خاصr ال تـرفض الدولـة الـعضـو حق اإلعادة
إلى الــــوطن ألي بــــحّـــار بــــســــبب الــــظـــروف اHــــالــــيـــة Hــــالك
الـــســـفـــيـــنـــة أو بـــســبـب عـــدم قـــدرة مــالـك الـــســـفــيـــنـــة عـــلى

استبدال البحار أو عدم استعداده الستبدال البحار.

9. تـشــتـرط كل دولــة عـضــو عـلى الــسـفن الــتي تـرفع
عَلَـمَـهَا أن حتـمل نـسـخة مـكـتـوبة بـلـغة مـالئمـة من األحـكام
rـتعلـقة بـإعادة الـبحـارة إلى أوطانهمHالـوطنيـة السـارية ا

وتتيحها للبحارة.
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اإلعادة إلى الوطناإلعادة إلى الوطن

1. يـــنــبـــغي أن يــكـــون لــلـــبــحــار احلـق في اإلعــادة إلى
الوطن :

أ) في احلـالـة التـي تشـمـلـهـا الـفـقرة 1 (أ) من اHـعـيار
ألف r5 - 2 عــنــد انــتـــهــاء فــتــرة اإلخــطــار اHــمــنــوحــة عــمالً

rبأحكام عقد االستخدام البحري
ب) في احلـــاالت اHــشــمــولــة بـــالــفــقــرتــY 1 (ب) و(ج)

من اHعيار ألف 2 - 5 :
"1" في حـالة اHـرض أو اإلصابـة أو أي حالـة طبـية
أخرى تتطلب إعـادته إلى الوطن حيثما يـكون الئقاً طبياً

rللسفر
 r2" في حالة غرق السفينة"

"3" في حــــالـــة عـــدم قــــدرة مـــالك الــــســـفـــيــــنـــة عـــلى
مــواصــلــة الـــوفــاء بــالــتــزامــاته الــقـــانــونــيــة أو الــتــعــاقــديــة
كـصـاحب عـمل لـلـبـحـارr بسـبب إعـسـاره أو بـيع الـسـفـيـنة

rأو تغيير تسجيلها أو ألي سبب  اثل آخر

"2" من قبل البحار ألسباب مبررة.
ج) في حـالـة عدم قـدرة الـبـحّـار عـلى االسـتـمرار في
أداء واجـبـاته ¡ـوجب عـقد االسـتـخـدامr أو حـY ال �كن أن

يتوقع منه القيام بها في ظروف خاصة.

2. تـــكـــفل كل دولـــة عـــضـــو وجـــود أحــكـــام مـالئــمـــة في
تـــشـــريـــعــــاتـــهـــا أو أي تـــدابــــيـــر أخـــرى أو في االتــــفـــاقـــيـــات

اجلماعيةr تقرر:
أ) احلــــاالت الـــتـي يـــكــــون فـــيــــهـــا لــــلــــبـــحــــارة احلق في
إعادتهم إلى الـوطن ¡وجب الفقرتY 1 (ب) و(ج) من هذا

rعيارHا
ب) احلـــــــد األقــــــصى لـــــــفــــــتــــــرات اخلــــــدمــــــة عـــــــلى مــــــ�
السفينـةr التي يحق للبحارة بعدها اإلعادة إلى الوطن -

rًعلى أالّ تقل هذه الفترات عن 12 شهرا
ج) احلـقـوق احملـددة التـي يتـعـY عـلى مـالك السـفـيـنة
أن �ــنـحــهــا بــغـرض اإلعــادة إلى الــوطنr ¡ــا في ذلك جــهـة
اإلعـــادة ووســـيـــلـــة الــــنـــقل والـــتــــكـــالـــيف الــــتي يـــتـــعـــY أن
Yيتحـملها مـالك السفـينة وغيـرها من األحكام الـتي يتع

عليه اتخاذها. 

3. حتـظـر كل دولـة عـضـو عـلـى مالك الـسـفن مـطـالـبـة
بـــدفـع تـــكـــالـــيـف إعـــادته إلـى الـــوطن ســــلـــفـــاً عــــنـــد ابـــتـــداء
اسـتــخـدامهr وال يــجــوز لـهم اســتـرداد هــذه الــتـكــالـيف من
أجر الـبـحّار أو احلـقـوق األخرى إال في احلـاالت الـتي يخل
فيها البحّـار بصورة خطيرة بالتزاماته جتاه عملهr وفقاً
لـلتـشريعـات الوطـنيـة أو أي تدابـير أخـرى أو االتفـاقيات

اجلماعية السارية.

4. ال يـجـوز لـلـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة أن تـمس أي حق
من حــقــوق مــالك الــســفــيــنــة في اســتــرداد تــكـالــيـف إعـادة

البحار ¡وجب ترتيبات تعاقدية مع الغير.

5. إذا لم يــقم مــالـك الــســفــيــنــة بــاتــخــاذ أحــكــام إعـادة
بــحّــار له حق اإلعــادة إلى وطــنهr أو إذا لم يــدفـع تـكــالــيف

إعادته إلى وطنه :
أ) تـقــوم الـسـلـطــة اخملـتـصــة في الـدولـة الــعـضـو الـتي
تـرفع الــسـفــيـنــة عَـلَــمَـهَــا بـاتـخــاذ تـرتــيـبــات إعـادة الــبـحّـار
اHـعـني إلى وطـنهr وإذا لـم تـقم بـذلكr يـجـوز لـلدولـة الـتي
ســيــعــاد الــبــحّــار مــنــهــا إلى وطــنه أو الــدولــة الــتي يــكــون
الــبــحــار من مــواطـنــيــهــا أن تــتـخــذ تــرتــيــبـات إعــادته إلى
وطــنهr ويـحـق لـهــا اســتــرداد مـا حتــمــلــته من تــكـالــيف من

rالدولة العضو التي ترفع السفينة عَلَمَهَا
ب) يجوز للدولة العضو التي ترفع السفينة عَلَمَهَا
أن تـسـتـرد من مـالك الـسـفـيـنـة الـتـكـالـيف الـتي حتـمـلـتـهـا

rفي إعادة البحّار إلى وطنه
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اHـعتـادة. وتقـرر الدولـة العـضو اجلـهات الـتي يجـوز إعادة
البحارة إليها. وتشمل جهات اإلعادة البلدان التي يجوز

اعتبار أن للبحارة عالقة وطيدة بها وتشمل :

rكان الذي وافق فيه البحّار على التعاقدHأ) ا

rكان الذي تنص عليه االتفاقية اجلماعيةHب) ا

rج) بلد إقامة البحّار

د) أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان وقت التعاقد.

Y7. لــلـــبــحــار احلـق في اخــتـــيــار جــهـــة اإلعــادة من بــ
جهات اإلعادة اHقررة.

8. يـــجــوز أن يـــنــقـــضي احلـق في اإلعــادة إلـى الــوطن
إذا لم يــطـالب الـبـحـار بـه خالل فـتـرة مـعــقـولـة من الـوقت

حتددها التشريعات الوطنية أو االتفاقيات اجلماعية.
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1. يـنـبغي تـقـدª كل مـسـاعـدة عـمـلـية  ـكـنـة لـلـبـحار
الـــذي ال يـــزال في مـــوانئ أجـــنـــبـــيـــة إلى حـــY إعـــادته إلى
وطنهr وفي حالة تـأخر إعادة البحارة إلى أوطانهمr تكفل
الـــســلـــطــة اخملــتـــصــة في اHـــيــنـــاء األجــنــبـي إخــطــار اHـــمــثل
الــقـــنــصــلـي أو احملــلي لــدولـــة الــعَــلَـم والــدولــة الــتـي يــحــمل
الــبـــحّــار جـــنــســـيـــتــهـــا أو الــدولـــة الــتي يـــقـــيم فــيـــهــاr عـــنــد

االقتضاءr بذلك على الفور.

2. تـتــأكــد كل دولــة عـضــو مــا إذا كـانـت هـنــاك أحــكـام
مناسبة بشأن :       

أ) إعـادة الـبــحـار اHـســتـخــدم عـلى سـفــيـنـة تــرفع عـلم
بـلـد أجــنـبي والــذي يـنـزل في مــيـنــاء أجـنـبي ألســبـاب هـو

غير مسؤول عنها إلى :

rعنيHيناء الذي تعاقد فيه البحار اH1" ا"

"2" مــــيـــــنــــاء في الــــدولـــــة الــــتي يــــحـــــمل الــــبــــحــــار
جـنـسـيـتـهـا أو في الــدولـة الـتي يـقـيم فـيـهـا الـبـحـار حـسب

rمقتضى احلال

"3" أي مــيــنــاء آخـــر يــتــفـق عــلــيه الـــبــحــار وربّــان
الـسـفيـنـة أو مـالـكهـا ¡ـوافـقة الـسـلـطة اخملـتـصـة أو ¡وجب

 rأي ضمانات مناسبة أخرى

ب) الـــرعـــايـــة الـــطـــبـــيـــة وكـــفــــالـــة مـــعـــيـــشـــة الـــبـــحّـــار
اHـسـتـخـدم عــلى سـفـيـنـة تـرفع عَـلَـم بـلـد أجـنـبي يـنـزل إلى
الـشـاطئ في مـيـنـاء أجـنـبي نـتـيـجـة مرض أو إصـابـة أHت

به أثناء اخلدمة على السفينة وقعت دون قصد منه.

"4" فـي حـــالــــة تـــوجــــيه الــــســـفــــيـــنــــة دون مـــوافــــقـــة
الــــبـــحـــارr نـــحـــو مـــنـــطـــقــــة حـــربـــيـــة حـــسب تــــعـــريـــفـــهـــا في

rالتشريعات الوطنية أو عقود االستخدام البحري

"5" فـي حــالـــة إنــهـــاء أو وقف اســتـــخــدام الـــبــحــار
وفــــقــــاً لــــقــــرار حتــــكــــيـم أو اتــــفــــاقــــيــــة جــــمــــاعــــيــــة أو إنــــهـــاء

استخدامه ألي سبب  اثل آخر.

2.  يراعى عند حتـديد اHدة القصـوى لفترات اخلدمة
عـلى مـ� السـفـينـة الـتي يحق لـلـبحّـار بـعدهـا اإلعادة إلى
الــوطنr وفــقـاً لــهــذا الــقـانــونr الــعــوامل اHـؤثــرة في بــيــئـة
عمـل البـحّـار. وتـسـعى كل دولـة عـضـوr حـيـثـمـا يـكون ذلك
 ــكــنــاrً إلـى تــقـلــيـل هــذه الــفــتــرات عـلـى ضــوء الــتــغــيـرات
والــتــطـورات الــتــكــنـولــوجــيـةr ويــجــوز أن تــسـتــرشــد بـأي
تـوصيات قد تصـدرها اللجنـة البحرية اHـشتركة في هذا

الشأن.

3. تشـمل الـتـكالـيف الـتي يـتحـمـلهـا مـالك الـسفـيـنة
إلعـادة الــبــحـارة إلى أوطــانــهم ¡ـوجـب اHـعــيـار ألف 5 - 2

على األقل ما يأتي :

أ) الـــرحـــلـــة إلى اجلـــهـــة اخملـــتـــارة لإلعـــادة إلى الـــوطن
rبدأ التوجيهيHوفقاً للفقرة 6 من هذا ا

ب) اإلقــــامــــة والــــغــــذاء من حلــــظــــة مــــغــــادرة الــــبــــحّـــار
 rوصوله إلى جهة اإلعادة Yالسفينة إلى ح

ج) األجـور والـتـعـويـضات مـن حلظـة مـغـادرة الـبـحّار
الــســـفــيــنـــة إلى حــY وصـــوله إلى جــهـــة اإلعــادةr إذا نــصت
rالتشريعات الوطنية أو االتفاقيات اجلماعية على ذلك

د) نقل 30 كيلـوغرامـاً من أمتـعة البـحّار الـشخـصية
rإلى جهة اإلعادة

هـ) الــــعالج الــــطـــبـي عـــنــــد الـــضــــرورة إلى أن يــــكـــون
البحار الئقًا طبياً للسفر إلى جهة اإلعادة.

4. ال يخـصم الوقت الـذي ينـقـضي في انتـظار رحـلة
اإلعـــــــادة إلى الـــــــوطن ومـــــــدة رحــــــلـــــــة اإلعــــــادة مـن اإلجــــــازة

مدفوعة األجر اHستحقة للبحارة.

5. يـــلــزم مــالك الــســفــيــنــة ¡ــواصــلــة تــغــطــيــة تــكــلــفــة
اإلعادة إلى الـوطن إلى أن يـصل البـحـار اHعـني إلى الـبر
في جهـة مقـررة عمالً بهـذا القانـون أو حتى يُـوفرّ له عمل
مناسب على م� سفينة متجهة إلى أي من هذه اجلهات.

6. تـــشـــتــــرط كل دولـــة عـــضــــو عـــلى مـالك الـــســـفن أن
يـتحملـوا مسؤولية تـرتيبات اإلعـادة إلى الوطن بوسائل
مالئمـة وسـريعـة. ويـكون الـنـقل اجلوي هـو وسـيلـة اإلعادة
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الالئحة الالئحة 2 -  - 7 - األطقم - األطقم

الــغــرض :الــغــرض : ضــمــان عــمل الــبــحــارة عــلى مــ� ســفــيــنـة
مـــزودة بـــأعـــداد كـــافـــيـــة من الـــعـــامـــلـــY لـــضـــمــان تـــشـــغـــيل

السفينة على نحو سليم وفعّال ومأمون.

1. تــشـتــرط كل دولـة عــضـو أن تــكـون جــمـيع الــسـفن
الـــــتي تــــرفـع عَــــلَــــمَـــــهــــا مــــزودة بـــــعــــدد كــــاف مـن الــــبــــحــــارة
اHسـتخـدمY علـى متنـها لـضمـان سالمة وفـعالـية تـشغيل
الــســـفـــيــنـــة مع إيالء االعـــتـــبــار الـــواجب لألمـن في جـــمــيع
الـظـروفr على أن يـؤخـذ في االعـتبـار احلـرص عـلى جتنب
اإلرهــاق اHــفــرط لــلــطــاقم والــطــبــيــعــة والــظــروف اخلــاصــة

بالرحلة.

اHعيار ألف اHعيار ألف 2 -  - 7 - األطقم - األطقم

1. تــشـتــرط كل دولـة عــضـو أن تــكـون جــمـيع الــسـفن
الــتي تـــرفع عَــلَــمَــهَــا مــزودة بــعــدد كــاف من الــبــحــارة عــلى
مـتنهـا لضـمان سالمة وفـعالـية تـشغيل الـسفـينة مع إيالء
rاالعـتـبـار الـواجب لألمن. وتـزود كـل سـفـيـنـة بـطـاقم كـاف
من حيث العدد واHـؤهالتr لضمان سالمة وأمن السفينة
والـعـامـلـY علـيـهـاr في جـمـيع ظـروف التـشـغـيلr ¡ـا يـتفق
ووثـيـقـة احلـد األدنـى اآلمن لـتـزويـد الــسـفن بـاألطـقم أو أي
وثــيـقــة مــعـادلــة صـادرة عـن الـســلــطـة اخملــتـصــةr ولاللــتـزام

¡عايير هذه االتفاقية.

2. تراعـي السـلـطـة اخملـتـصـةr عنـد حتـديـد مـسـتـويات
rـوافـقـة عــلـيـهـا أو مــراجـعـتـهـاHتـزويــد الـسـفن بـاألطــقم أو ا
ضرورة جتنب سـاعات العـمل اHفـرطة أو تقـليـلها لـضمان
الـــراحـــة الـــكـــافـــيــة واحلـــد مـن اإلرهــاقr فـــضـالً عن اHـــبــاد�
الـواردة في الصكوك الـدولية الـساريةr وال سيـما صكوك
اHـــنــظــمــة الـــبــحــريــة الـــدولــيــة بـــشــأن مــســتـــويــات تــزويــد

السفن باألطقم.

3. تراعـي السـلـطـة اخملـتـصـةr عنـد حتـديـد مـسـتـويات
تزويد السفن باألطقمr جميع األحكام الواردة في الالئحة
3 - 2 واHعيار ألف 3 - 2 بشأن الغذاء وتقدª الوجبات.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 - - 7 - األطقم - األطقم
اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 7 -  - 1 - تسوية اHنازعات - تسوية اHنازعات

1. تــضع كل دولـة عــضـوr أو تــتـحــقق من وجــود آلـيـة
فـعـالـة لـلــتـحـقـيق فـي أي شـكـوى أو نـزاع وتـســويـته فـيـمـا

يتعلق ¡ستويات تزويد السفن باألطقم.
2 . يشارك  ثلـو منظمات مالك الـسفن ومنظمات
الـــــبــــحــــارةr بــــوجـــــود أو عــــدم وجــــود أشـــــخــــاص آخــــرين أو

سلطات أخرىr في تسيير مثل هذه اآللية.

3. إذا اتـضح بـعد عـمل بحّـار شاب دون سن 18 سـنة
عـلى مــ� سـفــيـنــةr أربــعـة أشــهـر عــلى األقلr خالل رحــلـته
البـحـرية األولــى إلــى اخلـــارجr أن احلـــيــاة فــي الـــبـحر
ال تـنـاســبهr يـنــبـغي أن تـتــاح له فـرصــة اإلعـادة إلى وطـنه
دون أن يـــتــــحـــمل أي تـــكـــلـــفـــة عـــلى أن يـــكـــون ذلك من أول
مـيـنــاء مـنـاسب لـلــرسـو تـوجـد فــيه خـدمـات قـنــصـلـيـة إمـا
لدولة الـعَلَم أو لـدولة اجلـنسيـة أو اإلقامـة. وتبـلغ باإلعادة
وأسـبـابــهـا الـسـلــطـة الـتي أصـدرت األوراق الــتي سـمـحت

للبحّار الشاب باحلصول على عمل على م� سفينة.

الالئــحــة الالئــحــة 2 -  - 6 - تـعويض البح - تـعويض البحّار في حالة فقدار في حالة فقد
السفينة أو غرقهاالسفينة أو غرقها

الــغــرض :الــغــرض : ضــمــان تــعــويض الـــبــحــارة في حــالــة فــقــد
السفينة أو غرقها.

1. لـلبحـارة احلق في احلصـول على تعـويض مناسب
في حالة اإلصابة أو اخلـسارة أو البطالة الناشئة عن فقد

السفينة أو غرقها.

اHعيار ألف اHعيار ألف 2 -  - 6 - تعويض البح - تعويض البحّار في حالة فقدار في حالة فقد
السفينة أو غرقهاالسفينة أو غرقها

1. تـضع كل دولـة عـضـو قـواعـد تضـمنr فـي كل حـالة
فـقـد سفـيـنـة أو غرقـهـاr أن يـدفع مـالك السـفـيـنة تـعـويـضاً
لكل بـحـار على مـتـنهـا Hـواجهـة الـبطـالـة النـاشئـة عن فـقد

السفينة أو غرقها.

2. لـيس في القـواعـدr اHـشـار إليـهـا في الـفـقرة 1 من
هذا اHعـيارr ما يـعتبر مـاسّاً بأي حقـوق قد تعود لـلبحارة
¡ــوجـب الــتــشـريـع الــوطــني لــلــدولــة الــعــضـو اHــعــنــيــة عن
اخلـــســائـــر أو اإلصــابـــات الــنــاشـــئــة عـن فــقــد الـــســفـــيــنــة أو

غرقها.

 اHبدأ التوجيهي باء  اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 6 - تعويض البح - تعويض البحّار في حالةار في حالة
فقد السفينة أو غرقهافقد السفينة أو غرقها

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 6 -  - 1 - حساب تعويض البطالة - حساب تعويض البطالة

1. يــــدفـع تــــعــــويض الــــبـــــطــــالــــة الــــنــــاشــــئــــة عن غــــرق
الـســفـيــنـة أو فــقـدهــا عن األيـام الــتي يـكــون فـيــهـا الــبـحـار
عاطالً فـعالً عن العـمل بنفس مـعدل األجـر اHنصـوص عليه
في عــقــد االســتــخــدامr ولــكن يــجــوز أن يــقــتــصــر مــجــمـوع

التعويض اHستحق لكل بحار على أجر شهرين.
2. تكفل كل دولة عـضو أن يتوفر لـلبحارة إجراءات
قـانـونــيـة لـلـحـصـول عـلى هـذه الـتــعـويـضـاتr  ـاثـلـة لـتـلك
الــتي يــلــجــؤون إلـيــهــا لــلــحــصــول عــلى مــتــأخــرات األجـور

التي كسبوها أثناء اخلدمة.  
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الئق واحملافظـة علـيه ولتـحسـY فرص اسـتخـدام كل منهم
والتأقلم مع تطـورات التكنولوجـيا وظروف سوق العمل

في القطاع البحري.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 8 -  - 2 - سجل البحارة - سجل البحارة

1. إذا كان استخـدام البحارة خـاضعاً لوضع سجالت
أو قـــوائمr تـــشـــمل هـــذه الـــســـجالت أو الـــقـــوائم كـل فـــئــات
الــبـــحـــارة اHــهـــنـــيــة طـــبـــقــاً لـــطـــرق مــحـــددة في الـــتـــشــريع

الوطني أو اHمارسة الوطنية أو االتفاقيات اجلماعية.

2. يــــتـــــمــــتـع الــــبـــــحــــارة اHـــــســــجـــــلـــــون في مـــــثل هــــذه
السجالت أو القوائم بأولوية التعيY للمالحة.

3. يــــطـــــلب من الـــــبــــحـــــارة اHــــدرجـــــY في مـــــثل هــــذه
الــســجـالت أو الــقــوائم أن يــكــونــوا عــلى اســتــعــداد لــلــعــمل
طــبــقًــا لــطــرق يـــحــددهــا الــتــشــريـع الــوطــني أو اHــمــارســة

الوطنية أو االتفاقيات اجلماعية.

4. يـعاد النـظر دوريًا في عـدد البحـارة اHدرجY في
هـــذه الـــســـجالت والـــقـــوائمr في احلـــدود الـــتـي تــســـمـح بـــهــا
الــتــشـريــعــات الـوطــنــيــةr لـتــحــقــيق مـســتــويــات تـتــفق مع

احتياجات القطاع البحري.

5. إذا أصــبـح تــخــفــيض عــدد الـــبــحــارة اHــدرجــY في
مـــثل هــذه الـــســجـالت أو الــقـــوائم ضــروريًـــاr تــتـــخــذ كـــافــة
الـتـدابيـر اHـناسـبـة حلمـايـة البـحارة مـن آثاره الـضارة أو
لتقليـلها إلى أدنى حدr على أن يؤخذ في االعتبار الوضع

االقتصادي واالجتماعي للبلد اHعني.

الباب الثالثالباب الثالث
أماكن اإلقامة وتسهيالت الترفيهأماكن اإلقامة وتسهيالت الترفيه

والغذاء وتقدª الوجباتوالغذاء وتقدª الوجبات

الالئحة الالئحة 3 -  - 1 - أماكن اإلقامة وتسهيالت الترفيه - أماكن اإلقامة وتسهيالت الترفيه

الــغــرض :الــغــرض : ضـمــان تــوفــيــر أمــاكن إقــامــة وتــسـهــيالت
ترفيه الئقة للبحارة على م� السفن.

1. تــكـفل كل دولــة عــضـو تــوفـيــر الـســفن الــتي تـرفع
علمـها وحتـافظ على أمـاكن إقامة وتـسهـيالت ترفـيه الئقة
لـلـبـحـارة الـذين يـعــمـلـون أو يـقـيـمـون عـلى مـتـنـهـاr أو في
احلـــالـــتـــY مــــعًـــاr ¡ـــا يـــتـــفـق مع تـــعـــزيــــز صـــحـــة الـــبـــحـــارة

ورفاههم.

2 . ال تـنـطـبق أحـكام الـقـانـون اHـتـصـلـة بـتـنـفـيـذ هذه
الالئـحــة والـتي تـتـعـلق بـتـشـيــيـد الـسـفـيـنـة وجتـهـيـزهـا إال
على السفن اHبنـية وقت بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة

الالئحة الالئحة 2 -  - 8 - التطور الوظيفي و تنمية اHهارات - التطور الوظيفي و تنمية اHهارات
وفرص االستخدام للبحارةوفرص االستخدام للبحارة

الـــغـــرض :الـــغـــرض : تـــعــــزيـــز الــــتـــطــــور الـــوظــــيـــفي وتــــنـــمــــيـــة
اHهارات وفرص االستخدام للبحارة.

1. تضع كـل دولة عضـو سيـاسات وطـنيـة ترمي إلى
تعـزيز االستخـدام في القطـاع البحـري وتشجـيع التطور
الـوظـيــفي وتـنــمـيـة اHــهـارات وحتــسـY فـرص االســتـخـدام

للبحارة اHقيمY في أراضيها.

اHعيار ألف اHعيار ألف 2 -  - 8 - التطور الوظيفي وتنمية اHهارات - التطور الوظيفي وتنمية اHهارات
وفرص االستخدام للبحارةوفرص االستخدام للبحارة

1. تـعــتـمـد كل دولــة عـضـو سـيــاسـات وطـنــيـة تـشـجع
الـتـطـور الـوظـيـفي وتـنـمـيـة اHـهـارات وفـرص االسـتـخـدام
لـلبحـارة بغيـة تزويد الـقطـاع البحـري بقوى عـاملة ثـابتة

وكفءة.

2. تـهـدف الـسـياسـات اHـشـار إلـيـهـا في الـفـقرة 1 من
هـذا اHـعـيـارr إلى مـسـاعدة الـبـحـارة عـلى تـقـويـة كـفـاءاتهم

ومؤهالتهم وتعزيز فرص استخدامهم.

3. تـضع كل دولـة عضـوr بعـد الـتشـاور مع مـنظـمات
مالك السـفن ومنظـمات البـحارة اHعـنيةr أهـدافًا واضحة
للتوجيه والـتثقيف والتدريب في اجملـال اHهني للبحارة
الذين تتصل واجباتهم على م� السفينة في اHقام األول
بــسالمــة تــشــغــيل الــســفــيــنــة وسالمــة اHالحــةr ¡ــا في ذلك

التدريب اHستمر.    

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 8 - التطور الوظيفي وتنمية - التطور الوظيفي وتنمية
اHهارات وفرص االستخدام للبحارةاHهارات وفرص االستخدام للبحارة

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 2 -  - 8 -  - 1 - تدابير تعزيز التطور - تدابير تعزيز التطور
الوظيفي وتنمية اHهارات وفرص االستخدام للبحالوظيفي وتنمية اHهارات وفرص االستخدام للبحّارةارة

1 . يــجــوز لـلــتــدابـيــر الــرامـيــة إلى حتــقــيق األهـداف
الواردة في اHعيار ألف  8-2 أن تشمل ما يأتي :

أ) اتـفاقـات حـول التـطـور الوظـيفي والـتـدريب على
 rالك السفنH تبرم مع مالك سفينة أو منظمة rهاراتHا

ب) أحــكـــام لـــتــشـــجـــيع االســـتــخـــدام عن طـــريق وضع
سـجالت أو قــوائم بـفــئـات الــبـحــارة اHـؤهــلـY واالحــتـفـاظ

rبها

ج) تــــــعـــــزيـــــز فــــــرص تـــــوفـــــيـــــر الــــــتـــــدريـب اHـــــتـــــقـــــدم
والـتثقيف للـبحارة على م� الـسفن وعلى البرr لـتنمية
مهاراتهم وتزويدهـم بكفاءات قابلة للتداول لضمان عمل
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rأ) حجم الغرف وغيرها من أماكن اإلقامة
rب) التدفئة والتهوية

ج) الــضــوضــاء واالهــتــزازات وغــيــرهــا من الــعــوامل
rاحمليطة في مكان العمل
rرافق الصحيةHد) ا

rهـ) اإلضاءة
و) العيادة.

5. تـقتـضي الـسلـطة اخملـتصـة في كل دولـة عضـو بأن
تــســـتــوفي الـــســفـن الــتي تـــرفع عــلـــمــهـــا اHــعــايـــيــر الـــدنــيــا
بــالـنـســبـة ألمـاكـن اإلقـامـة وتــسـهـيالت الــتـرفــيه عـلى مـ�
الـــــســــــفنr الــــــواردة في الــــــفـــــقــــــرات من 6 إلى 17 من هـــــذا

اHعيار.

6. فيما يتعلق باألحكام العامة ألماكن اإلقامة :
أ) يــــكـــــون ارتــــفــــاع غــــرف إقــــامــــة جـــــمــــيع الــــبــــحــــارة
مــنـــاســبـــاrً وال يــجـــوز أن يــكـــون احلــد األدنـى اHــســـمــوح به
الرتفـاع غرف إقامـة البحـارة والذي يتـيح احلركة الـكاملة
واحلـرة أقل من 203 سـنـتـيمـتـراr عـلى أنه يـجـوز لـلـسـلـطة
اخملتصة أن تسـمح بتخفيض محدود في هذا االرتفاع في
أي حـــيـــزr أو جــزء من أي حـــيـــزr وذلك في أمـــاكن اإلقـــامــة

التي تعتبر فيها ذلك التخفيض:
rً1" معقوال"

"2" غير مؤد إلى إقالق راحة البحارة.
rًب) تعزل أماكن اإلقامة عزالً كافيا

ج) وفــقـاً لــلــتـعــريف الــوارد في الالئــحـة (2 هـ) و(و)
r1974 rمن االتـفــاقـيـة الـدولـيـة حلــمـايـة األرواح في الـبـحـر
بـصـيغـتـها اHـعـدلةr فـي السـفن خالف سـفن الركـابr يـكون
مـــوقع غـــرف الـــنـــوم فـــوق خـط الـــتـــحـــمـــيل في مـــنـــتـــصف
السـفينـة أو مؤخرتـهاr وفي حاالت اسـتثنائـيةr في اجلزء
األمــامي من الــسـفــيـنــة إذا كـان من غــيــر الـعــمـليr بــسـبب
حـجم الـسـفيـنـة أو نـوعـها أو طـبـيـعـة اخلدمـة الـتي سـتـقوم
rإقـامـتـهـا في أي مـوقع آخـر عــلى أالّ يـتـعـدى مـوقـعـهـا rبـهــا

rحاجز االصطدام األمامي rبأي حال من األحوال
د) يـجـوز لـلـسـلـطـة اخملـتـصـة أن تـسـمح بـإقـامـة غـرف
الـــنـــوم حتت خـط الــتـــحـــمـــيل في ســـفن الـــركـــاب والــســـفن
اHـسـتـخـدمـة ألغـراض خاصـة واHـبـنـيـة ¡ـا يـتـفق مع أحـكام
r1983 rـستخدمـة ألغراض خاصةHمـدونة السالمة لـلسفن ا
الـصـادرة عن اHـنظـمـة الـبـحريـة الـدولـيـةr وصيـغـهـا اآلتـية
r("ـــســتــخــدمـــة ألغــراض خــاصــةHـــســمــاة أدنـــاه "الــســفن اHا)
شريطـة اتخاذ تـرتيـبات مرضـية لإلضـاءة والتهـويةr على
أالّ تـــــقــــــامr بـــــأي حـــــال مـن األحـــــوالr حتـت  ـــــرات الــــــعـــــمل

rمباشرة

للدولـة العضو اHـعنية أو بعـده. وبالنسـبة للسـفن اHبنية
rفإن أحـكـام تشـيـيد الـسـفن وجتهـيـزها rقـبل ذلك الـتـاريخ
1949 r(مـــراجـــعــة) الــــواردة في اتــــفــاقـــيـــة إقــــامــة األطــــقـم
1970 r(أحـكام تـكمـيلـية) واتـفاقـية إقـامة األطـقم r(92 رقم)
(رقم 133)r تـظل مــنـطـبـقـةr بـقــدر مـا كـانت مـنــطـبـقـة قـبل
ذلك الـتـاريخ ¡وجـب التـشـريع أو اHـمـارسـات في الـدولة
الــعــضــو اHــعــنــيـة. وتــعــتــبــر ســفـيــنــة مــا مــبــنـيــة قــبل ذلك
الـتـاريخ عـنـد صـد صـالـبـهـا أو عـنـدمـا يـكـون تـشـيـيدهـا في

مرحلة  اثلة.

3. ال ينطـبق أي حـكم ¡وجب تـعديل لـلقـانون يتـعلق
بتـوفير أماكن اإلقـامة وتسـهيالت التـرفيه للـبحارةr وما
لم يـنص عـلـى خالف ذلك صـراحـةr إال عـلى الـسـفن اHـبـنـية
وقت سريان الـتعديل بـالنسـبة للـدولة العـضو اHعـنية أو

بعده.

اHعيار ألف اHعيار ألف 3 -  - 1 - أماكن اإلقامة وتسهيالت الترفيه - أماكن اإلقامة وتسهيالت الترفيه

1. تــعــتـــمــد كل دولــة عـــضــو تــشـــريــعــا يــشـــتــرط عــلى
السفن التي ترفع علمها :

أ) أن تـستـوفي اHـعـاييـر الـدنـيا الـضـروريـة لتـوفـير
أمـاكـن مـعـيـشـة آمــنـة والئـقـة لــلـبـحـارة الـذيـن يـعـمـلـون أو
يــقــيــمــون عــلى مــ� الــســفـيــنــةr أو في احلــالــتــY مــعــاrً ¡ـا

 rعيارHيتفق مع األحكام ذات الصلة بهذا ا
ب) أن تــخــضع لــلــتـفــتــيش لــضــمــان االلــتـزام األولى

واHستمر لهذه اHعايير.

2. تـــقـــوم الـــســلـــطـــة اخملـــتــصـــةr عـــنـــد وضع وتـــطــبـــيق
التـشريع لـتنـفيذ هـذا اHعـيار بـعد الـتشـاور مع منـظمات

مالك السفن ومنظمات البحارة اHعنيةr ¡ا يأتي :
أ) مـراعــاة الالئــحـة 4 - 3 وأحــكـام الــقــانــون اHــرتـبط
بــــهـــا بــــشـــأن حــــمــــايـــة الــــسالمــــة والـــصــــحـــة والــــوقــــايـــة من
احلـوادثr عـلى ضــوء االحـتـيــاجـات احملـددة لـلــبـحـارة الـذين

rيعيشون ويعملون على م� السفينة
ب) إيالء االعـتـبـار الـواجب إلى اHـبـاد� الـتـوجـيـهـيـة

الواردة في اجلزء باء من هذا القانون.   
3. جتـري عمليـات التفـتيش اHقـررة ¡وجب الالئحة

r4 - 1 - 5 عند :
 rأ) أول تسجيل للسفينة أو إعادة تسجيلها

ب) إجـــــراء تــــــعــــــديل جــــــوهـــــري عــــــلى أمــــــاكن إقــــــامـــــة
البحارة على سفينة ما.   

4. تـولي الـسـلــطـة اخملـتـصــة اهـتـمـامـاً خــاصـاً لـضـمـان
تنفيذ أحكام هذه االتفاقية فيما يتعلق ¡ا يأتي :
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rخالف سفن الركاب rأ) يوفر لكل بحّار على السفن
غـرفـة نـوم فـرديـةr وفي حـالـة الـسـفن الـتي تـقل حـمـولـتـها
اإلجـمــالــيـة عن 3000 طن أو الـســفن اHــســتـخــدمــة ألغـراض
خـاصةr يجوز للـسلطة اخملتـصة أن تمنح اسـتثناءات على
هــــذا احلـــكم بـــعــــد الـــتـــشـــاور مـع مـــنـــظـــمـــات مـالك الـــســـفن

rعنيةHومنظمات البحارة ا

rب) توفر غرف منفصلة للرجال وللنساء

ج) تكـون غرف الـنـوم من حجم مـنـاسب وجتهـز على
نـحو كـافٍ بـحـيث تـوفر راحـة مـعـقولـة ويـكـون من الـسهل

rترتيبها

د) يــــوفــــر ســــريـــر مــــســــتــــقل لــــكل بــــحّــــار في جــــمــــيع
rالظروف

هـ) يكـون احلد األدنى لألبـعاد الـداخلـية لـلسـرير 198
rًسنتيمتراً على 80 سنتيمترا

و) ال يــجـوز أن تــقل اHــسـاحــة لــكل شــخص في غـرف
نوم البحارة اHزودة بسرير واحدr عن :

"1" 4,5 مـــــتـــــراً مـــــربـــــعــــــاً في الـــــســــــفن الـــــتـي تـــــقل
rحمولتها اإلجمالية عن 3.000 طن

"2" 5,5 مــــتــــراً مـــــربــــعــــا فـي الــــســــفـن الــــتي تـــــبــــلغ
حمولتـها اإلجمالـية أو تتجاوز 3.000 طن ولكـنها أقل من

r10.000 طن

"3" 7 أمــــتـــــار مـــــربــــعـــــة فـي الــــســـــفن الـــــتـي تــــبـــــلغ
حمولتها اإلجمالية أو تتجاوز 10.000 طن.

ز) غير أنه توخيـاً لتوفير غرف نوم مزودة بسرير
واحـــد عــلى الـــســفن الــتـي تــقل حــمـــولــتــهــا اإلجـــمــالــيــة عن
3.000 طن وســفن الــركــاب والـســفن اHــســتـخــدمــة ألغـراض

خـاصـةr �ـكن لـلـســلـطـة اخملـتـصـة أن جتــيـز مـسـاحـة أرضـيـة
rأقل

ح) فـي الـســفـن الـتـي تـقـل حـمــولــتــهــا اإلجــمــالـيــة عن
 3.000 طنr خـالف ســـفن الـــركــــاب والـــســـفن اHــــســـتـــخـــدمـــة

ألغـــراض خــاصــةr يـــجــوز أن يـــشــغل بـــحّــاران اثــنـــانr عــلى
األكـثـرr كـل غـرفـة نـومr وال تـقل مـســاحـة مـثل غـرف الـنـوم

rهذه عن 7 أمتار مربعة

ط) عـــلى مــ� ســـفن الــركـــاب والــســفـن اHــســتـــخــدمــة
ألغـــراض خــاصـــة ال يـــجـــوز أن تـــقل مـــســـاحـــة غـــرف الـــنــوم
اخملــــصـــصــــة لـــلــــبــــحـــارة الــــذين ال يــــؤدون وظـــائف ضــــبـــاط

السفينةr عن :

"1" 7,5 أمـتار مربـعة في الغـرف اخملصصـة إلقامة
rYشخص

هـ) �ـنع وجــود فــتــحـات مــبــاشـرة عــلى غــرف الــنـوم
من عـنــابـر الــشـحن وأمــاكن اآلالت ومن اHـطــابخ واخملـازن
أو غرف الـتـجـفيـف وأماكن دورات اHـيـاه الـعامـةr ويـكون
هـذا اجلـزء مـن الـفـاصل الـذي يـفـصل مـثل هـذه األمـاكن عن
غــرف الـنـوم وكـذلك الـفـواصل اخلـارجــيـة مـصـنـوعـاً صـنـعـاً
جــيـدًا مــن الـصــلـب أو أي مـادة أخـــرى مــعــتــمـدة بـحيث

rياه أو الغازاتHال تنفذ منه ا

و) تـكون اHواد اHسـتخدمة لـبناء الفواصـل الداخلية
واأللـــواح وألـــواح الـــتــبـــطـــY واألرضـــيــات والـــوصالت من
مــواد مـنــاســبـة لــهــذا الـغــرض وتـســاعــد عـلى ضــمــان بـيــئـة

rصحية

rز) توفر إضاءة مناسبة وبالوعات صرف كافية

ªح) تــــســـتــــوفي مــــرافق اإلقــــامـــة والــــتـــرفــــيه وتــــقـــد
الوجبات األحكام الواردة في الالئحة 4 - 3 واألحكام ذات
الــصـــلــة في الــقـــانــونr بــشـــأن حــمــايـــة الــصــحـــة والــسالمــة
والوقايـة من احلوادثr فـيما يـتعـلق بالوقـاية من مـخاطر
الـتـعـرض Hــسـتـويـات خـطـرة مـن الـضـوضـاء واالهـتـزازات
وغيرها من العوامل احمليطة واHواد الكيميائية على م�
السـفن وتـتـاح بـيـئـة مـهنـيـة ومـعـيـشـيـة مقـبـولـة لـلـبـحارة

على م� السفن.

7. فيما يتعلق بالتهوية والتدفئة :

أ) تــوفــر الــتــهـــويــة الــكــافــيــة لــغــرف الــنــوم وقــاعــات
rالطعام

ب) تـــزود الــســـفنr بــاســـتــثــنـــاء الــســـفن الــتي تـــعــمل
بـانـتــظام في أعـمــال تـســودهـا ظـــروف منـاخيـة معـتدلة
ال تـــتـــطـــلـبr ذلك بـــأجـــهـــزة لـــتـــكــــيـــيف الـــهـــواء وأي غـــرفـــة

rالسلكي مستقلة أو أي غرفة مراقبة مركزية لآلالت

ج) تــوفـر في كل اHـرافـق الـصـحـيــة تـهـويـة مــفـتـوحـة
على الهواء اخلـارجيr مستقلة عن أي جزء آخر من أماكن

rاإلقامة

د)  تـــوفـــر تـــدفــئـــة مـــنــاســـبـــة عن طـــريق نـــظـــام كــافٍ
لـلــتـدفـئـة بــاسـتـثـنــاء الـسـفن الـتـي ال تـعـمل إال في رحالت

في اHناطق اإلستوائية.

8. فــــيــــمـــــا يــــتــــعــــلـق بــــأحــــكــــام اإلضـــــاءة ومع مــــراعــــاة
الـتـرتـيبـات اخلـاصـة الـتي �ـكن أن يـرخص بـهـا علـى سفن
الــركــابr تـــضــاء غــرف الــنــوم وقــاعــات الــطــعــام بــاإلضــاءة

الطبيعية وتزود باإلضاءة اإلصطناعية اHناسبة.

9. عــنـــدمــا يــشـــتــرط تـــوفــر أمــاكن لـــلــنـــوم عــلى مــ�
السفنr تنطبق األحكام اآلتية :
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س) تزود كل غرفة نـوم ¡نضدة أو مكتب يجوز أن
يكـون من النـوع الثـابت أو أن يكـون ذا غطـاء متـحرك أو
مــــنـــــزلق إلى اخلـــــارجr وبــــوســــائـل اجلــــلـــــوس الــــضــــروريــــة

اHريحة.
10. فــيــمـا يــتـعــلق بـاألحــكــام اخلـاصــة بـقــاعـات تــنـاول

الطعام:
أ) تــكـــون قـــاعــات تـــنـــاول الــطـــعـــام بــعـــيـــدة عن غــرف
النـوم وقـريـبة من اHـطـبخ بـالـقدر اHـمـكن عـملـيـاrً ويـجوز
للـسلـطة اخملتـصة أن تـستـثني الـسفن الـتي تقل حـمولـتها
اإلجمـالـية عن 3.000 طن من هـذا االشتـراط بعـد التـشاور

rعنيةHمع منظمات مالك السفن ومنظمات البحارة ا
ب) تـكــون قـاعــات الـطــعـام من حــجم مـنــاسب وتـزود
وجتــــهــــز بـــــأثــــاث كــــافٍ ومــــريح ( ¡ـــــا في ذلك مـــــا يــــتــــعــــلق
بإمكانـية تناول اHشـروبات في كل وقت) مع مراعاة عدد
البحارة الذيـن سيستخدمـونها في أي وقتr وينص على
قـــاعـــات مــنـــفـــصــلـــة أو مــشـــتـــركــة لـــتـــنــاول الـــطـــعــامr عـــنــد

االقتضاء.
11. فــــيـــــمـــــا يـــــتـــعــــلـق بـــاألحــــكــــام اخلــــاصــــة بـــاHــــرافق

الصحية :
أ) توفر جلمـيع البحارة على الـنحو اHالئم على م�
السفـينة مرافق صـحية تسـتوفي اHعايـير الدنيـا للصحة
واإلصــحـــاح ومــعــايـــيــر مــعـــقــولــة لـــلــراحــةr وتـــوفــر مــرافق

rصحية منفصلة للرجال والنساء
ب) تــــوفـــر مــــرافق صــــحــــيـــة �ــــكن الــــوصــــول إلـــيــــهـــا
بسهولة من جـسر سطح السفينة ومن عنبر اآلالت وعلى
مــــقـــربـــة من مــــركـــز الـــتـــحــــكم في عــــنـــبـــر اآلالتr ويـــجـــوز
للـسلـطة اخملتـصة أن تـستـثني الـسفن الـتي تقل حـمولـتها
اإلجمـالـية عن 3.000 طن من هـذا االشتـراط بعـد التـشاور

rعنيةHمع منظمات مالك السفن ومنظمات البحارة ا
ج) يــتــاح في مــكــان مالئم عــلى جــمــيع الــســفنr عــلى
األقلr مـرحاض واحـد وحـوض اغـتـسال وحـوض اسـتـحـمام
واحـد أو حـمـام رشـاش لـكل سـتـة أشـخـاص أو أقـل ال تـتاح

rلهم مرافق شخصية لذلك
د) بــاســـتــثـــنــاء ســـفن الـــركــابr تـــزود كل غــرفـــة نــوم
بــحــوض اغــتــسـال مــزود بــاHــيــاه اجلــاريـة الــعــذبــة الــبـاردة
والــســاخــنــةr بــاســـتــثــنــاء احلــاالت الــتـي يــوجــد بــهــا حــوض

rتاحةHاالغتسال في غرفة االستحمام اخلاصة ا
هـ) فــي ســفن الــركـاب الــتي تـعــمل عـادة في رحالت
ال تـــزيــد عـــلى أربع ســـاعــاتr يـــجــوز أن تـــبــحث الـــســلـــطــة
اخملـتـصـة في اتـخاذ أحـكـام خـاصة أو تـخـفـيض عـدد اHرافق

rطلوبةHا

"2" 11,5 مـتراً مربـعاً في الغـرف اخملصصـة إلقامة
rثالثة أشخاص

"3" 14,5 مـتراً مربـعاً في الغـرف اخملصصـة إلقامة
rأربعة أشخاص

ي) على السفن اHستخدمة ألغراض خاصة يجوز أن
يشـغل غرف الـنوم أكثـر من أربعـة أشخـاصr على أالّ تقل
مـسـاحـة مــثل غـرف الـنـوم هـذه عن 3,6 أمـتـار مـربـعـة لـكل

rشخص

ك) عـــــلى الـــــســـــفنr خـالف ســـــفن الـــــركـــــاب والـــــســـــفن
اHــســتــخـــدمــة ألغــراض خــاصــةr ال يــجـــوز أن تــقل اHــســاحــة
اخملـــصـــصــــة لـــكل شــــخص في غــــرف نـــوم الـــبــــحـــارة الـــذين
يؤدون وظائف ضابط السـفينةr والتي ال تلحق بها غرفة

جلوس خاصة أو استراحةr عمَّا يأتي :

"1" 7,5 أمــــتـــــار مــــربــــعـــــة في الـــــســــفـن الــــتـي تــــقل
rحمولتها اإلجمالية عن 3.000 طن

"2" 8,5 أمــــتـــار مــــربـــعــــة في الــــســــفن الــــتي تــــبـــلغ
حمولتـها اإلجمالـية أو تتجاوز 3.000 طن ولكـنها أقل من

r10.000 طن

"3" 10 أمــــتــــار مــــربــــعــــة في الــــســــفـن الــــتي تــــبــــلغ
rحمولتها اإلجمالية أو تتجاوز 10.000 طن

ل) عـلى سفن الـركـاب والـسـفن اHـستـخـدمـة ألغراض
خاصة ال يجوز أن تـقل اHساحة اخملصصة لكل بحار يؤدي
واجبات ضـابط السـفينـةr التي ال تـلحق بهـا غرفـة جلوس
خــــاصــــة أو اســـتــــراحــــةr عن 7,5 أمــــتــــار مــــربــــعــــة لــــصــــغــــار
الـضباطr وعن 8,5 أمتـار مربـعة لكـبار الـضباطr ويـقصد
rــســتــوى الـتــشــغــيـليHالــضــبـاط عــلى ا rبــصــغــار الـضــبــاط

rكلفون بالتسييرHالضباط ا rويقصد بكبار الضباط

م) يـتاح لـلربـان ولكـبـار اHهـندسـY ولضـابط اHالحة
األولr غـرفــة جــلـوس مــلـحــقــة أو غـرفــة اســتـراحــة مــلـحــقـة
بـغـرفــة نـومـهـم أو أي مـكـان مــعـادلr ويـجــوز أن تـســتـثـني
السلطة اخملتـصة السفن التي تقل حمولتها اإلجمالية عن
3.000 طن من هذا االشـتراطr بـعد الـتـشاور مع مـنظـمات

rعنيةHمالك السفن ومنظمات البحارة ا

ن) يــشـــمل األثـــاث لـــكل شـــخص في الـــغــرفـــة خـــزانــة
لـلـمـالبس واسـعـة ¡ــا يـكـفي (475 لـتـراً كــحـد أدنى) ودرجـاً
أو مــا �ــاثــله ال تــقـل ســعــته عن 56 لــتــراrً وإذا كــان الــدرج
مــنــدرجـاً في خــزانـة اHـالبسr يـكــون عـنــدهــا احلـجم األدنى
اجملـــمــــوع لـــهــــذه اخلـــزانـــة 500 لـــتــــرr وتـــزود بــــرف وتـــكـــون
مـــــجـــــهـــــزة لـإلقــــفـــــال مـن جـــــانب شـــــاغـل اHـــــكـــــان لـــــضـــــمــــان

rاخلصوصية
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تـسـمح بـاسـتــثـنـاءات تـطـبـق بـشـكل مـنـاسـب فـيـمـا يـخص
هـذا اHـعيـارr في حـالـة السـفن الـتي توجـد فـيهـا حـاجة إلى
أن تـــــراعـىr دون أي تـــــمـــــيـــــيـــــزr مـــــصـــــالح الـــــبـــــحـــــارة ذات
اHمــارسـات الـديـنــيـة واالجـتمـاعيـة اخملتـلفـةr شريـطة أن
ال يــتـرتب عــلى هـذه االسـتــثـنـاءات تــسـهــيالت أقل مـواتـاة
في مـجمـوعهـا من تلك الـتي �كن أن يـسفـر عنـها تـطبيق

هذا اHعيار.

20. يــــجـــــوز لــــكل دولــــة عـــــضــــوr بــــعــــد الـــــتــــشــــاور مع

مـنـظـمــات مالك الـسـفن ومـنـظـمــات الـبـحـارة اHـعـنـيـةr أن
تــســـتــثــنـي الــســفـن الــتي تـقل حــمـولـتــهـا اإلجـمــالـيـة عن
200 طن حـــيـــثـــمـــا يـــكـــون مـن اHـــعـــقـــول الـــقـــيـــام بـــذلكr مع

مراعـاة حـجم الـسفـيـنة وعـدد األشـخـاص على مـتـنـها فـيـما
يتعلق باألحكام اآلتية من هذا اHعيار :
r13أ) الفقرات 7 (ب) و11 (د) و

ب) الـــفـــقـــرة 9 (و) و(ح) إلـى (ل) مـــشــــمـــولــــةr فـــيــــمـــا
يتعلق ¡ساحة األرضية فقط.

21. ال يــجـــوز إجــراء أي اســتـــثــنــاءات فـــيــمــا يـــتــعــلق

بـــأحــكــام هــذا اHـــعــيــارr إال في احلـــاالت الــتي يــســـمح فــيــهــا
بــذلك صــراحـة في هــذا اHــعـيــارr وفي ظــروف خـاصــة فـقط
�ـكن أن تــبـرر فــيـهـا هــذه االسـتـثــنـاءات عـلـى نـحـو واضح
وعـــلى أسس مـــتــيـــنــة وشــريـــطــة حـــمــايــة صـــحــة الـــبــحــارة

وسالمتهم.

اHـبـدأ الـتـوجـيـهـي بــاء اHـبـدأ الـتـوجـيـهـي بــاء 3 -  - 1 أمـاكـن اإلقامة أمـاكـن اإلقامة
وتسهيالت الترفيهوتسهيالت الترفيه

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 1 - التصميم والتشييد - التصميم والتشييد

1. تـعــزل الـفـواصل اخلـارجـيـة لــغـرف الـنـوم وقـاعـات
تــنـاول الـطـعـام عــزال كـافـيًـا. كـمــا تـعـزل قـواعـد اآلالت وكل
فــواصل اHـــطــابخ وغــيـــرهــا من األمــاكـن الــتي تــولـــد فــيــهــا
حرارة عزالً كافـيًا إذا كان هناك احتمال أن تؤثر احلرارة
الـنــاجــمـة فــيــهـا عــلى أمــاكن اإلقــامـة أو اHــمــرات اجملـاورة.
وتـــتــخـــذ تــدابـــيــر لــتـــوفــيـــر احلــمـــايــة من اآلثـــار احلــراريــة
للبـخار أو أنابـيب اHياه الـساخـنة اخملصـصة للـخدمات أو

من آثارها معًا.

2. تــــعــــزل غــــرف الــــنــــوم وقــــاعــــات تــــنــــاول الــــطــــعــــام
والــتـرفــيه واHــمــرات في أمــاكن اإلقــامـة عــزالً كــافــيًــا Hـنع

التكثيف أو احلرارة الزائدة.

3. تصـنع أسـطح اجلـدران واألسـقف من مـواد يـسهل
تـــنــظــيف ســـطــحــهــا. وال يـــجــوز اســتــخـــدام شــكل آخــر من

البناء �كن أن يأوي احلشرات.

و) تـوفــر في جــمـيع أمــاكن االغـتــسـال اHــيـاه الــعـذبـة
الباردة والساخنة.

12. فيما يتـعلق باألحكام اخلاصـة بالعيادةr جتهز كل

سفـينـة حتمل طـاقمـا مكـونا من 15 بحـاراً أو أكثـر وتقوم
بـــرحالت تـــزيـــد مـــدتــهـــا عـــلى ثـالثــة أيـــام ¡ـــكـــان مـــنــفـــصل
rًيــخــصص كــعــيـــادة تــســتــخــدم لألغـــراض الــطــبــيــة حــصــرا
ويـجـوز للـسـلـطـة اخملـتـصة أن تـخـفف هـذا احلـكم بـالـنـسـبة
لـلــســفن الـعــامـلــة في اHالحــة الــسـاحــلـيــةr وتـكــفل الــسـلــطـة
اخملتـصة عـند إقـرارها لـلـمكـان اخملصص لـلعـيادة عـلى م�
الـــســـفــيـــنــة ســـهــولـــة الــوصـــول إلى هـــذا اHــكـــان في جـــمــيع
األحــوال اجلـويــة وتـزوده بـوســائل الـراحــة لـلـنــزالء بـحـيث

�كن أن يتلقوا فيه العناية الفورية والالزمة.

13. تــتــاح في أمــاكن مالئــمــة ومــجـهــزة عــلى الــنــحـو

اHناسب تسهيالت لغسل وجتفيف وكي اHالبس.

14. يـوفر فـوق سـطح مكـشـوف في كل سفـيـنة مـكان

أو أمـاكـن يـســتـطـيـع الـبـحــارة الـتــوجه إلـيــهـا عــنـد انــتـهـاء
عملهمr وتكـون مساحة اHكان أو األماكن كافية مع مراعاة

حجم السفينة وعدد البحارة على متنها.

15. تـزود جـميـع الـسـفن ¡ـكـاتب مـسـتـقـلة أو ¡ـكـتب

مـشـتــرك لـلـســفـيـنـة يــتـاح السـتــخـدام قـسم الــسـطح وقـسم
احملـركr ويـجـوز لـلـسـلـطـة اخملـتـصـة اسـتـثـنـاء الـسـفن الـتي
تـقل حـمـولـتهـا اإلجـمـالـية عن 3000 طن من هذا احلـكم بـعد
الـتـشاور مع مـنـظـمات مالك الـسـفن ومنـظـمات الـبـحارة

اHعنية.

16. تــزود الــســفن الــتي تــعــمل بــانــتــظــام في مــوانئ

مـعـرضـة لـلـبـعـوضr بـاHـعـدات اHنـاسـبـة حـسـبـمـا تـشـتـرطه
السلطة اخملتصة.

17. توفـر على م� الـسفيـنة لصـالح جميع الـبحارة

مـــرافق ووســـائل وخـــدمـــات مـــنـــاســـبـــة لـــلــتـــرفـــيـه لــتـــلـــبي
االحـتـياجـات اخلـاصـة لـلـبـحـارة الذين يـعـيـشـون ويـعـمـلون
عــــلى مــــ� الـــــســــفنr ¡ــــا يــــراعـي الالئــــحــــة 4 - 3 وأحـــــكــــام
الــقــانــون اHــرتــبط بــهــا بــشــأن حــمــايــة الــسالمــة والــصــحـة

والوقاية من احلوادث.

18. تـشـتـرط السـلـطـة اخملتـصـةr بـأن يقـوم الـربان أو

من يـفـوضه بــإجـراء عـمــلـيـات تـفــتـيش مـتــكـررة عـلى مـ�
الـــســـفن لـــلــتـــأكــد مـن أن أمــاكـن إقــامـــة الـــبــحـــارة نـــظــيـــفــة
وصـاحلـة لـلـسكـنى ومـصـانـة صـيانـة جـيـدة. وتـسـجل نـتائج

عمليات التفتيش هذه وتتاح لإلطالع.

19.  يـــجــوز لــلـــســلـــطــة اخملــتـــصــةr بـــعــد الــتـــشــاور مع

مـنـظـمــات مالك الـسـفن ومـنـظـمــات الـبـحـارة اHـعـنـيـةr أن
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أمـاكن اإلقامـة. ويكـون نظـام التـدفئـة قادرا عـلى احملافـظة
علـى درجة حـرارة مـناسـبـة في أمـاكن إقـامة الـبـحارة في
ظـــروف اجلــو واHــنــاخ اHـــعــتــادة الـــتي �ــكن الــتـــعــرض لــهــا
أثناء العـمليـات التي تقـوم بها السـفينـة. وتقرر الـسلطة

اخملتصة اHستوى الذي يجب توفيره.

rـــدافئ وغــــيـــرهـــا مـن أجـــهـــزة الــــتـــدفـــئـــةH3. تـــركـب ا
وتــغـــلف وتـــزود عــنـــد الــضـــرورة ¡ــعـــدات األمــانr بـــحــيث
�ـكـن جتـنب مـخــاطـر احلـريق أو تــعـريض شــاغـلي األمـاكن

للخطر أو مضايقتهم.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 4 - اإلضاءة - اإلضاءة

1. تـــوفــــر اإلضـــاءة الـــكــــهـــربــــائـــيــــة في أمـــاكـن إقـــامـــة
الــــبــــحــــارة عـــلـى جـــمــــيـع الـــســــفن. وفـي حــــالـــة عــــدم تــــوفـــر
مــصـدرين مـسـتـقــلـY من الـكـهـربــاء لإلضـاءةr تـتـاح إضـاءة
إضــافـيــة عن طـريق مــصـابــيح مـنــاسـبــة الـصـنـع أو أجـهـزة

إضاءة لالستخدام في حاالت الطوار�.

2. يــركب مــصـبــاح كـهــربــائي لـلــقــراءة عـلى رأس كل
مضجع في غرف النوم.

3. حتــدد الـسـلـطـة اخملــتـصـة مـعـايـيــر مالئـمـة لإلضـاءة
الطبيعية واالصطناعية.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 5 - غرف النوم - غرف النوم

1. ينبـغي توفـير مـضاجع منـاسبـة على مـ� السفن
وتــزويــدهـا بــوســائل الــراحـة بــقــدر اإلمــكـان لــلــبــحّـار وأي

شريك قد يكون البحّار مصحوبًا به.

2. تــخــطط غــرف الــنــوم وجتــهـز بــحــيـث تـضـم غــرفـة
اســتــحـمــام خــاصـةr ¡ــا في ذلك مــرحــاضr ¡ـا يــوفــر راحـة
مـعـقـولــة لـشـاغـلـيـهــا ويـكـون من الـسـهل تــرتـيـبـهـاr إذا كـان
حــجم الــسـفــيــنــة أو الـنــشــاط الــذي يـتــعــY أن تــقـوم به أو

تصميمها يجعل ذلك معقوالّ وعمليًا.

3. تـــرتـب غــــرف نــــوم الــــبــــحــــارة بـحــيـث تـفــصل
rبـقـدر مـا يـكـون ذلك  ـكـنًـا عـمـلـيًا rأفـــراد الـــنـوبـات Yبـ
وال يــتـــقــاسم الـــغــرفــة نـــفــســهـــا بــحـــارة عــامــلـــون في نــوبــة

نهارية مع عاملY في نوبة ليلية.

4. ال يــجــوز أن يــتــجــاوز عــدد ضــبــاط الــصف الــذين
يشغلون غرف النوم شخصY لكل غرفة.

5. يـولى االعتـبـار إلى مد نـطـاق التـسـهيالت اHـشار
إلــيــهــا فـي الــفــقــرة 9 (م) من اHــعــيــار أ 3 - 1 - 5 لــتــشــمل

ضابط الهندسة الثاني عندما يكون ذلك  كنًا عمليًا.

4. تــكـون أسـطـح اجلـدران واألسـقف في غــرف الـنـوم
وقـاعـات تـنـاول الـطـعـام ســهـلـة الـتـنـظـيف وتـطـلى بـألـوان

فاحتة ومتينة وغير سامة.

5. تــــــصـــــنـع األرضـــــيـــــات فـي جـــــمـــــيـع أمـــــاكـن إقـــــامـــــة
البحـارة من مادة وطريـقة بـناء معـتمـدتrY بحـيث تكون
مـضـادة لـلـسقـوط وال تـنـفـذ من سـطـحهـا الـرطـوبـة ويـسهل

تنظيفها.

6. عــــنـــدمـــا تـــكــــون األرضـــيـــات مـــصــــنـــوعـــة من مـــواد
مـــركــــبــــةr يـــجــــري تــــدويــــر وصالتــــهـــا بــــاجلــــوانب لــــتــــفـــادي

الفجوات.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 2 - التهوية - التهوية

1. يــراقب نـظــام الــتـهــويـة فـي غـرف الــنـوم وقــاعـات
تـــنـــاول الـــطـــعـــام بـــحــــيث يـــحـــافظ عـــلـى الـــهـــواء في حـــالـــة
مرضية ويكـفل حركة هواء كافـية في كل الظروف اجلوية

واHناخية.

2. يـنـبـغي تــصـمـيم نـظم تـكـيـيف الـهـواءr سـواء عـلى
الطراز اHركزي أو اHفردr بحيث :

أ) يـبـقى الــهـواء عـنـد درجـة حـرارة ورطـوبـة نـسـبـيـة
مرضية مقارنـة بالظروف اجلوية اخلارجية. وتكفل كفاية
تــــغـــيــــيـــر الــــهـــواء فـي جـــمــــيع األمـــاكـن اHـــكــــيـــفــــةr وتـــراعي
اخلـصائص اHميزة لـلعملـيات البحـرية وال حتدث ضوضاء

rواهتزازات مفرطة
ب) يــســهل تــنــظـيــفــهــا وتـطــهــيــرهــا بـســهــولــة Hـنع أو

مكافحة انتشار األمراض.

3. تـوفــر الـطــاقــة الالزمـة لــتـشــغـيـل أجـهــزة تـكــيـيف
الــهـــواء ووســـائل الــتـــهـــويـــة الــتي تـــشـــتــرطـــهـــا الــفـــقـــرتــان
السابقتان من هذا اHبدأ التوجيهي في كل األوقات التي
يـعـيـش ويـعـمل فـيـهـا الـبـحـارة عـلى مـ� الـسـفن وتـتـطـلب
فـــيـــهــا الـــظـــروف ذلك. بـــيـــد أنه ال ضـــرورة لـــتـــوفـــيـــر هــذه

الطاقة عن طريق مصدر طوار�.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 3 - التدفئة- التدفئة

1. يـجـري تشـغـيـل نـظام الـتـدفـئـة في أمـاكـن اإلقـامة
في كل األوقـات لـلبـحـارة الـذين يـعـيـشـون ويـعـمـلـون على

م� السفن وتتطلب فيها الظروف ذلك.

2. في كل الـــســفن الــتي يــتــطـــلب فــيــهــا وجــود نــظــام
للـتدفـئةr تـتم التدفـئة بـواسطـة اHيـاه السـاخنـة أو الهواء
الساخن أو الكهرباء أو البخار أو ما يعادل ذلك. غير أنه
يـنـبغي أال يـسـتخـدم الـبخـار كـوسيـلة لـنـقل احلرارة داخل
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وشـــريــطـــة إقــراره من قـــبل الـــســلـــطــة اخملـــتــصـــة. وتــراعى
عــوامـل مــثـل حــجم الـــســـفــيـــنــة واالحـــتــيـــاجـــات الــثـــقــافـــيــة

والدينية واالجتماعية اHميزة للبحارة.

2. في احلـــاالت الـــتي يـــتــعـــY فـــيـــهــا تـــوفـــيـــر مــرافق
تــنــاول طــعــام مــنــفـــصــلــة لــلــبــحــارةr تــوفــر آنــذاك قــاعــات

تناول طعام منفصلة :
rأ) للربان والضباط

ب) لضباط الصف وغيرهم من البحارة.

3. ال يــجــوز أن تـقل مــســاحــة قـاعــات تــنـاول الــطــعـام
اخملصـصـة لـلبـحـارةr عـلى السـفن خالف سـفن الـركابr عن

1,5 متراً مربعاً لكل شخص من طاقة اجللوس اخملططة.

4. تــزود قــاعــات تـــنــاول الــطــعـــام في جــمـــيع الــســفن
¡وائـد ومقـاعد مـناسبـةr ثابـتة أو مـتحـركةr كـافيـة لتسع
أكــبـــر عــدد  ــكـن من الــبــحـــارة لــيــســـتــخــدمـــوهــا في وقت

واحد.

5. يـتـاح في جـمــيع األوقـات حـيـنـمــا يـكـون الـبـحـارة
على م� السفينة :

أ) ثـالجــة مـــوضـــوعـــة في مـــكـــان مـــنـــاسبr ذات ســـعــة
كافـية لعـدد األشخاص الـذين يستـخدمون قـاعة أو قاعات

rتناول الطعام
rشروبات الساخنةHب) تسهيالت لتناول ا

ج) تسهيالت تتيح اHياه الباردة.

6. عـنـدمـا ال تـكــون لـغـرفـة أواني الـطـعـام نـافـذة عـلى
قــاعـــات تــنـــاول الــطــعـــامr تــوفـــر خــزانـــات ألواني الـــطــعــام

والتسهيالت اHناسبة لغسل األواني.

7. تــكــون أســطح اHــوائــد واHـقــاعــد من مــادة مــقــاومـة
للرطوبة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 7 - اHرافق الصحية - اHرافق الصحية

1. تـكــون أحـواض االغــتـســال واالسـتــحـمــام من حـجم
مــنــاسب ومــصــنــوعــة من مــادة مــعــتــمــدة ذات ســطح نــاعم

غير قابل للتشقق أو التقشر أو التآكل.

2. تــكـــون كل اHـــراحـــيض من طـــراز مـــعــتـــمـــد وتــزود
rبجهاز يغسل ¡اء دافق أو بوسيلة رحض مناسبة أخرى
بـالــهـواء مـثـالrً وتـكــون هـذه الـوســائل جــاهـزة لالســتـخـدام

في كل األوقاتr ويتم التحكم فيها بشكل مستقل.

3. تــتــوفــر في اHــرافق الــصــحــيــة اHــعــدّة الســتــخــدام
أكثر من شخصr الشروط اآلتية :

6.  تندرج اHساحـة التي يشغلها اHضجع واخلزانات
واخلـــــزائن ذات األدراج واHـــــقـــــاعـــــد في حـــــســـــاب مـــــســـــاحــــة
األرضيـة. وتستثـنى الفراغـات الصغيـرة أو غير اHـنظمة
اHـساحـة التـي ال تزيـد فعـلـيًا عن اHـسـاحة اHـتاحـة لـلحـركة

احلرة والتي ال �كن استخدامها لوضع أثاث.

rYــضــاجع عــلى اثــنــH7. ال يــجــوز أن تــزيــد طــوابق ا
وبـالنسبة لـلمضاجع اHوضـوعة على طول جانب الـسفينة
ال يــجــوز أن تــزيـد الــطــوابق عــلى واحــد في اHــواقع الــتي

توجد فيها فتحة جانبية فوق اHضجع.

8. ال يـــــجـــــوز أن يـــــقـل ارتـــــفـــــاع اHـــــضـــــجع األدنـى في
مـــضـــجع مـن طـــابـــقـــY عن 30 ســــنــــتــــيــــمــــتــــراً فــــوق ســــطح
األرضـيـةr ويــوضع اHـضــجع األعـلى في مــنـتـصف اHــسـافـة
تـقــريـبـاً بــY اHـضـجع األدنى واجلــانب األدنى من عـوارض

السقف.

9. يـصنع إطـار اHضـجع وإطـار احلاجـزr إن وجدr من
مادة مـعـتـمـدةr صـلـبة ومـلـسـاءr ال يـحـتـمل أن تـتآكل أو أن

تأوي احلشرات.

10. إذا اسـتـخــدمت أنـابـيب في صـنع اHـضـاجع تـسـد

بـإحـكـام وتـكـون خـالـيـة مـن الـثـقـوب الـتي �ـكن أن تـسـمح
بدخول احلشرات.

11. يــزود كل مــضـجـع بـفــراش مــريح وقــاع وثــيـر أو

بــفـــراش مــزود بــقــاع وثــيـــرr ويــكــون الــفـــراش اHــســتــخــدم
واحلـــشــــوة اHـــســــتـــخـــدمــــة من مــــادة مـــعــــتـــمــــدة. وال يـــجـــوز

استخدام أي مادة تأوي احلشرات في احلشوة.

12. عنـد وضع مضـجع فوق آخـرr يركـب قاع ال يـنفذ

منه الغبار في أسـفل الفراش أو القاع اللولبي للمضجع
األعلى.

13. يـصـنع األثـاث من مادة نـاعـمـة صلـبـة غـير قـابـلة

لإلعوجاج أو التآكل.

14. تـــزود غــــرف الـــنــــوم بـــســـتــــائـــر عــــلى الـــفــــتـــحـــات

اجلانبية أو ما �اثلها.

15. تــــــزود غـــــــرف الــــــنـــــــوم ¡ــــــرآة وخـــــــوان صــــــغـــــــيــــــر

Hـسـتـلـزمـات الــزيـنـة الـشـخـصـيــة ورف لـلـكـتب وعـدد كـاف
من مشاجب اHعاطف.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 6 - قاعات تناول الطعام - قاعات تناول الطعام

1. يــــجــــوز أن تــــكــــون قــــاعــــات تــــنــــاول الــــطــــعــــام إمــــا
مـشـتركـة أو منـفصـلـة. ويتـخذ الـقـرار في هذا الـشأن بـعد
الــــتــــشـــاور مـع  ــــثـــلـي الــــبـــحــــارة و ــــثــــلي مـالك الـــســــفن
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أ) مـقـامـة خـارج عـنبـر اآلالتr و�ـكن الـوصـول إلـيـها
rبسهولة

ب) مــــجـــهــــزة بـــخــــزانــــات فـــرديــــة لـــلــــمالبـس وكـــذلك
بـحـوض اسـتـحـمـام أو حــمـام رشـاش أو كـلـيـهـمـا وأحـواض
اغتسال مزودة باHياه اجلارية العذبة الساخنة والباردة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 10 - مفروشات اHضاجع - مفروشات اHضاجع
وأواني اHائدة وغيرها من األدواتوأواني اHائدة وغيرها من األدوات

1. تبحث كل دولة عضو تطبيق اHباد� اآلتية :
أ) يـزود مـالك الـسفـيـنـة جـميـع البـحـارة ¡ـفـروشات
نـظيـفة لـلمـضـاجع وأواني مائـدة نظـيفـة الستـعمـالهـا على
م� السفينـة أثناء اخلدمةr وتقع على البحارة مسؤولية
إعـادتـهـا في اHـواعيـد الـتي يـحـددهـا ربّـان السـفـيـنـة وعـند

rانتهاء خدمتهم عليها
ب) يـنــبـغي أن تــكـون مــفـروشــات اHـضــاجع من نـوع
جيدr وتكـون األطباق واألكواب وغيرها من أواني اHائدة

rمصنوعة من مادة معتمدة يسهل تنظيفها
ج) يزود مـالك الـسـفـيـنـة جـمـيع الـبـحـارة بـاHنـاشف

والصابون وورق اHراحيض.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 11 - مرافق الترفيه - مرافق الترفيه
واألحكام اخلاصة بالبريد والزيارات على م� السفينةواألحكام اخلاصة بالبريد والزيارات على م� السفينة

1. يــعـاد الــنـظــر في اHـرافق وخــدمـات الــتـرفــيه عـلى
فـتـرات متـقاربـة لـضمـان مالءمـتهـاr على ضـوء الـتغـيرات
في احـتياجـات البـحارة الـناشـئة عن التـطورات الـتقـنية
والــتــشـغــيــلـيــة وغــيـرهــا من الــتــطـورات فـي قـطــاع الــنـقل

البحري.

2. تـكـون مـرافق الـتـرفـيه مـؤثـثـة كـحـد أدنىr لـتـضم
خـزانة كـتب ووسائل لـلقـراءة والكـتابـةr ولأللعـاب حيـثما

. كان ذلك  كناًً

3.  تـــأخـــذ الـــســـلـــطـــة اخملـــتـــصــة فـي اعـــتـــبـــارهـــاr عـــنــد
التخطيط Hرافق الترفيهr إقامة مقصف.

4. يـنـبـغي إيالء االعــتـبـار أيـضــا إلى شـمـول اHـرافق
اآلتية بدون تكلفة للبحّارr حيثما أمكن عملياً :

rYأ) غرفة للتدخ
ب) إمـكانـية مـشاهـدة برامج الـتلـفزيـون واالستـماع

rللراديو
ج) إمـكانـيـة مـشـاهـدة األفالمr عـلى أن يـكـون اخملزون
مــنـــهــا مــنـــاســبــاً Hـــدة الــرحــلـــةr وأن يــجــري تـــغــيــيـــره عــنــد

rعلى فترات معقولة rاالقتضاء

rأ) تــكــون األرضــيــات مــن مـــادة مــعـتــمـدة مـتـيـنة
rال تنفذ منها الرطوبة ومزودة بوسيلة صرف مناسبة

ب) تــكـــون الــفــواصـل من الــصـــلب أو مــادة مــعـــتــمــدة
أخرىr ال ينفـذ منها اHـاء حتى ارتفاع 23 سنتـيمتراً على

rاألقل فوق مستوى السطح
rرافق وتدفئتها وتهويتها كافيةHج) تكون إضاءة ا
د) تــــــكــــــون اHـــــراحــــــيض قــــــريــــــبـــــة مـن غـــــرف الــــــنـــــوم
واالغـتـسال ولـكن مـستـقـلة عـنـهاr وال تـفضـي مبـاشرة إلى
غرف النوم أو إلى  ـر بY غرف النـوم ومراحيض ليس
لـهــا مــدخل آخــرr عـلى أالّ يــطــبق هــذا االشـتــراط حــY يـقع
اHرحـاض بـY غرفـتي نوم ال يـقـيم فيـهمـا أكـثر من أربـعة

rبحارة
rهـ) إذا وجــــد أكـــثــــر من مــــرحـــاض في نــــفس الــــقـــسم

يستر ستراً كافياً لضمان اخللوة.

rالبس وجتــفــيــفــهــا وكــيــهــاH4. تــشــمـل مــرافق غــسل ا
اHتاحة للبحارةr ما يأتي :

rالبسHأ) آالت لغسل ا
ب) آالت جتـفــيف أو غــرف جتـفــيف مـزودة بــوسـائل

rتدفئة وتهوية مناسبة
ج) مكاوٍ وألواح للكي أو أدوات  اثلة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 8 - العيادة - العيادة

1. تصمم الـعيـادة بحـيث يسـهل فيـها إجـراء الكشف
الـطبي وتقدª اإلسـعافات الطـبية األوليـة واHساعدة على

منع تفشي األمراض اHعدية.

2.  تــــصـــمـم تـــرتــــيــــبـــات اHــــداخل واألَســــرّة واإلضـــاءة
والــتـهـويـة والـتـدفـئـة وإمـدادات اHــيـاه بـحـيث تـكـفل راحـة

نزالء العيادة وتسهل عالجهم.

3. حتــدد الـــســلــطـــة اخملــتـــصــة الــعـــدد الالزم من أســرّة
العيادة.

4. تـوفـر مـرافق صـحـيـة مـخـصـصـة السـتـخـدام نزالء
العيادة دون غيـرهمr إما كجزء من العـيادة أو على مقربة
rـرافق الـصـحـيـة كـحـد أدنىHشـديـدة مـنـهـا. وتـشـمـل هـذه ا
مـرحاضاً واحـداً وحوض اغتسـال واحداً وحوض اسـتحمام

أو حماماً رشاشاً واحداً.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 9 - اHرافق األخرى - اHرافق األخرى

1. حـيثمـا تتـاح مرافق منـفصـلة لـلعامـلY في عـنبر
اآلالت لتغيير اHالبسr يراعى فيها أن تكون :
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احملــركــات والــتـوجــيه واHــعــدات ومــرافع الــســطح وأجــهـزة
الــتـهـويــة والـتـدفــئـة وتــكـيـيف الــهـواء وغــيـرهـا من اآلالت

واألجهزة اHثيرة للضوضاء.
2.  تـسـتخـدم مـواد عـازلـة لـلصـوت أو مـواد مـنـاسـبة
أخـــرى  ــتـــصــة لـــلــصـــوت في صــنـع وتــشـــطــيب الـــفــواصل
واألســقف واألســطـح داخل مــنــطــقــة حــدوث الــصــوتr كــمـا
تـسـتـخـدم األبـواب ذاتيـة اإلغـالق لـضـمـان عـزل الـضـوضاء

في أماكن اآلالت.
r3.  تـزود غـرف احملـركــات وغـيـرهـا من أمـاكن اآلالت
حـيثما أمكن عـملياrً بغـرف مراقبة مركـزية لآلالت عازلة
لــلــصـــوت لــلــعــامــلـــY في غــرفــة احملــركـــات. وتــعــزل أمــاكن
الــعــمل مـثـل ورشـة اآلالتr بــقـدر اإلمــكــانr عن الـضــوضـاء
الـعامة لغرفـة اآلالتr وتتخذ تـدابير لتخـفيض الضوضاء

في تشغيل اآلالت.
4. ينـبـغي أن تـكـون حدود مـسـتويـات الـضـوضاء في
أمــاكن الــعــمل واإلقــامــة مــتــفــقــة مع اHــبــاد� الــتــوجــيــهــيــة
الدوليـة بشأن مـستـويات التـعرضr الـصادرة عن منـظمة
الـــعـــمل الــدولـــيـــةr ¡ــا في ذلـك مــدونـــة  ــارســـات اHـــكــتب
الـــدولي لـــلــــعـــمل بـــعـــنـــوان "الـــعـــوامـل احملـــيـــطـــة في مـــكـــان
الـعمل"r2001 r وحـيـثـما يـنـطـبق ذلك مع مـعـايـيـر احلـمـاية
اخلاصـة الـتي تـوصي بـهـا اHنـظـمـة الـبحـريـة الـدولـية ومع
أي نص تـــعـــديــلـي أو تــكـــمـــيــلـي الحق أو صـــكــوك إضـــافـــيــة
Hسـتويـات الضـوضاء اHـقـبولـة على مـ� السـفن. وينـبغي
أن حتمل الـسفـيـنة عـلى متـنهـا نـسخـة من الصك الـساري
بــاإلجنــلــيــزيــة أو بــلــغــة الــعــمل عــلى الــســفــيــنــةr وأن �ــكن

للبحارة احلصول عليها.
5. يــــــنــــــبــــــغـي أالّ تــــــكــــــون أي مـن أمــــــاكن اإلقــــــامــــــة أو
تــسـهــيالت الــتــرفــيه أو مـرافـق تـقــدª الــوجــبـات مــعــرّضـة

لالهتزازات اHفرطة.

الالئحة الالئحة 3 -  - 2 - الغذاء وتقدª الوجبات - الغذاء وتقدª الوجبات

الـغـرض :الـغـرض : كـفــالـة حـصــول الـبـحــارة عـلى غــذاء ومـيـاه
لــــلــــشـــــرب ذات نــــوعــــيـــــة جــــيــــدة فـي ظل ظــــروف صـــــحــــيــــة

مضبوطة.

1. تكـفل كل دولـة عضـو أن حتمل الـسفن الـتي ترفع
عـلـمــهـا وتـقــدم مـواداً غـذائــيـة ومـيــاه شـرب كـافــيـة وجـيـدة
الـــنـــوعــيـــة والــقـــيـــمــة الـــغــذائـــيـــةr تــســـتـــوفي عــلـى الــنـــحــو
اHـــنــاسب احـــتــيـــاجــات األشـــخــاص اHـــتــواجـــدين عـــلى مــ�

السفينة وتراعي مختلف اخللفيات الثقافية والدينية.

2. يـوفـر الـغـذاء لـلـبـحـارة الـذين يـعـيـشـون عـلى مـ�
السفينة مجاناً إلى غاية إنتهاء فترة التعاقد.

rـعـدات الريـاضـية ¡ـا في ذلك مـعدات الـتـمرينHد) ا
وأدوات الـــــلـــــعب عـــــلـى اHـــــنـــــاضـــــد واأللـــــعـــــاب الـــــتـي �ـــــكن

rارستها على سطح السفينة 

rحيثما أمكن rمارسة السباحةH هـ) تسهيالت

rو) مـكـتـبـة حتــوي كـتـبـاً مــهـنـيـة وغـيــرهـا من الـكـتب
عـــلى أن يــكــون اخملــزون مــنــهـــا مــنــاســبــاً Hــدة الــرحــلــة وأن

rتستبدل على فترات معقولة

rمارسة احلرف اليدوية الترويحيةH ز) مرافق

ح) مــعــدات إلـكــتــرونـيــة مــثل الــراديـو والــتــلـفــزيـون
وأجـهـزة الفـيـديو وDVD/CD وجـهاز احلـاسـوب الـشـخصي

rوبرامجه وجهاز استماع/ تسجيل الكاسيتات

ط) توفيـر حانات لـلبـحارة على مـ� السـفينـةr عند
االقـتــضـاءr مـا لم يــكن هـذا مــخـالـفــاً لـلــعـادات الـوطــنـيـة أو

rالدينية أو االجتماعية

ي) إمـكانية االتصـال الهاتفي اHـعقولة بY الـسفينة
والـبـرr وبـالبـريـد اإللـكـتـروني وشـبـكـة األنـتـرنتr حـيـثـما

كان ذلك متاحاrً مقابل رسوم معقولة.

5. ينـبغي بـذل كل جهـد لضمـان أن يتم إرسـال بريد
الـبحارة بأضـمن وأسرع وسيلـة  كنة. ويـنبغي أن تبذل
اجلـهـود أيضـاً لـتالفي مـطالـبـة البـحـارة بدفع رسـوم بـريد
إضافـية حيـثما يـكون من الضـروري إعادة توجيـه البريد

ثانية لظروف خارجة عن إرادتهم.

6. يـــنـــبـــغـي بـــحث اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر لـــضـــمـــان ســـرعـــة
التـصـريح للـبـحارةr رهـنـاً بالـتـشريـعـات السـاريـة وطنـياً
أو دولـيـاrً وحـيـثـمـا كــان ذلك  ـكـنـاً ومـعـقـوالrً بـاسـتـضـافـة
شــركـــائـــهم أو أقـــاربـــهم وأصـــدقـــائـــهم كـــزائــريـن عــلـى مــ�
سفينتهم أثـناء وجودها في اHينـاء. وينبغي أن تستوفي

هذه التدابير أي شواغل تتعلق بتصاريح األمن.

7. يــنــبــغي الــنــظــر في إمــكــانــيـة الــســمــاح لــلــبــحـارة
باصطحاب شـركائهم في رحالت بY احلY واآلخر حيثما
كـــان ذلك عـــمـــلـــيـــاً ومـــعـــقـــوالrً ويـــنـــبـــغي أن يـــكـــون لـــهـــؤالء
الـشــركـاء تــأمـY مــنـاسب ضــد احلـوادث واألمــراضr وعـلى
مالك السـفينـة أن يقدم كل مـساعدة  ـكنة لـلبحـارة لعقد

.Yهذا التأم

اHــبـدأ الـتوجيهي باء اHــبـدأ الـتوجيهي باء 3 -  - 1 -  - 12 - الوقاية من - الوقاية من
الضوضاء واالهتزازاتالضوضاء واالهتزازات

ª1. تـــقع أمــــاكن اإلقـــامــــة ومـــرافق الــــتـــرفـــيـه وتـــقـــد
الـوجــبــاتr بــقـدر مــا يــكـون ذلـك عـمــلــيـاr بــعــيــداً عن غـرف
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يـقوم بتجـهيز األغذية فـي اHطبخ مدرباً أو مـتحصالً على
تــكـويـن في مـجــاالت تـشــمل الــصـحــة الـغــذائـيــة والـقــواعـد
الصحية الشـخصية ومناولة األغذية وتخزينها على م�

السفينة.

6. فـي ظــروف الــضــرورة الــقــصــوىr �ــكن لــلــســلــطــة
اخملتصـة أن تصدر إعـفاء يـسمح لطـباخ غـير مؤهل تـماماً
أن يـعـمل في سـفـينـة مـعـينـة لـفـتـرة زمنـيـة مـحـددةr حتى
الـوصـول إلــى مـيـنــاء الـتــردد اHـناسـب التـالي أو لفـترة
ال تتـجاوز شـهراً واحداrً شـريطـة أن يكـون الشـخص الذي
مُِِـنح اإلعـفـاء مـدربـاً أو متـحـصالً عـلى تـكـوين في مـجاالت
تـشـمل الـصـحـة الـغـذائيـة والـقـواعـد الـصـحـيـة الـشـخـصـية

ومناولة األغذية وتخزينها على م� السفينة.

7. تـشترط السـلطة اخملتـصةr وفقاً إلجـراءات التقيد
اHـسـتمـر ¡ـوجب الـباب اخلـامسr إجـراء عمـلـيات تـفـتيش
مــتــكــررة مــوثــقــة عــلى مــ� الـــســفن من جــانب الــربّــان أو

حتت إشرافهr فيما يتعلق ¡ا يأتي :

rأ) إمدادات األغذية ومياه الشرب

ب) جـــمــــيع األمــــاكـن والـــتــــجــــهـــيــــزات اHــــســـتــــخــــدمـــة
rلتخزين ومناولة األغذية ومياه الشرب

ج) اHــطــابخ وغـيــرهــا من الــتــجـهــيــزات اHــسـتــخــدمـة
إلعداد الوجبات وتقد�ها.

8. ال يـجــوز اسـتــخـدام أو تــشـغــيل أو عـمـل أي بـحـار
دون سن 18 عاماً كطباخ للسفينة.
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اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 2 -  - 1 - التفتيش والتعليم - التفتيش والتعليم
والبحوث واHطبوعاتوالبحوث واHطبوعات

1. يـنـبـغي لـلـسـلـطـة اخملـتـصـة أن جتـمع بـالـتعـاون مع
الـــــوكـــــاالت واHـــــنـــــظـــــمـــــات األخـــــرى ذات الـــــصـــــلـــــةr أحـــــدث
اHـــعــلـــومــات عن الـــتــغــذيـــة وعن أســالـــيب شــراء وتـــخــزين
وحـفظ وطـبخ األغـذيـة وتـقـدª الـوجـبـاتr مع إيالء اهـتـمام
خـــاص Hـــقـــتـــضـــيــات تـــقـــدª الـــوجـــبـــات عــلـى مـــ� الــســـفن.
ويـنـبـغي أن تـوضـع هـذه اHـعـلـومـات مـجـانـاً أو لـقـاء تـكـلـفة
مـعقـولة حتت تـصرف الـصنـاع والتـجار اHـتخصـصY في
تـوريــد األطــعـمــة أو جتـهــيـزات اHــطــابخ وتـقــدª الـوجــبـات
لــلــســفنr وربــابــنــتــهــا وخــدمــهــا وطــبــاخــيــهــاr وكــذلك حتت
تـــصـــرف مــنـــظــمـــات مالك الـــســفـن ومــنـــظــمـــات الــبـــحــارة
اHـعنـيـة. وتسـتـعـمل لهـذه الـغـاية أشـكـال منـاسـبـة للـدعـاية
كــــالـــكـــتــــيـــبـــات أو الــــنـــشـــرات أو اHــــلـــصـــقــــات أو الـــرســـوم

التوضيحية أو اإلعالنات في الصحف اHتخصصة.

3. يــــجب أن يــــكـــون الــــبـــحــــارة الـــذيـن تـــعــــهـــد إلــــيـــهم
مــســـؤولــيــة إعــداد الـــغــذاء مــدربــY عــلـى هــذا الــعــملr وأن

يكونوا مؤهلY لهذا العمل على م� السفينة.

اHعيار ألف اHعيار ألف 3 -  - 2 - الغذاء وتقدª الوجبات - الغذاء وتقدª الوجبات

1. تـــعـــتـــمـــد كـل دولـــة عـــضــو تـــشـــريـــعـــا أو غـــيـــره من
التدابير لوضع معـايير دنيا لكمية ونوعية الغذاء ومياه
الشـرب ومعاييـر لتقـدª الوجبات تـنطبق عـلى الوجبات
rــقــدمــة لــلــبــحــارة عــلى مــ� الــســفن الــتي تــرفع عــلــمــهــاHا
وتــضــطــلع بــأنـشــطــة تــثــقـيــفــيــة لــتــعـزيــز الــوعي وتــنــفــيـذ

اHعايير اHشار إليها في هذه الفقرة.

2. تـكــفل كـل دولـة عــضــو أن تــســتــوفي الــسـفـن الـتي
ترفع عَلَمَها اHعايير الدنيا اآلتية :

أ) توفـير إمـدادات أغذية ومـياه شـرب منـاسبةr من
حــيث الـكــمـيــة والـقــيـمــة الــغـذائــيـة واجلــودة والـتــنـوعr مع
مـراعـاة عـدد الـبـحــارة عـلى مـتـنـهـا ومـتـطــلـبـاتـهم الـديـنـيـة
وعـاداتــهم الـثـقــافـيـة فــيـمـا يــتـعـلق بــالـغـذاءr ومــدة الـرحـلـة

rوطبيعتها

ب) تــرتــيب وجتــهــيــز قــسم إعــداد وتــقــدª الــوجــبـات
بــحـيث يـســمح بـتـقــدª وجـبـات مـنــاسـبـة ومــتـنـوعـة وذات

rقيمة غذائية للبحارة في ظل ظروف صحية مالئمة

ج) تدريب الـعامـلY عـلى إعـداد وتقـدª الوجـبات أو
حتــصــيـــلــهـم لــلــتـــكــوين الـالزم عــلى الـــنــحــو اHـــنــاسب ألداء

وظائفهم.

3. يــضــمن مــالك الــســفــيـنــة أن يــكــون الــبــحّــار الـذي
يـعY كـطبـاخ للـسفـينـة مدربـاً ومؤهالً ومـتمـتعـاً بالـكفاءة
ألداء الــوظـيـفــة وفـقــاً لألحـكـام الــواردة في تـشــريع الـدولـة

العضو اHعنية.

4. تـــشـــمـل األحـــكــــام الـــواردة في الــــفـــقـــرة 3 مـن هـــذا
اHـعـيار ضـرورة مـتـابعـة بـنجـاح دورة تـدريب معـتـمدة أو
مـعـتـرفاً بـهـا من جـانب الـسـلطـة اخملـتـصـةr تتـنـاول الـقدرة
الـعملية عـلى إعداد الوجبات والـصحة الغذائـية والقواعد
الـصـحـيـة الـشـخصـيـة وتـخـزين األغـذيـة ومـراقـبـة اخملزون
ªوحـــمــايــة الــبــيــئــة والــسـالمــة والــصــحــة في إعــداد وتــقــد

الوجبات.

5. في السفن التي يـعمل على متنـها عدد مقرر يقل
عن عـشرة أشـخـاصr والـتي قد ال تـشـتـرط علـيـهـا السـلـطة
اخملتصةr بالنـظر إلى حجم طاقمها أو طراز عملياتهاr أن
يـكــون عـلى مـتـنـهـا طـبـاخ مــؤهل تـمـامـاrً يـكـون كل شـخص
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1. تـــكـــفل كـل دولـــة عـــضـــو شـــمـــول جـــمـــيع الـــبـــحـــارة
الــعـامــلــY عـلى مــ� الــسـفـن الـتي تــرفع عــلــمـهــا بــتـدابــيـر
مالئـمـة حلـمايـة صـحـتـهم وحصـولـهم عـلى الـرعـاية الـطـبـية

اHالئمة على الفور أثناء عملهم على م� السفينة.

2. تــوفـر احلـمــايـة والــرعـايـة اHــنـصـوص عــلـيــهـمـا في
الــفــقــرة 1 من هـــذه الالئـــحــةr من حـــيث اHـــبــدأr لـــلــبـــحــارة

. مجاناً

3. تـكــفل كل دولــة عـضــو لـلــبـحــارة عــلى مـ� الــسـفن
اHـتواجدة في إقليـمهاr الذين يـحتاجون إلى رعـاية طبية
فوريةr سبل الوصـول إلى اHرافق الطبية لـلدولة العضو

على البر.

4. تـشمـل أحكـام تـوفيـر احلـمـاية الـصـحـية والـرعـاية
الطبـية على مـ� السفـينـةr الواردة في القـانونr معـايير
التـخـاذ تـدابـيـر تـرمي إلى تـوفـيـر حـمـايـة صـحـيـة ورعـاية
طـبـيـة لـلـبــحـارةr  ـاثـلـتـY قـدر اإلمـكــانH rـا يـتـاح مـنـهـمـا

عموماً للعمال على البر.

اHعيار ألف اHعيار ألف 4 -  - 1 - الرعاية الطبية على - الرعاية الطبية على
م� السفن وم� السفن و في البرفي البر

1. تــكــفـل كل دولــة عــضــو اتــخــاذ تــدابــيــر تــنص عــلى
تـوفـيـر احلـمـايـة الـصــحـيـة والـرعـايـة الـطـبـيـةr ¡ـا في ذلك
عـالج األسـنــان الــضــروريr لـلــبــحــارة الـعــامــلــY عــلى مـ�

السفن التي ترفع عَلَمَها. وينبغي لهذه التدابير:

أ) أن تضمن أن تطـبق على البحـارة أي أحكام عامة
بـــشــأن حــمــايــة الــصــحــة اHــهــنــيــة والــرعــايــة الــطــبــيــة ذات
الـصلة بواجبـاتهمr وكذلك أي أحكـام خاصة تتـعلق بالعمل

rعلى م� السفن

ب) أن تـضـمن حـصـول البـحـارة عـلى حـمايـة صـحـية
ورعــايــة طــبــيــة  ــاثــلــتــY قــدر اإلمــكــان Hــا يــتــاح مــنــهــمـا
عموما للـعمال على البرr ¡ـا في ذلك احلصول على الفور
عـــلى األدويــة واألجـــهـــزة الــطـــبـــيــة وخـــدمـــات الــتـــشـــخــيص

rعلومات واخلبرة الطبيةHوالعالج الالزمة وعلى ا

ج) أن تمـنح الـبـحارة احلق في زيـارة طـبـيب مؤهل
rأو طـبــيب أسـنــان مـؤهل دون تــبـاطــؤ في مـوانـئ الـتـردد

rًحيثما أمكن ذلك عمليا

د) أن تـــكــــفل تــــوفــــيــــر خـــدمــــات الــــرعــــايـــة الــــطــــبــــيـــة
واحلـمـايــة الـصـحــيـة لـلــبـحـارة مـجــانـاً أثـنــاء وجـودهم عـلى
مــ� الـــســفــيــنــة أو حــيـــنــمــا تــرســو الــســفـــيــنــة في مــيــنــاء
أجـــنـــبيr إلى اHـــدى الـــذي يـــتـــفق مـع تــشـــريـع و ـــارســات

rالدولة العضو

2. يــنــبــغي أن تــصــدر الــســلــطــة اخملــتــصــة تــوصــيــات
لــتـفـادي إهــدار األغـذيـةr وتــسـهــيل احملـافـظــة عـلى مــسـتـوى
مـــنــاسـب لــلــنـــظــافــةr وضـــمــان أقـــصى ســهـــولــة  ــكـــنــة في

ترتيبات العمل.

3. يـنـبـغي أن تــعـمل الـسـلـطــة اخملـتـصـة مع الـوكـاالت
واHــنـــظــمــات ذات الـــصــلــة مـن أجل وضع مــواد تـــثــقــيـــفــيــة
ومعلومات تتـاح على م� السفينة بشأن أساليب ضمان

إمدادات األغذية وتقدª الوجبات على النحو السليم.

4. يــنــبــغي أن تــعـــمل الــســلــطــة اخملـــتــصــة بــالــتــعــاون
الـوثــيق مع مـنـظــمـات مالك الـســفن ومـنـظـمــات الـبـحـارة
اHعنية ومع السلـطات الوطنية أو احملليـة اHعنية بالغذاء
واHسائل الـصحـيةr و�كـنهـا عند الـضرورة االسـتفادة من

خدمات هذه السلطات.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 3 -  - 2 -  - 2 - طباخ السفينة - طباخ السفينة

1. ال �ـــنح الـــبـــحّـــار شـــهـــادة كـــفـــاءة لـــيـــكـــون طـــبـــاخــاً
للسفينة إالّ إذا :

أ) عــمل في الــبـــحــر لــفــتــرة دنــيــا تـــقــررهــا الــســلــطــة
اخملـتصـةr و�كـن أن تتـباين هـذه الفـتـرة لتـراعي مؤهالت

rعني ذات الصلةHأو خبرة ا
ب) اجـــتــاز اخـــتـــبــاراً تـــقــرره الـــســـلــطـــة اخملــتـــصــة أو
اجـــتـــاز امـــتـــحـــانـــاً مـــعـــادالً في دورة تـــدريـــبـــيـــة مـــعـــتـــمـــدة

.Yللطباخ
2.  يجـوز تـنظـيم االمـتـحان اHـقـرر ومنح الـشـهادات
إمـا مـبـاشرة من قـبل الـسـلطـة اخملـتـصةr أو حتت إشـرافـها

.Yمن قبل مدرسة معتمدة لتدريب الطباخ

r3. يـنـبـغي لـلـسـلـطـة اخملـتـصـة أن تـقـضي بـاالعـتـراف
عــنــد االقـــتــضــاءr بــشــهـــادات كــفــاءة طــبــاخـي الــســفن الــتي
تصـدرها الدول األعـضاء الـتي صدقت عـلى هذه االتفـاقية
1946 rأو عـــلـى اتـــفـــاقـــيــة شــهـــادة كــفــاءة طــبــاخي الــســفن

(رقم 69) أو غيرها من الهيئات اHعتمدة.

الباب الرابعالباب الرابع
احلماية الصحية والرعاية الطبيةاحلماية الصحية والرعاية الطبية

والرفاهية وحماية الضمان االجتماعيوالرفاهية وحماية الضمان االجتماعي
الالئحة الالئحة 4 -  - 1 - الرعاية الطبية على - الرعاية الطبية على

م� السفن وعلى البرم� السفن وعلى البر

الـغـرض :الـغـرض : حـمــايـة صـحـة الـبـحــارة وضـمـان حـصـولـهم
عـلى الـفـور عـلى الـرعـايـة الـطـبـيـة عـلى مـ� السـفن وعـلى

البر.
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اHـتعلـقة بالـبحـارةr وحتدد التـشريعـات الوطـنية مـستوى
التـدريب اHطـلوبr وتـراعي من جـملـة أمورr عـوامل مثل
مدة الرحـلة وطبـيعتـها وظـروفها وعـدد البحـارة على م�

rالسفينة
د) تــكــفل الــســـلــطــة اخملــتــصــةr عـن طــريق نــظــام مــعــد
مسبـقاrً أن تتـاح اHشـورة الطبـية بـالالسلكي أو بـاألقمار
الـــصـــنـــاعـــيـــة لـــلــــســـفن في الـــبـــحــــرr ¡ـــا في ذلك اHـــشـــورة
الـطــبـيــة اHـتــخـصــصـةr وذلك 24 سـاعــة في الــيـومr وتــتـاح
هـــــذه اHــــشـــــورة الـــــطــــبـــــيــــةr ¡ـــــا في ذلـك اإلرســــال اHـــــوجه
Yللـرسـائل الـطبـيـة بالالسـلـكي أو بـاألقمـار الـصـناعـيـة ب
الــسـفــيـنـة ومـن يـقــدمـون اHـشــورة عـلـى الـبـرr دون مــقـابل

جلميع السفن بغض النظر على العلم الذي ترفعه.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 1 - الرعاية الطبية على - الرعاية الطبية على
م� السفن وعلى البرم� السفن وعلى البر

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 1 -  - 1 - توفير الرعاية الطبية - توفير الرعاية الطبية

1. تشتـرط السلـطة اخملـتصةr عـند حتـديدها مـستوى
الـتــدريب الـطـبي الــذي يـتـعـY تــوفـيـره عـلـى مـ� الـسـفن

التي ال يطلب منها حمل طبيب على متنهاr ما يلي :
أ) بــالـنــســبـة لــلـســفن الـتـي تـســتـطــيع عـادة احلــصـول
عـلى الـرعايـة الطـبيـة اHؤهـلة والـتـجهـيزات الـطبـية خالل
ثماني ساعاتr ينبغي على األقل وجود بحار محدد تلقى
التدريب اHعتـمد على اإلسعافات الـطبية األولية وفق ما
تـشـتـرطـه االتـفـاقـيـة الـدولـيـة Hــعـايـيـر الـتـدريب واإلجـازة
واخلـــفــــارة اHـــتـــعــــلـــقــــة بـــالــــبـــحــــارةr  ـــا �ــــكّن مــــثل هـــؤالء
األشــخــاص من اتــخــاذ إجــراءات فـوريــة وفــعــالــة في حــالـة
احلــوادث أو األمــراض الــتـي يــحــتــمـل أن حتــدث عــلى مــ�
الـــســفــيـــنــةr ومن االســـتــخـــدام اجلــيــد لـــلــمـــشــورة الــطـــبــيــة

rبالالسلكي أو باألقمار الصناعية
ب) بـالــنـسـبــة جلـمــيع الـســفن األخـرىr يــنـبــغيr عـلى
األقلr وجــود بــحّــار مــحــدد تـلــقـى الــتـدريـب اHــعــتـمــد عــلى
الــرعـايــة الــطــبــيــة وفق مــا تــشــتــرطه االتــفــاقــيــة الــدولــيـة
rـتـعلـقـة بـالـبـحارةHـعـايـيـر التـدريب واإلجـازة واخلـفـارة اH
¡ــا في ذلك الــتـدريـب الـعــمــلي والــتـدريـب عـلـى تـقــنــيـات
اإلنـــــقـــــاذ مــــثـل الـــــعالج بـــــاحلــــقـن في الـــــوريـــــدr  ـــــا يُــــمـــــكّن
األشـــخـــاص اHـــعــنـــيـــY من اHـــشـــاركــة بـــصـــورة فـــعــالـــة في
rبــرامج مــنـسّــقَـة لــلــمـســاعــدة الـطــبــيـة لــلــسـفن فـي الـبــحـر
وتــزويــد اHــريض واHــصــاب ¡ــســتــوى مُـرضٍِِ مـن الــرعــايـة

الطبية خالل اHدة التي قد يقضيها على م� السفينة.

2. يـســتــنـد الــتــدريب اHــشـار إلــيه في الــفــقـرة 1 من
هذا اHبـدأ التوجـيهي إلى مـحتويـات أحدث طـبعة لـلدليل
الـــطـــبـي الــدولـي لـــلــســـفـنr والــدلـــيـل الــطـــبـي لإلســـعـــافــات

هـ) أالّ تــــقـــــتــــصـــــر عــــلـى عالج الـــــبــــحـــــارة اHــــرضى أو
اHـــصـــابــــY بل أن تـــشـــمـل تـــدابـــيـــر ذات طـــابـع وقـــائي من

قبيل برامج للنهوض بالصحة والتربية الصحية.

2. تــعـــتــمــد الـــســلــطـــة اخملــتــصـــة ³ــوذج تــقـــريــر طــبي
مـوحداً يـستـخدمه ربـابنـة السـفن واHسـؤولون اخملـتصون
في الــــرعـــايــــة الــــطـــبــــيـــة عــــلى الــــبـــر وعــــلى مــــ� الــــســـفن.
rعند استكماله rويحافظ على سريـة النموذج ومضمـونه

وال يستخدم إال لتسهيل عالج البحارة.

3. تــعـــتـــمـــد كل دولـــة عـــضــو تـــشـــريـــعــا يـــقـــرر أحـــكــام
اHـرافـق واألجـهــزة والــتـكــوين اخلــاصــة بـالــرعــايــة الـطــبــيـة

والتدريب على م� السفن التي ترفع عَلَمَها.

4. تــنص الــتــشــريــعــات الـــوطــنــيــةr كــحــد أدنىr عــلى
األحكام اآلتية :

أ) حتـــمل جـــمـــيع الـــســـفن صـــيــدلـــيـــة وأجـــهــزة طـــبـــيــة
ودليالً طبـياrً تقـرر السلـطة اخملتـصة مواصـفاتهـا وتخضع
لتفتيش منـتظم من قبل السلطة اخملتصة. وتأخذ األحكام
الــوطــنــيـة فـي االعــتـبــار نــوع الــســفــيــنــة وعــدد األشــخـاص
الـعامـلـY عـلى مـتـنـهـا وطـبـيـعة الـرحـلـة ووجـهـتـهـا ومـدتـها
واHعايـير الطـبية الـوطنـية والدولـية ذات الصـلة اHوصى

rبها

ب) حتــمل الــســفن الــتي تــنــقل 100 شــخص أو أكــثـر
rوتـقــوم عـادة بــرحالت دولــيـة مــدتـهــا أكـثــر من ثالثــة أيـام
rالرعـايـة الـطـبـية ªطـبـيـبـاً مؤهالً يـكـون مـسـؤوالً عن تـقـد
وحتدد التـشريـعات الـوطنيـة أيضـاً ما هي الـسفن األخرى
الـتي يُـطـلب مـنـهـا أن حتـمل طـبـيـبـاrً مـراعـيـة ضـمن أمـور
أخرىr عوامل مثل مدة الـرحلة وطبيعتها وظروفها وعدد

rالبحارة على م� السفينة

ج) يطـلب من السـفن التي ال حتـمل طبـيبـاً أن يكون
عـلى مــتـنـهـا عــلى األقل بـحّــار يـكـون مـســؤوالً عن الـرعـايـة
الــطـــبــيــة وإعـــطــاء األدويـــة كــجــزء من مـــهــامه الـــعــاديــةr أو
بـحّار على م� السـفينة يـكون مؤهالً لتوفـير اإلسعافات
ªبـتـقد YـكـلـفـHويـشـتـرط في الـبـحـارة ا rالـطـبـيـة األولـيـة
الـــرعـــايـــة الـــطـــبـــيـــة عـــلى مـــ� الـــســـفن خـالف األطـــبــاءr أن
يـــكــونــوا قـــد أتــمّــوا بــنـــجــاح تــدريـــبــاً في مــجـــال الــرعــايــة
الــطــبــيـــة يــســتـــوفي أحــكــام االتـــفــاقــيــة الـــدولــيــة Hـــعــايــيــر
r1978 rــتـعــلــقـة بــالـبــحـارةHالــتـدريـب واإلجـازة واخلــفـارة ا
ªلتقد Yعينـ»Hويشـترط في البحـارة ا rـعدلةHبصيـغتها ا
اإلسـعـافـات الطـبـيـة األولـيـة أن يـكـونـوا قـد أتـمـوا بـنـجاح
تدريـبـاً عـلى اإلسعـافـات الـطـبيـة األولـيـة يسـتـوفي أحـكام
االتـفـاقـيــة الـدولـيــة Hـعـايــيـر الـتـدريـب واإلجـازة واخلـفـارة
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الرعـاية الطبـية أو اإلسعـافات األولية عـلى م� السـفينة
تــعــلـيــمــات عن كــيـفــيـة اســتــخـدام الــدلــيل الــطـبي لــلــسـفن
والــقـــسم الــطـــبي في أحـــدث طــبـــعــة من الـــقــانـــون الــدولي
لإلشاراتr وذلك لـتمـكينـهم من فـهم نوع اHـعلومـات التي

يحتاجها الطبيب اHرشد وفهم اHشورة اHتلقاة.
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1. يصمم ³ـوذج التـقريـر الطبي لـلبـحارةr اHـطلوب
¡وجب اجلـزء ألف من هذا الـقانـونr بـحيث يـسهل تـبادل
اHـعـلـومـات الـطـبـيـة وما يـتـصل بـهـا من مـعـلـومـات تـتـعلق
بفرادى البحـارة ما بY السفينة والبر في حاالت اHرض

أو اإلصابة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 1 -  - 3 - الرعاية - الرعاية
الطبية على البرالطبية على البر

1. يــنـبـغي أن تــكـون اخلـدمـات الــطـبـيــة اHـوفـرة عـلى
الـبـر لـعـالج الـبـحـارة مـنـاسـبـة لــهـذا الـغـرض. ويـنـبـغي أن
يـــكــون األطــبــاء وأطـــبــاء األســنــان والـــعــامــلــون الـــطــبــيــون

. اآلخرون مؤهلY تأهيالً مناسباً

2. تـــتـــخـــذ تـــدابـــيـــر تـــكـــفل حـــصـــول الـــبـــحـــارةr عـــنـــد
وجودهم في اHيناءr على ما يأتي :

أ) الــعـالج في عــيــادات خــارجــيـة فـي حــالــة اHـرض أو
rاإلصابة

rعند االقتضاء rستشفياتHب) دخول ا
ج) تــســهــيـالت لــعالج األســنـــانr وخــاصــة في احلــاالت

الطارئة.

3. يــنــبـغـي اتــخـاذ تــدابــيــر مــنــاســبــة لـتــســهــيل عالج
الـــبــحـــارة الــذين يـــعــانـــون من اHــرض. ويـــنــبــغـي بــصــورة
خـــــــاصـــــــة أن يـــــــقــــــــبل الـــــــبــــــــحـــــــارة فـــــــوراً فـي الـــــــعـــــــيـــــــادات
واHـسـتـشـفـيـات اHـوجــودة عـلى الـبـرr دون صـعـوبـة وبـغض
الــنــظــر عـن جــنــســيــتــهـم أو مــعــتــقــدهم الــديـــنيr ويــنــبــغي
rاتـخاذ الـترتـيبـات لضـمان مـواصلـة العالج rحيـثمـا أمكن
عــنــد الــضـــرورةr اســتــكــمــاالً لــلــخــدمـــات الــطــبــيــة اHــتــاحــة

للبحارة. 
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لسائر السفن والتعاون الدوليلسائر السفن والتعاون الدولي

1. تـولي كل دولة عضـو االعتبـار الواجب للـمشاركة
في الــــتــــعـــاون الــــدولي في مــــيـــدان اHــــســــاعـــدة والــــبـــرامج
والبحوث في مجالي احلماية الصحية والرعاية الطبية.

ويشمل هذا التعاون اHسائل اآلتية :

rاألولــيــة في حــالــة احلــوادث الــنــاجــمــة عن بــضــائع خــطـرة
rوالـوثـيـقـة الــتـوجـيـهـيــة - دلـيل دولي لـلــتـدريب الـبـحـري
والــقــسـم الــطــبي من الـــقــانــون الــدولـي لإلشــارات وكــذلك

األدلة الوطنية اHماثلة.

3 . تــــنـــظم في فـــتـــرات فـــاصــــلـــة من خـــمس ســـنـــوات
تقريباً دورات تـدريب تنشيطية لألشخاص اHشار إليهم
في الـــفـــقـــرة 1 من هـــذا اHــــبـــدأ الـــتـــوجــــيـــهي وغــــيـــرهم من
الـبـحـارة اHـعـينـY من قـبـل السـلـطـة اخملـتـصـةr لـتـمـكـينـهم
من االحـتـفـاظ ¡ـعـارفـهم ومـهـاراتـهم وتـعـزيـزهـا ومـسـايرة

التطورات اجلديدة.

4. يـــتـــولى أشــــخـــاص تـــعـــيــــنـــهم الـــســـلــــطـــة اخملـــتـــصـــة
مــســؤولـيــة صــيــانـة الــصــيـدلــيــة ومــحـتــويــاتــهـاr فــضالً عن
األجـــهــزة الــطـــبــيــة والــدلـــيل الــطــبي عـــلى مــ� الــســـفــيــنــة
صــيـــانــة كـــافــيـــة وإجــراء الـــتــفــتـــيش عـــلــيــهـــا عــلـى فــتــرات
مــنـتــظـمــة ال تـتــجـاوز 12 شــهــراrً ويـقــوم هـؤالء األشــخـاص
بــــالــــتــــحــــقـق من بــــطــــاقـــــات الــــتــــعــــريف وتـــــاريخ انــــتــــهــــاء
الـــصالحـــيـــة وظــروف تـــخـــزين كل األدويـــة والـــتـــعــلـــيـــمــات
اHـتـعـلـقـة بـاسـتـخدامـهـا ومن مـطـابـقـة تـشـغـيل كل األجـهزة
وفــقــاً Hــا هــو مــطــلــوب. وتــراعي الــســلــطــة اخملــتــصــةr عــنــد
اعـتـماد أو مـراجعـة الـدليل الـطبـي للـسفن اHـسـتخـدم على
الـصــعــيــد الــوطــني وعــنـد حتــديــد مــحــتــويـات الــصــيــدلــيـة
rالـتـوصـيـات الــدولـيـة في هـذا اجملـال rواألجـــهــزة الــطـبـيــة
rوال سـيما أحدث طـبعة من الـدليل الطبي الـدولي للسفن
وغـيره من األدلة اHـشار إلـيها في الـفقرة 2 من هـذا اHبدأ

التوجيهي.

5. تــتــاح لــلـــبــحــارةr حــيــثـــمــا تــكــون شــحـــنــة بــضــائع
مـصنـفة كشـحنـة خطـرة غيـر مدرجـة في أحدث طـبعة من
الـــدلـــيل الــطـــبي لـإلســعـــافــات األولـــيــة فـي حــالـــة احلــوادث
الــنــاجـمــة عن بــضـائـع خـطــرةr اHــعـلــومـات الــضــروريـة عن
طبيـعة اHواد واخملـاطر التي قـد تسـببهـا ومعدات الـوقاية
الـــشــخـــصـــيــة الالّزمـــة واإلجـــراءات الــطـــبـــيــة ذات الـــصـــلــة
والــتــريـــاق احملــدد. وحتــمل الـــســفــيـــنــة مــثل هـــذا الــتــريــاق
وأجــهــزة الـوقــايــة الـشــخــصـيــة كــلّــمـا كــانت حتــمل بــضـائع
خـطـرة. وتـدرج هذه اHـعـلـومـات في السـيـاسـات والـبرامج
rعلى مـ� السفينة YـهنيتHـتعلقة بالـسالمة والصحة اHا

اHوصوفة في الالئحة 4 - 3 وأحكام القانون ذي الصلة.

6 . حتــمــيل جـــمــيع الـــســفن قــائـــمــة كــامــلـــة ومــحــدثــة
¡ـــحــــطــــات الالســــلـــكـي الـــتي �ــــكن احلــــصــــول مـــنــــهــــا عـــلى
اHشورة الطبـيةr وحتمل إذا كانت مزودة بنظام لالتصال
عن طــريق األقــمــار الــصــنــاعــيــةr قــائــمــة كــامــلــة ومــحــدثــة
بـاحملطات البريـة الساحليـة التي �كن احلصـول منها على
اHـــشـــورة الـــطـــبـــيـــة. ويـــتـــلـــقى الـــبـــحـــارة اHـــســـؤولـــون عن
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ي) تزويـد جـمـيع الـبـحـارة بـخدمـات صـحـيـة وطـبـية
عـالجـــــيـــــة ووقـــــائــــــيـــــة خـــــاصـــــة فـي اHـــــوانـئr أو تـــــزويـــــدهم
بـاخلـدمـات الـعـامـة الـطـبـيـة واخلـدمـات الـصـحـيـة وخـدمـات

rإعادة التأهيل
ك) اتخـاذ التـرتيـبات الالزمـة إلعادة جـثث البـحارة
اHــــتـــوفــــY أو رمـــادهـمr وفـــقــــاً لـــرغـــبــــة أقـــرب ذويــــهمr إلى

أوطانهم وبأسرع ما �كن عملياً.
2. يــــقــــوم الـــــتــــعـــــاون الــــدولي فـي مــــيــــدان احلـــــمــــايــــة
الصحـية والرعـاية الطـبية لـلبحـارة على أساس اتـفاقات
ثـــنـــائــيـــة أو مـــتــعـــددة األطـــراف أو مــشـــاورات بـــY الــدول

األعضاء.
اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 1 -  - 5 - األشخاص - األشخاص

الذين يعيلهم البحارةالذين يعيلهم البحارة

1. تـــعـــتـــمـــد كل دولـــة عـــضــو تـــدابـــيـــر تـــكـــفل تـــوفـــيــر
الــرعــايــة الــطــبــيــة الــكــافــيـــة واHــنــاســبــة Hــعــالي الــبــحــارة
اHــقـيـمــY في أراضـيــهـا إلى حـY إقــامـة خــدمـات لـلــرعـايـة
الــطــبـيــة تــشــمل في نــطــاقــهــا الــعـمــال عــمــومــاً ومــعــالـيــهم
حــيــثــمــا ال تــوجــد هـــذه اخلــدمــاتr وتــخــطــر مــكــتب الــعــمل

الدولي بالتدابير اHتخذة لهذا الغرض.

الالئحة الالئحة 4 -  - 2 - مسؤولية مالك السفن - مسؤولية مالك السفن

الـــغـــرض :الـــغـــرض : ضــــمـــان حـــمـــايـــة الـــبـــحــــارة من الـــعـــواقب
اHــالــيــة الــنــاجــمــة عـن اHــرض أو اإلصــابــة أو الــوفــاة الــتي

حتدث في سياق استخدامهم.

1. حترص كل دولـة عضـو على تـطبيق تـدابيـرr وفقاً
لـلـقــانـونr عـلى الـسـفن الــتي تـرفع عـلـمـهــا تـتـيح لـلـبـحـارة
اHــســـتــخـــدمــY عـــلى مــ� الـــســفن احلـق في احلــصـــول عــلى
مـســاعــدة ودعم مــاديــY من مــالك الــســفـيــنــة فــيــمــا يـخص
الـــعــواقب اHـــالـــيــة لـــلـــمــرض أو اإلصـــابـــة أو الــوفـــاة أثـــنــاء
اخلدمـة ¡ـوجب عـقـد االسـتـخـدام الـبـحـري أو الـنـاشئـة عن

استخدامهم ¡وجب هذا العقد.

2. لـيس في هــذه الالئـحـة مـا يــعـتـبـر مــاسّـاً بـوسـائل
االنتصاف القانونية األخرى التي قد يلمسها البحّار.

اHعيار ألف اHعيار ألف 4 -  - 2 - مسؤولية مالك السفن - مسؤولية مالك السفن

1. تـعـتـمــد كل دولـة عـضـو تـشـريــعـا يـقـرر مـسـؤولـيـة
مالك الـــســـفـن الـــتي تـــرفع عَــــلَـــمَـــهـــا عن تــــوفـــيـــر احلـــمـــايـــة
الصحـية والرعـاية الطبـية جلمـيع البحـارة العامـلY على

م� السفن وفقاً للمعايير الدنيا اآلتية :
أ) يــتـحــمل مــالك الـســفـيــنــة اHـســؤولـيــة عن الـبــحّـار
الــعــامل عــلى مــ� ســفــيــنــته فــيــمــا يــخص إصــابــة ومـرض

أ) تـنـميـة وتـنسـيق جـهـود البـحث واإلنـقاذr وتـنـظيم
اHـساعدة واإلجالء الطِـبِيY العـاجِلY في البـحر للمرضى
أو اHــصــابـY بــصــورة خـطــيــرة عــلى مــ� سـفــيــنــة مـاr عن
طـــــــريق وســـــــائل مـــــــثـل نــــــظـم اإلبالغ الـــــــدوري عن مـــــــواقع
الـــســـفنr ومـــراكـــز تـــنـــســيـق عـــمــلـــيـــات اإلنـــقـــاذr وخـــدمــات
الـطـوار� بـالــطـائـرات اHــروحـيـةr ¡ــا يـتـفق مع االتــفـاقـيـة
الـــدولـــيــة لـــلـــبــحـث واإلنــقـــاذ الـــبــحـــريــr1979 rY والـــدلــيل

rالدولي للبحث واإلنقاذ اجلوي والبحري

ب) االســتــخـــدام األمــثل جلــمـــيع الــســفـن الــتي حتــمل
طـبـيـبـاً والسـفن اHـتـوقـفـة في الـبحـر والـتي تـسـتـطيع أن

rتوفر خدمات استشفائية ووسائل اإلنقاذ

ج) جتمـيع وحفظ قـائمة دولـية بـاألطباء ومـؤسسات
الـرعــايــة الـطــبــيــة اHـتــاحــة عـلى الــنــطــاق الـعــاHي من أجل

rالرعاية الطبية الطارئة للبحارة ªتقد

د) إنــــزال الـــــبــــحــــارة عـــــلى الـــــبــــر في احلـــــاالت الــــتي
rًتقتضي عالجاً عاجال

هـ) إعـادة الـبـحـارة الـذين أُدخـلـوا اHـسـتشـفـى للـعالج
في اخلـــارج إلى أوطــانــهم بـــأســرع مــا �ــكن عـــمــلــيــاrً وفــقــاً
لــلــمــشــورة الــطــبـــيــة اHــقــدمــة من األطــبــاء اHــســؤولــY عن

rمع مراعاة رغبات البحارة واحتياجاتهم rاحلالة

و) اتخاذ أحكام تسـتهدف تقدª اHسـاعدة الشخصية
لــلــبــحـارة أثــنــاء إعــادتــهم  إلى أوطــانــهمr وفــقـاً لــلــمــشـورة
الــطــبــيــة اHــقـــدمــة من األطــبــاء اHــســؤولــY عن احلــالــةr مع

rمراعاة رغبات البحارة واحتياجاتهم

ز) الــسـعـي إلى إقــامـة مــراكــز صــحـيــة لــلــبــحـارة من
أجل :

"1" إجــــراء بـــــحــــوث تــــتـــــعــــلق بـــــالــــوضع الـــــصــــحي
rوالعالج الطبي والرعاية الصحية الوقائية للبحارة

"2" تــــدريب الــــعــــامــــلــــY فـي اخلــــدمــــات الــــطــــبــــيـــة
والصحية في مجال الطب البحري.

ح) جــمع وتـــقــيــيـم اإلحــصــاءات اHـــتــعــلـــقــة بــاحلــوادث
rـــهــنــيـــة والــوفـــيــات الــتي تـــصــيب الـــبــحــارةHواألمــراض ا
وإدمــاج وتــنــســيق اإلحــصــاءات في أي نــظــام وطــني قــائم
إلحـصاءات احلوادث واألمـراض اHهنـية التي تـغطي فئات

rالعمال األخرى

ط) تـــنــــظـــيـم تـــبـــادل اHــــعـــلــــومـــات الـــتــــقـــنــــيـــة ومـــواد
rـستـوى الدوليHفي الـتدريب عـلى ا Yالـتدريب والـعـاملـ
وكــذلك تــنــظــيم دورات تــدريـب وحــلــقــات دراســيــة وفـرق

rعمل على الصعيد الدولي
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أ) اإلصـــابــة الـــتي ال حتـــدث أثــنـــاء الــعـــمل في خـــدمــة
rالسفينة

ب) اإلصــابــة أو اHــرض الــنـاجــمــان عن ســوء تــصـرف
rتوفىHصاب أو اHريض أو اHمتعمد من جانب البحار ا
ج) اHـــرض أو اإلعــاقــة الـــلــذان أُخـــفــيـــا عن عــمـــد عــنــد

التعاقد.

6. يــجــوز لـــلــتــشــريـــعــات الــوطـــنــيــة أن تــعـــفي مــالك
الــسـفــيـنــة من مـســؤولــيـة دفع تــكـالــيف الـرعــايـة الــطـبــيـة
والـغذاء واإلقامة والـدفنr بقدر ما تـأخذ السلـطات العامة

هذه االلتزامات على عاتقها.

7. يتخـذ مالك السـفينة أو  ـثله تدابـير للمـحافظة
عـلى ما يتـركه البحّـار اHريض أو اHصـاب أو اHتوفى من

 تلكات على السفينةr ولردها إليه أو إلى أقرب ذويه.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 2 - مسؤولية مالك السفن - مسؤولية مالك السفن

1. يـــجــــوز أن تـــســـتـــثــــنى اHـــكـــافــــآت من دفع األجـــور
كاملة كما تشترطه الفقرة 3 (أ) من اHعيار ألف 4 - 2.

2. يجوز للتـشريعات الوطنية أن تنص على انتهاء
مــســـؤولـــيـــة مــالـك الــســـفـــيــنـــة عن حتـــمل تـــكـــالـــيف مــرض
البـحّـار أو إصابـته من تـاريخ استـحـقاق الـبـحار إلعـانات
طــبـــيـــة ¡ـــقــتـــضى نـــظـــام لـــلــتـــأمـــY الــصـــحي اإللـــزامي أو
الـــتــــأمــــY  اإللــــزامي ضــــد احلـــوادث أو نــــظــــام  لــــتـــعــــويض

العمال عن احلوادث.

3. يـــجـــوز لـــلــتـــشـــريـــعـــات الـــوطـــنــيـــة أن تـــنص عـــلى
Yإمــكــانــيــة اســتــرداد مــالك الــســفــيــنــة من مــؤســســة تــأمــ
نـفقـات الـدفن التي دفـعـها إذا كـانت الـتشـريـعات اHـتـعلـقة
بنظام التـأمY االجتماعي أو تعـويض العمال تقضي بأن
يـــدفع هــذا الــنــظـــام إعــانــة اجلــنـــازة فــيــمــا يـــخص الــبــحّــار

اHتوفى.
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: ضـمـان أن تـعـزز بـيـئـة عـمل الـبـحارة عـلى الـغرض :الـغرض 
.YهنيتHم� السفن السالمة والصحة ا

1. تـــكــفل كل دولـــة عــضـــو أن يــتــمـــتع الــبـــحــارة عــلى
السـفن الـتي ترفـع عَلَـمَـهَا بـاحلـمايـة الـصحـيـة اHهـنـية وأن
يـعيـشوا ويـعـملـوا ويتـدربوا عـلى م� الـسفـينـة في بيـئة

آمنة وصحية.

2. تـــضع كل دولـــة عــضـــو وتَــسُنrُّ بـــعــد الــتـــشــاور مع
اHــنـظــمــات اHـمــثـلــة Hالك الـســفن ولــلـبــحـارة ومع مــراعـاة

الـبــحّـار إذا وقــعـا بــY تـاريخ بــدء اخلـدمــة والـتــاريخ الـذي
يعـتـبر فـيه الـبـحّار قـد أعـيد إلى وطـنه حـسب األصول أو
كـــانـــا نـــاجـــمـــY عـن اســـتـــخـــدامه بــــY تـــاريخ بـــدء اخلـــدمـــة

rوانتهائها

ب) يــوفـــر مـــالك الـــســـفـــيـــنـــة ضــمـــانـــة مـــالـــيـــة تــكـــفل
التعويض في حالة الوفاة أو في حالة إعاقة طويلة األجل
تـصيب الـبحّـارr تكـون ناجـمة عن إصـابة مـهنـية أو مرض
مهني أو خطر مهني كما هو محدد في التشريع الوطني

rأو في عقد االستخدام البحري أو في اتفاقية جماعية

ج) يــتــحـــمل مــالك الــســـفــيــنــة تــكــالـــيف دفع نــفــقــات
الــــرعـــايـــة الـــطـــبـــيــــة األخـــرىr ¡ـــا في ذلك الــــعالج الـــطـــبي
وتــوفـــيــر األدويــة واألجــهـــزة الــعالجــيــةr والـــغــذاء والــســكن
لــلـبــحّــار بـعــيـداً عن مــكـان إقــامـتـه إلى أن يـشــفى الـبــحّـار
اHـريض أو اHصـابr أو إلى أن يعـلن اHـرض أو العـجز عن

rالعمل بأنه ذو طابع دائم

د) يـتــحـمل مــالك الــسـفــيـنــة دفع تــكـالــيف الـدفن إذا
حدثت الوفـاة على مـ� السـفيـنة أو عـلى البـر خالل فترة

التعاقد.

2. يـجوز للتشـريعات الوطـنية أن تقصـر مسؤولية
مـــالك الــســفــيــنــة عـــلى حتــمل تــكــالــيـف الــرعــايــة الــطــبــيــة
والغذاء واإلقـامة لفترة ال تقل عن 16 أسبـوعاrً ابتداء من

يوم وقوع اإلصابة أو بدء اHرض.

r رض أو اإلصابـة إلى العجـز عن العملH3. إذا أدى ا
يلزم مالك السفينة ¡ا يأتي :

أ) أن يـدفع لــلـبـحّـار اHـريـض أو اHـصـاب أجـره كـامالً
طـوال مـدة بــقـائه عـلى مـ� الـســفـيـنـة أو إلى أن يـعـاد إلى

rوطنه وفقاً ألحكام هذه االتفاقية

ب) أن يدفع األجر كـامالً أو جزء منه وفقـاً Hا تقرره
الـتشـريـعات الـوطـنيـة أو وفقـاً Hـا تنـص علـيه االتـفاقـيات
اجلــمــاعــيـــةr وذلك اعــتــبــاراً من تـــاريخ إعــادة الــبــحّــار إلى
rإن سبق ذلك rوطنه أو نزولـه إلى البر إلى أن يشفى أو
إلى أن يستحق اإلعـانات النقدية اHـقررة ¡وجب تشريع

الدولة العضو اHعنية.

4. يـجوز للتشـريعات الوطـنية أن تقصـر مسؤولية
مـالك الـسـفـينـة عـلى دفـع كـامل األجـر أو جـزء مـنه لـبـحار
rًلم يـعـد عـلى مـ� الـسـفـيـنـة لـفتـرة ال تـقل عن 16 أسـبـوعا

ابتداء من يوم وقوع اإلصابة أو بدء اHرض.

5. يـجـوز لـلـتـشـريعـات الـوطـنـيـة أن تـسـتـثنـي مالك
السفينة من اHسؤولية في احلاالت اآلتية :
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تــتــنـاول مــخــاطـر مــحــددة وتــتـصــدى جلــمــيع اHــسـائل ذات
الـــصــــلـــة بـــالــــوقـــايــــة من احلـــوادث واإلصــــابـــات واألمـــراض
اHــهـنــيـة الــتي قـد تــنـطــبق عـلى عــمل الـبــحـارةr وال ســيـمـا

rتلك التي يتميز بها العمل البحري
ب) حتـدد بوضوح الـتزامـات مالك السفن والـبحارة
وغــيـــرهم مـن اHــعـــنـــيـــY بــالـــتـــقـــيــد بـــاHـــعـــايــيـــر الـــســـاريــة
وبسياسة وبرنـامج السالمة والصحة اHهنيتY على م�
السفنr مع إيالء االهـتمام بشكل خاص إلى سالمة وصحة

rالبحارة دون الثامنة عشرة من العمر
ج) حتــدد مــهـام الــربـان أو شــخص يــعـيــنه الــربـان أو
كلـيهـماr لالضـطالع باHـسؤولـية احملـددة عن تنـفيـذ سيـاسة
YـهـنــيـتـHوبـرنــامج الـســفـيـنــة بـشــأن الـسالمـة والــصـحــة ا

rوالتقيد بهما
د) حتــــدد ســـلــــطــــة بـــحــــارة الــــســـفــــيـــنــــة اHــــعـــيــــنـــY أو
اHـنــتــخــبــY كــمـمــثــلــY لــشـؤون الــسالمــة لــلــمــشــاركـة في
اجـتمـاعـات جلنـة السالمـة اخلاصـة بالـسـفيـنة. وتـنشـأ مثل
هذه الـلجنة عـلى م� السـفينة الـتي حتمل خمـسة بحارة

أو أكثر.

3. تـستعرض الـتشريعـات والتدابيـر األخرى اHشار
إلـــيـــهـــا فـي الـــفـــقــرة 3 من الالئـــحـــة r3 - 4 وتـــراجع دوريـــاً
بـالــتـشـاور مع  ـثـلي مـنـظــمـات مالك الـسـفن ومـنـظـمـات
الــبـحــارةr وتـنــقح إن لــزم األمـرH rــراعـاة الــتــغـيــيـرات في
Yالـتـكـنـولـوجـيـا والـبـحـوث لـكي يـتـسـنى ضـمـان الـتـحـسـ
اHــــتــــواصل فـي ســـيــــاســــات وبــــرامـج الـــسـالمــــة والــــصــــحـــة
اHهـنيتـY ولتـوفير بـيئـة مهنـية آمـنة للـبحـارة على م�

السفن التي ترفع علم الدولة العضو.

4. يــــعـــتـــبــــر االلـــتـــزام بــــأحـــكـــام الــــصـــكـــوك الــــدولـــيـــة
السارية بشأن اHـستويات اHقبولة لـلتعرض خملاطر مكان
الــعـمل عـلى مـ� الــسـفن وبـشـأن وضع وتـنــفـيـذ سـيـاسـات
وبـرامج السالمة والصـحة اHهنـيتY على الـسفنr بوصفه

استيفاء ألحكام هذه االتفاقية.

5. حترص السلطة اخملتصة على :
أ) وجــــــــوب الـــــــتــــــــصـــــــريـح بــــــــاحلـــــــوادث واإلصــــــــابـــــــات
واألمــراض اHـهــنـيـةr مع مــراعـاة اإلرشــادات الـتي تـقــدمـهـا
منـظـمة الـعـمل الدولـيـة فـيمـا يـتعـلق بـاإلخطـار بـاحلوادث

rهنية وتسجيلهاHواألمراض ا
ب) االحــتـفـاظ بــإحـصـاءات شــامـلــة عن هـذه احلـوادث
واألمراض وحتـليـلهـا ونشـرهاr وعـند االقـتضـاءr متـابعـتها
بـأبحـاث عن االجتـاهات الـعـامة وعن اخملـاطـر التي يـكشف

rعنها
ج) التحقيق في احلوادث اHهنية.

الـقـوانـY واHـبـاد� الـتـوجـيـهــيـة واHـعـايـيـر الـسـاريـة الـتي
تـــوصي بـــهــــا اHـــنـــظـــمــــات الـــدولـــيـــة واإلدارات الــــوطـــنـــيـــة
ومـنــظـمــات الــقـطــاع الـبــحـريr مــبـاد� تــوجـيــهـيــة وطـنــيـة
إلدارة السالمـة والصحـة اHهنـيتـY على م� الـسفن التي

ترفع عَلَمَهَا.

3. تـعـتـمد كل دولـة عـضـو تشـريـعـات وتدابـيـر أخرى
تـتناول اHسـائل احملددة في القـانونr مع مراعـاة الصكوك
الـــدولــــيـــة الـــســـاريـــةr وتـــضع مـــعــــايـــيـــر حلـــمـــايـــة الـــسالمـــة
والـصــحـة اHــهـنــيـتـY ولــلـوقــايـة من احلــوادث عـلى الــسـفن

التي ترفع عَلَمَهَا.
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1. تـشـمل الـتـشـريـعــات وغـيـرهـا من الـتـدابـيـر الـتي
يــــتـــعـــY اعــــتـــمـــادهــــا وفـــقـــاً لــــلـــفـــقـــرة 3 مـن الالئــــحـــة 4 - 3

اHواضيع اآلتية :
أ) اعــــتـــــمـــــاد بــــرامـج وســـــيــــاســـــات بـــــشـــــأن الــــسـالمــــة
والـصـحـة اHـهـنـيـتـY وتـنـفـيـذهـا وتـعـزيـزهـا بـفـعـالـيـة عـلى
مــ� الـســفن الـتي تــرفع عـلـم الـدولـة الــعـضــوr ¡ـا في ذلك

rتقييم اخملاطر فضالً عن تدريب البحارة وتعليمهم
ب) اتـــخــاذ تــدابـــيــر مــعــقـــولــة لــلــوقـــايــة من احلــوادث
واإلصــابـات واألمــراض اHـهــنــيـة عــلى مـ� الــســفنr ¡ـا في
ذلك تــدابـيـر لـتـقــلـيل ومـنع مــخـاطـر الـتـعــرض Hـسـتـويـات
ضـارة من الـعـوامل احمليـطـة واHـواد الكـيـميـائـيـة فضالً عن
مـخـاطـر اإلصـابـة أو اHـرضr الـتي قـد تـنـجم عن اسـتـخـدام

rاألجهزة واآلالت على م� السفن
ج) بـــرامج عــلـى مــ� الـــســفن لـــلــوقــايـــة من احلــوادث
Yــــهــــنــــيــــة وضـــــمــــان الــــتــــحــــســــHواإلصــــابـــــات واألمــــراض ا
rYـــهـــنـــيـــتـــHـــتـــواصـل في حـــمـــايـــة الـــسـالمـــة والـــصـــحـــة اHا
¡ـــشــاركـــة  ــثـــلي الــبـــحــارة وجــمـــيع األشــخـــاص اآلخــرين
اHعنيY بتنفيذهاr مع مراعاة التدابير الوقائيةr ¡ا في
ذلك مـراقـبـة الـهـنـدسـة والـتـصـمـيم واسـتـبـدال الـعـمـلـيـات
واإلجـــراءات اHـــطـــبـــقـــة عــلـى اHـــهــام اجلـــمـــاعـــيـــة والـــفـــرديــة

rواستخدام معدات الوقاية الشخصية
د) أحـــكـــام لــــلـــتـــفـــتـــيش وتـــقـــدª الـــتـــقـــاريـــر وتـــدارك
الــظــروف غــيــر اآلمــنــة ولــلــتــحــقــيق فـي احلــوادث اHــهــنــيـة

التي تقع على م� السفن وتقدª تقارير بشأنها.

2. في األحـــكــام اHــشــار إلــيـــهــا في الــفــقــرة 1 من هــذا
اHعيار :

أ) تـراعى الـصـكـوك الدولـيـة الـسـاريـة الـتي تـتـناول
حــمـــايــة الــسالمــة والـــصــحــة اHــهـــنــيــتــY بــشـــكل عــامr كــمــا
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هـ) آثـــار الـــضـــوضــاء فـي مـــكـــان الـــعـــمل وفي أمـــاكن
rاإلقامة على م� السفينة

و) آثــار االهـــتــزازات في مـــكــان الـــعــمـل وفي أمــاكن
rاإلقامة على م� السفينة

ز) آثــار الــعــوامل احملــيــطــة بــخالف تــلك الــواردة في
الــفــقـــرتــY الــفـــرعــيــتـــY (هـ) و(و) في مــكــان الـــعــمل وفي
أمـــاكن اإلقـــامـــة عـــلـى مـــ� الـــســـفـــيـــنـــةr ¡ـــا في ذلك دخـــان

rالتبغ
ح) تــدابــيـر الــسـالمــة اخلــاصـة عــلـى ســطح الــســفــيــنـة

rوحتته
rط) أجهزة الشحن والتفريغ

rي) الوقاية من احلرائق ومكافحة احلرائق
rك) معدات الرسو والسالسل واحلبال

rل) الشحنات اخلطرة والصابورة
rم) معدات الوقاية الشخصية للبحارة

rن) العمل في حيز محصور
rس) آثار اإلرهاق البدني والفكري
rع) آثار تعاطي اخملدرات والكحول

ف) احلــمــايـة من فــيــروس نــقص اHـنــاعــة الـبــشــريـة/
rاإليدز والوقاية منه

ص) االستجابة للطوار� واحلوادث.

3. يـراعـي تـقــيـيم اخملــاطـر واحلــد من الـتــعـرض فــيـمـا
يتـعـلق بـاHسـائل اHـشار إلـيـها في الـفـقرة 2 من هـذا اHبدأ
التوجيهي اآلثـار البدنيةr ¡ـا في ذلك اآلثار الناشئة عن
مــــنــــاولــــة األحــــمــــال والــــضــــوضــــاء واالهــــتــــزازاتr واآلثـــار
الـكـيـمـيائـيـة والـبيـولـوجـيـة واآلثار الـعـقـلـية عـلى الـصـحة
في العـملr وآثار اإلرهاق عـلى الصحـة البدنـية والعـقلية
وحوادث الـعمل. وينـبغي لـلتدابـير الضـرورية أن تراعي
عـلى الـنـحـو الواجب مـبـدأ الـوقـايـة الـذي يـقومr مـن ضمن
جـــمــلـــة أمــورr عـــلى أن مــكـــافــحـــة اخملــاطـــر عــنـــد مــصـــدرهــا
وتـكيـيف الـعمـل ¡ا يـوافق الـفردr وال سـيـما فـيـما يـتـعلق
بــتـصــمـيم أمــاكن الـعــملr واالسـتــعـاضـة عـن الـعـمـل اخلـطـر
بــعـــمل غــيـــر خــطــر أو أقـل خــطـــراrً تــغــلـب عــلى اســـتــخــدام

معدات الوقاية الشخصية للبحارة.

4. باإلضـافة إلى ذلكr حتـرص السـلـطة اخملـتصـة على
مراعاة االنعكـاسات على السالمة والـصحةr وال سيما في

اجملاالت اآلتية :
rأ) االستجابة للطوار� واحلوادث

6. تـضـمـن الـتـصـريـحــات والـتـحـقـيــقـات ذات الـصـلـة
¡ـســائل الـسالمــة والـصــحـة اHــهـنـيــتـY حــمـايــة الـبــيـانـات
الــشـخـصــيـة لـلــبـحــارةr وتـراعي اإلرشـادات الــتي تـقــدمـهـا

منظمة العمل الدولية بشأن هذه اHسألة.

7. تـــتــعــاون الــســـلــطــة اخملـــتــصــة مع مـــنــظــمــات مالك
الــســفن ومـع مــنــظــمــات الــبــحـــارة التــخــاذ تــدابــيــر الطالع
جـمـيع الـبـحـارة على اHـعـلـومـات اHـتعـلـقـة ¡ـخاطـر مـعـيـنة
على م� السفنr وذلك على سبيل اHثالr عن طريق نشر

إشعارات رسمية تتضمن التعليمات ذات الصلة.

8. تـــشــتــرط الـــســلــطــة اخملـــتــصــة أن يــســـتــخــدم مالك
الــسـفـن الـذين يــجــرون تـقــيــيـمــاً لــلـمــخـاطــر فــيـمــا يــتـصل
بــــإدارة الـــــسالمــــة والـــــصــــحــــة اHـــــهــــنــــيـــــتــــrY اHــــعـــــلــــومــــات
اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة اHـــــنـــــاســـــبـــــة الـــــصـــــادرة عن ســـــفـــــنـــــهـم وعن

اإلحصاءات العامة التي توفرها السلطة اخملتصة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 - حماية السالمة - حماية السالمة
والصحة والوقاية من احلوادثوالصحة والوقاية من احلوادث

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 1 - أحكام بشأن احلوادث - أحكام بشأن احلوادث
واإلصابات واألمراض اHهنيةواإلصابات واألمراض اHهنية

1. تــراعــي األحـــكـــام اHـشـار إلـيـهـا في اHـعـيـار ألف
4 - 3 مـــدونـــة الـــتــوجـــيـــهـــات اHـــطـــبـــقـــة من طـــرف اHـــكـــتب
الـدولي لــلـعــمل بــعـنــوان "مـنع احلــوادث عــلى مـ� الــسـفن
في البـحـر وفي اHوانئ" r1996 والتـنـقيـحات الالحـقة لـها
وســائـــر مــعـــايــيـــر مــنـــظــمـــة الــعــمـل الــدولـــيــة ذات الـــصــلــة
Yـــبــــاد� الـــتـــوجــــيـــهـــيــــة وقـــوانـــHــــعـــايـــيــــر الـــدولــــيـــة واHوا
اHـمــارسـات األخـرى اHـتــعـلـقـة بــحـمـايـة الـسـالمـة والـصـحـة
اHـــهـــنـــيــــتـــrY ¡ـــا في ذلـك أي مـــســـتـــويـــات لــــلـــتـــعـــرض قـــد

حتددها.

2. حتـــــرص الــــــســــــلـــــطــــــة اخملـــــتــــــصــــــة عـــــلـى أن تـــــعــــــالج
الــتــوجــيــهــات الـــوطــنــيــة بــشــأن إدارة الـــسالمــة والــصــحــة
اHــهـــنـــيـتــY عــلى مــ� الــسـفـنr اHـســائل الــتــالــيــةr وبـوجه

خاص :
rأ) األحكام العامة واألساسية

ب) الـسـمـات الـهـيـكـلـية لـلـسـفـيـنـةr ¡ـا في ذلك سـبل
الـــــنـــــفــــــاذ واخملـــــاطــــــر اHـــــرتـــــبــــــطـــــة بــــــاحلـــــريـــــر الــــــصـــــخـــــري

r(االسبستوس)
rج) اآلالت

د) آثـار االنـخـفـاض الـشـديـد أو االرتـفـاع الـشديـد في
rحرارة أي مساحة قد يالمسها البحارة
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والتدابير التي يـتعY تقريرهـا أو التوصية بها من أجل
تــقــلــيل االهــتــزازات عــلى مــ� الــســفن حلــمــايــة الــبــحـارة.
وينبغي أن تشمل التدابير التي يتعY بحثهاr ما يأتي  :
أ) تــــعـــريف الــــبـــحـــارة ¡ـــخــــاطـــر الـــتــــعـــرض اHـــطـــوّل

rلالهتزازات على صحتهم
ب) تــوفـيــر مــعــدات الــوقـايــة الــشــخــصـيــة اHــعــتــمـدة

rعند الضرورة rللبحارة
ج) تقليل وتـقييم مخاطر الـتعرض لالهتزازات في
جـمـيع اHـرافق اHـتـاحـة لإلقـامـة وأمـاكن الـتـرفـيه ومـرافق
تــقــدª الــوجــبــات بــاعــتــمــاد تـدابــيــر تــتــفق مـع اإلرشـادات
الــتي يـــتــيــحــهــا قـــانــون اHــمــارســات الـــصــادرة عن مــكــتب
الـــعــــمل الـــدولـي بـــعـــنــــوان "الـــعـــوامـل احملـــيـــطــــة في مـــكـــان
الـــعــمل"r 2001 والـــتـــنــقـــيـــحـــات الالحـــقــة لـــهـــاr مع مـــراعــاة

االختالف في التعرض بY تلك األمكنة ومكان العمل.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 4 - التزامات مالك السفن - التزامات مالك السفن

1. يــــنـــــبــــغي أن يــــكــــون أي الـــــتــــزام يــــقع عـــــلى مــــالك
الـسـفـيـنـة بـتـوفـيـر أجــهـزة الـوقـايـة أو غـيـرهـا من مـعـدات
الـــوقـــايـــة من احلـــوادثr مـــصـــحـــوبـــاً بــشـــكـل عـــامr بـــأحـــكــام
تــشـــتـــرط اســـتـــخــدام الـــبـــحـــارة لـــهــذه اHـــعـــدات واألجـــهــزة
وبـطـلب يـشـتـرط عـلى الـبـحـارة الـتقـيـد بـتـدابـيـر الـوقـاية

من احلوادث وبتدابير احلماية الصحية.

2. يــنــبــغي أن يــؤخــذ في االعــتــبــار كــذلـك اHــادتـان 7
r(119 رقم) 1963 rو11 من اتــــفــــاقــــيــــة الـــوقــــايــــة من اآلالت
rتـعلقة بـالتوصية رقم 118 حول حـماية اآلالتHواألحكام ا
1963 (رقم 118)r والـتي يـقع عـلى صـاحب الـعـمل ¡ـوجـبـها

مـســؤولـيـة كــفـالــة االلـتـزام بــأن تـكــون اآلالت اHـسـتــخـدمـة
ذات وقاية كافيةr ومنع استخدامها دون أن تكون مزودة
بــــوســـائل الـــوقـــايـــة اHـالئـــمـــةr في حـــY يـــقـع عـــلى الـــعـــامل
الـــتــزام بــعــدم اســتــخــدام اآلالت دون أن تــكــون الــواقــيــات
اخلـاصــة بـهـا مــركـبـة فـي مـواقـعــهـا وال يـجــوز تـعــطـيل هـذه

الواقيات.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 - -3 - -5 - التصريح بحوادث العمل - التصريح بحوادث العمل
وجمع اإلحصاءاتوجمع اإلحصاءات

1. يـــنـــبـــغـي الـــتـــصـــريح بـــجـــمــــيع احلـــوادث اHـــهـــنـــيـــة
واإلصابات واألمراض اHهـنية بحيث �كن الـتحقيق فيها
وجــمع إحــصــاءات شــامــلــة عــنــهــا وحتــلــيــلــهـا ونــشــرهــاr مع
.YـعـنـيHمـراعـاة حـمـاية الـبـيـانـات الـشـخـصـية لـلـبـحـارة ا
ويـنــبـغي أالّ تــقـتــصـر الــتـقـاريــر عـلـى احلـوادث واألمـراض

اHميتة أو على احلوادث التي تصيب السفينة.

rب) آثار تعاطي اخملدرات والكحول

ج) احلــمــايــة من فــيــروس نــقص اHــنــاعــة الــبــشــريـة/
اإليدز والوقاية منه.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 2 - التعرض للضوضاء - التعرض للضوضاء

1. ينبغي للسـلطة اخملتصةr بـاالشتراك مع الهيئات
الــــدولــــيــــة اخملــــتــــصــــة و ــــثــــلـي مــــنــــظــــمــــات مالك الــــســــفن
ومـنــظـمـات الـبــحـارة اHـعـنــيـةr أن تـدرس بـشـكـل مـسـتـمـر
مسـألـة الـضـوضاء عـلى مـ� الـسـفن بـهدف حتـسـY حـمـاية
الــبــحــارةr بـقــدر مــا يــكــون ذلك  ــكــنــاً عــمــلــيـاrً مـن اآلثـار

الضارة للتعرض للضوضاء.

2. يـــنـــبـــغي أن تـــراعـي الـــدراســـة اHـــشـــار إلـــيـــهـــا في
الــــفــــقـــرة 1 من هــــذا اHــــبــــدأ الــــتــــوجــــيــــهـي اآلثــــار الــــضـــارة
لـلــتــعــرض لــلــضـوضــاء الــزائــدة عــلى ســمع وصــحــة وراحـة
البحارة والتدابير التي يتعY تقريرها أو التوصية بها
من أجـل تـــقــــلـــيـل الـــضــــوضـــاء عــــلى مــــ� الـــســــفن حلـــمــــايـــة
Yالـــبـــحــارة. ويـــنـــبــغي أن تـــشـــمل الـــتــدابـــيـــر الــتـي يــتـــعــ

بحثهاr ما يأتي :

أ) تــــعـــريف الــــبـــحـــارة ¡ـــخــــاطـــر الـــتــــعـــرض اHـــطـــوّل
rسـتـويـات مـرتفـعـة من الـضـوضـاء على الـسـمع والـصـحةH
وبــاالســـتــخــدام الـــصــحـــيح ألجـــهــزة ومــعـــدات احلــمـــايــة من

rالضوضاء

ب) تـوفيـر معدات حـمايـة السـمع اHعـتمـدة للـبحارة
rعند الضرورة

ج) تــقـــيــيم وتــقـــلــيل مـــخــاطــر الـــتــعــرض Hـــســتــويــات
الـــضـــوضــاء في جـــمـــيع اHــرافـق اHــتـــاحــة لـإلقــامـــة وأمــاكن
الـــــتــــرفـــــيه ومــــرافـق تــــقـــــدª الــــوجــــبـــــات فــــضـالً عن غــــرف

احملركات وغيرها من أماكن اآلالت.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 3 - التعرض لالهتزازات - التعرض لالهتزازات

1. ينبغي للسـلطة اخملتصةr بـاالشتراك مع الهيئات
الــــدولــــيــــة اخملــــتــــصــــة و ــــثــــلـي مــــنــــظــــمــــات مالك الــــســــفن
ومـنظـمات الـبحـارة اHـعنـيةr ومـراعاة لـلـمعـاييـر الدولـية
ذات الـــصــلــة عــنــد االقــتــضــاءr أن تـــدرس بــشــكل مــســتــمــر
مشكلة االهتزازات على م� السفن بهدف حتسY حماية
الــبــحــارةr بـقــدر مــا يــكــون ذلك  ــكــنــاً عــمــلــيـاrً مـن اآلثـار

الضارة لالهتزازات.

2. يـــنــــبــــغي أن تــــدرج الــــدراســـة اHــــشــــار إلــــيـــهــــا في
الــــفــــقـــرة 1 من هــــذا اHــــبـــدأ الــــتــــوجـــيــــهـي آثـــار الــــتــــعـــرض
لـالهـــــتـــــزازات الـــــزائـــــدة عـــــلـى صـــــحـــــة وراحـــــة الـــــبـــــحـــــارة



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
31 يناير  سنة  يناير  سنة 2016 م

2. ينـبـغي أن ينـظم تنـفـيذ بـرامج احلـمايـة والوقـاية
من أجل تعزيـز السالمـة والصحـة اHهـنيتـY بحـيث تقوم
الــســلـطــة اخملــتـصــة ومالك الــسـفـن والـبــحـارة أو  ــثــلـوهم
والــهــيــئـات اHــعــنــيــة األخـرى بــدور نــشطr ¡ــا في ذلك من
خالل وســـائل مــــنـــهـــا عـــلى ســـبـــيل اHـــثـــال تـــنـــظـــيم دورات
إعالمـــيــة واعـــتـــمـــاد تــوجـــيـــهـــات عــلـى مــ� الـــســـفن بـــشــأن
مــســتــويــات الــتــعــرض لــلــعــوامل احملــيــطــة الـتـي قــد تــكـون
مــؤذيـــة في مــكــان الــعـــمل وغــيــرهــا مـن اخملــاطــر أو نــتــائج
عـملـية تـقيـيم آليـة للـمخـاطر. ويـنبـغي أن تُنـشأr بـصورة
خاصـةr جلـان وطنـيـة أو مـحلـيـة مـشتـركـة حلـمايـة الـسالمة
والـصـحـة اHهـنـيـتـY والـوقـايـة من احلـوادثr أو فـرق عمل
مـخـصـصـة وجلان عـلى مـ� الـسـفنr تـمـثل فيـهـا مـنـظـمات

مالك السفن ومنظمات البحارة اHعنية.

3. حــــيــــثــــمــــا جتــــري هــــذه األنـــشــــطــــة عــــلـى مــــســــتـــوى
الـشركـةr ينـظر في تـمثـيل البـحارة في أي جلـنة للـسالمة

على م� سفن مالك السفن اHعني.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 8 - مضمون - مضمون
برامج احلماية والوقايةبرامج احلماية والوقاية

1. يــنـــبــغـي الــنـــظــر في إدراج مـــا يــأتـي في وظــائف
اللـجـان والـهـيـئـات األخرى اHـشـار إلـيـهـا في الـفـقرة 2 من

اHبدأ التوجيهي باء 4 - 3 - 7 :

أ) إعــداد تـوجــيـهـات وســيـاسـات وطــنـيــة لـنـظم إدارة
الــــسالمــــة والــــصــــحــــة اHــــهــــنــــيـــتــــY ولـألحــــكــــام والــــقــــواعـــد

rتعلقة بالوقاية من احلوادثHوالكتيبات ا

ب) تـنـظـيم الـتـدريب وإعـداد الـبـرامج بـشـأن حـمـاية
rوالوقاية من احلوادث YهنيتHالسالمة والصحة ا

ج) تنـظـيم الـدعـايـة بـشـأن حمـايـة الـسالمـة والـصـحة
اHـهـنـيـتــY والـوقـايـة من احلــوادثr ¡ـا في ذلك عن طـريق

rلصقات واإلعالنات والكتيباتHاألفالم وا

د) تـــوزيع الـــوثــائـق ونــشـــر اHـــعـــلــومـــات عن حـــمـــايــة
rوالــوقـــايـــة من احلــوادث YـــهـــنــيـــتـــHالـــسالمــة والـــصـــحــة ا

بحيث تكون في متناول البحارة على م� السفن.

2. يـــــنــــبــــغي أن يـــــراعي الــــذيـن يــــعــــدون الــــنــــصــــوص
YــهـنــيـتـHــتـعــلـقــة بـتــدابـيــر حـمـايــة الـسالمــة والـصــحـة اHا
rوالــوقــايــة من احلــوادث أو يــوصــون ¡ــمــارســات بــشــأنــهـا
األحـــكـــام أو الـــتــــوصـــيـــات ذات الـــصــــلـــة الـــتي اعــــتـــمـــدتـــهـــا
الـسـلـطـات أو اHـنـظـمـات الــوطـنـيـة أو اHـنـظـمـات الـدولـيـة

اHعنية.

2. تسـجل اإلحصـاءات اHشـار إليـها في الـفقرة 1 من
هذا اHـبدأ الـتوجـيهي عـدد احلوادث واإلصـابات واألمراض
rبـوضوح Yوتـب rهـنيـة وطـبيـعتـهـا وأسبـابهـا ونـتائـجهـاHا
حيثما ينطبق ذلكr في أي جزء من السفينة وقع احلادث
ونـــــوع احلـــــادث ومـــــا إذا كــــان قـــــد وقع فـي الـــــبــــحـــــر أو في

ميناء.

3. ينـبغي أن يـأخذ كل عضـوr وجوبـاrً بعY اإلعـتبار
أي نظـام أو ³وذج دولي تكـون منـظمة الـعمل الدولـية قد

وضعته لتسجيل احلوادث التي تقع للبحارة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 6 - التحقيق - التحقيق

1. جتــري الــســلــطــة اخملـتــصــة حتــقــيــقــات فـي أســبـاب
وظــــروف جـــمــــيع حــــوادث الـــعــــمل واإلصــــابـــات واألمـــراض
اHــهـنـيــة الـتي تــسـفـر عـن خـسـائــر في األرواح أو إصـابـات
شخـصـيـة خطـيـرةr وكـذلك في غيـرهـا من احلـاالت األخرى

التي قد تنص عليها التشريعات الوطنية.

2. يــنـــبـــغي الـــنــظـــر في إدراج اHـــواضـــيع اآلتـــيــة في
التحقيق :   

أ) بــيـــئــة الـــعـــملr مـــثل األســطـح الــتـي يــؤدّى عـــلــيـــهــا
الـعــمل وتــصــمـيم اآلالت وســبل الــوصــول إلـيــهــا واإلضـاءة

rوأساليب العمل

ب) مــــعـــــدل وقــــوع احلـــــوادث اHـــــهــــنـــــيــــة واإلصـــــابــــات
rهنية في مختلف اجملموعات العمريةHواألمراض ا

ج) اHــشــاكل الـــفــيــزيــولــوجــيــة أو الــنــفــســيــة اخلــاصــة
rالناجمة عن التواجد في بيئة السفينة

د) اHــشــاكل الــنــاجـمــة عن اإلجــهــاد الــبــدني عــلى مـ�
rوخاصة كنتيجة لزيادة عبء العمل rالسفينة

هـ) اHشـاكل الـنـاجـمـة عن الـتـطورات الـتـكـنـولـوجـية
rوآثارها وتأثيرها على تكوين الطاقم

و) اHشاكل الناجمة عن أي أخطاء بشرية.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 7 - برامج احلماية - برامج احلماية
والوقاية الوطنيةوالوقاية الوطنية

1. من أجل وضع أســـاس ســـلــيـم العــتـــمـــاد الــتـــدابـــيــر
YـهـنـيـتHالـرامـية إلى تـعـزيـز حـمـايـة الـسالمـة والصـحـة ا
والوقاية من حوادث العمل واإلصابات واألمراض اHهنية
الــنــاجــمـة عـن مـخــاطــر خــاصــة بــالـعــمل الــبــحــريr يــنـبــغي
إجــراء أبــحــاث بــشـأن االجتــاهــات الــعــامـة وأبــحــاث بــشـأن

اخملاطر التي تكشف عنها اإلحصاءات.
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2. بـاسـتـثـنـاء احلـاالت الــتي يـكـون فـيـهـا بـحّـار شـاب
معـترفاً به من جـانب السلـطة اخملتـصة بأنه مـؤهل تأهيالً
كـــامـالً في مـــهــــارة ذات صـــلـــة بـــالــــعـــملr يـــنــــبـــغي أن حتـــدد
rالـلـوائح الــقـيـود الـتـي تـفـرض عـلـى قـيـام الـبــحـار الـشـاب
دون إشــراف وتــعــلــيم مــنـــاســبــrY بــبــعض أنــواع األعــمــال
الـــتي تـــنـــطــوي بـــشــكـل خــاص عـــلى خـــطــر وقـــوع حــادث أو
الـتي تـؤثـر تـأثـيراً ضـاراً عـلى صـحـته أو ³ـوه الـبدنيr أو
الـــتـي تـــتـــطــلـب درجـــة مـــعــيـــنـــة مـن الــنـــضـج أو اخلـــبــرة أو
اHـــهــارة. و�ـــكـن لــلـــســـلـــطــة اخملـــتـــصـــةr عــنـــد حتـــديـــد أنــواع
األعــمــال الــتـي يــتــعــY أن تــقــيــدهــا الــلــوائحr أن تــأخــذ في

اعتبارها بصورة خاصة األعمال التي تتضمن:
rأ) رفع أو حتريك أو حمل أثقال أو أجسام ضخمة

ب) الــــدخـــــول في اHـــــراجل والـــــصــــهـــــاريج والـــــســــدود
rؤقتةHا

ج) الــــتـــــعــــرض Hــــســـــتــــويــــات ضـــــارة من الـــــضــــوضــــاء
rواالهتزازات

د) تشـغـيل مـعدات الـرفع واHـاكيـنـات واHعـدات غـير
rعداتHشغلي هذه اH Yأو العمل كموجه rاليدوية

هـ) اســـتـــعـــمـــال حـــبـــال الـــرســـو أو حـــبـــال الـــقـــطـــر أو
rبكرات الرسو

rو) جتهيز األشرعة والصواري
ز) العمل على صـواري السفن أو على سطحها أثناء

rالعواصف
rح) أعمال احلراسة الليلية

rعدات الكهربائيةHط) صيانة ا
ي) التـعـرض لـلـمـواد اخلـطرة أو الـعـوامل الـطـبـيـعـية
السـامة علـى وجه االحتمـال مثل اHـواد اخلطرة أو الـسامة

rؤينةHواإلشعاعات ا
rك) تنظيف آالت الطبخ

ل) استخدام زوارق اإلنقاذ أو تولي مسؤوليتها.
3. يــنــبــغي أن تــتــخــذ الــســلــطــة اخملــتــصــة أو الــهــيــئـة
اHـنــاسـبــة تـدابــيـر عــمـلــيـة إلطـالع الـبــحـارة الــشـبــاب عـلى
اHعلومات اHتعلقة بالوقاية من احلوادث وحماية صحتهم
علـى م� الـسـفن. و�ـكن أن تـشـمل هـذه الـتـدابـيـر تـوفـير
دورات تــعـــلــيـــمــيــة مـــنــاســبـــةr وحــمالت دعـــائــيــة رســـمــيــة
لــلــوقــايـــة من احلــوادث مـــوجــهــة إلى الـــشــبــابr والــتـــعــلــيم

اHهني واإلشراف على البحارة الشباب.
4. يـــنــبـــغي أن يــتـــضــمـن تــعـــلــيم وتـــدريب الـــبــحــارة
الـشــبــاب سـواء عــلى الــبــر أو عـلـى مـ� الــســفن إرشـادات

rً3. يـنـبغي أن تـولي كل دولـة عضـو االعـتبـار وجـوبا
YـهـنـيـتـHعـنـد صـيـاغـة بـرامج حـمـايــة الـسالمـة والـصـحـة ا
والــــوقــــايــــة من احلــــوادثr إلـى أي مــــدونــــة الــــتــــوجــــيــــهــــات
الــعـمــلـيــة بـشــأن سالمــة وصـحــة الـبــحـارةr تــكـون مــنـظــمـة

العمل الدولية قد قامت بنشرها.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 9 - التعليم - التعليم
في مجال حماية السالمة والصحةفي مجال حماية السالمة والصحة

اHهنيتY والوقاية من احلوادث اHهنيةاHهنيتY والوقاية من احلوادث اHهنية

1. يـنــبـغـي اسـتـعــراض مـنــهج الـتــدريب اHـشــار إلـيه
في الـــفـــقــرة 1 (أ) من اHـــعـــيــار ألف 4 - 3 بــصــورة دوريــة
وحتــــــديــــــثـه فـي ضــــــوء الــــــتــــــطـــــــورات في أنــــــواع الـــــــســــــفن
وأحـــجــامـــهــاr وكـــذلك الــتـــغــيــيـــرات في طــريـــقــة تـــزويــدهــا
بـاألطقمr وجنـسيـتها والـلغات اHـستـخدمة وتـنظـيم العمل

على م� السفن.

2. يـــنـــبـــغـي أن تـــكـــون هـــنــاك دعـــايـــة مـــتـــواصـــلـــة عن
حــــمـــايـــة الــــسالمـــة والــــصـــحـــة اHــــهـــنـــيــــتـــY والـــوقــــايـــة من

احلوادث. و�كن أن تتخذ هذه الدعاية األشكال اآلتية :
rواد الـتعليـمية الـسمعـية البـصرية مثل األفالمHأ) ا
rـــهـــني لـــلـــبـــحــارةHالســـتـــخـــدامـــهــا فـي مـــراكـــز الـــتــدريـب ا

rوعرضها حيثما أمكن على م� السفن
rب) عرض ملصقات على م� السفن

ج) نـشــر مــقـاالت عـن مـخــاطــر الـعــمل الــبــحـري وعن
تدابـير حـمايـة السالمـة والصـحة اHـهنـيتـY والوقـاية من

rفي الصحف الدورية التي يقرؤها البحارة rاحلوادث
د) الـقــيـام بـحــمالت خـاصــة تـسـتــخـدم خاللــهـا وسـائل
مـتـنـوعـة لــلـدعـايـة لـتــعـلـيم الـبـحــارةr ¡ـا في ذلك إطالعـهم

على  ارسات العمل اHأمونة.

3. يـــنــــبـــغي أن تــــراعي الـــدعـــايــــة اHـــشـــار إلــــيـــهـــا في
الـفقرة 2 من هـذا اHبدأ الـتوجيـهي وجود بحـارة على م�

السفينة من جنسيات ولغات وثقافات مختلفة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 10 - تثقيف البحارة - تثقيف البحارة
الشباب في مجال السالمة والصحةالشباب في مجال السالمة والصحة

1. يـنــبــغي أن تــشـيــر لــوائح الـسـالمـة والــصــحـة إلى
جـميع األحـكـام العـامـة اHتـعلـقـة بالـفـحص الطـبي قـبل بدء
الــعـمل وأثـنـاءه وبـالــوقـايـة من احلـوادث وحــمـايـة الـصـحـة
أثـنـاء الـعـملr الــتي �ـكن أن تـنـطـبـق عـلى عـمل الـبـحـارة.
وينـبـغي لـهـذه الـلـوائح أن حتـدد الـتـدابـيـر التـي تقـلل إلى
أقـــصى حــد من اخملــاطــر اHــهــنـــيــة عــلى الــبــحــارة الــشــبــاب

أثناء أداء واجباتهم.
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الالئحة الالئحة 4 -  - 4 - الوصول إلى مرافق الرعاية على البر - الوصول إلى مرافق الرعاية على البر

الـغرض :الـغرض : كـفالـة وصـول البـحـارة العـامـلY عـلى م�
السفـينـة إلى مرافق وخدمـات الرعـاية على الـبر لـضمان

صحتهم ورفاههم.

1. حتـــرص كل دولـــة عــضـــو عـــلى إمــكـــانـــيــة الـــوصــول
بـسـهـولــة إلى مـرافق الــرعـايـة عـلـى الـبـرr حـيــثـمـا وجـدت.
وتشجع الـدولة الـعضـو أيضاً إقـامة مـرافق الرعـايةr على
غــــرار تــــلك الــــواردة في الــــقــــانـــــونr في مــــوانئ مــــعــــيــــنــــة
لـــتــمـــكــY الـــبــحـــارة عـــلى مــ� الـــســفـن اHــوجـــودة في هــذه
اHـــــوانئ مـن الــــوصـــــول إلى مـــــرافـق وخــــدمـــــات الــــرعـــــايــــة

اHالئمة.

2. حتــدد في الـــقــانـــون مــســـؤولــيـــات كل دولـــة عــضــو
فــيـــمـــا يــخـص اHــرافق الـــقـــائــمـــة عــلـى الــبـــرr مــثـل مــرافق
وخــدمـــات الــرعـــايــة واخلـــدمــات الـــثــقـــافــيـــة والــتـــرفــيـــهــيــة

وخدمات اHعلومات.

اHعيار ألف اHعيار ألف 4 -  - 4 - الوصول إلى مرافق - الوصول إلى مرافق
الرعاية على البرالرعاية على البر

1. تــشــتــرط كل دولــة عــضـــوr حــيــثــمــا تــوجــد مــرافق
لـلرعـاية على أراضـيهـاr أن تكـون متـاحة السـتخـدام جميع
البحارةr بغض الـنظر عن اجلنسية أو العرق أو اللون أو
اجلـــــنس أو الــــــديـــــانــــــة أو الـــــرأي الـــــســــــيـــــاسي أو اHــــــنـــــشـــــأ
االجــــتـــــمــــاعـيr وبــــغـض الــــنـــــظــــر عـن الــــدولـــــة الــــتـي تــــرفع
الـســفــيــنــة عَـلَــمَــهَــا والــتي يــســتـخــدم أو يــشــتــغل أو يــعـمل

البحارة عليها.

2. تـشـجع كل دولـة عـضـو إقـامـة مـرافق لـلـرعـايـة في
اHــــوانئ اHالئــــمـــة فـي الـــبــــلـــدr وحتــــدد بـــعــــد الـــتــــشـــاور مع
مـنـظــمـات مالك الـسـفن ومـنـظـمـات الـبـحـارة اHـعـنـيـةr أي

اHوانئ تعتبر مناسبة.

3. تــشــجع كل دولــة عــضـــو إقــامــة مــجــالس لــلــرعــايــة
تقوم باستـعراض مرافق وخدمات الرعـاية بشكل منتظم
لـضـمــان مالءمـتـهـا عـلى ضـوء الـتـغـيـيـرات في احـتـيـاجـات
الـبـحـارة الـناشـئـة عن الـتـطـورات الـتـقـنيـة والـتـشـغـيـلـية

وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 4 - الوصول إلى مرافق - الوصول إلى مرافق
الرعاية على البرالرعاية على البر

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 4 -  - 1 - مسؤوليات - مسؤوليات
الدول األعضاءالدول األعضاء

 1. ينبغي لكل دولة عضو أن :   

بـشأن اآلثـار الـسـلبـيـة لـتعـاطي الـكـحول واخملـدرات وغـير
ذلك من اHـــواد الــتي يــحــتــمل أن تـــكــون ضــارة بــصــحــتــهم
ورفـاهــهمr وكــذلك اخملــاطــر واHــشــاكل اHــتــعـلــقــة بــفــيـروس
نـقص اHــنـاعــة الـبـشــريـة/ اإليـدز وغــيـر ذلك من األنــشـطـة

اHرتبطة باخملاطر الصحية.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 3 -  - 11 - التعاون الدولي - التعاون الدولي

1. ينبغي أن تـسعى الدول األعضاءr وعند االقتضاء
¡ـــســاعـــدة اHــنـــظـــمــات احلـــكــومـــيـــة الــدولـــيــة وغـــيـــرهــا من
اHــنـــظـــمــات الـــدولـــيــةr إلـى الــتـــعـــاون مع بــعـــضـــهــا بـــعـــضــا
لـتــحــقــيق أقــصى تــوحــيـد  ــكن إلجــراءاتــهــا الــرامــيـة إلى
تعـزيـز حمـايـة الـسالمة والـصـحـة اHهـنـيـتY والـوقـاية من

احلوادث.

rً2. يـنـبغي أن تـولي كل دولـة عضـو االعـتبـار وجـوبا
عــنـــدمــا تــضع بـــرامج تــعــزيــز حـــمــايــة الــسـالمــة والــصــحــة
اHهـنـيـتــيـن والــوقاية من حوادث الـعمل ¡وجب اHعيار
ألف r3 - 4 إلى مدونات التوجـيهات العمـلية ذات الصلة
الـصـادرة عن مـنــظـمـة الـعـمـل الـدولـيـة واHـعــايـيـر اHالئـمـة

التي أصدرتها اHنظمات الدولية.

3. يـــنــبـــغي أن تــولـي الــدول األعـــضــاء االعــتـــبــار إلى
ضــرورة الــتـــعــاون الــدولـي في مــواصــلـــة تــشــجــيـع الــعــمل
اHتعلق بحمـاية السالمة والصحة اHهنيتY والوقاية من
احلـوادث اHـهـنـيـة. و�ـكـن أن يـتـخـذ هـذا الـتـعـاون األشـكـال

اآلتية :
أ) اتـــفـــاقـــات ثــــنـــائـــيـــة أو مـــتـــعـــددة األطـــراف بـــهـــدف
تــوحـــيــد مــعـــايــيــر وإجـــراءات حــمــايـــة الــسالمــة والـــصــحــة

rوالوقاية من احلوادث YهنيتHا
ب) تبادل اHعلومـات عن مخاطر معينة يتعرض لها
الـبـحـارة وعن أسـالـيب تـعـزيـز حـمـايـة الـسالمـة والـصـحـة

rوالوقاية من احلوادث YهنيتHا
rسـاعـدة في اختـبار األجـهـزة والتـفتـيش عـليـهاHج) ا

rوفقاً للوائح الوطنية لدولة العَلَم
د) الـتـعـاون في إعــداد ونـشـر األحـكــام أو الـقـواعـد أو
YـهـنيـتHـتـعلـقـة بحـمايـة الـسالمة والـصـحة اHالـكتـيـبات ا

rوالوقاية من احلوادث
هـ) الـــــــــــتــــــــــعـــــــــــاون فـي إنــــــــــتـــــــــــاج أدوات الــــــــــتــــــــــدريـب

rواستعمالها
و) توفير تسـهيالت مشتركـة أو تبادل اHساعدة في
تـــدريب الــبــحـــارة في مــجــال حـــمــايــة الــسـالمــة والــصــحــة
اHـــهـــنـــيـــتــــY والـــوقـــايـــة من احلــــوادث و ـــارســـات الـــعـــمل

اHأمونة.
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ب) مـــنــظـــمــات مالك الـــســفـن ومــنــظـــمــات الـــبــحــارة
اHعنـيةr ¡وجب اتـفاقـيات جمـاعيـة أو أحكام أخـرى متفق

rعليها
ج) اHنظمات الطوعية.

3. يـــــنـــــبــــغـي إقــــامـــــة مـــــرافق الـــــرعـــــايـــــة والـــــتــــرفـــــيه
الـضـروريـة أو تـطـويـرهـا في اHـوانئr ويـنـبغـي أن تشـمل

هذه اHرافق :
rحسب احلاجة rأ) قاعات لالجتماعات والترفيه

ب) مـــــرافق لـأللــــعـــــاب الـــــريــــاضـــــيــــة وغـــــيـــــر ذلك من
اHــــنــــشـــــآت في الــــهـــــواء الــــطــــلـقr ¡ــــا في ذلـك اHــــبــــاريــــات

rالرياضية
rج) مرافق تعليمية

د) مـرافق Hـمـارسـة الـشـعـائـر الـديـنـيـة ولالسـتـشـارة
الشخصيةr عند االقتضاء.

4. يـــــجــــوز تـــــوفــــيـــــر هــــذه اHـــــرافق بـــــإتــــاحـــــة مــــرافق
لالستخدام العام للبحارة وفقاً الحتياجاتهم.   

5. حــيـــثـــمــا حتـــتـــاج أعــداد كـــبــيـــرة من الـــبـــحــارة من
جــنـســيــات مـخــتـلــفـة إلى مــرافق مــثل الـفــنـادق والــنـوادي
واHرافق الرياضية فـي ميناء معrY ينـبغي للسلطات أو
الـهــيـئـات اخملــتـصـة فـي الـبـلــدان األصـلـيــة لـلــبـحـارة أو في
دول العلمr وكذلك الرابطات الدولية اHعنيةr أن تتشاور
وتـتعاون مع السلـطات والهيـئات اخملتصـة في البلد الذي
يـقع فيه اHيناء وفـيما بيـنها بغـية جتميع اHوارد وتالفي

أي ازدواج غير ضروري.

6. ينـبـغي أن تـوفـر فـنـادق أو نـزل للـبـحـارة حـيـثـما
تـوجــد حـاجـة إلـيــهـا. ويـنـبـغـي لـهـا أن تـوفـر مــرافق  ـاثـلـة
لـفنـادق اHـسـتـوى اجلـيدr ويـنـبـغيr حـيـثمـا أمـكنr إقـامـتـها
في أحــيــاء راقــيــة وبــعــيــداً عن أرصــفــة اHــيــنــاء. ويــنــبــغي
اإلشراف على هـذه الفـنادق أو الـنزل إشرافـاً سلـيمـاrً كما
يـــنــبـــغي أن تـــكــون أســـعــارهـــا مــعـــقــولـــة وأن تــتـــخــذr عـــنــد
االقـــتـــضــاء وفـي حــدود اإلمـــكــانr تـــدابـــيــر إلقـــامـــة عــائالت

البحارة.

7. يــنــبــغي أن تــفـتـح هـذه الــفــنــادق والـنــزل أبــوابــهـا
أمــام جــمـــيع الــبــحــارةr بـــصــرف الــنــظــر عـن اجلــنــســيــة أو
الـعـرق أو الــلـون أو اجلـنس أو الـديـن أو الـرأي الـسـيـاسي
أو اHــــنـــشـــأ االجـــتــــمـــاعي وبـــصــــرف الـــنـــظـــر عـن دولـــة عَـــلَم
الـسـفيـنة الـتي يكـون الـبحـارة مسـتـخدمـY أو عامـلY أو
rـوانئHعـلـيـهـا. وقـد يـكون ضـروريـاً في بـعض ا Yمـشـتـغـلـ
دون مخالفة هـذا اHبدأ بأي شكل من األشكالr توفير عدة
أنواع من اHـرافق مسـاوية في اHـستوىr ولـكن مكـيفة مع

عادات واحتياجات مختلف فئات البحارة.

أ) تـتــخــذ تـدابــيـر لــضـمــان تــوفـيــر مـرافق وخــدمـات
الـــرعــايـــة لــلــبـــحــارة في مـــوانئ تـــوقف مــعـــيــنــة وتـــوفــيــر

rالئمة للبحارة أثناء  ارسة مهنتهمHاحلماية ا
rعنـد تـنـفـيذ هـذه الـتـدابـير rب) تأخـذ في اعـتـبـارهـا
االحــــتــــيــــاجـــات اخلــــاصــــة لــــلـــبــــحــــارةr من حــــيث سـالمـــتــــهم
وصـحـتـهم وأنـشـطـتــهم الـتـرفـيـهـيـةr خـاصـة أثـنـاء وجـودهم

في بلدان أجنبية وعند دخولهم مناطق حربية.

2. يـنـبـغي أن تـتــضـمن أحـكـام اإلشـراف عـلى مـرافق
وخدمات الرعاية مـشاركة اHنظمات اHعنية اHمثلة Hالك

السفن وللبحارة.

3. يــنــبــغي أن يــتــخــذ كـل عــضــو تــدابــيــر تــهــدف إلى
تـــســـهـــيل الـــتـــنــقـل احلـــر في مـــا بــY الـــســـفن واHـــنـــظـــمــات
اHــركـــزيــة لــلـــتــمـــوين ومــؤســـســات الـــتــرفــيـه وكل وســائل
الـــــتـــــرفـــــيـه الـــــضـــــروريـــــة مـــــثل األفـالم والـــــكـــــتب واجملالت
واألدوات الـريـاضيـة الـتي يـستـخـدمـهـا البـحـارة عـلى م�

سفنهم ومراكزهم على البر.

4. يــنـبـغي لــلـدول األعـضـاء أن تــتـعـاون فــيـمـا بــيـنـهـا
في تعزيز رعاية البحارة في البحر وفي اHوانئ.

وينبغي أن يشمل مثل هذا التعاون ما يأتي :
أ) مشـاورات بـY الـسـلـطـات اخملـتـصـة بـهـدف تـوفـير
وحتــســـY مــرافق وخـــدمــات رعــايـــة الــبــحـــارة في اHــوانئ

rوعلى م� السفن على حد سواء
ب) اتــفــاقــات بـشــأن جتــمــيع اHــوارد واالشــتـراك في
تـوفير مرافق الـرعاية في اHوانئ الـرئيسيـة بغية تالفي

rأي ازدواج غير ضروري
ج) تـــنـــظـــيم مـــبـــاريــات ريـــاضـــيـــة دولـــيـــة وتـــشــجـــيع

rمشاركة البحارة في األنشطة الرياضية
د) تنـظيم حـلقات دراسـية دوليـة عن موضـوع رعاية

البحارة في البحر وفي اHوانئ.

 اHبدأ التوجيهي باء  اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 4 -  - 2 - مرافق وخدمات - مرافق وخدمات
الرعاية في اHوانئالرعاية في اHوانئ

1. يــــنـــبــــغي لــــكل دولــــة عـــضــــو أن تـــوفــــر أو تــــضـــمن
تـــوفـــيــر مـــا قـــد يـــلـــزم من مـــرافق وخـــدمـــات الـــرعــايـــة في

اHوانئ اHناسبة في البلد.

2. يــنـبــغي تــوفـيــر مـرافـق وخـدمــات الـرعــايـةr وفــقـاً
لـلظروف واHمـارسات الوطنـيةr عن طريق هيـئة أو أكثر

من الهيئات اآلتية :
rأ) السلطات العمومية
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اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 4 -  - 5 - نشر اHعلومات - نشر اHعلومات
وتدابير التسهيلوتدابير التسهيل

1. يـــنـــبــغي نـــشـــر اHــعـــلــومـــات بـــY الــبـــحــارة بـــشــأن
rـفـتـوحـة لـلـجـمـهـور عـمومـاً فـي موانـئ التـوقفHـرافق اHا
خاصة وسائل النقل والرعاية والترفيه والتعليم وأماكن
الــعــبـادةr وكــذلك اHــرافق الـتـي تـوفــر لــلـبــحــارة عـلى وجه

التحديد.

2. يــنـــبــغـي أن تــوفــر وســـائل نـــقل مالئـــمــة بـــأســعــار
مـعـتـدلـة وفي جـمـيـع األوقـات اHـعـقـولـةr لـتـمـكـY الـبـحارة
من االنــتـقـال إلـى اHـنــاطق احلـضــريـة من مــواقع مـنــاسـبـة

في اHيناء.

3. يـــنـــبــغـي لــلـــســـلــطـــات اخملـــتــصـــة أن تـــتــخـــذ جـــمــيع
التدابـير اHنـاسبـة لتعـريف مالك السـفن والبحـارةr عند
دخـــولـــهم اHـــيــنـــاءr بـــأي قـــوانــY وأعـــراف خـــاصــة �ـــكن أن

تؤدي مخالفتها إلى تعريض حريتهم للخطر.

4. ينـبغي للـسلطـات اخملتصـة تزويد مـناطق اHوانئ
والــطــرق اHـؤديــة إلـيــهـا بــإضــاءة كـافــيـة والفــتـات واضــحـة

ودوريات أمن منتظمة حلماية البحارة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 4 -  - 6 - البحارة - البحارة
في ميناء أجنبيفي ميناء أجنبي

rـــوانئ األجـــنــبـــيــةH1. بـــغــيـــة حــمـــايـــة الــبـــحــارة في ا
ينبغي أن تتخذ تدابير لتسهيل :   

أ) اتصالهم بقنـاصلة الدول التي يحملون جنسيتها
rأو الدول التي يقيمون فيها

ب) قــيــام تــعــاون فـعــال بــY الــقــنــاصـلــة والــســلــطـات
احمللية أو الوطنية.

2. يـنــبـغـي الـنــظـر عــلى الــفـور في مــسـألــة الـبــحـارة
احملـبوسY أو احملـتجزين في مـيناء أجـنبيr وذلك ¡وجب
اإلجـراءات الـقــانـونـيــة الـصـحـيــحـةr ويـنــبـغي لـهم الــتـمـتع

باحلماية القنصلية اHناسبة.

3. عــــنـــــد حــــبـس أو احــــتـــــجــــاز بـــــحــــار ألي ســـــبب في
أراضي دولــة عـضــوr يــنـبــغي لــلــسـلــطــة اخملــتـصــة أن تــقـوم
فـــوراrً إذا طـــلب الـــبـــحـــار ذلكr بـــإبالغ دولـــة الـــعَــلَـم ودولــة
جنسـية البـحّار. وعلى السـلطة اخملـتصة أن تقـوم بإخطار
البـحـار على الـفور بـحـقه في تقـدª هذا الـطـلب. وينـبغي
لـدولـة جـنـسـيـة الـبـحّـار أن تـخـطـر عـلى الـفـور أقـرب ذوي
Yالـبـحار. ويـنـبـغي للـسـلطـة اخملـتـصة أن تـسـمح لـلمـوظـف
القنـصليY الـتابعY لـهاتY الدولـتY باالتصـال مباشرة
بـــالــبـــحّــار وبـــزيــارتـه بــانـــتـــظــام بـــعــد ذلـك طــاHـــا اســتـــمــر

احتجازه.

8. يـنــبـغي اتـخــاذ تـدابـيـر تــكـفل اسـتــخـدام أشـخـاص
مــؤهـلــY تــقــنــيــاً طــيــلــة الــوقتr حــسب احلــاجــةr لــتــشـغــيل
مــرافـق وخــدمــات رعـــايــة الــبـــحــارةr إلى جـــانب أي عــمــال

.Yمتطوع
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rــوانئH1. يــنــبــغـي أن تــقــام مــجـــالس لــلــرعـــايــة في ا
على اHستويY اإلقليمي والوطنيr عند االقتضاء.   

وينبغي أن تشمل وظائفها خاصة :

أ) إعــــادة الــــنــــظــــر بــــاســــتــــمــــرار فـي مالءمــــة مــــرافق
الرعاية القـائمة ورصد احلاجة إلى توفير مرافق إضافية

rًأو إلغاء مرافق ال تستخدم استخداماً كامال

ب) تقدª اHساعدة واHشورة للمسؤولY عن توفير
مرافق الرعاية وضمان التنسيق فيما بينهم.

2. يــنـبـغي أن تــضم مـجـالس الــرعـايـة بـY أعــضـائـهـا
rـــنـــظــمـــات الــبـــحــارةHـــنـــظــمـــات مالك الـــســفن وH Yــثـــلــ 
والـسـلـطـات اخملـتـصـةr وحـيـثـمـا يـقـتـضي األمـرr اHـنـظـمات

الطوعية والهيئات االجتماعية.

3. يـــنــــبـــغي أن يــــشـــارك قــــنـــاصل الــــدول الـــبــــحـــريـــة
و ــثـــلــو مـــنـــظــمـــات الــرعـــايــة األجـــنـــبــيـــة احملــلـــيــونr عـــنــد
االقتضاءr في أعمال مجالس الرعاية القائمة في اHوانئ
وعلى اHـستويY اإلقـليمي أو الـوطنيr وفقـاً للتـشريعات

الوطنية.
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1. يـنبـغي أن يـتـاح الـدعم اHـالي Hـرافق الـرعـاية في
اHـوانئr وفـقـاً لـلـظـروف واHـمـارسـات الوطـنـيـةr من خالل

مصدر أو أكثر من اHصادر اآلتية :

rأ) اإلعانات العمومية

ب) ضـــــــرائب أو رســـــــوم خــــــاصــــــة أخـــــــرى جتــــــبـى من
rمصادر النقل البحري

ج) مـسـاهمـات طـوعيـة من مالك الـسفن أو الـبـحارة
rأو من منظماتهم

د) مساهمات طوعية من مصادر أخرى.

3. حــــيـــثــــمــــا تــــفـــرض ضــــرائب أو رســــوم أو مــــكـــوس
خـــاصــة لـــدعم مـــرافق الـــرعــايـــةr يــنـــبـــغي أالّ تـــســتـــخــدم إال

لألغراض التي جتمع من أجلها.
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3. تــتـخـذ كـل دولـة عـضــو خـطـوات وفــقـاً لــوضـعـيــتـهـا
الوطـنيـة لتـوفـير حـمايـة الـضمـان االجتـماعي الـتـكمـيلـية
اHشار إليها في الفقرة 1 من هذا اHعيارr جلميع البحارة
اHــــقــــيــــمــــY عــــادة عـــــلى أراضــــيــــهــــا. و�ــــكن الــــوفــــاء بــــهــــذه
اHسـؤولـيـة عـلى سبـيل اHـثـال عن طـريق اتـفاقـات ثـنـائـية
أو مــــتــــعـــــددة األطــــراف أو عـن طــــريـق نــــظم قـــــائــــمـــــة عــــلى
االشـتـراكـات. وال تكـون احلـمـايـة الـنـاشـئـة أقل مـواتاة من
تـلك الـتي يـتمـتع بـهـا الـعامـلـون عـلى الـبر اHـقـيـمـون على

أراضيها.

4. بـالـرغم من تـوزيع اHـسـؤولـيـات اHـشـار إلـيـها في
rيجـوز للـدول األعضـاء أن حتدد rـعيـارHالـفقرة 3 من هذا ا
عن طريق اتفاقـات ثنائية ومـتعددة األطراف وعن طريق
أحـكـام مـعـتــمـدة في إطـار مـنــظـمـات الـتــكـامل االقـتـصـادي
اإلقــلـــيـــمــيـــةr قـــواعــد أخـــرى بـــشـــأن تــشـــريـــعــات الـــضـــمــان

االجتماعي التي يخضع لها البحارة.

5. تـشــمل مـســؤولــيـات كل دولــة عـضــو فــيـمــا يـخص
الــــبــــحــــارة عــــلـى مـــ� الــــســــفـن الــــتي تــــرفع عَــــلَــــمَــــهَــــا تــــلك
اHــنــصــوص عــلــيـهــا فـي الالئــحــتـY 4 - 1 و4 - 2 واألحــكــام
ذات الـــصـــلـــة من الـــقـــانـــونr وكــــذلك تـــلك اHـــتـــضـــمـــنـــة في

التزاماتها العامة ¡وجب القانون الدولي.

6. تــــولـي كل دولــــة عـــضــــو االعــــتــــبـــار إلـى مــــخـــتــــلف
السبـل التي توفر ¡ـوجبها إعـانات  اثـلة للبـحارةr وفقاً
لـلتشريع واHمـارسات الوطنيـةr في غيبة تغـطية مالئمة
¡وجب الفروع اHشار إليها في الفقرة 1 من هذا اHعيار.

7. يـجـوز أن تـرد احلـمايـة اHـشـار إليـهـا في الـفـقرة 1
مـن الالئــحـة r5 - 4 عـنــد االقــتـضــاءr في الــتـشــريعr أو في
الـنـظـم اخلـاصـة أو في االتـفـاقـيــات اجلـمـاعـيـة أو في مـزيج

منها.

8. تـتعاون الـدول األعضـاءr إلى اHدى الذي يـتماشى
مع تـشـريـعـهـا و ـارسـاتـهـا الـوطـنيـةr عـن طـريق اتـفـاقات
ثـنائـيـة أو مـتـعددة األطـراف أو غـيـر ذلك من األحـكامr من
أجل ضمـان احلفـاظ على حـقوق الـضمان االجـتمـاعي التي
تــقـدمــهـا نــظم قـائــمـة عــلى االشــتـراك أو غــيـر قــائـمــة عـلى
االشــتــراك والــتي اكــتــســبــهــا جـمــيـع الــبــحــارةr أو اجلـاري

اكتسابهاr بغض النظر عن مكان اإلقامة.

9. تــــضع كـل دولـــة عــــضـــو إجــــراءات عـــادلــــة وفـــعــــالـــة
لتسوية اHنازعات.   

10. حتـدد كـل دولــة عـضــوr وقت تــصــديــقــهــاr الــفـروع

الــتي تـــوفــر احلــمـــايــة ¡ــوجـــبــهــا وفـــقــاً لــلـــفــقــرة 2 من هــذا
اHـعــيـار. وتـخــطـر الـدولــة الـعـضــو فـيـمــا بـعـد اHــديـر الـعـام

4. يـنـبغـي لـكل دولـة عـضـو أن تـتـخـذr كلـمـا كـان ذلك
ضـرورياrً تدابيـر لضمـان سالمة البـحارة من االعتداءات
أو األعمال غير اHشروعة األخرى عندما تكون السفن في
مـــيــاهـــهــا اإلقــلـــيــمـــيــة وخـــاصــة إذا كـــانت عـــلى مــقـــربــة من

اHوانئ.

5. يــنــبــغـي أن يــبــذل اHــســؤولــون فـي اHــيــنــاء وعــلى
مـ� الــســفـيــنــة كل جــهـد  ــكن لــتــسـهــيل مــنح إجــازة عـلى
الـبـر لـلـبحـارة بـأسـرع مـا �ـكن بـعد وصـول الـسـفـيـنة إلى

اHيناء.
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الـغرض :الـغرض : ضمـان اعتـماد تدابـير تـهدف إلى اسـتفادة
البحارة من حماية الضمان االجتماعي.

1. حتــــرص كل دولــــة عــــضــــو عــــلـى اســــتــــفــــادة جــــمــــيع
الــبـحـارة ومن يــعـيـلـونــهمr إلى اHـدى اHـنــصـوص عـلـيه في
تشريعاتها الوطنيةr من حماية الضمان االجتماعي وفقاً
لـلــقـانـونr دون اHـســاس مع ذلك بـأي شـروط أكــثـر مـواتـاة

تنص عليها الفقرة 8 من اHادة 19 من الدستور.

2. تــتـــعــهـــد كل دولــة عـــضــو بـــاتــخـــاذ خــطـــواتr وفــقــاً
لــظـروفـهـا الــوطـنـيــةr بـصـفــة فـرديـة أو في إطــار الـتـعـاون
الـــدوليr تــرمي إلـى حتــقــيـق تــغــطـــيــة الــبـــحــارة بــحـــمــايــة

الضمان االجتماعي الشاملة تدريجياً.

3. حتــرص كل دولـــة عــضـــو عــلـى اســتـــفــادة الـــبــحــارة
واألشـخـاص الـذين حتت كـفـالـتـهـاr واخلـاضـعـY لـتـشـريـعـها
في مـــجــال الـــضــمــان االجـــتــمـــاعي وإلى اHــدى اHـــنــصــوص
عــلــيه فـي تــشــريــعــاتــهــا الــوطــنـــيــة من حــمــايــة بــالــضــمــان
االجتماعي ال تقل مواتاة عن تلك التي يتمتع بها العمال

على البر.

اHعيار ألف اHعيار ألف 4 -  - 5 - الضمان االجتماعي - الضمان االجتماعي

1. الــفــروع الــتي يــتـعــY أخــذهــا في االعــتـبــار بــغــيـة
حتقيق الـتغطيـة التدريجـية بحمـاية الضمـان االجتماعي
rهـي : الـرعــايـة الــطـبــيـة r5 - 4 الــشـامــلــة ¡ـوجب الالئــحـة
إعــانـة اHــرضr إعـانـة الــبـطــالـةr إعـانــة الـشــيـخـوخــةr إعـانـة
إصـابـات الـعـمـلr اإلعـانـة الـعــائـلـيـةr إعـانــة األمـومـةr إعـانـة
الـعـجــز وإعـانـة الـورثـةr بـحـيث تـكـمل احلـمـايـة اHـنـصـوص
علـيهـا في الالئحة 4 - 1 بشـأن الرعـاية الـطبـية والالئـحة
4 - 2 بـــشـــأن مـــســـؤولـــيـــة مالك الـــســـفنr و¡ـــوجـب أبــواب

أخرى من هذه االتفاقية.

2. عـنــد الــتــصــديق عــلى االتــفــاقـيــةr تــشــمل احلــمــايـة
الـتي يـتـعـY أن توفـرهـا كل دولـة عـضـو ¡ـوجب الـفـقرة 1
مـن الالئــحـة 4 - 5 ثالثــة عــلى األقل مـن الــفــروع الــتــســعـة

الواردة في الفقرة 1 من هذا اHعيار.
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6. يـــنــــبــــغي أن يــــحــــدد عـــقــــد االســــتــــخـــدام الــــبــــحـــري
األساليب التي سيـوفر مالك السفن عن طريقها مختلف
فـروع حــمــايــة الــضــمـان االجــتــمــاعي لــلــبــحـارة وكــذلك أي
مـــعـــلـــومـــات أخـــرى مـــفـــيـــدة ســـتـــكـــون حتت تـــصـــرف مالك
الـــســـفنr كـــاالقـــتـــطــاعـــات اإلجـــبــاريـــة مـن أجــور الـــبـــحــارة
واشــــتــــراكــــات مالك الــــســــفن الــــتي �ــــكـن أن تـــدفـع وفــــقـــاً
ألحكام الـهيـئات اHـعتمـدة واحملددة في إطـار نظم الـضمان

االجتماعي الوطنية اHطبقة.

7.  يــنـــبـــغي أن تــتـــأكـــد الــدولـــة الـــعــضـــو الــتـي تــرفع
السفينة علمـهاr في  ارستها لواليتها القضائية الفعلية
عـــــلـى اHـــــســـــائل االجـــــتـــــمــــــاعـــــيـــــةr من وفـــــاء مـالك الـــــســـــفن
¡ـسـؤولـيـاتـهم اHـتعـلـقـة بـحـمـاية الـضـمـان االجـتـمـاعيr ¡ا
في ذلـك دفع االشــــتــــراكــــات اHــــطــــلــــوبـــة لــــنــــظـم الــــضــــمـــان

االجتماعي.

الباب اخلامسالباب اخلامس

التقيد باألحكام وتنفيذهاالتقيد باألحكام وتنفيذها

1. حتدد الـلوائح الـواردة حتت هـذا البـاب مـسؤولـية
كل دولــة عــضـــو فــيــمـــا يــخص االحــتـــرام الــكــامل وتـــنــفــيــذ
اHـبــاد� واحلـقـوق الـواردة فـي مـواد هـذه االتـفــاقـيـةr فـضال
عن االلــتــزامـات اخلــاصــة اHــنـصــوص عــلـيــهــا حتت األبـواب

األول والثاني والثالث والرابع منها.

2. ال تنطبق الفقرتان 3 و4 من اHادة السادسة التي
تــســـمح بــتـــنــفــيـــذ أحــكـــام اجلــزء أ من الـــقــانـــون عن طــريق
أحــــكـــام مــــعـــادلــــةr عـــلى اجلــــزء ألف من الــــقـــانــــون في هـــذا

الباب.

3. وفقـاً للـفقرة 2 من اHـادة السـادسةr تـنفـذ كل دولة
Yسـؤوليـات الواقـعـة على عـاتقـها ¡ـوجب القـوانHعضـو ا
وبـالـطـريـقـة الـواردة في اHــعـايـيـر اHـقـابـلـة من اجلـزء ألف
مـن الـــقــــانــــونr مع إيـالء االعــــتـــبــــار الــــواجب إلـى اHــــبـــاد�

التوجيهية اHقابلة لها في اجلزء باء من القانون.

4. توضـع أحكـام هـذا البـاب مـوضع الـتنـفـيـذ على أن
تأخذ في االعتبار أن البحارة ومالك السفنr شأنهم شأن
أي شـخص آخـرr مـتــسـاوون أمـام الـقـانــون ويـحق لـهم في
حـمايـة قـانونـيـة متـسـاويةr وتـتاح لـهم دون تـمـييـز فرص
الــــــلـــــجــــــوء إلـى اجملــــــالس أو احملــــــاكـم أو أي آلــــــيــــــات أخـــــرى
لـــتــــســــويــــة الـــنــــزاعــــات. وال حتــــدد أحـــكــــام هــــذا الــــبـــاب أي

اختصاص نوعي أو إقليمي.

الالئحة الالئحة 5 -  - 1 - مسؤوليات دولة الع - مسؤوليات دولة العََََلَم

الـــــــغــــــرض : الـــــــغــــــرض : ضـــــــمـــــــان أن تــــــــنـــــــفـــــــذ كل دولـــــــة عـــــــضـــــــو
مـسؤولـياتـها ¡ـوجب هـذه االتفـاقيـة فيـما يـتعـلق بالـسفن

التي ترفع عَلَمَها.

Hــكـــتب الـــعــمـل الــدولـي حــيـــنــمـــا تــوفـــر حـــمــايـــة الــضـــمــان
االجـتـمـاعي بـشـأن فـرع أو أكــثـر من الـفـروع اHـذكـورة في
الـفقرة 1 من هـذا اHعيـار. و�سك اHديـر العام سـجالً بهذه

اHعلومات ويتيحه جلميع األطراف اHهتمة.

11. تــتــضــمن الــتـقــاريــر اHــقــدمــة إلى مــكـتـب الـعــمل

الــدولي عـــمالً بــاHــادة 22 من الــدســتـــور أيــضــاً مـــعــلــومــات
تـتـعـلـق باخلــطـوات اHتـخـذة وفـــقاً لـلـفـقرة 2 من الالئـحة

H 5 - 4د نطاق احلماية لتشمل فروعا أخرى. 

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 4 -  - 5 الضمان االجتماعي الضمان االجتماعي

1. يـنبـغي أن تـشـمل احلـمايـة الـتي يـتـعY تـوفـيـرها
وقت التصـديق وفقاً للفقرة 2 من اHعيار ألف 4 - 5 على
األقـلr عــــــلـى الــــــعـالج الــــــطــــــبـي والــــــتـــــــعــــــويـض عن اHــــــرض

واألداءات في حالة حوادث العمل أو األمراض اHهنية.

   2. يـجـوز في الـظـروف اHـشـار إلـيـهـا في الـفـقـرة 6
من اHـعـيار ألف r5 - 4 تـوفـيـر خـدمـات  ـاثـلـة عن طـريق
التأمY أو االتفـاقات الثنائية أو متعددة األطراف أو عن
طــريق غـيـرهــا من الـوسـائل اHــنـاسـبـةr مع مــراعـاة أحـكـام
االتـفـاقــيـات اجلـمـاعـيـة ذات الـصـلـة. وحــيـثـمـا تـعـتـمـد مـثل
هـذه التـدابيـرr ينـبغي إبالغ الـبحـارة الذين تـغطيـهم هذه
الـتدابير بالـوسائل التي توفـر بها مختـلف فروع حماية

الضمان االجتماعي.

3. حـيثـما يـخـضع البـحارة ألكـثـر من تشـريع وطني
يـــغــطي الـــضـــمــان االجـــتـــمــاعـيr تــتـــعـــاون الــدول األعـــضــاء
اHـــعــنـــيـــة بــهـــدف حتـــديــد الـــتـــشــريع الـــذي ســـيــطـــبق وذلك
بـاتــفـاق مـتــبـادلr مـع مـراعـاة عــوامل مــثل نـوع ومــسـتـوى
احلـمــايـة اHـتــاحـة ¡ــوجب تـشــريـعــاتـهــا وأيـهــا أكـثــر مـؤتـاة

للبحّار اHعنيr وكذلك تفضيل البحار اHعني.

4. يـنـبـغي تـصمـيم اإلجـراءات الـتي يـتعـY اتـخـاذها
¡ــوجب الـــفــقــرة 9 من اHــعــيــار ألف 4 - 5 بــحــيـث تــغــطي
rYعنيHنازعات ذات الصلة ¡طالبات البحارة اHجميع ا

بغض النظر عن طريقة توفير التغطية.

5.  يــنــبــغـي لــكل دولــة عــضـــو يــعــمل عـــلى مــ� ســفن
تـــرفـع عَـــلَـــمَـــهَـــا بـــحـــارة من رعـــايـــاهـــا أو بـــحـــارة من غـــيـــر
رعـاياها أو بحـارة من احلالتrY أن تـوفر حمايـة الضمان
االجـــتــمـــاعي اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي االتــفـــاقــيـــةr حـــيــثـــمــا
تـــنـــطــبقr ويـــنـــبــغي أن تـــســـتــعـــرض دوريــاً فـــروع حــمـــايــة
الــضـــمــان االجــتــمــاعـي الــواردة في الــفــقــرة 1 من اHــعــيــار
ألف r5 - 4 بـــــهــــدف حتــــديــــد أي فـــــروع إضــــافــــيـــــة مالئــــمــــة

.YعنيHللبحارة ا
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اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 1 -  - 1 - مباد� عامة - مباد� عامة

1. تـضع الـسـلـطة اخملـتـصـة أحـكـام مـناسـبـة لـتـشـجيع
الـتعاون الـفعـال بY اHـؤسسـات العامـة وسائـر اHنـظمات
r2 - 1 - 5 5 - 1 - 1 و Yـــــشــــــار إلـــــيــــــهــــــا في الـالئـــــحــــــتـــــHا
واHــعـــنــيـــة بـــظــروف عـــمل ومـــعــيـــشــة الـــبـــحــارة عـــلى مــ�

السفن.

Yوبـفــعـالــيـة أكــثـر لــلـتــعـاون بـ Y2. ضـمــانـاً لــتـحـســ
rومُالك الـسـفن والـبـحـارة ومـنـظـمـات كل مـنهم YفـتـشـHا
ومن أجل احملـافظة عـلى ظروف عمل ومـعيشـة البحارة أو
حتسـيـنهـاr تـتشـاور الـسلـطة اخملـتـصة عـلى فـتـرات فاصـلة
منتـظمـة مع  ثلي هـذه اHنـظمات بـشأن أفـضل الوسائل
لـبلـوغ هذه الـغايـات. وحتدد الـسلـطة اخملتـصة طـرائق هذه
اHـــشـــاورات بــعـــد الـــتـــشــاور مـع مــنـــظـــمـــات مالك الـــســفن

ومنظمات البحارة.

الالئحة الالئحة 5 -  - 1 -  - 2 - اعتماد اHنظمات اHعترف بها - اعتماد اHنظمات اHعترف بها

1. يــــجب أن تــــكـــون اHــــؤســــســـات الــــعــــامـــة أو ســــائـــر
اHـنــظـمـــات اHـــشــار إلــيـهــا فــي الـــفقرة 3 من الالئـحة
5 - 1 - 1 ("اHـــنــظـــمــات اHـــعــتــرف بـــهــا") قـــد حــصـــلت عــلى
إقـــرار من الـــســـلــطـــة اخملـــتــصـــة بـــأنــهـــا تـــســتـــوفي األحـــكــام
الواردة في الـقانـون بشأن الـكفاءة واالسـتقاللـية. وتدخل
وظـائف الـتـفـتـيش أو إصـدار الـشـهـادات الـتي قـد يـرخص
أن تـضـمـنهـا اHـنـظـمات اHـعـتـرف بـهاr في نـطـاق األنـشـطة
اHـذكـورة صـراحـة في الـقــانـون بـوصـفـهـا أنـشـطـة سـتـنـجـز

من طرف السلطة اخملتصة أو منظمة معترف بها.

2. تـشــمل الـتــقـاريــر اHـشــار إلـيـهــا في الــفـقـرة 5 من
الالئـحة 5 - 1 - 1 مـعـلـومات تـتـعـلق بأي مـنـظـمة مـعـترف
بـهــاr وبـنــطـاق الــســلـطــات الـتي مــنـحــتـهــا الـدولــة الـعــضـو
والــتـــرتــيــبـــات األحــكــام الـــتي اتــخــذتـــهــا لــضـــمــان تــنـــفــيــذ

األنشطة اHرخص بها تنفيذاً كامالً وفعاالً.

اHعيار ألف اHعيار ألف 5 -  - 1 -  - 2 - اعتماد اHنظمات اHعترف بها - اعتماد اHنظمات اHعترف بها

1. ألغــراض االعــتــمــاد اHــشـار إلــيـه في الــفــقـرة 1 من
الالئـــحــة r2 - 1 - 5 يـــجب أن تـــدرس الـــســـلـــطـــة اخملـــتـــصــة
كفـاءة واستـقالليـة اHنـظمـة اHعـنيـة وحتدد أن اHـنظـمة قد
بـــيـــنـتr إلى احلـــد الالزم لـــتــــنـــفـــيـــذ األنـــشـــطـــة اHـــشـــمـــولـــة

باالعتماد اHمنوح لهاr أن لديها :

أ) اخلـــبـــرة الالزمـــة في اجلـــوانب ذات الـــصـــلـــة بـــهــذه
االتـفــاقـيـة ومـعـرفـة مالئـمـة بـتــشـغـيل الـسـفنr ¡ـا في ذلك
االشـتراطات الدنـيا الواجب توافـرها في البحـارة للعمل

الالئحة الالئحة 5 -  - 1 -  - 1 - مباد� عامة - مباد� عامة

1. تـكـون كل دولـة عـضـو مـسـؤولـة عن ضـمـان تـنـفـيذ
التزامـاتهـا ¡وجب هـذه االتفاقـية عـلى السـفن التي ترفع

عَلَمَها.

2. تــضع كـل دولــة عــضـــو نــظــــامــا فـــعـــاال لـــلــتــفـــتــيش
Yوإصدار شـهادات بشـروط العمـل البحـري وفقاً لالئـحت
5 - 1 - 3 و r4 - 1 - 5 يـــكــــفل أن ظـــروف عـــمل ومـــعـــيـــشـــة
rالـبــحـارة عــلى مـ� الــسـفن الــتي تـرفع عَــلَـمَــهَـا تـســتـوفي

وتواصل استيفاءr اHعايير الواردة في هذه االتفاقية.

3. يــجــوز لــلــدولــة الــعــضــوr عــنــد االقــتــضــاءr لــغـرض
وضع نــظــام فــعــال لــلـتــفــتــيش وإصــدار شــهــادات بــشـروط
الـعـمل الـبحـريr أن تـرخص Hـؤسـسـات عامـة أو Hـنـظـمات
أخـــرى (¡ـــا في ذلك مـــؤســـســات ومـــنـــظـــمــات دولـــة عـــضــو
أخـرىr إذا وافــقت األخـيـرة) تـعـتـرف بـهـا كـهـيـئـة مـخـتـصـة
ومـــســـتــقـــلـــة لالضــطـالع بــعـــمـــلــيـــات الـــتــفـــتـــيش أو إصــدار
rوفـي جـميـع األحوال . الـشـهـادات أو الـقـيـام بـاألمـرين مـعاً
تـــظل الـــدولـــة الـــعـــضـــو مـــســـؤولـــة مـــســـؤولـــيـــة كـــامـــلـــة عن
الـتـفتـيش وإصـدار شـهـادات بـشأن ظـروف عـمل ومـعـيـشة

البحارة اHعنيY على م� السفن التي ترفع عَلَمَها.

4. تعـتبـر شهـادة العـمل الـبحـريr اHسـتكـملـة بإعالن
الـتـقيـد بشـروط الـعمل الـبـحريr بـينـة ظـاهرةr مـا لم يرد
دلـيل مــخـالف عــلى أن الــسـفــيـنــة قـد ° الــتـفــتـيش عــلـيــهـا
حسب األصول من جانب الـدولة العضو التي ترفع علمها
وأن أحــكــام هـذه االتــفــاقـيــة بــشـأن ظــروف عــمل ومــعـيــشـة
البحارة قد استوفيت إلى اHدى اHعتمد على هذا النحو.

5. تدرج اHعلومات اHتعلقة بالنظام اHشار إليه في
الــــــفــــــقــــــرة 2 مـن هــــــذه الـالئــــــحــــــةr ¡ــــــا فـي ذلك األســــــلــــــوب
اHستـخدم في تقـييم فعـاليتهr في الـتقاريـر التي تقـدمها
الـدولـة الـعـضـو إلى مـكـتب الـعـمل الـدولي عـمالً بـاHادة 22

من الدستور.

اHعيار ألف اHعيار ألف 5 -  - 1 -  - 1 - مباد� عامة - مباد� عامة

1. تـضع كل دولة عضـو أهدافاً ومـعاييـر واضحة من
rأجل إدارة نـظمـها اخلـاصة بـالـتفـتيش وإصـدار الشـهادات
باإلضـافة إلى إجـراءات عامـة مالئمـة من أجل تقـييم مدى

حتقيق هذه األهداف واحترام هذه اHعايير.

2. تـشــتـرط كل دولــة عـضــو بـأن حتــمل الـســفن الـتي
ترفع عَلَمَهَا نسخة من هذه االتفاقية على متنها. 



53 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
31 يناير  سنة  يناير  سنة 2016 م

ب) مــزودة ¡ـا يـكـفي من مــهـنـيـY مـؤهــلـY لـتـوفـيـر
اخلــدمـات اHــطــلـوبــةr ومــوزعـY بــطـريــقــة تـضــمن تــغـطــيـة

rجغرافية كافية
ج) لديهـا ما يـثبت قـدرتهـا على تـوفيـر خدمات ذات

rنوعية مرضية في حينها
د) مستقلة وقادرة على حتمل مسؤولية نشاطها.

3. يـنـبغي أن تـبرم الـسلـطـة اخملتـصة اتـفـاقاً مـكتـوباً
مع أي منظمة تعترف بها ألغراض االعتماد.   

وينبغي أن يشمل االتفاق العناصر اآلتية :
rأ) نطاق التطبيق

rب) الغرض
rج) الشروط العامة

rد) تنفيذ الوظائف ¡وجب االعتماد
rهـ) األساس القانوني للوظائف ¡وجب االعتماد

rالتقارير إلى السلطة اخملتصة ªو) تقد
ز) إشـــعـــار بـــاالعـــتـــمـــاد مـن الـــســـلـــطـــة اخملـــتـــصـــة إلى

rعترف بهاHنظمة اHا
ح) مـراقـبة الـسـلـطة اخملـتـصـة لألنـشطـة اHـسـندة إلى

اHنظمة اHعترف بها.
4. يــنـبــغي أن تـطــلب كل دولــة عـضــو من اHــنـظــمـات
YـوظـفHا YسـتـخـدمHإعـداد نـظام لـتـأهـيل ا rعـتـرف بهـاHا
كـمـفـتـشــY بـطـريـقـة تـضــمن الـتـحـديث اHـنــتـظم Hـعـارفـهم

وكفاءاتهم.
5. يــنـبــغي أن تـطــلب كل دولــة عـضــو من اHــنـظــمـات
اHـعـترف بـهـا أن حتتـفظ بـسجالت لـلـخدمـات الـتي تؤديـها
بطريقـة تمكنـها من تبـيان بأنهـا تصرفت وفـقاً للمـعايير

اHطبقة على اجلوانب التي تشملها هذه اخلدمات.
r6. يـنــبـغـي لـكل دولــة عـضــو أن تـأخـذ فـي اعـتــبـارهـا
عـنــد وضـع إجــراءات اHـراقـبــة اHــشـار إلـيـها في الـفـقرة
3 (ب) من اHـــعـــيــار ألف r2 - 1 - 5 اHــبـــاد� الــتـــوجـــيــهـــيــة
rـــنــظـــمــات الـــتي تـــعــمل بـــالـــنــيـــابــة عن اإلدارةHالعـــتـــمــاد ا

اHعتمدة في إطار اHنظمة البحرية الدولية.
الالئحة الالئحة 5 -  - 1 -  - 3 - شهادة العمل البحري وإعالن - شهادة العمل البحري وإعالن

التقيد بشروط العمل البحريالتقيد بشروط العمل البحري
1. تنطبق هذه الالئحة على السفن اآلتية :  

أ) الـسفن التي تبـلغ حمولتـها اإلجمالـية أو تتجاوز
rوتعمل في رحالت دولية r500 طن

عـلى الـسـفيـنـةr وشـروط االسـتخـدام واإلقـامـة وتـسـهيالت
الـترفـيه والـغذاء وتـقدª الـوجبـات والـوقايـة من احلوادث
واحلـمـايـة الـصـحـيـة والـرعـاية الـطـبـيـة والـرفـاهـة وحـمـاية

rالضمان االجتماعي

ب) الـقدرة عـلى احملافـظة عـلى خبـرة العـاملـY لديـها
rوحتيينها

ج) الــــدرايـــــة الــــكـــــافــــيـــــة بــــأحـــــكــــام هـــــذه االتــــفـــــاقــــيــــة
وبـالـتـشــريـعـات الـوطـنـيــة الـسـاريـة وبـالــصـكـوك الـدولـيـة

rذات الصلة

د) احلــجم والــهـيــكل واخلــبـرة والــقـدرة اHـالئـمــة الـتي
تتناسب مع نوع االعتماد ودرجته.

2. تـــخــــول أي اعـــتــــمـــادات  ـــنــــوحـــة فــــيـــمــــا يـــتــــعـــلق
بـعمليات الـتفتيشr كحـد أدنىr اHنظمة اHـعترف بها بأن
تـطــلب تـصـحـيـح أوجه الـقـصـور الــتي حتـددهـا في ظـروف
عـمل ومعيـشة الـبحارة وتـضطـلع بعـمليـات التـفتيش في

هذا الصدد بناء على طلب دولة اHيناء.

3. تضع كل دولة عضو ما يأتي :   

أ) نـظــام خـاص لــضــمـان مالءمــة اHـهــام الــتي تـؤديــهـا
اHــنــظـمــات اHــعــتــرف بــهــاr ¡ــا يــشــمل مــعــلــومــات األحــكـام
اHـطــبـقـة في الـتــشـريع الـوطــني والـصـكــوك الـدولـيـة ذات

rالصلة

ب) إجراءات االتصال ¡ـثل هذه اHنظـمات ومراقبة
أنشطتها.

4. تزود كل دولة عضـو مكتب العمل الدولي بقائمة
ســاريـة بــاHــنـظــمــات اHـعــتــرف بـهــا واHُــجــاز لـهــا أن تــعـمل
بــالـنــيـابــة عـنـهــاr وحتـتــفظ بـهــذه الـقــائـمــة مـحــدثـة. وحتـدد
الـقـائـمـة الـوظـائف اHـرخـص لـلـمـنـظـمـات اHـعـتـرف بـها أن

تتحملها. ويضع اHكتب القائمة في متناول اجلميع.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 1 -  - 2 اعتماد اعتماد
اHنظمات اHعترف بهااHنظمات اHعترف بها

1. ينـبـغي أن تثـبت اHـنظـمـة السـاعـية إلى احلـصول
على اعترافr قدرتها وكفاءتها التقنية واإلدارية لضمان

توفير خدمات ذات نوعية مرضية في حينها.

2. ينبـغي أن تتأكـد السـلطة اخملـتصـةr لغرض تـقييم
الـــوســائـل اHــتـــوفــرة لـــدى مــنـــظــمـــة مـــاr مــا إذا كـــانت هــذه

األخيرة :   

Yمن تــقــنــيـ Yمالئــمــ Yأ) تـتــوفــر عــلى مــســتــخـدمــ
rومستخدمي دعم Yوإداري
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الــبـحـري ألي ســفـيــنـةr لـفــتـرة ال تـتــجـاوز خــمس سـنـوات.
ويـرد في اHلحق ألف 5 - أوالً قائمـة باHسائل التي يجب
الـتـفـتـيش عـلـيــهـا والـتي يـجب أن تـسـتـوفي الـتـشـريـعـات
الـــوطـــنـــيــــة أو غـــيـــرهــــا من أحـــكـــام تــــنـــفـــيــــذ Hـــبـــادىء هـــذه
االتـفـاقـيـة فـيـمـا يـتـعـلق بـظـروف عـمل ومـعـيـشـة الـبـحـارة

على السفنr قبل إصدار شهادة العمل البحري.

2. تــــخـــضـع مـــدة ســــريـــان شــــهـــادة الــــعــــمل الـــبــــحـــري
لـتـفـتـيش مرحـلي جتـريه الـسـلـطـة اخملتـصـة أو أي مـنـظـمة
معترف بها ومـعتمدة حسب األصول لهـذا الغرضr للتأكد
من الــتــقــيــد اHــتــواصل بــاألحــكــام الــوطـنــيــة لــتــنــفــيــذ هـذه
االتـفـاقـيـة. وإذا أجـري تفـتـيش مـرحـلي واحـد فـقط وكانت
مــدة ســريـان الــشــهـادة خــمس ســنـواتr يــجــري الـتــفــتـيش
خالل الـفـتـرة مـا بـY الـسـنـة الـثـانـية والـثـالـثـة من تـاريخ
إصــدار الــشــهــادة. ويــعــنـي تــاريخ إصــدار الــشــهــادة الــيــوم
والـــشــــهـــر الـــلـــذيـن يـــقـــابـالن في كل ســــنـــة تـــاريـخ انـــتـــهـــاء
صالحية شهادة الـعمل البحري. ويكون التفتيش اHرحلي
في نطـاقه وعـمـقه معـادالً لـتفـتـيش يجـري من أجل جتـديد
الــشــهـادة. ويــصــادق عـلى الــشــهـادة عــقب تــفـتــيش مــرحـلي

مرضٍ.

3. رغم أحـــكـــام الـــفـــقـــرة 1 من هـــذا اHـــعـــيـــارr عـــنـــدمــا
يـسـتــكـمل الـتــفـتـيش من أجل الــتـجـديـد خـالل ثالثـة أشـهـر
تــســبق انــقــضـاء شــهــادة الــعـمـل الـبــحــري الــقـائــمــةr تــكـون
شـهـادة الـعـمل الـبـحـري اجلـديـدة سـاريـة من تـاريخ انـتـهـاء
الـــتــفــتـــيش من أجل الـــتــجــديـــد لــفـــتــرة ال تــتـــجــاوز خــمس

سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة القائمة.

4. حـيثما يـستكمل التـفتيش من أجل الـتجديد قبل
ثالثــة أشــهــر من تــاريخ انــقــضــاء شــهــادة الــعــمل الــبــحـري
الــقــائـمــةr تــكــون شـهــادة الــعـمـل الـبــحــري اجلـديــدة ســاريـة
لـــفــــتـــرة ال تـــتــــجـــاوز خـــمـس ســـنــــواتr ابـــتـــداءً مـن تـــاريخ

استكمال التفتيش من أجل التجديد.

5. يـجوز إصـدار شـهـادة الـعمل الـبـحـري عـلى أساس
مؤقت :  

rأ) لسفينة جديدة فور تسليمها
rب) حينما تغير سفينة ما عَلَمَها

ج) حـــيــــنـــمـــا يــــأخـــذ مــــالك ســـفــــيـــنـــة مــــا عـــلى عــــاتـــقه
مـسـؤولـية تـشـغـيل سـفـينـة تـعـتـبـر جـديدة بـالـنـسـبـة Hالك

السفينة اHذكور.

6. يـجـوز لـلـسـلـطـة اخملـتـصـة أو Hـنـظـمـة مـعـتـرف بـهـا
ومـــعــتـــمــدة حـــسب األصــول لـــهــذا الـــغــرضr إصـــدار شــهــادة

مؤقتة للعمل البحري لفترة ال تتجاوز ستة أشهر.

ب) الـــســـفن الــــتي تـــبـــلغ حــــمـــولـــتـــهـــا اإلجـــمـــالـــيـــة أو
تـتـجاوز 500 طنr وتـرفع عـلم دولـة عـضـو وتـعـمل انـطالقاً

من ميناء أو بY مينائي بلد آخر.

في مفهوم هذه الالئـحةr يعني تعبـير "رحلة دولية"
أي رحلة من بلد إلى ميناء خارج هذا البلد.

2. تـنطـبق هـذه الالئحـة أيضـاً علـى أي سفـينـة ترفع
عــلم دولـة عـضـو وال تـكـون مـشــمـولـة بـأحـكـام الـفـقـرة 1 من
هـــذه الالئــحـــةr بــنـــاء عــلى طـــلب من مـــالك الــســـفــيـــنــة إلى

الدولة العضو اHعنية.

3. ينـبغي أن تـطلب كل دولـة عضـو من السـفن التي
تــرفع عَـلَـمَــهَـا أن حتـمل وحتـفـظ شـهـادة عـمل بــحـري تـثـبت
أنه ° التـفتيش عـلى ظروف عـمل ومعيـشة البـحارة على
م� السـفيـنةr ¡ا في ذلك تـدابيـر التقـيد اHـتواصل التي
يتـعY إدراجهـا في إعالن التقـيد بشـروط العمل الـبحري
اHـــــشـــــار إلــــيـه في الـــــفـــــقــــرة 4 مـن هـــــذه الالئـــــحـــــةr وأنـــــهــــا
تــســتـــوفي أحــكـــام الــتــشـــريع الــوطــنـي وســائــر الـــتــدابــيــر

الرامية إلى تنفيذ هذه االتفاقية.

4. ينـبغي أن تـطلب كل دولـة عضـو من السـفن التي
تـرفع علـمـها أن حتـمل وحتفظ إعالن تـقـيد بـشروط الـعمل
الــبــحــري مـــحــيّن يــبــY األحــكــام الــوطـــنــيــة لــتــنــفــيــذ هــذه
rاالتــفـاقــيـة فــيـمــا يـخص ظــروف عـمل ومــعـيــشـة الــبـحـارة
ويـصف التـدابـير الـتي اعـتمـدهـا مالك الـسـفيـنـة لضـمان

التقيد باألحكام على م� السفينة أو السفن اHعنية.

5. تــطـــابق شــهــادة الــعـــمل الــبــحــري وإعـالن الــتــقــيــد
بشروط العمل البحري النموذج الذي يقرره القانون.   

6. حـيثما تتـأكد السلـطة اخملتصة في الـدولة العضو
أو اHــنــظـمــة اHــعــتـرف بــهــا اHـعــتــمـدة حــسب األصــول لــهـذا
الغرضr عن طريق التـفتيش أن السفـينة التي ترفع علم
الدولة الـعضـو استوفت أو تـواصل استـيفاء مـعايـير هذه
االتفـاقيـةr تصـدر الـسلـطة اخملـتصـة أو جتدد شـهادة الـعمل
البحري لهذا الغرض وتسجلها في سجل متاح للجميع.

7. تــــــــرد فـي اجلــــــــزء ألـف من الــــــــقــــــــانــــــــون األحــــــــكــــــــام
الــتــفـــصــيــلـــيــة لـــشــهــادة الـــعــمل الـــبــحـــري وإعالن الــتـــقــيــد
بــشــروط الــعــمـل الــبــحــريr ¡ــا في ذلـك قــائــمــة بــاHــســائل

التي يجب التفتيش عليها وإقرارها.

اHعيار ألف اHعيار ألف 5 -  - 1 -  - 3 - شهادة العمل البحري - شهادة العمل البحري
وإعالن التقيد بشروط العمل البحريوإعالن التقيد بشروط العمل البحري

1. تـصـدر الــسـلـطـة اخملــتـصـة أو أي مـنـظــمـة مـعـتـرف
بـهـا مـعــتـمـدة حــسب األصـول لـهــذا الـغـرضr شــهـادة الـعـمل
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ب) يــــضع مـــالك الــــســـفـــيـــنـــة اجلـــزء الــــثـــاني ويـــحـــدد
الــتـدابــيـر اHــعـتـمــدة لـضــمـان الــتـقــيـد اHــتـواصل بــاألحـكـام
الــوطــنــيــة بــY عــمــلــيــتـي تــفــتــيش والــتــدابــيــر اHــقــتــرحــة

لضمان حتسن مستمر.

تـصـدق الــسـلـطــة اخملـتـصــة أو اHـنـظــمـة اHـعــتـرف بـهـا
rـعـتـمدة حـسب األصـول لـهـذا الـغـرض عـلى اجلـزء الـثانيHا

وتصدر إعالن التقيد بشروط العمل البحري.

11. تـسجل نـتائج جـميع عـملـيات الـتفـتيش الالحـقة

وأي عـمـلـيـات حتـقق أخـرى أجـريت فـيـمـا يـخص الـسـفـيـنة
اHـعـنيـة وأي أوجه قـصـور ملـمـوسة أخـرى اكـتشـفت أثـناء
أي عــمــلــيـات حتــققr إلـى جـانـب تـاريـخ تـبــيــان عالج أوجه
القصور. وتدرج الـنتائج في هذا السجل مرفقة بترجمة
إلـى الــلـــغـــة اإلجنـــلـــيـــزيــة إن لـم تــكـن بـــاإلجنــلـــيـــزيـــةr وفـــقــاً
لـلـتـشريـعـات الـوطـنيـةr أو تـلـحق بـإعالن الـتقـيـد بـشروط
الـــعــمل الـــبــحـــري أو تــتـــاح بــأي طـــريــقـــة أخــرى لـــلــبـــحــارة
وHــفــتــشـي دولــة الــعَــلَـم ولــلــمــوظـــفــY اHــعـــتــمــدين في دول

اHيناء وHمثلي مالك السفن و ثلي البحارة.

12. حتـــمل الـــســـفـــيـــنـــة عـــلى مـــتـــنـــهـــا شـــهـــادة الـــعـــمل

الـبحـري الـسـارية احلـالـيـة وإعالن التـقـيـد بشـروط الـعمل
الـبـحريr مـصحـوبـة بتـرجمـة إلى الـلغـة اإلجنـليـزية إن لم
تـــكـن بـــاإلجنـــلـــيــــزيـــةr وتـــوضـع في مـــكـــان بــــارز عـــلى مـــ�
الــســفــيــنــة وتــتــاح لــلــبــحــارة. وتــتــاح وفــقــاً لــلــتــشــريــعـات
الـوطـنـيـةr وعـنـد الـطـلبr نـسـخـة لـلـبـحـارة وHـفـتشـي دولة
الـعــلم ولـلــمـوظــفـY اHــعـتــمـدين في دولــة اHـيــنـاء وHـمــثـلي

مالك السفن و ثلي البحارة.

13. ال يـنـطــبق االشـتـراط بــوجـود تـرجـمــة إلى الـلـغـة

rـعـيارH11 و12 من هذا ا Yالـوارد في الفـقرت rاإلجنـليـزية
في حالة سفينة غير عاملة في رحلة دولية.

14. يــــتـــوقـف ســـريــــان الــــشـــهــــادة الــــصـــادرة ¡ــــوجب

الفقرة 1 أو 5 من هذا اHعيار في أي من احلاالت اآلتية :
أ) إذا لم تستـكمل عـملـيات التـفتـيش اHطـلوبة خالل

rعيارHالفترات احملددة ¡وجب الفقرة 2 من هذا ا
ب) إذا لم يــصـادق عـلى الـشــهـادة وفـقـاً لــلـفـقـرة 2 من

rعيارHهذا ا
rج) عندما تغير السفينة عَلَمَها

د) حــــيـــنــــمــــا يــــتــــوقـف مــــالك الــــســــفــــيــــنــــة عن حتــــمل
rمسؤولية تشغيل السفينة

هـ) عــنــد إجــراء تــعـديـالت جــوهـريــة عــلـى الـهــيــكل أو
التجهيزات اHشمولة في الباب الثالث.

7. ال يجـوز إصدار شـهادة مؤقـتة لـلعـمل الـبحري إال
عقب التحقق من أن :   

أ) الــســفـيــنــة ° الــتـفــتــيش عــلـيــهــاr بــالـقــدر اHــعــقـول
واHـمـكن عـمـلـيـاrً فـيـمـا يـخص اHـسـائل الـواردة في اHـلـحق
ألف 5 - أوالrً مع مـراعاة الـتحـقق من البـنود الواردة في

الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة;

ب) مــالـك الــســفــيــنــة قــد بـيّـن لــلــســلــطــة اخملــتــصـة أو
اHــنـظـمـة اHــعـتـرف بـهــا أن الـسـفـيــنـة مـشـمــولـة بـإجـراءات

مالئمة للتقيد بهذه االتفاقية;

ج) ربـــان الـــســــفـــيـــنـــة مُـــلم بــــأحـــكـــام هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة
وبااللتزامات عن تنفيذها;

د) مـعـلومـات مالئـمـة قد قـدمت لـلـسـلطـة اخملـتـصة أو
اHــنـــظــمــة اHـــعــتــرف بـــهــا إلصــدار إعالن الـــتــقــيـــد بــشــروط

العمل البحري.

8. يـــجـــرى تــفـــتـــيش كـــامل وفـــقـــاً لــلـــفـــقــرة 1 من هــذا
اHعيار قبل انقـضاء الشهادة اHؤقتة إلتاحة إصدار شهادة
عـمل بـحـري ذات فـتـرة صـالحـيـة عـاديـة. وال يـجـوز إصـدار
شــهــادة مــؤقـتــة أخــرى عــقـب الــسـتــة أشــهــر األولـى اHــشـار
إلــيـهـا في الــفـقـرة 6 من هــذا اHـعـيــار. وال ضـرورة إلصـدار
إعالن الــتــقــيـــد بــشــروط الــعــمل الــبــحــري لــفــتــرة ســريــان

الشهادة اHؤقتة.

9. تـــوضع شـــهـــادة الــعـــمل الـــبــحـــري وشــهـــادة الـــعــمل
الـبحـري اHـؤقـتة وإعالن الـتـقـيد بـشـروط الـعمل الـبـحري
بـالشـكل الـذي يـتفق مع الـنـماذج الـواردة في اHـلحق ألف

5 - ثانياً.

10. يــرفـق إعالن الــتــقــيــد بــشــروط الــعــمل الــبــحــري

بشهادة العمل البحري. ويتألف من جزءين :   

أ) تـضع الــسـلـطـة اخملـتـصــة اجلـزء األول الـذي يـنـبـغي
أن : "1" يحدد قائمة باHسائل التي يجب التفتيش عليها
وفقاً للفقرة 1 من هذا اHعيارr "2" يحدد األحكام الوطنية
اHـــنـــفــذة لـألحــكـــام ذات الـــصـــلـــة من هـــذه االتـــفـــاقــيـــة وذلك
بـــإيـــراد إشـــارة إلى األحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة الـــوطـــنـــيــة ذات
الصلةr باإلضـافة عند الضرورةr إلى معلومات دقيقة عن
اHـضــامـY الــرئـيـســيـة لـألحـكــام الـوطــنـيـةr "3" يــشــيـر إلى
أحـكـام مـحـددة حـسب نـوع الـسـفـيـنـة ¡ـوجب الـتـشـريـعات
الوطـنـيةr "4" يسـجل أي أحكـام جوهـرية مـعادلـة اعتـمدت
عــمالً بــالـفــقـرة 3 من اHـادة الــســادسـةr "5" يــشـيــر بــوضـوح
إلى أي إعـــفــاء مـــنـــحـــته الـــســـلـــطـــة اخملــتـــصـــة وفـــقـــاً Hـــا هــو

منصوص عليه في الباب الثالث;
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3. يـنـبـغي أن تــشـمل الـتـدابـيــر الـرامـيـة إلى ضـمـان
الـــتـــقـــيـــد اHــتـــواصـلr أحـــكـــامــا دولـــيـــة عـــامـــة Hالك الـــســـفن
والـربابـنة بـحيث يـكونـون على اطالع بـأنفـسهم عـلى آخر
الـتطـورات في النـتائج الـعلـميـة والـتكـنولـوجيـة اHتـعلـقة
بتـصميم مـكان العـملr مع مراعـاة األخطار اHالزمـة لعمل
الــبـحــارةr ووفـقــاً لـذلـك إبالغ  ـثــلي الــبـحــارةr وبـالــتـالي
ضـمان مستـوى أفضل من احلمايـة لظروف عمل ومـعيشة

البحارة على م� السفينة.

4. يـــنــبــغي صـــيــاغــة إعالن الـــتــقــيــد بـــشــروط الــعــمل
الـبحـريr في اHقـام األولr صيـاغـة واضحـة Hسـاعدة جـميع
YـوظـفHمـثل مفـتـشي دولـة الـعَـلَم وا rYـعـنـيـHاألشخـاص ا
اHـعــتـمـديـن في دول اHـيـنــاء والـبـحــارةr عـلى الــتـحـقق من

تنفيذ األحكام على النحو السليم.

5. يـــــرد مـــــثـــــال في اHـــــلـــــحـق بــــاء 5 - أوالً عــــلـى نــــوع
اHعلومات التي �ـكن أن يتضمنهـا إعالن التقيد بشروط

العمل البحري.

6. عندمـا تغيـر سفينـة عَلَمَـهاr على حد مـا هو مشار
r3 - 1 - 5 ــــــعـــــيــــــار ألفHإلــــــيـه فـي الــــــفــــــقـــــرة 14 (ج) مـن ا
وحـيـثـمـا تـكـون الـدولـتـان اHـعـنـيـتـان قـد صـدقتـا عـلـى هذه
االتـفـاقيـةr حتيل الـدولة الـعـضو الـتي كان يـحق لـلسـفيـنة
أن تــرفع عَــلَــمَــهــا في الــســابقr في أســرع وقت  ــكنr إلى
الــســلـطــة اخملـتــصـة في الــدولــة الـعــضـو األخــرى نـســخـاً من
شــهــادة الــعــمل الــبــحــري وإعالن الــتــقــيــد بــشـروط الــعــمل
rالتي كـانت الـسفـينـة حتمـلهـا قبل تـغيـير الـعَلَم rالـبحـري
وعـند االقـتضاءr نـسخـاً من تقـارير الـتفـتيش ذات الـصلة
إذا طـــلـــبت الـــســــلـــطـــة اخملـــتـــصـــة ذلـك في غـــضـــون األشـــهـــر

الثالثة التالية لتغيير العَلَم.

 الالئحة  الالئحة 5 -  - 1 -  - 4 - التفتيش وتنفيذ أحكام االتفاقية - التفتيش وتنفيذ أحكام االتفاقية

1. تـــتــحــقق كل دولـــة عــضــوr عن طــريـق نــظــام فــعــال
ومـنــسق لـلــتـفــتـيش اHــنـتـظـم وعن طـريق تــدابـيــر الـرصـد
وسـائر تـدابيـر اHراقـبةr من أن الـسفن الـتي ترفع عـلمـها
تـــلــــتــــزم بـــأحــــكــــام هـــذه االتــــفــــاقــــيـــة كــــمــــا هي مــــنـــفــــذة في

التشريعات الوطنية.

2. يـــرد في اجلـــزء ألف من الــقـــانــون وصـف األحــكــام
الــتـفــصـيـلــيـة اHــتـعــلـقــة بـنـظــام الـتــفـتــيش وتـنــفـيــذ أحـكـام

االتفاقية اHشار إليه في الفقرة 1 من هذه الالئحة.

اHعيار ألف اHعيار ألف 5 -  - 1 -  - 4 - التفتيش - التفتيش
وتنفيذ أحكام االتفاقيةوتنفيذ أحكام االتفاقية

1. حتـــتــفظ كل دولـــة عــضــو بــنــظـــام لــلــتــفـــتــيش عــلى
rظــروف الـــبــحــارة عـــلى مــ� الـــســفـن الــتي تـــرفع عَــلَـــمَــهــا

15. في احلـالة اHـشار إليـها في الـفقرة 14 (ج) أو (د)

أو (هـ) من هذا اHـعيـارr ال تصدر شـهادة جـديدة إال حيـنما
تـطـمـئن الـسـلـطـة اخملـتـصـة أو اHـنـظـمـة اHـعـتـرف بهـا الـتي
تـصـدر الشـهادة اجلـديدةr اطـمـئنـاناً تـامـاً إلى أن السـفيـنة

ملتزمة بأحكام هذا اHعيار.

16. تـسـحـب الـسـلـطـة اخملــتـصـة أو اHـنـظــمـة اHـعـتـرف

بهـا اHـعتـمـدة حـسب األصول لـهـذا الغـرض من جـانب دولة
الـعَلَم شـهادة الـعمـل البـحريr إذا كـانت هنـاك شواهـد بأن
السـفيـنـة اHعـنـية ال تـتـقيـد بأحـكـام هذه االتـفـاقيـة وأن أياً

من اإلجراءات التصحيحية اHطلوبة لم تتخذ.

17. عــنــد الــنــظــر فــيــمــا إذا كــان يـنــبــغي أم ال ســحب

rـــعـــيــارHشـــهـــادة عــمل بـــحـــري وفــقـــاً لـــلــفـــقــرة 16 مـن هــذا ا
تــراعي الــســلـطــة اخملــتـصــة أو اHــنـظــمــة اHـعــتــمـدة جــســامـة

أوجه القصور أو مدى تكرارها.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 1 -  - 3 - شهادة العمل البحري - شهادة العمل البحري
وإعالن التقيد بشروط العمل البحريوإعالن التقيد بشروط العمل البحري

1. يـنـبــغي لـبـيـان األحـكــام الـوطـنـيـة في اجلـزء األول
من إعالن الـــتــقــيــد بـــشــروط الــعـــمل الــبــحـــريr أن يــشــمل
إشـــارات إلى األحـــكـــام الــتـــشـــريـــعــيـــة اHـــتـــعــلـــقـــة بـــظــروف
مــــعـــيــــشـــة وعــــمل الــــبـــحــــارة في كل مــــســـألــــة من اHــــســـائل
الواردة في اHلحق ألف 5 - أوالrً أو يكون مـصحوباً ¡ثل
هـذه اإلشـارات. وحـيـثـمـا يـتـبع الـتـشـريع الـوطـني اتـبـاعـاً
دقـيـقـاً األحـكـام الـواردة في هــذه االتـفـاقـيـةr �ـكن االكـتـفـاء
بإشارة إلى ذلك. وحيثـما يكون أحد أحكـام هذه االتفاقية
مـنـفـذاً ¡ـوجـب أحـكـام مـعـادلـة في جـوهـرهـا وفق مـا تـنص
عــلــيه الــفــقـرة 3 من اHــادة الــســادســةr يــنــبــغي حتــديــد هـذا
احلكم وإيراد تفسيـر دقيق بشأنه. وحيثمـا تمنح السلطة
اخملــتــصــة إعـفــاء ¡ــوجب الــبــاب الــثــالثr يــنــبـغـي اإلشـارة

بوضوح إلى احلكم أو األحكام اHعنية.

2. يـنبـغي أن تبـY التـدابـير اHـشار إلـيهـا في اجلزء
الـثانـي من إعالن الـتـقـيـد بـشـروط الـعمـل الـبحـريr الـتي
يـضــعـهــا مــالك الــسـفــيـنــةr بــصـورة خــاصـة الــظــروف الـتي
ســـيــجــري الــتــحــقق فـــيــهــا من الــتــقــيـــد اHــتــواصل بــأحــكــام
وطـنـيـة مـعـيـنـةr واألشـخـاص اHـسـؤولـY عن الـتـحـقق ومـا
Yيـــســجـل من مـــعــلـــومـــات وكــذلـك اإلجــراءات الـــتي يـــتـــعــ
اتبـاعها حيـثما يالحظ عـدم التقـيد. و�كن أن يـتخذ اجلزء
الــثــاني أشــكــاالً عــدة. و�ــكـن أن يــشــيــر إلى وثــائق أخــرى
أكـــثــر شــمــوالً تـــغــطي الــســـيــاســات واإلجــراءات اHـــتــعــلــقــة
بــجـــوانب أخـــرى لـــلـــقــطـــاع الـــبـــحــريr عـــلى ســـبـــيل اHـــثــال
الــــوثـــــائـق الـــــتـي يــــتـــــطـــلـــبــــهـــا قــــانـــون اإلدارة الــــدولـــيـــة
لــلــسالمــة أو اHــعـلــومــات اHــطــلــوبــة ¡ـوجـب الالئــحـة 5 من
االتــفــاقــيــة الــدولــيــة حلــمــايـة األرواح فـي الــبــحـرr الــفــصل
احلـــادي عـــشـــر - 1 اHــــتـــعـــلق بــــالـــســـجل اHــــســـتـــمـــر اHـــوجـــز

للسفينة.
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ج) طـــلب مــعــاجلــة أي وجه مـن أوجه الــقــصــور ومــنع
أي سفـيـنـة من مـغادرة اHـيـناء إلـى حY اتـخـاذ اإلجراءات
الالزمــةr إذا كــانت لــديــهـم أسـبــاب تــدعــوهم إلـى االعــتــقـاد
بـأن أوجه الــقــصـور تــشــكل انـتــهــاكـاً جــسـيــمــاً ألحـكــام هـذه
االتـفـاقـية (¡ـا في ذلـك حقـوق الـبـحـارة)r أو تـشـكل خـطراً

كبيراً على سالمة أو صحة أو أمن البحارة.

8. يــخـضع أي إجـراء يــتـخــذ عـمالً بـالــفـقـرة 7 (ج) من
هــــذا اHــــعــــيــــار ألي حق في االســــتــــئــــنــــاف أمــــام أي هــــيــــئـــة

قضائية أو إدارية.

9. يتـرك لـتـقـديـر اHـفـتـشـY تـوجيـه نصـائح بـدالً من
اHــتــابـعــة أو الـتــوصــيـة بــإجـرائــهــا حـيــنـمــا ال يــكـون هــنـاك
انــتــهــاك واضح ألحــكــام هـــذه االتــفــاقــيــة يــعــرض سالمــة أو
صـحـة أو أمن البـحارة اHـعنـيـY للـخطـر وحـيثـما ال يـوجد

سجل انتهاكات سابقة  اثلة.

10. يـحـيط اHـفــتـشـون بـالـسـريــة مـصـدر أي تـظـلم أو

شــــكـــوى بــــزعم وجــــود خـــطــــر أو قـــصــــور في ظــــروف عـــمل
ومعـيـشة الـبـحـارة أو أي مخـالـفـة للـتـشـريعr وال يلـمّـحون
Hالك السفينـة أو  ثل مالك السفينـة أو مشغل السفينة

بأن زيارة التفتيش جاءت بناء على تظلم أو شكوى.

rـفــتــشـون بــواجــبــات �ـكنH11. ال يـجــوز أن يــكـلـف ا

بحـكم عددهـا وطبـيعـتهـاr أن تتـدخل في فعـاليـة التفـتيش
أو تـخل بـأي شـكل من األشـكـال بـسـلـطـاتهـم أو حيـادهم في
عالقـاتــهم ¡الك الــســفن أو الــبـحــارة أو األطــراف اHـعــنــيـة

األخرى. وبوجه خاصr ينبغي أن :
أ) يــحــظـر عــلى اHـفــتـشــY أن تــكـون لــديـهم مــصـلــحـة
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبـــاشــرة في أي عــمــلــيـــة يــطــلب إلــيــهم

rالتفتيش عليها
ب) يـــلــزم اHــفــتـــشــونr حــتى بـــعــد اعــتـــزالــهم اخلــدمــة
بـــعـــدم إفـــشــاء أي أســـرار جتـــاريـــة أو عـــمــلـــيـــات ســـريــة أو
مــعـــلــومــات شــخـــصــيــة تــكــون قـــد تــنــاهت إلى عـــلــمــهم في
مـــعـــرض أدائـــهم واجـــبـــاتــهـم وإال تــعـــرضـــوا لـــلــعـــقـــوبــات أو

التدابير التأديبية اHناسبة.
12. يـقـدم اHـفـتـشـون تـقـريـراً عن كل عـمـلـيـة تـفـتـيش

إلى الــســلـطــة اخملــتــصــة. وتـقــدم نــســخـة مـن هـذا الــتــقــريـر
باللـغة اإلجنلـيزية أو بلـغة العمـل على السفـينة إلى ربان
الـــســــفـــيـــنــــة وتـــعــــلق نـــســــخـــة أخـــرى عــــلى لـــوحــــة إعالنـــات
السفينـة إلعالم البحارة أو ترسل إلى  ثليهمr بناء على

طلبهم.
13. حتـــتـــفظ الـــســلـــطــة اخملـــتـــصــة في كـل دولــة عـــضــو

بــســجالت عن عــمـلــيــات الـتــفـتــيش عــلى ظــروف الـبــحـارة
عـلى السفن التي تـرفع عَلَمَها. وتـنشر تقـريراً سنوياً عن
أنــشـطـة الــتـفـتــيش ضـمن فـتــرة مـعـقــولـة ال تـتــجـاوز سـتـة

أشهر من نهاية العام.

يشـمل التحقق من اتـباع التـدابير اHتـعلقـة بظروف عمل
ومــــعـــيـــشـــة الــــبـــحـــارة كـــمــــا هي واردة في إعـالن الـــتـــقـــيـــد
بـــشـــروط الــعـــمـل الـــبــحـــريr حـــيـــثـــمـــا يـــنـــطـــبق ذلكr ومن

استيفاء أحكام هذه االتفاقية.

YـفـتـشHالـسـلـطـة اخملتـصـة عـدداً كـافـيـاً من ا Y2. تـعـ
اHــؤهـلـY لـلـوفـاء ¡ـسـؤولــيـاتـهـا ¡ـوجب الـفـقـرة 1 من هـذا
اHـعـيـار. وحـيـثـمـا يـرخص Hـنـظـمـات مـعـتـرف بـهـا بـالـقـيام
بـعـمــلـيـات الـتـفـتـيشr تـقـتــضي الـدولـة الـعـضـو بـأن يـكـون
الــعــامــلـون الــذين يــضــطــلـعــون بــالــتــفـتــيش مــؤهــلـY ألداء
واجــبـاتـهم وتـزودهم بــالـسـلـطـات الـقــانـونـيـة الالزمـة ألداء

واجباتهم.

3. تــتـــخــذ تــدابـــيــر مـالئــمـــة لــضــمـــان أن يــتـــوفــر في
اHـفـتـشY الـتـدريب والـكفـاءة واالخـتصـاص والـصالحـيات
والوضع واالستقالليـة الالزمة أو اHنشودة لـتمكينهم من
االضـــطالع بـــالـــتـــحــقـق وضــمـــان الـــتــقـــيـــد اHـــشــار إلـــيه في

الفقرة 1 من هذا اHعيار.

4. جتــري عــمــلــيــات الــتــفــتــيش عــلى فــتــرات فــاصــلـة
r3 - 1 - 5 ـعـيـار ألفHمـطـابـقـة لألحـكـام الـتي يـقـتـضـيـهـا ا
حــيـثــمــا يــنـطــبق ذلك. ويــجب أالّ تــتــجــاوز هـذه الــفــتـرات

الفاصلة بأي حال ثالث سنوات.

5. إذا تلـقت دولة عضـو شكـوى تعتـبر أن لهـا أساساً
واضحاً من الصحـة أو حصلت على أدلة بأن سفينة ترفع
علمها ال تتـقيد بأحكام هذه االتـفاقية أو أن هناك قصوراً
خــطـيــراً في تــنـفــيــذ الـتــدابـيــر الــواردة في إعالن الــتـقــيـد
بـشروط الـعـمل الـبحـريr تـتـخذ الـدولـة الـعضـو اخلـطوات
الـالزمــة لــلــتـــحــقــيق في اHـــســألــة وتــكـــفل اتــخــاذ إجــراءات

Hعاجلة أي أوجه قصور موجودة.

6. تـعـتـمــد كل دولـة عـضـو قـواعـد مــنـاسـبـة وتـنـفـذهـا
Yتـنـفــيـذاً فــعـاالً لـكي يــتـســنى ضـمـان أن يــكـون لــلـمـفــتـشـ
وضع وظـروف خـدمـة تــكـفل لـهم أن يـكـونـوا مـسـتـقـلـY عن
الــتـغــيــيـرات احلــكــومـيــة وعن الــتـأثــيـرات اخلــارجــيـة غــيـر

السليمة.

7. يـخـول اHـفـتــشـون الـذين تــلـقـوا مـبـاد� تــوجـيـهـيـة
واضـحة تـتعـلق باHـهـام التي يـتعـY االضطالع بـها وزودوا

بأوراق اعتماد صحيحةr السلطات اآلتية :

أ) الــصــعـود عــلى مــ� أي سـفــيــنـة تــرفع عــلم الــدولـة
rالعضو

ب) إجـراء أي بـحث أو اخـتـبـار أو حتـقـيق قـد يرونه
rراعاة الدقيقة للمعاييرHضرورياً للتحقق بأنفسهم من ا
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ب) تقدª اHعلـومات التقنـية واHشورة Hالك السفن
والبـحارة واHنـظمات اHـعنـية عن أجنع الوسـائل لاللتزام
بـــأحـــكـــام هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة وحتـــقـــيق حتـــسـن مـــســـتـــمـــر في

الظروف اHتاحة للبحارة على م� السفن.

4. ينبغي أن يكـون عدد اHفتشY كـافياً وأن يكونوا
قـد تلقوا تدريـباً كامالً لضـمان أداء واجباتهم بـفعالية مع

ايالء االعتبار الواجب إلى ما يأتي :
rYفـتـشHأ) أهمـيـة الواجـبـات التـي تقع عـلى عـاتق ا
وال ســيــمـا عــدد الــســفن اخلــاضــعــة لــلــتـفــتــيش وطــبــيــعــتــهـا
rوحجمها وعدد وتعقّد األحكام القانونية الواجب إنفاذها

rYفتشHوضوعة حتت تصرف اHوارد اHب) ا
ج) الـظـروف الـعــمـلـيــة الـتي يـتــعـY أن يـجــري فـيـهـا

التفتيش حتى يكون فعاالً.

5. مع مراعاة أي شروط لـلتعيY في اخلـدمة العامة
التي قد تقررها الـتشريعات الوطنـيةr ينبغي أن تتوفر
في اHــفـــتــشــY اHــؤهـالت وأن يــكــونــوا قــد تـــلــقــوا تــدريــبــاً
كـافيـاً ألداء واجباتـهمr وحيـثمـا أمكن أن يـكونـوا قد تـلقوا
تـعـلـيـمـاً بـحـريـاً أو اكـتـسـبـوا خـبـرة كـبـحـارة. ويـنـبـغي أن
تـتــوفــر لـديــهم اHــعـرفــة الـكــافــيـة بــظـروف عــمل ومــعـيــشـة

البحارة واإلHام باللغة اإلجنليزية.

6. ينـبغي أن تتـخذ تدابـير لضـمان حتسـY مناسب
Hستوى اHفتشY أثناء استخدامهم.  

7. يــنـبــغي جلــمـيع اHــفـتــشــY أن يـكــونـوا عــلى درايـة
تـــامــة بــالـــظــروف الــتي يـــجــري فــيــهـــا الــتــفــتـــيش ونــطــاق
التفتيـش الذي يتعY االضطالع بـه في مختلف الظروف

اHشار إليها والطريقة العامة للتفتيش.
8. يــخــول اHــفــتــشــون  ـن يــحــمــلــون أوراق اعــتــمــاد
صحيحة ¡وجب الـقانون الوطنيr السلطات اآلتيةr كحد

أدنى :
أ) الـصـعـود بـحـريـة وبـدون إخـطـار مـسـبق عـلى مـ�
سفيـنةr إال أنه عنـد الشروع في تـفتـيش السفـينة يُـخطر
اHــفــتـشــون بــوجــودهم الـربــان أو اHــســؤولr وحـيــثــمــا كـان

rالبحارة أو  ثليهم rًذلك مناسبا
ب) تــوجــيه األســئــلـة إلـى الـربــان أو الــبــحـارة أو أي
شـخـص آخـرr ¡ــا في ذلـك مـالـك الـســفــيــنــة أو  ـثـل مـالك
الـســفـيـنـةr عن أي أمـور تـتـعـلـق بـتـطـبـيق األحـكـام ¡ـوجب
rفي وجود شاهد قد يكون هذا الشخص طلبه rالتشريع

ج) طـلب االطالع على أي دفـاتر أو سجالت الـسفـينة
أو ســــجالت أو شــــهـــادات أو غــــيــــرهـــا مـن اHـــســــتــــنـــدات أو
rـعـلـومــات الـتي لـهـا عالقـة مـبـاشــرة ¡ـوضـوع الـتـفـتـيشHا
لـلتـحقق من تـقيـدها بـالتـشـريعـات الوطـنيـة اHنـفذة لـهذه

rاالتفاقية

14. في حالـة إجراء حتـقيق عـقب حادثـة كبـرىr يقدم

الــتــقـريــر إلى الــســلـطــة اخملــتـصــة بــأسـرع مــا �ــكن عـمــلــيـاً
بــــحــــيـث ال تــــتــــجــــاوز اHـــــدة شــــهــــراً واحــــداً عــــقـب انــــتــــهــــاء

التحقيق.

15. تبـذل كل اجلهـود اHعـقولـة عند إجـراء تفـتيش أو

عـند اتـخـاذ تدابـيـر ¡وجـب هذا اHـعـيارr لـتـجنب احـتـجاز
سفينة ماr أو تأخيرها دون مبرر.

16. يــدفع تــعـويض وفــقــاً لــلـتــشــريع الـوطــني عن أي

خــسـارة أو ضـرر نــاجم عن جتـاوز غــيـر جـائــز في  ـارسـة
سـلـطـات اHـفـتـشY. ويـقع عـبء اإلثـبات فـي كل حـالة عـلى

مقدم الشكوى.

17. ينص الـتـشـريع الوطـني عـلى عقـوبـات منـاسـبة

وغـيـرهـا من الـتـدابـيـر الـتـصـحـيـحـيـة عـلى انـتـهـاك أحـكام
هـذه االتفـاقيـة (¡ا في ذلـك حقـوق البـحارة) وعـلى عرقـلة
اHـفتشY عن أداء واجبـاتهم وتنفـذ هذه العقوبـات تنفيذاً

فعاالً في كل دولة عضو.
اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 1 -  - 4 - التفتيش - التفتيش

وتنفيذ أحكام االتفاقيةوتنفيذ أحكام االتفاقية

1. تــوفـــر لــلــســـلــطــة اخملـــتــصــة أو ألي إدارة أو هـــيــئــة
تـــعـــنى كـــلـــيـــاً أو جـــزئـــيـــاً بـــالـــتـــفـــتـــيش عـــلى ظـــروف عـــمل
ومعـيشة الـبحـارةr اHوارد الـالزمة ألداء وظائـفهـا. وبوجه

خاص :
أ) تتخذ كل دولـة عضو التدابير الالزمة التي تكفل
دعـوة اخــتـصـاصـيــY وخـبـراء تـقــنـيـY مـؤهـلــY عـلى نـحـو

rفي عملهم YفتشHساعدة اH rعند الضرورة rٍواف
rــفــتـــشــون ¡ــكــاتب فـي مــواقع مــنــاســبــةHب) يــزود ا
وبـــاHـــعـــدات وبـــوســـائـل الـــنـــقل الـــكـــافـــيـــة ألداء واجـــبـــاتـــهم

بكفاءة.

2. تـضع الـسـلـطـة اخملــتـصـة سـيـاسـة لـلـتـقـيـد واإلنـفـاذ
لـــضـــمـــان االتـــســــاق ومن نـــاحـــيـــة أخـــرى تــــوجـــيه أنـــشـــطـــة
التـفتـيش واإلنفـاذ اHرتـبطـة بهـذه االتفـاقيـة. وتوفـر نسخ
YعـنـيHا YسـؤولـHوا YـفتـشـHمن هـذه السـيـاسة جلـمـيع ا
بإنفاذ القانون وتتاح للجمهور وHالك السفن وللبحارة.

3. تضع الـسلـطة اخملـتـصة إجـراءات بسـيطـة تمـكنـها
من تلقي اHـعلـومات في سريـة بشأن االنـتهـاكات احملتـملة
ألحكـام هذه االتفـاقيـة (¡ا في ذلك حـقوق البـحارة)r التي
rيــقـــدمــهــا الــبـــحــارة إمــا مــبــاشـــرة أو عن طــريق  ـــثــلــيــهم
وتمـكن اHـفـتشـY من الـتـحقـيق في هـذه األمـور على وجه

السرعةr ¡ا في ذلك:
أ) إتـــاحــة اإلمـــكـــانــيـــة أمــام الـــربـــابــنـــة والــبـــحــارة أو
 ـثـلي الـبـحـارة لـطــلب إجـراء تـفـتـيش عـنـدمـا يـعـتـبـرونه

rًضروريا
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الالئحة الالئحة 5 -  - 1 -  - 5 - إجراءات الشكاوى على م� السفن - إجراءات الشكاوى على م� السفن

1. تقتضي كل دولـة عضو أن يكون على م� السفن
الـتـي تـرفع عَـلَــمَـهــا إجـراءات لـلــمـعـاجلــة الـعــادلـة والـفــعـالـة
والـسـريـعة لـشـكـاوى الـبـحـارة بـدعـوى انـتـهـاك أحـكـام هذه

االتفاقية (¡ا في ذلك حقوق البحارة).

2. حتـــظــر كـل دولــة عــضـــو وتــوقـع عــقــوبـــات عــلى أي
نوع من االقتصاص من البحارة بسبب تقدª شكوى.

3. لــيس في أحــكــام هـذه الالئــحـة واألجــزاء اHــتـصــلـة
بها من القانون مـا يعتبر ماساً بحق البحارة في سعيهم
إلى اإلنــصــاف عن طــريق أي وســائل يــعــتــبــرهــا الــبــحـارة

مالئمة.

اHعيار ألف اHعيار ألف 5 -  - 1 -  - 5 - إجراءات الشكاوى - إجراءات الشكاوى
على م� السفنعلى م� السفن

1. يــجــوز أن يــســتــخــدم الــبــحــارة أي إجــراءات عــلى
مـ� الـسـفـيـنـة لـتـقـدª الـشـكـاوى بـشـأن أي مـسـألـة بـدعوى
أنـهــا تــشـكـل انـتــهــاكـاً ألحــكــام هــذه االتـفــاقــيـة (¡ــا في ذلك
حـقـوق البـحـارة)r وذلك دون اHـساس بـأي نـطـاق أوسع قد

تمنحه التشريعات الوطنية أو االتفاقيات اجلماعية.

rفي تـشـريـعـاتــهـا الـوطـنـيـة r2. تــكـفل كل دولـة عـضــو
وجــــود إجــــراءات مالئــــمــــة لــــلــــشـــكــــاوى عــــلـى مـــ� الــــســــفن
تـــــســـــتــــــوفي أحـــــكــــــام الالئـــــحـــــة 5 - 1 - 5 . وتـــــســـــعـى هــــذه
اإلجراءات إلى تسوية الشكاوى على أدنى مستوى  كن.
ªاحلـق في تـــقــد rفـي جــمـــيـع األحــوال rغـــيـــر أن لـــلـــبـــحــارة
الــشـكـاوى إلى الــربـان مــبـاشـرةr وحــيـثـمــا يـعــتـبـرون ذلك

ضرورياrً إلى السلطات اخلارجية اHالئمة.

3. تــشـمل إجــراءات الـشــكـاوى عــلى مـ� الــسـفن حق
الـبحّـار في أن يـصطـحب معه من يـسـاعده أو �ـثله أثـناء
إجـــراء بـــحث الـــشـــكـــوىr فــضـالً عن ضـــمـــانــات حتـــمـــيه من
احـــتـــمــال تـــعــرضه لـالقــتـــصــاص بـــســبـب تــقـــدª الــشـــكــوى.
ويـــغــطي تــعــبــيــر "االقــتـــصــاص" أي إجــراء ســلــبي يــتــخــذه
شـخـص مـــا مــسـتــهـدفـاً الــبـحّـار بـســبب تـقد�ه شـكوى

ال تنطوي في ظاهرها على جتاوز أو خبث.

4. يــجـب أن يــتــاح جلـــمــيع الـــبــحــارةr بـــاإلضــافــة إلى
نــــســــخــــة من عــــقــــد اســــتــــخــــدامــــهمr نــــســــخــــة مـن إجـــراءات
الـــشــكـــاوى الـــســاريـــة عـــلى مــ� الـــســـفــيـــنـــة. ويــشـــمل ذلك
مـعـلـومــات عن الـسـلـطـة اخملـتـصــة الـتي �ـكن االتـصـال بـهـا
فـي دولـــة الـــعَـــلَمr وإن كـــانت مـــخـــتـــلـــفـــةr فـــفـي بـــلـــد إقـــامــة
الــــبـــــحّـــــارr وكـــــذلـك اسم شـــــخص أو أشـــــخـــــاص عـــــلـى مــــ�
الـــســفـــيـــنــة يـــســتـــطـــيــعـــون تـــزويــد الـــبــحـــارة عـــلى أســاس
الـسـريةr ¡ـشـورة محـايـدة بـشأن شـكـواهم أو يسـاعـدونهم
بأي طـريـقـة أخـرى في مـتـابـعة إجـراءات الـشـكـوى اHـتـاحة

لهم على م� السفينة.

د) إنـفاذ تعلـيق لوحات اإلخـطارات اHطـلوبة ¡وجب
rنفذة لهذه االتفاقيةHالتشريعات الوطنية ا

هـ) أخـــــذ أو اقــــتـــــطــــاع عـــــيــــنـــــات من اHـــــنــــتـــــجــــات أو
الـــبـــضـــائـع أو مـــيـــاه الـــشـــرب أو اإلمـــدادات الـــغـــذائـــيـــة أو
األدوات واHــواد اHــســتــخــدمـــة أو اHــتــداولــةr وذلك بــغــرض

rحتليلها
و) عـقب أي زيــارة تـفـتـيشr إخـطـار مــالك الـسـفـيـنـة
أو مُـشغل الـسفـينـة أو الربـان على الـفور بـأوجه القـصور
الــتي قــد تــؤثـــر عــلى صــحــة وسالمـــة الــعــامــلــY عــلى مــ�

rالسفينة
ز) تنبيه الـسلطة اخملتصـةr وإذا وجب ذلكr اHنظمة
اHعترف بهاr إلى أي أوجه قصور أو جتاوزات لم يشملها
حتـديداً الـتشـريع القـائمr وتـزويدهـما ¡ـقتـرحات من أجل

rالتشريع Yحتس
ح) إخطـار السـلطة اخملـتصـة بأي إصـابات أو أمراض
مـــهـــنـــيــة تـــصـــيب الـــبـــحــارة فـي احلــاالت وبـــالـــطــرق الـــتي

يقررها التشريع.

r9. يـنبـغي إبالغ مـالك السـفيـنـة أو  ثـله والبـحارة
عـنـد االقـتـضـاءr بـالـعـيـنـات الـتي أخـذت أو اقتـطـعت عـمالً
بـالــفـقـرة 8 (هـ) من هــذا اHـبــدأ الـتــوجـيــهيr أو يـنــبـغي أن
يــــكــــون مــــالك الــــســــفـــيــــنــــة أو  ــــثـــلـه أو أي من الــــبــــحـــارة
احلـــاضــرين وقت أخـــذ الــعــيــنـــات أو اقــتــطــاعـــهــا. ويــســجل

اHفتش مقدار هذه العينة بطريقة سليمة.

10. يـتضمن التقـرير السنـوي الذي تنشـره السلطة

اخملــتــصــة في كل دولــة عــضــوr فــيـــمــا يــخص الــســفن الــتي
ترفع عَلَمَهاr ما يأتي :

أ) قائـمـة بالـنـصوص الـتـشريـعـية الـسـارية اHـتـعلـقة
بــظـروف عــمل ومـعــيـشــة الـبــحــارة وبـأي تــعـديالت عــلـيــهـا

rأصبحت سارية خالل السنة
ب) مـــعـــلـــومـــات تـــفـــصـــيـــلـــيــــة بـــشـــأن تـــنـــظـــيم نـــظـــام

rالتفتيش
ج) إحــــصــــاءات عن الـــــســــفن أو غــــيــــرهـــــا من اHــــواقع
اخلـــاضـــعـــة لـــلـــتــــفـــتـــيش وغــــيـــرهـــا من اHـــواقـع الـــتي جـــرى

rًالتفتيش عليها فعال
Yد) إحـــــصــــــاءات عن جــــــمـــــيـع الـــــبــــــحـــــارة اخلــــــاضـــــعـــــ

rلتشريعاتها
هـ) إحــصـاءات ومــعـلـومــات عن انـتــهـاكـات الــتـشـريع

rوقعة وحاالت احتجاز السفنHوالعقوبات ا
و) إحصـاءات عن إصابـات الـعمل واألمـراض اHـهنـية

الالحقة بالبحارة والتي قدمت تقارير بشأنها.
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و) إذا لم يـكن في اإلمكـان تسويـة الشكـوى على م�
rـســألـة عـلـى الـبــر إلى مـالك الــسـفــيـنـةHحتــال ا rالـســفـيــنـة
الـذي يُــمـنح مـهــلـة زمـنــيـة مالئـمــة لـتـســويـة اHـســألـةr عـنـد
االقـتضـاءr بالـتشـاور مع الـبحـارة اHعـنيـY أو أي شخص

r قد يعينونه كممثل لهم
ز) في جـــمــيع األحـــوالr يــنـــبــغي أن يـــكــون لــلـــبــحّــار
احلق فـي تــــقــــدª شـــــكــــواه مــــبــــاشـــــرة إلى الــــربّـــــان ومــــالك

السفينة والسلطات اخملتصة.

الالئحة الالئحة 5 -  - 1 -  - 6 - احلوادث البحرية - احلوادث البحرية

1. جتـــري كل دولـــة عـــضـــو حتــــقـــيـــقـــاً رســـمـــيـــاً في أي
حادث بـحـري خطـيـر يتـعـلق بـسفـيـنة تـرفع عَـلَمَـهـا ويؤدي
إلى إصابة أو إلى خـسارة في األرواح. ويجري في العادة

نشر التقرير النهائي للتحقيق.

2. تــــتــــعــــاون الــــدول األعـــضــــاء مـع بــــعـــضــــهــــا بــــعــــضـــا
لتسـهيل التـحقـيق في احلوادث البـحريـة اخلطيـرة اHشار

إليها في الفقرة 1 من هذه الالئحة.
 اHعيار ألف  اHعيار ألف 5 -  - 1 -  - 6 - احلوادث البحرية - احلوادث البحرية

(ال توجد أي أحكام)
اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 1 -  - 6 - احلوادث البحرية - احلوادث البحرية

(ال توجد أي أحكام)
الالئحة الالئحة 5 -  - 2 - مسؤوليات دولة اHيناء - مسؤوليات دولة اHيناء

الــــــغـــــرض :الــــــغـــــرض : تـــــمـــــكـــــY كـل دولـــــة عــــضـــــو مـن تـــــنـــــفـــــيــــذ
مسؤولياتها ¡ـوجب هذه االتفاقية فيمـا يتعلق بالتعاون
الـــدولي الــضـــروري لــضـــمــان تـــنــفـــيــذ واحـــتــرام مـــعــايـــيــر

االتفاقية على السفن األجنبية.

الالئحة الالئحة 5 -  - 2 -  - 1 - التفتيش في اHوانئ - التفتيش في اHوانئ

1. يـجـوز أن تـخضـع كل سفـيـنـة أجـنبـيـة تـرسوr في
مـسـار نــشـاطـهـا الـعـاديr أو لـسـبب يـتـعــلق بـتـشـغـيـلـهـا في
مـيــنـاء دولـة عـضــوr لـلـتـفــتـيش وفـقـاً ألحــكـام الـفـقـرة 4 من
اHـادة اخلامـسـة بـغرض الـتـحـقق من التـزامـهـا بأحـكـام هذه
االتـفـاقيـة (¡ـا في ذلك حقـوق الـبحـارة) اHـتعـلـقة بـظروف

عمل ومعيشة البحارة على م� السفينة.

2. تـــقــــبل كل دولــــة عـــضـــو شـــهــــادة الـــعـــمـل الـــبـــحـــري
وإعـالن الــتـــقــيـــد بــشـــروط الـــعــمل الـــبــحـــريr اHـــطــلـــوبــيـن
¡ـوجـب الالئـحة r3 - 1 - 5 بـاعـتـبـارهـمـاr مـا لم يـرد دليل
مـخالفr بينة ظـاهرة على االلتـزام بأحكام هـذه االتفاقية
(¡ــا في ذلك حــقــوق الــبــحــارة). بــنــاء عــلى ذلـكr يــقــتــصـر
rالـتفـتيش في مـوانئـهـا على الـنظـر في الشـهادة واإلعالن

إال في الظروف احملددة في القانون.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 1 -  - 5 - إجراءات - إجراءات
الشكاوى على م� السفينةالشكاوى على م� السفينة

1. يـنبـغي أن تـضع السـلـطة اخملـتصـة من أجل جـميع
السفن التي ترفع عَـلَمَهاr بالتشاور الوثيق مع منظمات
مالك الـسفـن ومـنظـمـات الـبـحـارةr ³ـوذجـاً عـادالً وسـريـعاً
وموثـقـاً عـلى الـنـحـو الـواجب إلجـراءات مـعـاجلـة الـشـكاوى
على م� جميـع السفن التي ترفع عَلَم الدولة العضوr مع
مـراعـاة أي أحكـام ذات صـلـة من اتفـاقـيـة جـماعـيـة سـارية.
ويــــنــــبــــغي الــــنـــظــــر فـي اHـــســــائل اآلتــــيــــة عــــنـــد وضـع هـــذه

اإلجراءات :

أ) �ـكن أن يــتـعـلق الــعـديـد من الــشـكـاوى بـالــتـحـديـد
بـــاألشــخـــاص الــذيـن ســتـــقــدم إلـــيــهـم الــشـــكــوىr بل بـــربــان
الـسـفـيـنــة. وفي جـمـيع األحــوالr يـنـبـغي تـمــكـY الـبـحـارة
من تقـدª الشكـوى مبـاشرة إلى الربـان أو تقدª الـشكوى

rإلى جهة خارجية

ب) لــــكي يـــتـــســـنى جتـــنـب مـــشـــاكل االقـــتـــصـــاص من
البحارة الذين يتـقدمون بشكاوى بشأن مسائل تتناولها
Yيـــنـــبـــغـي أن تــشـــجـع اإلجـــراءات تـــعـــيــ rهـــذه االتـــفـــاقــيـــة
شــخـص عــلى مـــ� الــســـفـــيــنـــة يــســـتــطـــيع تـــقــدª اHـــشــورة
لـلبحارة بـشأن اإلجراءات اHـتاحة لهمr و�ـكنه حضور أي
اجتـمـاعات أو جـلـسات اسـتـماع في مـوضـوع الشـكوىr إذا

طلب البحّار مقدم الشكوى ذلك.

2. يــــنـــبــــغي أن تــــشـــمـل اإلجـــراءات اHــــنـــاقــــشـــة خالل
الـعـمـلـيـة االسـتشـاريـة اHـشـار إلـيـهـا في الـفـقرة 1 من هـذا

اHبدأ التوجيهيr ما يأتي كحد أدنى :

أ) يــــنــــبــــغـي أن تــــوجه الــــشــــكـــــاوى إلى رئــــيس إدارة
rسؤول األعلى للبحّارHالبحّار مقدم الشكوى أو إلى ا

ب) يـــنـــبــغـي أن يــحـــاول رئـــيس اإلدارة أو اHـــســؤول
األعـلى تـســويـة اHـسـألـة في حـدود اHـهــلـة الـزمـنـيـة اHـقـررة

rالتي تتالءم مع جسامة القضية موضوع النزاع

ج) إذا لـم يـتــمـكن رئــيس اإلدارة أو اHـســؤول األعـلى
من تسـوية الشـكوى ¡ا يـرضي البحّـارr �كن لهـذا األخير
أن يــحـيل اHـســألـة إلى الــربـان الـذي يــتـعــY عـلـيه مــعـاجلـة

rًسألة شخصياHا

د) ينـبغي أن يـكون لـلبـحّار احلق في جـميع األوقات
في أن يـــصــطـــحب مــعه بـــحّــاراً من اخـــتــيــاره يـــســاعــده أو

rعنيةHثله على م� السفينة ا�

هـ) تـــســـجل جـــمــيع الـــشـــكــاوى والـــقـــرارات اHــتـــخــذة
rعنيHبشأنها وتعطى نسخة منها للبحّار ا
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الــبـحـارة أو حـيــثـمـا يــكـون لـدى اHــوظف اHـعـتــمـد أسـبـاب
تــدعـوه إلـى االعـتــقــاد بــأن أيـاً مـن حـاالت الــقــصــور تــشـكل
انتـهاكـاً خـطيـراً ألحكـام هذه االتـفـاقيـة (¡ا في ذلك حـقوق

البحارة).

2. حـيثـمـا يقـوم مـوظفـون مـعتـمدون بـتـفتـيش أكـثر
تـــعـــمـــقــاً لـــســـفـــيـــنـــة أجــنـــبـــيـــة في مـــيـــنـــاء دولـــة عــضـــو في
الـظــروف اHـوصـوفــة في الـفـقـرات الــفـرعـيـة (أ) أو (ب) أو
(ج) من الـــفـــقـــرة 1 من هــــذا اHـــعـــيـــارr يــــغـــطي الـــتــــفـــتـــيش
اHتـعمق من حـيث اHـبدأ اHـسائـل الواردة في اHـلحق ألف

5 - ثالثاً.

3. يــقـتــصـر الـتــفـتــيش بـشــكل عــامr في حـالــة شـكـوى
مـقـدمـة ¡وجـب الفـقـرة الـفرعـيـة (د) من الـفـقرة 1 من هـذا
اHـعيارr علـى اHسائل اHنـدرجة في نطـاق الشكوىr مع أن
تقـدª أي شكوىr أو إجـراء حتقـيق بشـأنهـاr �كن أن يـتيح
أيــضـاً أســبــابـاً قــويـة تــبــرر إجـراء تــفــتـيش مــتــعـمق وفــقـاً
لـلـفـقـرة 1 (ب) من هــذا اHـعـيـار. وفي مـفـهـوم الـفـقـرة 1 (د)
من هذا اHعيارr يعـني تعبير "شكوى" أي معلومة يقدمها
بـحّــار أو هـيــئـة مــهـنــيــة أو جـمــعـيــة أو نـقــابـةr أو بــصـورة
عـامــةr أي شـخص يــحــرص عـلى سالمــة الــسـفــيـنــةr ¡ـا في
ذلك احلـرص على تـفـادي تـعـرض سالمـة أو صحـة الـبـحارة

على متنها ألي مخاطر.

4. حـيثما يـكتشف عقب إجـراء تفتيش مـتعمق على
ظــروف الــعـمـل واHــعــيــشـة عــلى مــ� الـســفــيـنـــة أنــها
ال تـــتـــمـــاشى مـع أحـــكـــام هـــذه االتـــفـــاقــــيـــةr يـــقـــوم اHـــوظف
اHـــعــتـــمـــد عـــلى الـــفـــور بـــإخـــطــار ربـــان الـــســـفـــيـــنــة بـــأوجه
الــقــصــور وبــاHــهل الـــزمــنــيــة اHــقــررة لــتــصــحــيــحــهــا. وإذا
اعتـبر اHوظف اHـعتمـد أن أوجه القصـور جسيـمة أو أنها
rــعـيـارHتـتــصل بـشــكـوى مــقـدمــة وفـقــاً لـلــفـقـرة 3 من هـذا ا
يبلغ اHوظف اHعـتمد منظمات الـبحارة ومنظمات مالك
الــسـفـن اHـتــواجـدة في الــدولـة الــعــضـو الــتي يـجــري فـيــهـا

التفتيشr و�كنه أن :

rأ) يبلغ  ثل دولة العَلَم

ب) يـــزود الـــســلـــطـــات اخملـــتـــصـــة في مـــيـــنـــاء الـــتــردد
التالي باHعلومات ذات الصلة.

5. يحق لـلدولـة الـعضـو التي يـجري فـيـها الـتفـتيش
أن تــوجه نـــســخـــة من تــقـــريــر الـــتــفــتـــيشr عــلـى أن يــكــون
مــصـحـوبـاً بـأي رد تـلـقـاه من الــسـلـطـات اخملـتـصـة في دولـة
العَـلَم خـالل اHهـلـة اHـقـررةr إلى اHـديـر الـعـام Hـكـتب الـعمل
الـــدولي بـــحــــيث تـــتـــخـــذ أي إجــــراءات تـــعـــتـــبـــر ضـــروريـــة
وسـريــعـة لـضـمـان مـسك سـجل بــهـذه اHـعـلـومـاتr وبـحـيث
يـتـاح لألطـراف الـتي قـد تـكــون مـهـتـمـة به كي تـسـتـخـدمه

كوسيلة إلجراءات الطعن ذات الصلة.

3. يقوم موظفون مـعتمدون بعمـليات التفتيش في
اHـــوانـئ وفـــقـــاً ألحــــكـــام الــــقـــانـــون وغــــيـــره من االتــــفـــاقـــات
الـدولــيـة الــسـاريــة الـتي تــنـظم عــمـلــيـات الـتــفـتــيش الـتي
جتـــري في إقـــلــيـم الــدولـــة الـــعـــضــو فـي إطــار رقـــابـــة دولــة
اHـينـاء على الـسفن. ويـقتـصر أي تفـتيش مـن هذا القـبيل
عــلى الــتـــحــقق من أن اHـــســألــة قــيــد الـــتــفــتــيـش تــتــفق مع
األحـــــكـــــام ذات الــــــصـــــلـــــة الــــــواردة في مـــــواد ولــــــوائح هـــــذه

االتفاقية وفي اجلزء ألف فقط من القانون.

4. تـسـتــنـد عـمـلـيـات الـتـفـتـيش الـتي قـد جتـري وفـقـاً
لهذه الالئحة إلى نـظام تفتيش ورصد فعال لدولة اHيناء
للـمسـاعـدة على ضـمان أن ظـروف عمـل ومعـيشـة البـحارة
على م� السفن الـتي تدخل ميناء الدولة الـعضو اHعنية
تــــســـتــــوفي أحــــكـــام هــــذه االتـــفــــاقــــيـــة (¡ــــا في ذلك حــــقـــوق

البحارة).

5. تـدرج اHــعـلــومـات بــشـأن الــنـظــام اHـشــار إلـيه في
الـــــفـــــقـــــرة 4 مـن هـــــذه الالئــــــحـــــةr ¡ـــــا في ذلـك الـــــطـــــريـــــقـــــة
اHسـتخـدمـة لتـقـييم فـعالـيـتهr في التـقـارير الـتي تـقدمـها

الدولة العضو عمالً باHادة 22 من الدستور.
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1. حـيـنـمـا يـصـعـد مــوظف مـعـتـمـد عـلى مـ� سـفـيـنـة
لالضـطالع بـتـفتـيش ويـطلبr حـيـثمـا يـنطـبق ذلكr شـهادة
rالعـمل الـبـحـري وإعالن الـتـقـيد بـشـروط الـعـمل الـبـحري

ويجد :
أ) أن اHسـتنـدات اHطلـوبة لم تـقدم أو أنه ال يـحتفظ
بــهـا أو أنــهــا مـزورة أو أن اHــســتـنــدات اHــقـدمــة ال حتــتـوي
عــلى اHـعـلــومـات اHـطـلــوبـة ¡ـوجب هــذه االتـفـاقــيـة أو أنـهـا

rغير صاحلة ألسباب أخرى
ب) أن هـنـاك أســبـابـاً قـويــة تـدعـو إلى االعــتـقـاد بـأن
ظروف العمل واHعـيشة على م� السفينة ال تتماشى مع

rأحكام هذه االتفاقية
ج) أن هنـاك أسبابـاً معـقولة تـدعو إلى االعتـقاد بأن
الـسـفـيـنة قـد غـيّـرت عَـلَـمَهـا بـغـرض جتـنب الـتقـيـد بـأحـكام

rهذه االتفاقية
د) أن هناك شكـوى بدعوى عدم تماشي ظروف عمل
ومــعـــيـــشـــة مـــحـــددة عــلـى مـــ� الــســـفـــيـــنـــة مع أحـــكـــام هــذه

االتفاقية.
يـــجــوز إجـــراء تــفــتـــيش أكــثـــر تــعـــمــقــاً لـــلــتـــحــقق من
ظــروف الــعــمل واHــعـــيــشــة عــلى مــ� الـــســفــيــنــة. ويــجــري
االضطالع بهـذا التـفتـيش بأي حال حـيثـما �ـكن أن تشكل
ظـــروف الــعـــمل واHــعـــيــشــة الـــتي يـــعــتــقـــد أو يُــدّعى بـــأنــهــا
مــــعـــيــــبـــةr خــــطـــراً واضــــحـــاً عــــلى سـالمـــة أو صــــحـــة أو أمن
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2. عـنـد وضع سـيـاسـة تـتعـلـق بـالـظروف الـتـي تـبرر
احــتــجـاز ســفــيـنــة بــمـوجـب الــفـقرة 6 من اHـعـيار ألف
r1 - 2 - 5 ينبغي أن تراعي الـسلطة اخملتصة فيما يتعلق
بـاالنـتــهـاكـات اHـشــار إلـيـهــا في الـفـقـرة 6 (ب) من اHــعـيـار
ألف r1 - 2 - 5 أن اخلـطـورة قد تـكـون راجـعة إلى طـبـيـعة
الــقـصـور اHـعــني. ويـنـطــبق ذلك بـصـورة خــاصـة في حـالـة
انـتـهاك احلـقـوق واHـبـاد� األسـاسيـة أو حـقـوق االسـتـخدام
واحلـقــوق االجـتـمـاعــيـة لـلـبــحـارة ¡ـوجب اHـادتــY الـثـالـثـة
والـرابــعــة. فــاســتــخـدام شــخص تــقل ســنه عـن احلـد األدنى
اHقـرر للـسن ينـبغي أن يـعتـبر عـلى سبـيل اHثـال انتـهاكاً
خـطـيـراً حـتـى وإن كـان هـنـاك شـخـص واحـد فـقط في هـذه
احلـالـة عـلى مـ� السـفـيـنـة. وفي حـاالت أخـرىr يـنـبغي أن
يؤخـذ في االعـتـبـار عـدد العـيـوب اخملـتـلفـة اHـلـحـوظة خالل
عـمـليـة تـفـتيـش معـيـنـة: على سـبـيل اHـثالr قـد يـنـبغي أن
يــكــون هـــنــاك عــدة عــيـــوب تــتــعــلق بـــاإلقــامــة أو الــغــذاء أو
تــــقـــدª الــــوجـــبــــات وال تــــهـــدد الــــسالمــــة أو الـــصــــحــــةr قـــبل

اعتبارها تشكل انتهاكاً خطيراً.

3. ينبغي أن تـتعاون الدول األعـضاء إلى أقصى حد
 ـكن مع بعـضـهـا بعـضـا من أجل اعتـمـاد مبـاد� تـوجيـهـية
مـتـفق عـليـهـا دولـياً بـشـأن سـياسـات الـتـفتـيشr وال سـيـما

ما يتعلق منها بالظروف التي تبرر احتجاز السفينة.

الالئحة الالئحة 5 -  - 2 -  - 2 - إجراءات معاجلة - إجراءات معاجلة
شكاوى البحارة على البرشكاوى البحارة على البر

1. تـــــكــــــفـل كل دولــــــة عـــــضــــــو أن يــــــكـــــون لــــــلـــــبــــــحـــــارة
اHوجودين على مـ� سفينة راسـية في ميناء في أراضي
دولـة عـضوr والـذين يـدّعـون انتـهـاك أحـكـام هذه االتـفـاقـية
(¡ــا في ذلك حــقــوق الــبــحــارة)r احلق في تــقــدª مـثـل هـذه
الشكوى توخيـاً لتسهيل تصحيح الوضع على نحو سريع

وعملي.
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شكاوى البحارة على البرشكاوى البحارة على البر

1. يــجــوز تــقــدª شــكــوى من بــحّــار بــدعــوى انــتــهــاك
أحـكــام هـذه االتــفـاقــيــة (¡ـا في ذلك حــقــوق الـبــحـارة) إلى
مـــوظف مـــعـــتــمـــد في اHـــيــنـــاء الـــذي تــرســـو فـــيه ســـفــيـــنــة
الــــبـــحّــــار. ويـــجــــوز في هــــذه احلـــاالت أن يــــجــــري اHـــوظف

. اHعتمد حتقيقاً أولياً

2. يـشـمـل الـتـحــقـيق األوليr عــنـد االقـتــضـاء وحـسب
طـبـيــعـة الـشـكـوىr الــنـظـر فـيـمــا إذا كـانت إجـراءات بـحث
r5 - 1 - 5 ـوجـب الالئـحة¡ rالـشـكـاوى عـلى مـ� الـسـفـيـنة
قــد اسـتــكـشــفت. ويـجــوز لـلــمـوظف اHــعـتــمـد أيــضـاً إجـراء

تفتيش متعمق وفقاً للمعيار ألف 5 - 2 - 1.

6. حيـثـما يـكـتشف عـقب إجـراء تفـتيش مـتـعمق من
قـبـل مـوظف مــعـتــمـد أن الــسـفـيــنـة ال تــلـتــزم بـأحــكـام هـذه

االتفاقية وأنّ :

أ) الـظــروف عـلى مــتـنــهـا تـشــكل خــطـراً واضـحــاً عـلى
سالمة أو صحة أو أمن البحارةr أو

ب) عـدم االلـتـزام يشـكل انـتـهاكـاً خـطـيراً أو مـتـكرراً
ألحكام هذه االتفاقية (¡ا في ذلك حقوق البحارة).

يـتـخـذ اHـوظف اHـعـتـمد تـدابـيـر لـضـمـان عـدم إبـحار
السفينة إلى أن تصحح أوجه عدم االلتزام الواقعة ضمن
نطاق الفقـرتY الفرعيتY (أ) أو (ب) من هذه الفقرةr أو
إلى أن يـقـبل اHـوظف اHـعتـمـد خـطة عـمل لـتـصـحيح أوجه
عــدم االلــتــزام هـذهr ويــطــمــئن إلى أن خــطــة الــعــمل سـوف
تــــنـــفــــذ عـــلـى وجه الـــســــرعـــة. وإذا مــــنـــعـت الـــســــفـــيــــنـــة من
اإلبــحـارr يـقـوم اHــوظف اHـعـتــمـد بـإبالغ دولـة الــعـلم بـذلك
rإن أمــكن rفــوراً ويـــدعـــو  ــثـل دولــة الـــعَـــلَم إلى احلـــضـــور
طــالــبــاً من دولــة الـعــلم الــرد ضــمن مــهــلــة زمـنــيــة مــقـررة.
ويبلغ اHوظف اHعـتمد كذلك فوراً منظمات مالك السفن
ومنـظـمـات الـبـحـارة اHالئـمـة في دولـة اHـيـنـاء التـي جرى

التفتيش فيها.

7. تكـفل كل دولة عـضو حـصول اHـوظفـY اHعتـمدين
لـديــهـا عــلى اإلرشـاداتr عــلى غـرار تــلك اHــشـار إلـيــهـا في
اجلـزء بــاء من الــقـانـونr فــيـمــا يـتــعـلق بــطـبــيـعــة الـظـروف
الــتي تـبـرر احـتـجــاز الـسـفـيـنــة ¡ـوجب الـفـقـرة 6 من هـذا

اHعيار.

8. تــبـــذل كل دولـــة عــضـــو كل اجلـــهـــود اHــمـــكـــنــة عـــنــد
 ـارسـة اHـسـؤولـيـات الـتي تــقع عـلى عـاتـقـهـا ¡ـوجب هـذا
اHـعيارr لـتجـنب احتـجاز سـفينـة أو تأخـيرهـا دون مبرر.
وإذا تــبـــY أن ســفـــيــنــة احـــتــجــزت أو تـــأخــر إبـــحــارهــا بال
مبـررr تدفع تـعويـضات عن أي خـسارة أو ضـرر تكـون قد
تـــكـــبــــدته. ويـــقـع عبء اإلثـــبـــات فـي كل حـــالـــة عــــلى مـــقـــدم

الشكوى.
اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 2 -  - 1 - التفتيش في اHوانئ - التفتيش في اHوانئ

1. يـنـبــغي عـلى الــسـلـطــة اخملـتــصـة أن تـضع ســيـاسـة
لـلـتـفــتـيش من أجل اHــوظـفـY اHـعــتـمـدين الــذين يـقـومـون
بـعـمـلـيـات الـتـفـتـيش ¡ـوجب الالئـحـة 5 - 2 - 1. ويـنـبغي
أن يـكــون الـهـدف مـن الـسـيــاسـة ضـمــان االتـســاق وتـوجـيه
أنــشـطــة الــتــفــتــيش من نــاحــيــة أخــرى وتــنــفــيــذ األنــشــطـة
اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــأحـــكـــام هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة (¡ـــا في ذلك حـــقـــوق
YوظفHالبحارة). وتوفـر نسخ من هذه السياسة جلميع ا

اHعتمدين وتتاح للجمهور وHالك السفن وللبحارة.
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الـشـكـوى عـلى االسـتـفـادة من اإلجـراءات اHـتـاحـة علـى م�
السفـينة. ويـنبغي أن تـكون هـناك أسبـاب وجيهـة لبحث
أي شكوى قبل استـكشاف إجراءات معاجلة الشكاوى على
مــــ� الــــســــفــــيـــنــــة. وتــــشــــمـل هـــذه األســــبــــاب عــــدم مـالءمـــة
اإلجـراءات الـداخـلـيـة أو بطءهـا بال مـبـرر أو خـشـيـة مـقدم

الشكوى من التعرض لالنتقام بسبب تقدª الشكوى.

4. عــنـد الـتـحــقـيق في أي شـكــوىr يـنـبـغـي لـلـمـوظف
اHعتمد أن �ـنح الربان ومالك السـفينة وأي شخص آخر

تتناوله الشكوىr إمكانية اإلعالن عن آرائه.

5. يجـوز لـلـموظف اHـعـتـمد أن �ـتـنع عن اHـزيد من
الـتـدخل في مـعـاجلـة الشـكـوى إذا بـيـنت دولـة الـعَلَم في رد
عــلى بـالغ دولــة اHـينـاء وفـقـاً للـفـقرة 5 من اHــعــيـار ألف
r2 - 2 - 5 أنـــهـــا ســـتـــعـــالـج اHـــســـألـــة وأن لـــديـــهـــا إجـــراءات

مالئمة لهذا الغرض وأنها قدّمت خطة عمل مقبولة.

الالئحة الالئحة 5 -  - 3 - مسؤوليات اHمون باليد العاملة - مسؤوليات اHمون باليد العاملة

الغرض :الغرض : ضمان تنفـيذ كل دولة عضو لـلمسؤوليات
الـواقـعـة عـلى عـاتـقـهـا ¡ـوجب هذه االتـفـاقـيـة فـيـمـا يـتـعلق
بـتوظـيف وتـعيـY البـحـارة وتوفـيـر احلمـاية االجـتـماعـية

لبحارتها.

1. دون اHـسـاس ¡ـبـدأ مـسـؤولـيـة كل دولـة عـضـو عن
ظــروف عــمل ومــعــيـشــة الــبــحــارة عــلى مــ� الـســفن الــتي
تــــرفع عَــــلَـــمَــــهـــاr تــــقع عــــلى عـــاتـق الـــدولــــة الـــعــــضـــو أيــــضـــاً
مسؤولـية ضمان تـنفيذ أحـكام هذه االتفـاقية فيـما يتعلق
بــتـــوظــيف وتـــعــيــY الـــبــحــارةr وكـــذلك بــتـــوفــيــر حـــمــايــة
الـــضـــمـــان االجـــتــمـــاعـي لــلـــبـــحـــارة من مـــواطـــنـــيــهـــا أو من
اHـقيـمY أو مـن األشخـاص اHتـوطنـY عـلى أراضيـهاr إلى
اHدى اHنصوص عليه لهذه اHسؤولية في هذه االتفاقية.

2. تـرد الـتـوضـيـحـات التـفـصـيـلـيـة لتـنـفـيـذ الـفـقرة 1
من هذه الالئحة في القانون.   

3. تقوم كل دولـة عضـو بوضع نـظام فـعال لـلتـفتيش
والرصد إلنفاذ مسؤولـياتها اHتعلقة بـتوريد اليد العاملة

¡وجب هذه االتفاقية.

4. تـدرج اHــعـلــومـات بــشـأن الــنـظــام اHـشــار إلـيه في
الــــــفــــــقــــــرة 3 مـن هــــــذه الـالئــــــحــــــةr ¡ــــــا فـي ذلك األســــــلــــــوب
اHستـخدم في تقـييم فعـاليتهr في الـتقاريـر التي تقـدمها

الدول األعضاء عمالً باHادة 22 من الدستور.

اHعيار ألف اHعيار ألف 5 -  - 3 - مسؤوليات اHمون باليد العاملة - مسؤوليات اHمون باليد العاملة

1. حترص كـل دولة عـضـو عـلى احتـرام تـنـفيـذ أحـكام
هـذه االتـفاقـيـة اHنـطـبقـة علـى سيـر عمـل وأنشـطة إدارات

3. يـــســعـى اHــوظـف اHـــعــتـــمـــدr عـــنـــد االقـــتــضـــاءr إلى
تشجيع تسوية الشكوى على م� السفينة.  

4. إذا كشف الـتحـقيق أو التـفتيـش اHنصـوص عليه
في هذا اHـعيـار عن عدم التـزام يقع ضـمن نطاق الـفقرة 6
مـن اHــــعـــــيـــــار ألف r1 - 2 - 5 تـــــنــــطـــــبق أحـــــكـــــام الــــفـــــقــــرة

اHذكورة.

rـعيارH5. حيثمـا ال تنطبق أحـكام الفقرة 4 من هذا ا
ولـم تــســو الـــشــكــوى عـــلى مــ� الـــســفــيـــنــةr يُــبّـــلِغ اHــوظف
اHعتمد فوراً دولة العَلَم بذلك ويلتمس منهاr ضمن اHهلة

الزمنية اHقررةr اإلرشاد وخطة عمل تصحيحية.

6. حـيــثـمـا ال تــسـوى الـشـكــوى في أعـقـاب اإلجـراءات
اHتخـذة وفقاً للفقرة 5 من هذا اHعـيارr حتيل دولة اHيناء
نــســـخــة مـن تــقــريـــر اHــوظـف اHــعـــتــمــد إلـى اHــديـــر الــعــام.
ويـجب أن يكون التـقرير مـرفقاًَ بأي رد وارد ضـمن اHهلة
الـزمــنــيـة اHــقــررة من الــسـلــطــة اخملــتـصــة في دولــة الــعَـلَم.
وتبـلّغ باHـثل مـنظـمات مالّك الـسـفن ومنـظمـات البـحارة
اHالئـمـة في دولـة اHــيـنـاء. بـاإلضــافـة إلى ذلكr حتـيل دولـة
اHــيـنــاء عــلى نــحــو مـنــتــظم إلى اHــديــر الـعــام اإلحــصـاءات
واHعـلومـات اHتـعلـقـة بالـشكـاوى التي سـويت. وتقـدم هذه
rالبالغات معـاً كي يتم على أساس إجراء مناسب وسريع
حـفظ سـجل بـهـذه اHـعـلـومـات ويـتـاح إلى األطـرافr ومـنـها
مــنــظــمــات مالك الــســفن ومــنــظــمــات الــبــحــارةr الــتي قــد

تكون مهتمة باستخدام إجراءات الطعن ذات الصلة.

7. تـتـخذ خـطـوات منـاسـبة لـضـمان سـريـة الشـكاوى
اHقدمة من البحارة.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 2 -  - 2 - إجراءات معاجلة - إجراءات معاجلة

شكاوى البحارة على البرشكاوى البحارة على البر

1. حــيــثــمــا يــقــوم مــوظـف مـعــتــمــد بــبــحـث الــشــكـوى
اHــشـــار إلــيـــهــا فـي اHــعـــيــار ألف r2 - 2 - 5 يــنـــبــغـي لــهــذا
اHــوظف أن يــتـحــقق  ــا إذا كــانت الــشــكـوى ذات طــبــيــعـة
عامـة تتـعلق بـجميـع البحـارة على مـ� السـفيـنة أو بـفئة
منهمr أو ما إذا كانت تـتعلق فقط باحلالة الـفردية للبحار

اHعني.

2. إذا كـــانت الـــشــكــوى ذات طـــبــيـــعــة عـــامــةr يــنـــبــغي
الـنــظـر فـي إجــراء تــفـتـيش متـعمـق وفقـاً للـمعـيار ألف

 .1 - 2 -  5

3. إذا كـانت الـشـكـوى تـتـعــلق بـحـالـة فـرديـةr يـنـبـغي
بـحـث نـتــائج أي إجــراء Hــعـاجلــة الــشـكــاوى عــلى الــسـفــيــنـة
لــتـســويـة الــشـكــوى اHـعـنــيـة. وإذا لـم يـسـتــكـشف مــثل هـذا
اإلجـــراءr يـــنـــبـــغي لـــلـــمـــوظف اHـــعـــتـــمـــد أن يـــشـــجع مـــقـــدم
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اHلحق ألف اHلحق ألف 5 - ثانيا - ثانياً
شهادة العمل البحريشهادة العمل البحري

(ملحوظة : يرفق بهذه الشهادة إعالن التقيد
بشروط العمل البحري)

صادرة ¡وجب أحكام اHادة اخلامسة والباب
اخلامس من

اتفاقية العمل البحريr 2006 (اHشار إليها أدناه
بتعبير "االتفاقية")

بتصريح من حكومة :
......................................................................

(التسمية الدقيقة للدولة التي
يحق للسفينة أن ترفع عَلَمَها)

من قبل ..........................................................
(التسمية الدقيقة والعنوان الكامل للسلطة

اخملتصة أو الهيئة اHعترف بها
اHعتمدة حسب األصول ¡وجب أحكام االتفاقية)

بيانات السفينةبيانات السفينة
اسم السفينة....................................................
احلروف أو األرقام اHميزة..................................
ميناء التسجيل...............................................
تاريخ التسجيل...............................................
احلمولة اإلجمالية 1 .........................................
رقم اHنظمة البحرية الدولية............................
نوع السفينة...................................................
اسم وعنوان مالك السفينة 2 ............................
.....................................................................
.....................................................................

توظيف وتعيY البحارة القائمة في أراضيها عن طريق
نــظـام لـلـتـفـتــيش والـرصـد وعن طـريـق إجـراءات قـانـونـيـة
في حـالــة انـتـهـاك أحــكـام الـتــرخـيص وغـيــرهـا من األحـكـام

اHنصوص عليها في اHعيار ألف 1 - 4.

اHبدأ التوجيهي باء اHبدأ التوجيهي باء 5 -  - 3 - مسؤوليات - مسؤوليات
اHمون باليد العاملةاHمون باليد العاملة

1. يـــطـــلب من إدارات تـــوظـــيف وتـــعـــيـــY الـــبـــحــارة
اخلــاصـة الـقـائــمـة في أراضي الــدولـة الـعـضــو والـتي تـقـدم
خــــدمــــات بــــحّـــار Hــــالك ســــفــــيــــنــــةr أيـــنــــمــــا كــــانr بــــتـــحــــمل
مـسـؤولـيــاتـهـا لـضـمـان وفـاء مـالـك الـسـفـيـنـة عـلى أ° وجه

بشروط عقد االستخدام اHبرم بينه وبY البحّار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق ألف اHلحق ألف 5 - أوال - أوالً    

فــيــمـا يــأتـي ظــروف عــمل ومــعــيــشــة الـبــحــارة الــتي
يجب على دولة العَلَم أن تقوم بالتفتيش عليها وإقرارها
r3 - 1 - 5 قـبـل الـتـرخـيص لـلـسـفـيـنـة وفـقـاً لـلـمـعـيـار ألف

الفقرة 1 :

احلد األدنى للسن

الشهادة الطبية

مؤهالت البحارة

عقود االستخدام البحري

الـلـجوء إلى أي إدارة خـاصـة مرخـصـة أو معـتـمدة أو
منظمة لتعيY وتوظيف البحارة

ساعات العمل أو الراحة

أطقم السفينة

أماكن اإلقامة

تسهيالت الترفيه على م� السفن

الغذاء وتقدª الوجبات

الصحة والسالمة والوقاية من احلوادث

الرعاية الطبية على م� السفن

إجراءات الشكاوى على م� السفن

دفع األجور.

1 تـكون احلـمولة اإلجـمالـية لـلسفـن اHشمـولة بـالنـظام اHؤقت
لقـياس احلـمولـةr الذي اعـتمـدته اHنـظمـة البـحريـة الدولـيةr هي
احلمـولـة اإلجـمـالـيـة الـواردة في عـمـود "اHالحـظـات" في الـشـهادة
الـدوليـة لـقيـاس حمـولة الـسفن (1969). انـظـر الفـقرة 1 (ج) من

اHادة الثانية من االتفاقية.
2 يـعـني تـعـبـيـر مـالك الـسـفـيـنـةr مـالك الـسـفـيـنـة أو أي هـيـئـة
أخـــرى أو شـــخـص آخـــرr مـــثـل مـــديـــر الـــســــفـــيـــنـــة أو وكــــيـــلـــهـــا أو
مــســتــأجـرهــا فــارغــةr يـتــولى مــســؤولـيــة تــشــغـيـل الـســفــيــنـة من
مـالـكـهـا ويـوافقr فـي سـياق حتـمـلـه لهـذه اHـسـؤولـيـةr عـلى حتـمل
الـواجـبات وااللـتـزامـات اHفـروضـة عـلى مالك الـسفن وفـقـا لـهذه
االتـــفــاقــيـــةr بــصــرف الـــنــظــر عــمـــا إذا كــانت أي هـــيــئــة أخــرى أو
أشـــخـــاص آخــرون يـــتـــولّــون بـــعض الـــواجــبـــات أو اHـــســؤولـــيــات
بــالــنــيـــابــة عن مــالـك الــســفــيــنـــة. انــظــر الــفــقــرة 1 (ي) مـن اHــادة

الثانية من االتفاقية.
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مصادقة إضافية (عند االقتضاء)

نشـهد بأن السـفينـة خضعت لـتفتـيش إضافي بهدف
الـــتـــحـــقـق من أن الـــســـفـــيـــنـــة تــــواصل االلـــتـــزام بـــاألحـــكـــام
الـوطـنــيـة الــتي تـكـفـل تـنـفــيـذ االتـفــاقـيــةr وفـقـاً ألحــكـام مـا
يــقـــضي به اHـــعــيــار ألف r1 - 3 الــفــقــرة r3 من االتــفـــاقــيــة
(إعـادة التـسـجـيل - أو تعـديل جـوهري في أمـاكن اإلقـامة)

أو ألسباب أخرى.

نشهد بأن :
1. هذه السفينـة ° التفتيش عليـها والتأكد من أنها
تــتــقــيـد بــأحــكــام  االتــفـاقــيــة واألحــكـام الــواردة في اإلعالن

اHرفق بشأن التقيد بشروط العمل البحري.
2. ظـروف عمل ومعـيشة الـبحارة احملـددة في اHلحق
ألف 5 - أوالً من االتــــفــــاقـــيــــة وجـــدت مــــطــــابـــقــــة لألحــــكـــام
الــوطـنــيــة اHـعــتـمــدة في الـبــلـد اHــذكـور أعـالهr الـتي تــكـفل
تنـفـيذ االتـفـاقـية. ويـرد مـوجـز لهـذه األحـكـام الوطـنـية في

إعالن التقيد بشروط العمل البحريr اجلزء األول.
تسري هـذه الشهـادة حتى ........................... رهناً
بــالـتــفـتــيـشــات الـتي ° إجــراؤهــا وفـقــاً ألحـكــام اHـعــيـارين

ألف 5 - 1 -  3 وألـف 5 - 1 - 4 من االتفاقية.  
تـعـتـبـر هذه الـشـهـادة سـاريـة فقـط حيـنـمـا يـرفق بـها

إعالن التقيد بشروط العمل البحري
الصادر في ................. بتاريخ .........................
تـــاريخ إتـــمـــام الـــتـــفــتـــيش الـــذي تـــســـتـــنـــد إلــيـه هــذه
الشهادة ..................................................................
صدرت في ................. بتاريخ .........................
تـوقـيع اHوظـف اHعـتـمد حـسب األصـولr الـذي أصدر

الشهادة
rخـــتـم أو دمـــغــة الـــســـلـــطـــة الـــتـي أصـــدرت الـــشـــهــادة)

حسب احلالة)
الـتـفـتـيش اإللـزامي اHــرحـلي أوr عـنـد االقـتـضـاءr أي

تفتيش إضافي
نـــشـــهــد بـــأن الــســـفـــيــنـــة ° الـــتــفـــتــيـش عــلـــيـــهــا وفـــقــاً
لـلـمـعـيارين ألف 5 - 1 - 3 وألف 5 - 1 - 4 من االتـفـاقـيـة
وبأن ظـروف عـمل ومـعيـشـة البـحـارة كمـا هي مـحددة في
اHلحق ألف 5 - أوالً من االتفاقية وجدت مطابقة لألحكام
الــوطـنــيــة اHـعــتـمــدة في الـبــلـد اHــذكـور أعـالهr الـتي تــكـفل

تنفيذ االتفاقية.

التوقيع ..................
(توقيع اHوظف اHعتمد)

اHكان ......................

التاريخ ...................
(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)

التفتيش اHرحلي :
(يــنــجـــز الــتـــفــتــيش
فـــيـــمــا بـــY الـــســـنــة
الــثــانــيــة والــثــالــثــة
من تـــــــاريخ إصــــــدار

الشهادة)

التوقيع .....................................

(توقيع اHوظف اHعتمد)

اHكان ........................................

التاريخ .....................................

(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)

تفتيش إضافي :
(عند االقتضاء)

تفتيش إضافي :
(عند االقتضاء)

تفتيش إضافي :
(عند االقتضاء)

التوقيع .....................................

(توقيع اHوظف اHعتمد)

اHكان ........................................

التاريخ .....................................

(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)

التوقيع .....................................

(توقيع اHوظف اHعتمد)

اHكان ........................................

التاريخ .....................................

(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)
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2006 rاتفاقية العمل البحري   rاتفاقية العمل البحري  
إعالن التقيد بشروط العمل البحري - اجلزء األول

(ملحوظة : يجب أن يرفق هذا اإلعالن
بشهادة العمل البحري للسفينة)

صدر بتصريح من : ............................
(يدرج اسم السلطة اخملتصة وفقاً لتعريفها

في الفقرة 1 (أ) من اHادة الثانية من االتفاقية)   
r2006 rفيـما يـتعـلق بـأحكـام اتفـاقيـة العـمل البـحري

السفينة التي حتمل البيانات اآلتية :

رقم اHنظمةرقم اHنظمةاسم السفينةاسم السفينة
احلمولة اإلجماليةاحلمولة اإلجماليةالبحرية الدوليةالبحرية الدولية

تشغل وفقاً للمعيار ألف 5 - 1 - 3 من االتفاقية. 
يـعــلن اHـوقع أدنــاهr بـالــنـيــابـة عن الــسـلــطـة اخملــتـصـة

اHذكورة أعالهr أنّ :
أ) أحـكــام اتــفـاقــيــة الـعــمل الــبــحـري مــدرجــة عـلى أ°

rشار إليها أدناهHوجه في األحكام الوطنية ا
ب) هــــــذه األحـــــكــــــام الـــــوطــــــنـــــيــــــة واردة في األحــــــكـــــام
الـــوطـــنـــيـــة اHـــذكـــورة أدنـــاه; وتـــرد الـــتـــوضـــيـــحـــات بـــشــأن

rمضمون هذه األحكام حيثما تدعو الضرورة
ج) تـــرد تــفـــاصـــيل أي أحـــكـــام مـــعـــادلـــة في جـــوهـــرهــا
¡وجب الـفقرتY 3 و4 من اHادة الـسادسة < حتت األحـكام
الــوطــنــيــة اHــقــابــلــة الــواردة أدنـاه > < فـي اجلـزء اخملــصص

r(يشطب البيان الذي ال ينطبق) < لهذا الغرض أدناه
د) تـرد أي إعـفـاءات مـنـحـتهـا الـسـلـطـة اخملـتـصـة وفـقاً
لـلـبـاب الـثـالثr عـلى نــحـو واضح في اجلـزء اخملـصص لـهـذا

rالغرض والوارد أدناه
هـ) تــكـون أي أحـكــام خـاصـة بـنــوع الـسـفــيـنـة ¡ـوجب
الــتــشـريــعـات الــوطـنــيـة مــذكــورة أيـضــاً في إطـار األحــكـام

اHعنية.
1 - احلد األدنى للسن (الالئحة 1-1) .........................
2 - الشهادة الطبية (الالئحة 2-1) ...........................
3 - مؤهالت البحارة (الالئحة 3-1) .........................
4 - عقود االستخدام البحري (الالئحة 1-2) ..............
5 - اللـجوء إلى أي إدارة خـاصة مـرخصـة أو معـتمدة أو

منظمة للتعيY والتوظيف (الالئحة 4-1)
.............................................................................

6 - ساعات العمل أو الراحة (الالئحة 3-2) ...............
7 - مـــــــســـــــتـــــــويـــــــات تــــــــزويـــــــد الـــــــســـــــفـــن بـــــاألطـــــقم
(الالئحة 7-2)........................................................
8 - أماكن اإلقامة (الالئحة 1-3) ..............................
9 - تـــــــســـــــهـــــــيالت الـــــــــتـــــرفـــــــيـــه عـــــلى مـــــ� الـــــســـــفن
(الالئحة 1-3)........................................................
10 - الغذاء وتقدª الوجبات (الالئحة 2-3)................

11 - الـــــصــــــــحــــــة والــــــسالمــــــة والــــــوقـــــايــــــة مـن احلـــــوادث

(الالئحة 3-4)........................................................
12 - الـرعاية الطبية على م� السفن (الالئحة 1-4)...

13 - إجــــــــراءات الــــــــشــــــــكــــــــاوى عـــــــلـى مــــــــ� الــــــســــــفن

(الالئحة 5-1-5)....................................................
14 - دفع األجور (الالئحة 2-2)................................

االسم : .......................................
الصفة : .....................................
التوقيع : ...................................
اHكان : ......................................
التاريخ : ...................................
(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)

أحكام معادلة في جوهرها
( ملحوظة : يرجى شطب البيان الذي ال ينطبق)

ترد فـيـمـا يأتي األحـكـام اHـعـادلة في جـوهـرهـا اHنـطـبـقة
rــادة الـســادسـة من االتـفــاقـيـةH3 و4 من ا Yعـمالً بـالـفـقـرتـ
بـاستـثنـاء مـا ذكر مـنهـا أعاله ( يـدرج وصف لهـا إذا كانت

تنطبق):
..........................................................................
..........................................................................

ال تنطبق أي أحكام معادلة في جوهرها.
االسم : .......................................
الصفة : .....................................
التوقيع : ...................................
اHكان : ......................................
التاريخ : ...................................
(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)
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اإلعفاءات طبقا للباب الثالثاإلعفاءات طبقا للباب الثالث

(ملحوظة : يرجى شطب البيان الذي ال ينطبق)

تـــرد فـــيـــمـــا يـــأتي اإلعــــفـــاءات اHـــمـــنـــوحـــة من جـــانب
السلطة اخملتصة وفقاً للباب الثالث من االتفاقية :

.............................................................................

.............................................................................

لم تمنح أي إعفاءات.

االسم : .......................................

الصفة : .....................................

التوقيع : ...................................

اHكان : ......................................

التاريخ : ...................................

(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إعالن التقيد بشروط العمل البحري - اجلزء الثاني  إعالن التقيد بشروط العمل البحري - اجلزء الثاني  

التدابير اHعتمدة لضمان التقيد
اHتواصل فيما بY عمليات التفتيش

وضــعت الـتـدابــيـر اآلتـيـة من جــانب مـالك الـســفـيـنـة
الـذي يرد اسمه في شـهادة العمل الـبحري اHـرفق بها هذا
اإلعالنr لــضــمــان الــتــقــيــد اHــتــواصل فــيــمــا بــY عــمــلــيـات

التفتيش :

(تذكر أدناه التدابـير اHوضوعة لضـمان التقيد بكل
بند من البنود الواردة في اجلزء األول)

1 - احلد األدنى للسن (الالئحة 1-1)

..........................................................................

2 - الشهادة الطبية (الالئحة 2-1)

.........................................................................

3 - مؤهالت البحارة (الالئحة 3-1)

.........................................................................

4 - عقود االستخدام البحري (الالئحة 1-2)

.........................................................................

5 - اللـجوء إلى أي إدارة خـاصة مـرخصـة أو معـتمدة أو
Yخـــاضـــعـــة لـــلـــقـــانـــون أو هـــيـــئـــة لـــلـــتـــوظـــيف والـــتـــعـــيــ

(الالئحة 4-1)

.........................................................................

6     - ساعات العمل أو الراحة (الالئحة 3-2)

..........................................................................

7 - أطقم السفن (الالئحة 7-2)

..........................................................................

8 - أماكن اإلقامة (الالئحة 1-3)

..........................................................................

9 - مـــــــرافــق الـــــــتــــــرفـــــــيــه عــــــلـــى مــــ� الـــــســــفـــــيــــنــــة
(الالئحة 1-3)

..........................................................................

10 - الغذاء وتقدª الوجبات (الالئحة 2-3)

..........................................................................

11 - الـــــــصــــــحــــــة والــــــسالمــــــة والــــــوقـــــايــــــة مـن احلـــــوادث

(الالئحة 3-4)

..........................................................................

12 - الـــــرعــــــايـــــة الــــــطـــــبـــــيــــــة عـــلـى مـــ� الــــســـفــــيـــنـــة

(الالئحة 1-4)

..........................................................................

13 - إجـــــــراءات الــــشـــــــكــــــاوى عـــــــلى مـــــ� الــــســـــفــــيـــــنــــة

(الالئحة 5-1-5)

..........................................................................

14 - دفع األجور (الالئحة 2-2)

..........................................................................
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شهادة العمل البحري اHؤقتةشهادة العمل البحري اHؤقتة
صادرة وفقاً ألحكام اHادة اخلامسة والباب اخلامس

2006 rمن اتفاقية العمل البحري
اHشار إليها أدناه بتعبير "االتفاقية")

بتصريح من حكومة :
.............................................................................

(التسمية الدقيقة للدولة التي
يحق للسفينة أن ترفع عَلَمَها)

من قبل : .............................................................
(التسمية الدقيقة والعنوان الكامل للسلطة

اخملتصة أو الهيئة اHعترف بها اخملولة
قانونا ¡وجب أحكام االتفاقية)

بيانات السفينةبيانات السفينة
اسم السفينة........................................................
احلروف أو األرقام اHميزة .....................................
ميناء التسجيل....................................................
تاريخ التسجيل ...................................................
احلمولة اإلجمالية 1 ..............................................
رقم اHنظمة البحرية الدولية ................................
نوع السفينة .......................................................
اسم وعنوان مالك السفينة 2 .................................
..........................................................................

نـشـهدr ألغـراض الفـقرة 7 من اHـعـيار ألف 5 - 1 - 3
من االتفاقية بأن : 

أ) هـذه السـفـينـة قـد خضـعت لـلتـفتـيشr بـالقـدر الـكافي
واHـــمـكنr فـــيـمـا يـخص اHـسـائل الـواردة في اHـلـحق ألف
5 - أوالً من االتـفـاقـيـةr مع مـراعـاة الـتـحـقق من الـعـنـاصـر

rالواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أدناه

أنـا اHــوقـع أدنـاهr أصــرح أنه قــد ° اتــخــاذ الــتــدابــيـر
Yــتـــواصـل فــيـــمـــا بــHلـــضـــمـــان الــتـــقـــيـــد ا rــذكـــورة أعالهHا

عمليات التفتيشr باألحكام الواردة في اجلزء األول.
اسم مالك السفينة (1) : .........................
..........................................................
عنوان الشركة : ...................................
..........................................................

اسم الشخص اخملول بالتوقيع :
..........................................................
الصفة : ...............................................

توقيع الشخص اخملول بالتوقيع :
..........................................................
التاريخ : .............................................

(ختم أو دمغة مالك السفينة 1)

اســـتـــعـــرضت الـــتـــدابــيـــر اHـــذكـــورة أعالهr من جـــانب
(يــرجى إدراج اسم الـسـلـطــة اخملـتـصـة أو الـهــيـئـة اHـعـتـرف
بــهـــا قــانـــونــا) واعــتـــبــرت بـــعــد تـــفــتـــيش الـــســفـــيــنـــةr أنــهــا
تـسـتـوفي األغـراض الـواردة في الـفـقـرة الـفـرعـية (ب) من
الـــفـــقــرة 10 من اHـــعـــيــار ألف 5 - 1 - 3 بـــشــأن الـــتــدابـــيــر
اHــعــتــمــدة لــضـــمــان الــتــقــيــد األولـي واHــتــواصل بــاألحــكــام

الواردة في اجلزء األول من هذا اإلعالن.
االسم : ................................................
الصفة : ...............................................
العنوان : ............................................
..........................................................
التوقيع : ............................................
اHكان : ................................................
التاريخ : .............................................

(ختم أو دمغة السلطةr حسب احلالة)

1 يـعني تـعبيـر مالك الـسفيـنةr مـالك السـفينـة أو أي منـظمة
أخـــرى أو شـــخـص آخـــرr مـــثـل مـــديـــر الـــســــفـــيـــنـــة أو وكــــيـــلـــهـــا أو
مــســتــأجـرهــا فــارغــةr يـتــولى مــســؤولـيــة تــشــغـيـل الـســفــيــنـة من
مـالـكـهـا ويـوافقr فـي سـياق حتـمـلـه لهـذه اHـسـؤولـيـةr عـلى حتـمل
الواجـبات واHـسؤوليـات اHفـروضة عـلى مالك السـفن وفقـاً لهذه
االتــفـاقــيـةr بــصـرف الــنـظــر عــمـا إذا كــانت أي مـنــظـمــة أخـرى أو
شـخـص آخـر يـتـولى بـعض الـواجـبـات أو اHـسـؤولـيـات بـالـنـيـابة
عن مــالك الـسـفــيـنــة. أنـظـر الــفـقـرة 1 (ي) من اHـادة الــثـانــيـة من

االتفاقية.

1 تـــكـــون احلــمـــولـــة اإلجــمـــالـــيــة لـــلـــســـفن اHــشـــمـــولــة بـــاألحـــكــام
االنــتـقــالــيـة اخلــاصــة لـقــيــاس احلـمــولــةr الــذي اعـتــمــدته اHـنــظــمـة
الـبــحـريــة الــدولـيــةr هي احلــمـولــة اإلجــمـالــيـة الــواردة في عــمـود
"اHالحــــظـــات" في الـــشــهـــادة الـــدولــيـــة لـــلــحـــمـــولــة (1969) انــظــر

الفقرة 1 (ج) من اHادة الثانية من االتفاقية.

2 يـعني تـعبيـر مالك الـسفيـنةr مـالك السـفينـة أو أي منـظمة
أخـــرى أو شـــخـص آخـــرr مـــثـل مـــديـــر الـــســــفـــيـــنـــة أو وكــــيـــلـــهـــا أو
مــســتــأجـرهــا فــارغــةr يـتــولى مــســؤولـيــة تــشــغـيـل الـســفــيــنـة من
مـالـكـهـا ويـوافقr فـي سـياق حتـمـلـه لهـذه اHـسـؤولـيـةr عـلى حتـمل
الواجـبات واHـسؤوليـات اHفـروضة عـلى مالك السـفن وفقـاً لهذه
االتــفـاقــيـةr بــصـرف الــنـظــر عــمـا إذا كــانت أي مـنــظـمــة أخـرى أو
شـخـص آخـر يـتـولى بـعض الـواجـبـات أو اHـسـؤولـيـات بـالـنـيـابة
عن مــالك الـسـفــيـنــة. أنـظـر الــفـقـرة 1 (ي) من اHـادة الــثـانــيـة من

االتفاقية. 
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هذه الشهادة سـارية حتى ....... شريطـة إجراء عمليات
تــفــتــيش وفــقــاً ألحــكــام اHــعــيــارين أ 5 - 1 -3 وأ 5 - 1 - 4

من االتفاقية.
تاريخ إتمام التفتيش اHشار إليه حتت (أ) أعاله .......
صدرت في ................... بتاريخ ...........................
تـــوقــيع اHـــوظف اخملــول قـــانــونـــاr الــذي أصــدر الـــشــهــادة

اHؤقتة
..........................................................................
(خــتم أو دمـغــة الـسـلــطـة الـتـي أصـدرت الـشــهـادةr حـسب

احلالة)

ب) مـالك الـسـفـيـنـة قـدم مـا يـثـبـت لـلـسـلـطـة اخملـتـصة أو
لــلــمـــنــظــمـــة اHــعــتــرف بـــهــا بــأنـه قــد ° تــنـــفــيــذ اإلجــراءات

rالئمة على م� السفينة للتقيد بأحكام االتفاقيةHا

ج) الـربـان مُلـم بأحـكـام االتفـاقـية وبـااللـتزامـات اخلـاصة
rبتنفيذها

د) اHــعــلـومــات الالزمــة قـد قــدمت لــلــسـلــطــة اخملـتــصـة أو
لــلــمــنــظــمــة اHـــعــتــرف بــهــا من أجـل إصــدار إعالن الــتــقــيــد

بشروط العمل البحري.

اHلحق ألف اHلحق ألف 5 - ثالثا - ثالثاً

عناصر عامة تخضع لتفتيش معمق من قبل موظف مخول في دولة اHيناء يضطلـع بعمليـة تفتيـش برسـم
اHعيـار أ 5 - 2 - 1 :

احلد األدنى للسن

الشهادة الطبية

مؤهالت البحارة

عقود االستخدام البحري

اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو مقننة لتوظيف وتعيY البحارة

ساعات العمل أو الراحة

أطقم السفن 

أماكن اإلقامة

مرافق الترفيه على م� السفينة

الغذاء وتقدª الوجبات

الصحة والسالمة والوقاية من احلوادث

الرعاية الطبية على م� السفينة

إجراءات الشكاوى على م� السفينة

دفع األجور.
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وذج
$

يتم تشغيلها وفقاً للمعيار أ 5 - 1 - 3 من اتفاقية العمل البحري 2006.
يصرح اHوقع أدناهr بالنيابة عن السلطة اخملتصة اHذكورة أعالهr أنّ :

rشار إليها أدناهHأ) أحكام اتفاقية العمل البحري مدرجة على أ° وجه في األحكام الوطنية ا
ب) هـذه االشـتراطـات الـوطنـية واردة في األحـكـام الوطـنـية اHـذكورة أدنـاه; وتـرد تفـسـيرات بـشأن مـضـمون األحـكام

rذكورة حيثما تدعو الضرورةHا
ج) تــرد تـفــاصـيل أي أحــكـام مــعـادلــة في جـوهــرهـا ¡ــوجب الـفــقـرتـY 3 و4 من اHـادة الــسـادسـةr< حتت احلــكم الــوطـني

r(يشطب البيان الذي ال ينطبق) < وضوع لهذا الغرض أدناهHذكور أدناه > < في اجلزء اHقابل اHا
د) تـرد أي إعـفاءات مـنحـتهـا الـسلـطة اخملـتصـة وفـقاً لـلبـاب الثـالثr عـلى نحـو واضح في اجلـزء اخملصص لـهذا الـغرض

والوارد أدناه;
هـ) ترد كذلك أي أحكام خاصة بنوع السفينة ¡وجب التشريع الوطني حتت األحكام اHعنية.

1 - احلد األدنى للسن (الالئحة 1-1)
قـانـون الــنـقل الـبـحـريr رقم 123 لـعـام r1905 بــصـيـغـته اHـعــدلـة ("الـقـانـون")r الـفــصل الـعـاشـرr لـوائـح الـنـقل الـبـحـري

("اللوائح")r2006 r القواعد 1111 - 1222.
احلدود الدنيا للسن هي تلك اHشار إليها في االتفاقية.

" من الـســاعـة الـتـاسـعـة مـســاءً إلى الـسـاعـة الـســادسـة صـبـاحـاً مـا لم تــوافق وزارة الـنـقل الـبـحـري يـعـني تـعــبـيـر "لـيالً
("الوزارة") على فترة مختلفة.

تـرد أمـثـلـة عن األعـمـال اخلـطـرة احملظـورة عـلى األشـخـاص الـذين لم يـبـلـغـوا سن الـثـامـنـة عـشـر من الـعـمر فـي اجلدول
ألف اHـرفق بـهذا اإلعالن. وفي حـالة سـفن الـشحنr ال يـجـوز تكـليـف أي شخص دون الـثامـنـة عشـر بأداء عـمل في اHـناطق

التي تعتبر في خطة السفينة (اHرفقة بهذا اإلعالن) "مناطق خطرة".
2 - الشهادة الطبية (الالئحة 1 - 2)

القانونr الفصل احلادي عشرr اللوائحr القواعد 1223 - 1233
تـكـون الــشـهــادات الـطــبـيـة مــتـمــاشـيـة مـع أحـكـام االتــفـاقــيـة الــدولـيـة Hــعـايــيـر الــتـدريب واإلجــازة واخلـفـارة اHــتـعــلـقـة
بالبحـارةr حيثما تكـون ساريةr وفي احلاالت األخرىr تطـبق أحكام االتفاقيـة الدولية Hعايـير التدريب واإلجازة واخلفارة

اHتعلقة بالبحارة مع التعديالت الالزمة. 
يـجوز الخـتصـاصـيي األبصـار اHـؤهلـY الوارديـن على الـقائـمـة التي اعـتـمدتـها الـوزارة أن يـصدروا شـهـادات تتـعلق

بقدرة اإلبصار.
تتـبع الفـحوص الطـبيـة اHبـاد� التـوجيـهيـة اHشـتركـة بY مـنظمـة العـمل الدولـية ومـنظـمة الـصحـة العـاHيـةr اHشار

إليها في اHبدأ التوجيهي باء 1 - 2 - 1
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

اHلحق  باء اHلحق  باء 5 - أوال - أوالً - ³وذج إلعالن وطني       - ³وذج إلعالن وطني      
انظر اHبدأ التوجيهي باء r3 - 1 - 5 الفقرة 5

2006 rاتفاقية العمل البحري
إعالن التقيد بشروط العمل البحري - اجلزء األول

(مالحظة : يجب أن يرفق هذا اإلعالن بشهادة العمل البحري للسفينة)
صدر بتصريح من : وزارة النقل البحري في ................................     

السفينة التي حتمل اHواصفات اآلتية :

احلمولة اإلجماليةاحلمولة اإلجماليةرقم اHنظمة البحرية الدوليةرقم اHنظمة البحرية الدوليةاسم السفينةاسم السفينة

123451.000مثال



71 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
31 يناير  سنة  يناير  سنة 2016 م

وذج
$

إعالن التقيد بشروط العمل البحري - اجلزء الثانيإعالن التقيد بشروط العمل البحري - اجلزء الثاني

تدابير معتمدة لضمان التقيد اHتواصل بY عمليات التفتيش

rرفق بـها هذا اإلعالنHوضعت التـدابير اآلتـية من جـانب مالك السـفينـة الذي يرد اسـمه في شهادة الـعمل البـحري ا
لضمان التقيد اHتواصل فيما بY عمليات التفتيش :

(تذكر أدناه التدابير اHوضوعة لضمان التقيد بكل بند من البنود الواردة في اجلزء األول).

1 - احلد األدنى للسن (الالئحة 1 - 1)

يدون تاريخ ميالد كل بحّار مقابل اسمه على قائمة الطاقم.

يـجــري الـتـحــقق من الــقـائــمـة عــنـد بــدايـة كل رحــلـة من جــانب الــربـان أو الــضـابط الــعـامل بــالـنــيـابــة عـنه ("الــضـابط
اخملتص")r الذي يسجل تاريخ إجراء عملية التحقق هذه.

يــتـلــقى كل بــحـار دون سن 18 عـامــاrً عــنـد تــوظـيــفهr مــذكـرة حتــظــر عـلــيه الــعـمل لــيالً أو الــقـيــام بــاألعـمــال احملـددة في
القائمة عـلى أنها أعمال خطرة (انظر اجلزء األولr القسم 1 أعاله) وأي أعمال خطـرة أخرىr وتطلب منه اHذكرة استشارة
الـضـابط اخملــتـص فـي حــالة الـشـك. ويحـتـفــظ الضــابـط اخملـتـص بــنـســخــة مــن اHذكـــرة حتمل تـوقـيع البـحّار في خـانة

"°ّ استالمها وقراءتها " وتاريخ التوقيع.

 2 - الشهادة الطبية (الالئحة 1 - 2)

يـحـتــفظ الـضـابط اخملــتص بـالـشــهـادات الـطـبــيـة بـســريـة تـامـةr بــاإلضـافـة إلى قــائـمـة أعــدت حتت مـسـؤولــيـة الـضـابط
اخملتص ويـرد فيها بالنسبة لـكل بحّار على م� السفينـة ما يأتي : وظائف البحّار وتاريخ الشـهادة أو الشهادات الطبية

السارية واحلالة الصحية اHذكورة على الشهادة اHعنية.

في حــالـة شـك مـحــتـمل فــيـمــا إذا كـان الــبـحــار يـتــمـتع بــالـلــيـاقــة الـطــبـيــة ألداء وظـيــفـة أو وظــائف مــحـددةr يــتـشـاور
الـضـابط اخملتص مـع طبـيب الـبـحّار أو مـع أي طبـيب مـؤهل آخـر ويـدون موجـزاً عن اسـتـنـتاجـات الـطـبيب فـضالً عن اسم

الطبيب ورقم هاتفه وتاريخ إجراء اHشاورة.

يعد الـنص الذي سبق نصّـا أصليـا من االتفاقيـة اHعتمـدة قانونـا من اHؤتمر الـعام Hنـظمة العـمل الدولية في دورته
الرابعة والتسعY اHنعقدة بجنيف والتي اختتمت بتاريخ 23 فبراير 2006.

وإقرارا Hا سبقr وقع في نفس اليوم :

رئيس اHؤتمررئيس اHؤتمر
جون مارك شيندلرجون مارك شيندلر

اHدير العام للمكتب الدولي للعملاHدير العام للمكتب الدولي للعمل
خوان صومافياخوان صومافيا
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قوان0قوان0
قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-18 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1437
اHــوافق اHــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2015 يــتـــضــمـن قــانــونr يــتـــضــمـن قــانــون

اHالية لسنة اHالية لسنة 2016  (استدراك). (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد اجلريدة الرسمية - العدد 72 الصادر الصادر
بتاريخ بتاريخ 19 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437
اHوافق اHوافق 31 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015

الصفحة 33 - اHادة 90

في باب النفقاتr يقرأ :في باب النفقاتr يقرأ :

- التـكفل بـنشاطـات التكـوين اHهـني اHتواصل وعن
طــريق الــتــمــهــY وحتــســY اHــســتــوى لــلــمــوارد الــبــشــريـة

rستخدمةHللهيئات ا

- اHـــســـاعـــدة الـــتـــقـــنـــيـــة والـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة والـــتـــزود
بـالوثائق اHـرتبـطة باHـوارد البـشرية لـلتمـهY والـتكوين

rتواصلHهني اHا
- دراسـات وبــحـوث وتـقـو�ـات الـتــمـهـY والـتـكـوين

rتواصلHهني اHا
YــمـــتـــهـــنــHاقـــتـــنــــاء األدوات األســـاســـيـــة لـــفـــائـــدة ا -
Yـرتبـطـة بـتـطويـر الـتـمـهHوالـتـكـفل بـجـوائز الـتـشـجـيع ا

rتواصلHهني اHوالتكوين ا
- تــنــظــيم اHــلـتــقــيــات واأليــام الـدراســيــة والــنـدوات
واحملـــاضــرات الــهـــادفــة إلى تـــطــويـــر الــتــمـــهــY والــتـــكــوين

rتواصلHهني اHا
Yـــــصــــاريـف اخملــــصّـــــصــــة مـن أســــاتـــــذة الــــتـــــمــــهــــHا -

rؤسساتHعلى مستوى ا Yواألساتذة احلرفي
..................... (الباقي بدون تغيير) ......................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنفيذي رقممرسـوم تنفيذي رقم  15 -  - 356  مؤرخ في  مؤرخ في 18 ربيع األول ربيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن
نـــقـــل اعـــتــمـــــاد فــي مــيــزانـــيــــة تــســيـــيــر مــصــالــحنـــقـــل اعـــتــمـــــاد فــي مــيــزانـــيــــة تــســيـــيــر مــصــالــح

الوزير األول.الوزير األول.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و¡ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و¡قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و¡ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و¡ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 24
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايـــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــوزيــع االعـــتـــمــــادات
اخملـصـصة لـلـوزير األول مـن ميـزانـية الـتـسيـيـــر ¡وجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يلــغــى مـن مـيـــزانـيــة ســنــــة 2015
اعــــــتـــــــمـــــــــــاد قــــــــــــــدره ثـالثــــــــــون مـــــــلـــــــيــــــــــون ديـــــــنـــــــــار
(30.000.000 دج)  مـقـيّــــد فــي مـيــزانـيـة تـسـيــيـر مـصالح
الـــــوزيــــر األولr الـــــفـــــــرع األول : الــــوزيـــــر األولr الـــــفــــــرع
اجلزئي األول : اHصـالح اHركزيــة وفـي الباب رقم 02-37

"تنظيم اHؤتمرات واHلتقيات".
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األشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة وفي الـــبـــاب رقم 34-14 "اHـــصـــالح
الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لألشــغــال الــعــمــومــيــة - الــتــكـالــيف

اHلحقة".
2 :  : يــــــــخـــــــصــص Hـــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2015 اHــــــاداHــــــادّة ة 
اعـــتــــمـــــــاد قــــــدره ســـــتـــــة وأربـــعـــــون مــــلـــيـــــون ديـــنـــــار
(46.000.000 دج)  يـــقــــيّـــــد في مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيــر وزارة
األشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة وفي الـــبـــاب رقم 34-11 "اHـــصـــالح
الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـألشـــغـــال الـــعـــمـــومـــيـــة - تـــســـديــد

النفقات".
اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلـــف وزيـــر اHـالـيــــة  ووزيــر األشـغـال
الـعـمـومـيـــةr كل فــيــمـا يـخـــصّهr بـتـنـفـيـذ هــــذا اHـرســـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقممـرسـوم تنـفـيذي رقم  15 -  - 358 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضمنr يـتـضمن
نـــقـل اعــتــمــاد في مــيــزانـيــة تــسـيــيــر وزارة اHـواردنـــقـل اعــتــمــاد في مــيــزانـيــة تــسـيــيــر وزارة اHـوارد

اHائية والبيئة.اHائية والبيئة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و¡ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و¡ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوّال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و¡ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و¡ــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 221
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق 17  غــــشت
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لـوزيـر اHــوارد اHـائـيـة والـبــيـئـة من مــيـزانـيـة الــتـسـيـيـــر

r2015 اليــة التكميلي لسنةHوجــب قانــون ا¡

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخـصــص Hـيزانية ســـنـة 2015  اعتـمــاد
قــــدره ثالثــون مـلــيــــون ديــنـــار (30.000.000 دج)  يــقـيّــــد
في ميـزانيـة تسيـير مصـالح الوزيـر األولr الفرع األول :
الــوزيــر األولr الـــفــرع اجلــزئـي األول : اHــصــالـح اHــركــزيــة

وفي الباب رقم 34-01 "تسديد النفقات".
اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : يــــــنـــــشـــــر هـــــــــذا اHـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  15 - -357 مـؤرخ في مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن
نـقل اعـــتـمــاد في مـيــزانـيــة تـســيـيــر وزارة األشـغـالنـقل اعـــتـمــاد في مـيــزانـيــة تـســيـيــر وزارة األشـغـال

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و¡ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و¡ــقــتــضى األمــر رقم 15-01  اHــؤرخ في 7 شـوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و¡ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و¡ــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 223
اHؤرخ فـي 2 ذي القـعدة عام 1436 اHـوافـق 17 غـشت سنة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعــتـمـــادات اخملــصـصــة لــوزيـر

األشــغــال الـــعــمــومــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيــيــــر ¡ــوجــب
r2015 اليــة التكميلي لسنةHقانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســــنـــة 2015
اعـــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره ســـــتــــــة وأربـــــعـــــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(46.000.000 دج) مـــــقــيّـــــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر  وزارة
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اHــاداHــادّة ة 2 :  :  يــخــصص Hــيـزانـيــة ســنــة 2015  اعــتــمــاد
قــدره  أحــد عـشـر مــلـيــونـا وثالثــة وخــمـســـون ألف ديـنـار
(11.053.000 دج)  يــقـــيّــــد فــي مــيــزانــيــة تــســيــيــر  وزارة
اHـوارد اHــائـيــة والـبــيـئــة وفـــي الـبــاب اHـبــY في اجلـدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكـــلـــف وزيـــــر اHــالـــيـــــة  ووزيـــر اHــوارد
اHـــائـــيـــة والـــبـــيـــئـــةr كـل فـــيـــمـــا يـــخـــــصّهr بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

- و¡ــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 292
اHـؤرخ فـي 3  صــفـر عـام 1437 اHــوافـق 15 نــوفـمـبــر سـنـة
 2015 واHـــــتــــــضــــــمن إحــــــداث أبـــــواب ونــــــقل اعــــــتـــــمــــــاد في

rميزانية الدولة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنــة 2015
اعـتـمــــاد قــدره أحـد عـشر مـلـيـونا وثالثـة وخـمـسون ألف
ديــنــار (11.053.000 دج) مــقــيّـــــد في مــيــزانـــيــــة تــســيــيـــر
وزارة اHــوارد اHـائــيـــة والـبــيـئـــة وفــــي األبـواب اHـبــيـنـة

في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 - 31

22 - 31

21 - 33

23 - 33

21 - 34

وزارة اHوارد اHائية والبيئةوزارة اHوارد اHائية والبيئة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
اHصالح الالمركزية للبيئةاHصالح الالمركزية للبيئة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل
اHصالح الالمركزية للبيئة  - الراتب الرئيسي للنشاط...............
اHصالح الالمركزية للبيئة - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية للبيئة - اHنح العائلية.................................

اHصالح الالمركزية للبيئة - الضمان االجتماعي.........................
مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اHصالح الالمركزية للبيئة - تسديد النفقات..............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة........................................................
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rالرواتب rـتعـاقـدونHسـتـخدمـون اHصـالح الالمـركزيـة لـلـبيـئـة  - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..................
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مجموع العنوان الثالث
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- و¡ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عام 1436 اHوافق 23  يوليو سنة 2015  واHتضمن قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و¡ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHـــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مــــايــــو ســــنــــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و¡ـــقــــتــــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 15 -218
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق  17 غــــشت
ســـنــة 2015 واHـــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لـوزير الـتجـارة من ميـزانيـة التـسيـيــر ¡وجـــب قانــون

r2015 اليــة التكميلي لسنةHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعتمــاد قــــدره سـبعـة وثـالثـون مليونا وأربعمائة ألـف

مـرسـوم تنـفـيذي رقممـرسـوم تنـفـيذي رقم  15 -  - 359 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن

نقل اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.نقل اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و¡ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و¡قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
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3 : : يـــكـــلـــــــف وزيــــــــر اHـــالـــيـــــــــة  ووزيـــــــر اHـــاداHـــادّة ة 
الـــتــجـــــارةr كـــل فـــيـــمـــــا يــخـــــصّــــهr بــتــنـــفــيــــــذ هــــــــذا
اHــــــــرســــــــــــــوم الــــــــــــــذي يـــــــــنـــــــــشـــــــــــــر فـــــي اجلــــــــريــــــــــــدة
الـــرّســمــيّــــــة لــلــجـــمــهــوريّـــة اجلــزائــريّــــــة الــدّ�ــقــراطــيّـــــة

الشّعبيّـــة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ديـــنــــار (37.400.000 دج) مــقـــيّـــــد في مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــر
وزارة الــــتـــــجــــارة وفـي الــــبـــــاب رقم 31-12 " اHــــديـــــريــــات

الوالئية للتجارة- التعويضات واHنح اخملتلفة".
2 :  : يــــخـــصص Hـــيـــزانـــيـــة ســـنـــة 2015 اعـــتـــمـــاد اHـــاداHـــادّة ة 
قــــدره ســبــعــة وثالثــون مــلــيــونــا وأربــعــمــائــة ألف ديــنــار
(37.400.000 دج)  يـــقـــيّــــــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــر وزارة
الــتـــجـــارة وفي الـــبــاب رقم 31-13 "اHـــديــريـــات الــوالئـــيــة
لـلـتـجارة- اHـسـتخـدمـون اHـتعـاقـدونr الـرواتبr منح ذات

طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي".

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 29  ربــــيـع األو  ربــــيـع األوّل عــــامل عــــام
1437 اHوافق  اHوافق 10 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة r2016 يـحـدr يـحـدّد التـنـظيمد التـنـظيم

الداخـلي لصنـدوق التضـامن والضمـان للجـماعاتالداخـلي لصنـدوق التضـامن والضمـان للجـماعات
احمللية.احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن الوزير األول

rووزير الداخلية واجلماعات احمللية
rاليةHووزير ا

- ¡ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-116 اHؤرّخ
في 22 جـمـادى األولى عــام 1435 اHـوافـق 24 مـارس سـنـة
2014 واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

rلـلـجمــاعـات احملـلـــية ويـحـدد مـهـامـه وتنـظـيمــه وسـيــره
rادّة 36 منهHال سيما ا

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عــــام 1435 اHــوافـق 3 يــولـــيـــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 36 من اHـرسوم
التّـنفـيذيّ  رقـم 14-116 اHؤرّخ في 22 جـمادى األولى عام
1435 اHـوافق 24 مـارس سـنة 2014 واHذكـور أعالهr يـهدف

هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد الـــتـــنـــظـــيم الـــداخـــلي لـــصـــنـــدوق
التضامن والضمان للجماعات احمللية.

اHاداHادّة ة 2 :  : يضم التنظيم الداخلي لصندوق التضامن
rّـديـر الـعـامHحتت سـلـطــة ا rوالـضــمـان لـلـجــمـاعـات احملـلــيـة

أربعة (4) أقسـام :
rاإلدارة العامـة -

rبرامج التسيير -
rبرامج التجهيز واالستثمار -

- اإلحصاء واإلعالم اآللي.
rعـلى اخلصوص rادّة ة 3 : : يـكلّف قـسم اإلدارة العـامةHاداHا

¡ـا يأتي :
rوارد البشريةHضمان متابعة تسيير ا -

rيزانيات واحلساب اإلداريHضمان تسيير ا -
- ضمان تسيير الوسائل.

يضم هذا القسم ثالثة (3) مكـاتب :
rوارد البشريةHمكتب تسيير ا -

rيزانية واحملاسبةHمكتب ا -
- مكتب الوسائل.

1) يــكـــلّف مــكـــتب تــســـيــيـــر اHــوارد الـــبــشــريـــةr عــلى
اخلصوصr ¡ـا يأتي :

rYهني للمستخدمHسار اHتسيير ا -
- تكوين اHستخدمY وحتسY مستواهم.
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rادّة ة 5 :   :  يكـلّف قسم بـرامج التـجهـيز واالسـتثـمارHاداHا
على اخلصوصr ¡ا يأتي :

- تـــــوزيع الـــــتـــــخـــــصـــــيـص اإلجـــــمـــــالي لـــــلـــــتـــــجـــــهـــــيـــــز
rواالستثمار

- ضمان تعويض ناقص القيمة للموارد اجلبائية.
يضم هذا القسم ثالثة (3) مكـاتب :

rمكتب إعانات التجهيز -
rاليةHساهمات والعمليات اHمكتب ا -

- مكتب ضمان التقديرات اجلبائية.
rعـلـى اخلـصوص r1) يـكـلّف مـكـتب إعـانـات الـتـجـهـيز

¡ـا يأتي :
rضمان دفع إعانات التجهيز -

rموّلةHمتابعة تنفيذ البرامج ا -
- متابعة استهالك االعتمادات اHمنوحة.

rــالــيـةHـســـاهـمــات والــعـمــلـيـات اH2) يــكـلّف مـكــتب ا
على اخلصوصr ¡ـا يأتي :

- ضـــمـــان دفـع اHـــســـاهـــمـــات اHـــؤقـــتـــة أو الـــنـــهـــائـــيـــة
rنتجة للمداخيلHشاريع اHاخملصّصة لتمويل ا

rموّلةHمتابعة تنفيذ البرامج ا -
rالية لفائدة اجلماعات احملليةHالقيام بالعمليات ا -
- مــتــابـعــة عــمــلـيــة اســتــرجـاع اعــتــمــادات الـتــجــهــيـز

واالستثمار غير اHستعملة. 
r3) يــكــلّف مــكــتب ضــمــــان الــتــقــديــــرات اجلــبــائــــيـة

على اخلصوصr ¡ـا يأتي :
- مـتـابــعـــة حتـصــيل مــسـاهـمـات اجلـمــاعـات احملـلـــيـة

rفي صندوق الضمان
rضمان تعويض ناقص القيمة اجلبائية -

- ضمان حتويل األرصـدة الدائنة لصـندوق الضمان
rلفائدة صندوق التضامن للجماعات احمللية

- متابعة الوضعية احملاسبية لصندوق الضمان.
اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــكــلّف قــسم اإلحـــصــاء واإلعالم اآلليr عــلى

اخلصوصr ¡ـا يأتي :
- إحـصــاء اHـعــطـيــات اHـالــيـة واإلحــصـائــيـة اHــتـعــلـقـة

rبنشاطات الصندوق
- استغالل جميع اHعطيات في نظام معلوماتي.

: (2) Yيضم هذا القسم مكتب
rمكتب اإلحصاء واألرشيف -

- مكتب اإلعالم اآللي.
1) يـــــــكـــــــلّـف مــــــكـــــــتـب اإلحـــــــصـــــــاء واألرشــــــيـفr عـــــــلى

اخلصوصr ¡ـا يأتي :
- جـــمع اHـــعـــطـــيـــات اHـــالــــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــنـــشـــاطـــات

rالصندوق واستغاللها

2) يـــــكـــــلّـف مـــــكـــــتب اHـــــيـــــزانـــــيـــــة واحملـــــاســـــبـــــةr عـــــلى
اخلصوصr ¡ـا يأتي :

- إعـــداد مــــشــــروع مــــيــــزانــــيـــة الــــصــــنــــدوق وضــــمـــان
rتنفيذها

rإعداد احلساب اإلداري للصندوق -
rمسك السجالت احملاسبية وحتيينها -

- الـــســـهـــر عـــلـى ضـــبط الـــعـــمـــلــــيـــات اHـــالـــيـــة وحـــسن
تنفيذهـا.

rعـــــلى اخلـــصــــــوص r3) يـــكـــلّـف مــــكـــتب الــــوســـائــل
¡ـــا يأتي :

- ضــمــان صــيــانــة اHــمــتــلــكــات الــعــقــاريــة واHــنــقــولــة
rوحفظهـا

- تـــلــبـــيــة حـــاجــات الــصـــنــدوق مـن الــوســائـل اHــاديــة
rواللـوازم

rمسك سجالت اجلـرد -
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها.

4 :  : يـــــكـــــلّف قـــــسـم بـــــرامج الـــــتـــــســـــيــــيـــــرr عـــــلى اHــــاداHــــادّة ة 
اخلصوصr ¡ا يأتي :

rتوزيع التخصيص اإلجمالي للتسيير -
- توزيع مخصصات ميزانية الدولة.

:  (2) Yيضم هذا القسم مكتب
rمكتب إعانات التسيير -

- مكتب مخصصات الدولة.
rعـلى اخلـصوص r1) يـكـلّف مـكـتب إعـانات الـتـسـيـيـر

¡ـا يأتي :
rضمان دفع منح معادلة التوزيع بالتساوي -

rضمان دفع تخصيص اخلدمة العمومية -
rضمان دفع اإلعانات االستثنائية -

- ضــــــمــــــان دفع إعـــــــانــــــات الــــــتــــــكــــــوين والــــــدراســــــات
rوالبحوث

- متابعة استهالك االعتمادات اHمنوحة.
rعلى اخلصوص r2) يكلّف مكـتب مخصصات الـدولة

¡ـا يأتي :
- ضـــــمـــــان دفع مـــــخـــــصـــــصــــات الـــــدولـــــة اHـــــمـــــنـــــوحــــة

rكتعويض
- ضـمــان دفع مـخــصـصـات الــدولـة اHـمــنـوحــة مـقـابل

rهام اجلديدةHا
- متابعة استهالك االعتمادات اHمنوحة.
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وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرّخ في خ في 6 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1437
اHــوافق اHــوافق 18 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2015 يــحــدr يــحــدّد الــتــنــظــيمد الــتــنــظــيم
الـداخلي لـلمعـاهد الـوطنـية لـتكـوين موظـفي قطاعالـداخلي لـلمعـاهد الـوطنـية لـتكـوين موظـفي قطاع

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
rووزيرة التربية الوطنية

rاليةHووزير ا
- ¡ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-265 اHؤرّخ
في 29 ربـــيع األوّل عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدّد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اHـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHـتــعـلّق بـتـكـوين اHـوظـفــY وحتـسـY مـسـتـواهم وجتـديـد

rتممHعدّل واHا rمعلوماتهم
- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 14-28 اHـؤرّخ
في أول ربــــيع الــــثـــاني عــــام 1435 اHـــوافق أول فـــبــــرايـــر
ســـنـــة 2014 الــذي يـــحـــدّد الـــقــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي
لــلـــمــعــاهـــد الــوطـــنــيــة لـــتــكـــوين مــوظـــفي قــطـــاع الــتـــربــيــة

rادة 7 منهHال سيما ا rالوطنية
- و¡ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 21 شـعـبـان عـام 1426 اHـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة 2005
الــذي يـــحــدّد الـــتـــنــظـــيم الـــداخـــلي Hــعـــهـــد تــكـــوين مـــعـــلــمي

rمستواهم Yدرسة األساسية وحتسHا
يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى  : ة األولى  : تطـبـيـقـا ألحـكــام اHادّة 7 من اHـرسوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 14-28 اHــؤرّخ في أول ربـيـع الـثــاني عـام
rــــذكــــور أعالهHــــوافق أول فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2014 واH1435 ا

يـهـدف هذا الـقرار إلى حتـديـد التـنـظيم الـداخلي لـلـمعـاهد
الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـضم الــتـنــظـيم الـداخــلي لـلــمـعـهــد الـوطـني
لــتـكــوين مـوظـفـي قـطـاع الــتـربـيــة الـوطــنـيـةr حتت ســلـطـة

اHديرr مـا يأتي :

- إعـداد دراسـات إحـصـائــيـة وحتـلـيـلــيـة عن مـخـتـلف
rبرامج الصندوق

- ضــــــمـــــــان مـــــــسك األرشـــــــيـف اHــــــتـــــــعـــــــلق بـــــــبـــــــرامج
rالصندوق

- ضمان تسيير اHكتبة وجتهيزها واستغاللها.
rعــــلى اخلــصـــوص r2) يـكـــلّـف مــكـــتب اإلعــالم اآللي

¡ــا يأتي :
- إعــــداد أنــــظــــمــــة اإلعالم لــــلــــصــــنــــدوق واخملــــطــــطـــات
rتعلقة بها وتنفيذها وتقييمهاHعلوماتية اHوالبرامج ا

rضمان صيانة جتهيزات اإلعالم اآللي -
rوضع مختلف برامج التسيير الالزمة -

- جـــــمع اHـــــعــــطـــــيــــات اHــــعـــــلــــومـــــاتــــيــــة ومـــــعــــاجلـــــتــــهــــا
واستغاللها.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 29 ربـــــــيـع األول عـــــــــام 1437
اHوافــق 10 يناير سنة 2016.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 9 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 19
ينـاير سنة ينـاير سنة r2016 يعـدل القرار اHؤرخ في r يعـدل القرار اHؤرخ في 27 شوال شوال
واHــتــضــمن عــام عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 12 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة 2015 واHــتــضــمن 
تــعــيــY أعـضــاء مــجــلس تــوجــيه صــنــدوق الــتـضــامنتــعــيــY أعـضــاء مــجــلس تــوجــيه صــنــدوق الــتـضــامن

والضمان للجماعات احمللية.والضمان للجماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

¡ـــوجب قـــرار مــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1437
اHـوافق 19 يـنـايـر سـنة r2016 يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في 27
شـوال عـام 1436 اHـوافق 12 غــشت سـنـة 2015 واHــتـضـمن
تــــعــــيــــY أعــــضــــاء مـــــجــــلس تــــوجــــيـه صــــنــــدوق الــــتــــضــــامن

والضمان للجماعات احملليةr كما يأتي :
- "........................(بدون تغيير)......................
- الـســيـد تــرغـيــني عــبـد احلــمـيــدr  ــثل عن الـوزارة

اHكلفة بالتهيئة العمرانية".



79 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 05 21 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
31 يناير  سنة  يناير  سنة 2016 م

اXطبعة الرسمياXطبعة الرسميّة=  ة=  حي البسات0= بئر مراد رايس= ص.ب حي البسات0= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

- تــعـــمــيم اســتــعـــمــال اإلعالم اآللي وتـــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتــــصـــــال وتــــرقــــيـــــة تــــطــــبــــيـــــقــــاته فـي مــــجــــاالت

rالي والوثائقيHالتسيير البيداغوجي واإلداري وا
- اقــتــنــاء الـوثــائق ذات الــطــابع الــعــام واHــتــخـصص

rعهد بذلكHوإثراء ا
- إعـــداد بـــرنـــامـج الـــنـــشـــاط واحلـــصــــيـــلـــة الـــســـنـــويـــة

ومشروع نيابة اHديرية.
ويضم ثالث (3) مصالح :

rمصلحــة الدراسات والبحث التربوي -
rمصلحة التوثيق واألرشيف -

- مـصـلـحة اإلعالم اآللـي وتكـنـولـوجـيات اإلعالم
واالتصـال.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــكــلّـف نــيــابـــة مــديــريـــة اإلدارة والــوســائل
العامة ¡ـا يأتي :

rوارد البشرية وتنفيذهHإعداد مخطط تسيير ا -
- إعــــداد مـــــخــــطـط الـــــتــــكـــــوين الـــــســــنـــــوي واHــــتـــــعــــدد

rالسنوات
rعهد وتنفيذهاHحتضير ميزانية ا -

rإعداد برنامج التجهيز ومتابعة تنفيذه -
rمتلكات والتجهيزات والوسائل العامةHا Yتأم -
- إعـــداد بـــرنـــامـج الـــنـــشـــاط واحلـــصــــيـــلـــة الـــســـنـــويـــة

ومشروع نيابة اHديرية.
: (2) Yوتضم مصلحت

rYستخدمHمصلحة ا -
- مصلحة اHيزانية وتسيير الوسائل اHادية.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في 21 شـــعـــبـــان عــام 1426 اHــوافق 25 ســبـــتـــمـــبـــر

سنـة 2005 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافــق 18

نوفمبر سنة 2015.

- نــــــيــــــابــــــة مــــــديـــــــريـــــــة الـــــتــــــكــــــويـن واHـــــســــــابــــــقـــــات
rهنيةHواالمتحـانـات ا

rنيابة مديرية الدراسات والبحث والتوثيق -
- نيابة مديرية اإلدارة والوسائل العامة.

اHاداHادّة ة 3 :  : تكلّف نـيابـة مديـرية الـتكـوين واHسـابقات
واالمتحانات اHهنية ¡ا يأتي :

- ضــــمــــان تــــنــــظــــيـم ومــــتــــابــــعــــة ســــيــــر اHــــســــابــــقــــات
واالمـــتــحــانـــات اHــهـــنـــيــة وتـــقــيــيـــمــهــــا وفــقــــا لـــلــتـــنــظــــيم

rعمـول بـهHا
- ضــــمــــان تــــنـــظــــيـم ومـــتــــابــــعـــــة ســــيـــر الــــعــــمــــلــــيـــات

rالتكوينـية وتقييمها
- تـرقـيـة وجتـديــد مـعـارف مـخـتـلف أسالك الـتـربـيـة

rالوطنية وفق مجاالت اختصاصاتهم
- حتــيــY الــكــفـــاءات اHــهــنــيــة Hــوظــفي الــقــطــاع وفق

rسطرة من الدولةHالسياسة التربوية ا
- حتــــــســـــــــY اHــــــردود الــــــبــــــيــــــــداغــــــــوجي Hـــــــوظــــــفي

rالتأطــير التـربـوي
- إعــداد بــرنــامج الــنــشــاطــات واحلــصــيــلــة الــســنــويـة

ومشروع نيابة اHديرية.
وتضم ثالث (3) مصالح :

rمصلحة تنظيم التكوين -
- مـــــصــــلــــحــــــة تــــنـــــظــــــيم ســـــيـــــر اHــــســــــابــــقــــــات

rهنـيةHواالمتحـانـات ا
- مصلحة اHتابعة والتقييم.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـكـلّف نـيـابـة مـديـريـة الـدراسـات والـبـحث
والتوثيق ¡ا يأتي :

- اHـــســـاهـــمـــة في إعـــداد اHـــنــاهـج وبـــرامج الـــتــكـــوين
اHـتـخـصص والـتكـوين أثـنـاء اخلـدمـة خملـتـلف أسالك قـطاع

rالتربية الوطنية
- اHـــــســـــاهـــــمــــــة في إعـــــداد الــــــدراســـــات والـــــبـــــحـــــوث
rعهدHتعلقة ¡يدان نشاط اHالبيداغوجية والتجريبية ا

- إنـتــاج الـدعــائم والـوســائل الــتي تـســمح بــتـطــبـيق
rبرامج التكوين

- تــشــخــيص احــتــيــاجــات الــتــكــوين بــالــتــنــســيق مع
rمختلف أسالك التفتيش

rإعداد دالئل بيداغوجية وتربوية -

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال


