الجميورية العربية السورية
وزارة النقل

قرار رقم /

/

الخاص بتطبيق االتفاقية الدولية لمعايير التدريب

وزير النقل:

ومنح الشيادات والمناوبة لممالحين لعام  8978وتعديالتيا

بناء عمى أحكاـ المرسوـ التشريعي رقـ  /851/لعاـ  8798المتضمف مياـ وصالحيات المديرية العامة
 ًلمموانئ.
 وعمى أحكاـ المرسوـ التشريعي رقـ  /79/لعاـ  8791المتضمف إحداث و ازرة النقؿ. -وعمى أحكاـ المرسوـ رقـ  /399/لعاـ  3181المتضمف تشكيؿ الحكومة.

 وعمى أحكاـ القانوف رقـ /81/لعاـ  3111القاضي بانضماـ الجميورية العربية السورية إلى االتفاقيةالدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لرجاؿ البحر لعاـ  8791وتعديالتيا.

 وعمى أحكاـ القانوف رقـ  /59/تاريخ  3118/81/39القاضي بتطبيؽ االتفاقية الدولية STCWوتعديالتيا.

 -وعمى مقتضيات المصمحة العامة.

مادة -8-تعاريف:

يقرر ما يمي:

الفصل األول

يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة جانب كؿ منيا

 -الوزارة و ازرة النقؿ.

 -الوزير وزير النقؿ.

 المديرية المديرية العامة لمموانئ( اإلدارة البحرية المختصة). المدير العام المدير العاـ لممديرية العامة لمموانئ. -المنظمة المنظمة البحرية الدولية .IMO

 -االتفاقية االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ .STCW 8791

 مدونة االتفاقية :ىي المدونة الصادرة عف المنظمة البحرية الدولية كممحؽ لالتفاقية  STCWالخاصةبمستويات التدريب ومنح الشيادات وأعماؿ النوبة.

 -الموائح الموائح الواردة في مرفؽ االتفاقية.

 المالح :الشخص الذي يعمؿ عمى متف السفينة مف جميع الرتب والفئات. -الربان :الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما.

صفحة  1من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

 الضابط :أ حد أعضاء الطاقـ غير الرباف المعيف بصفتو تمؾ بموجب القوانيف أو الموائح الوطنية أوبمقتضى العرؼ أو االتفاؽ العاـ في حاؿ انعداـ ذلؾ التعييف.

 -ضابط السطح :ضابط مؤىؿ بموجب أحكاـ الفصؿ  IIمف مرفؽ االتفاقية.

 الضابط األول :الضابط الذي يمي الرباف في الرتبة وتقع عمى عاتقو مسؤولية قيادة السفينة في حالةعجز الرباف عف القياـ بذلؾ.

 ضابط نوبة مالحية :الضابط المؤىؿ لمقياـ بنوبة مالحية بموجب أحكاـ الالئحة  1/IIمف مرفؽاالتفاقية.

 الواجبات الراديوية :تشمؿ النوبة والصيانة والتصميحات التقنية التي تتـ بموجب لوائح الراديو واالتفاقيةالدولية لسالمة األرواح في البحار لعاـ  8791في صيغتيا المعدلة والتوصيات ذات الصمة الصادرة

عف المنظمة.

 -مشغل الراديو :شخص يحمؿ شيادة مناسبة منحتيا أو أقرتيا المديرية بموجب أحكاـ لوائح الراديو.

 مشغل الراديو ألغراض النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية (نظام  :)GMDSSشخصمؤىؿ بموجب أحكاـ الفصؿ  IVمف مرفؽ االتفاقية.

 -البحار :عضو مف طاقـ السفينة خالؼ الرباف أو الضباط.

 -بحار نوبة مالحية :بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  4/IIمف مرفؽ االتفاقية.

 بحار نوبة ىندسية :بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  4/IIIمف مرفؽ االتفاقية. -بحار سطح قادر :بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  5/IIمف مرفؽ االتفاقية.

 -بحار محركات قادر :بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  5/IIIمف مرفؽ االتفاقية.

 الضابط الميندس :ىو ضابط مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  1/IIIأو 2/ IIIأو 3/ IIIمف مرفؽاالتفاقية.

 ضابط كبير الميندسين :ىو كبير الميندسيف المسؤوؿ عف الدفع الميكانيكي لمسفينة وتشغيؿ وصيانةمنشآتيا الميكانيكية والكيربائية.

 ضابط ميندس ثان :ىو الضابط الميندس الذي يمي كبير الميندسيف في الرتبة وتقع عمى عاتقومسؤولية إدارة الدفع الميكانيكي لمسفينة وتشغيؿ وصيانة منشآتيا الميكانيكية والكيربائية في حاؿ عجز
كبير الميندسيف عف القياـ بذلؾ.

 ضابط نوبة ىندسية :ىو الضابط الميندس الذي يتولى مسؤولية تشغيؿ وصيانة اآلالت المحركةبالسفينة خالؿ نوبة ىندسية ومؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  1/IIIمف مرفؽ االتفاقية.

 -ضابط ميندس مساعد :ىو شخص قيد التدريب ليصبح ضابطاً ميندساً ومعيف بصفتو ىذه.

 ضابط تقنيات الكترونية :ىو ضابط مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  6/IIIمف مرفؽ االتفاقية. -بحار تقنيات الكترونية :ىو بحار مؤىؿ بموجب أحكاـ الالئحة  7/ IIIمف مرفؽ االتفاقية.

صفحة  2من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

 -زيات :مالح في قسـ المحركات.

 طالب ضابط سطح/ميندس :الشخص الذي أتـ بنجاح مرحمة مف الدراسات النظريػػة البحرية فيالمالحة/اليندسية ال تقؿ عف عاميف دراسييف في أكاديمية أو معيد بحري معترؼ بو بعد حصولو عمى
شيادة الثانوية أو ما يعادليا مف الشيادات األجنبية.

 -طرف :كؿ دولة أصبحت االتفاقية سارية المفعوؿ عمييا.

 الشيادة :وثيقة سارية المفعوؿ أياً كانت تسميتيا وصادرة عف المديرية أو بموافقتيا أو معتمدة مف قبمياتؤىؿ حامميا لشغؿ الوظائؼ المحددة فييا.

 شيادة الكفاءة ىي الشيادة الصادرة والمعتمدة لمربابنة والضباط وعاممي الراديو ألغراض النظاـالعالمي لالستغاثة والسالمة البحرية (نظاـ  )GMDSSبموجب أحكاـ الفصؿ  IIأو  IIIأو  IVأو

 VIIمف مرفؽ االتفاقية والتي تخوؿ حامميا الشرعي بالصفة المحددة فييا ويؤدي الوظائؼ عمى
مستوى المسؤولية المحددة.

 شيادة األىمية ىي شيادة بخالؼ شيادة الكفاءة والتي تمنح لممالح وتفيد بأنو تـ استيفاء جميعالمتطمبات ذات الصمة بالتدريب أو الكفاءات أو الخدمة البحرية التي تنص عمييا االتفاقية.

 الوثائق المستندية :ىي الوثائؽ بخالؼ شيادة الكفاءة أو شيادة األىمية التي تستخدـ إلثبات استيفاءالمتطمبات ذات الصمة بذلؾ مف االتفاقية.

 مدونة  :ISPSىي المدونة الدولية ألمف السفف والمرافؽ المينائية التي اعتمدت في  83كانوف األوؿ 3113بالقرار رقـ  /3/الصادر عف مؤتمر الحكومات المتعاقدة في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح
في البحار  SOLASلعاـ  8791وفي الصيغة التي قد تعدؿ مف قبؿ المنظمة.

 -الواجبات األمنية :تشمؿ جميع المياـ والواجبات األمنية عمى متف السفينة عمى النحو المعرؼ في

الفصؿ  2-XIفي االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار  SOLASلعاـ  8791وفي صيغتيا
المعدلة ومدونة  ISPSألمف السفف والمرافؽ المينائية.

 ضابط أمن السفينة :ىو الشخص المسؤوؿ عمى متف السفينة تجاه الرباف والتي تعينو الشركة وتشمؿتمؾ المسؤولية تنفيذ خطة أمف السفينة وتحديثيا واالتصاؿ بضابط أمف الشركة وضباط أمف المرفؽ

المينائي.

 الشيادات الحتمية :شيادات تفرض االتفاقية الحصوؿ عمييا وتتعمؽ بضماف قدرة المالح عمى تأميفسالمتو الشخصية وسالمة البضائع و سالمة وأمف السفينة.

بناء عمى شيادة كفاءة بحرية صادرة عف دولة
 شيادة اإلقرار باالعتراف :شيادة صادرة عف المديرية ًمصنفة عمى الالئحة البيضاء تؤىؿ حامميا العمؿ عمى متف السفف السورية بالوظيفة المحددة فييا.
 الخدمة البحرية :ىي الخدمة المثبتة بدفتر البحارة ومدعمة بوثيقة صادرة عف المديرية أو أي إدارةبحرية أخرى مصدقة أصوالً وتعتمدىا المديرية.
صفحة  3من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

 -الشير :ىو شير تقويمي أو  91يوماً مكونة مف فترات تقؿ عف شير واحد.

 الالئحة البيضاء :قائمة تصدر عف المنظمة وتشمؿ جميع الدوؿ األطراؼ في االتفاقية والتي قامتبالتطبيؽ الكامؿ ألحكاـ االتفاقية.

 التدريب البحري المعتمد :ىو التدريب عمى المياـ المطموبة ألعماؿ ومسؤوليات النوبة المالحيػ ػة أواليندسية تحت إشراؼ ضابط مؤىؿ عمى السفينة مع إثبات الخدمة مف خالؿ سجؿ تدريب معتمد مف

قبؿ المديرية أو أبة وثيقة مماثمة صادرة عف رباف السفينة ومميورة بخاتـ السفينة.

 المعيد البحري المعترف بو :أية مؤسسة تعميمية بحرية منفذة لممقررات الدراسية النمطية والبرامجوالدورات التدريبية الصادرة عف المنظمة ووفؽ أحكاـ االتفاقية ومعتمدة مف قبؿ المديرية.

 الوظيفة :ىي مجموعة المياـ والواجبات والمسؤوليات المحددة في مدونة االتفاقية والالزمة لتشغيؿالسفينة أو الحفاظ عمى سالمة األرواح في البحار أو حماية البيئة البحرية.

 مستوى اإلدارة :ىو مستوى المسؤولية المرتبط بالعمؿ كرباف أو ضابط أوؿ أو ضابط كبير ميندسيفأو ضابط ميندس ثاف عمى متف السفف.

 مستوى التشغيل مستوى المسؤولية المرتبطة بالعمؿ كضابط نوبة مالحية أو ضابط نوبة ىندسيةعمى متف سفينة مبحرة.

 مستوى الدعم :ىو مستوى المسؤولية الذي يرتبط بأداء المياـ أو الواجبات أو المسؤوليات المحددةعمى متف سفينة مبحرة تحت توجيو فرد يعمؿ عمى مستوى التشغيؿ أو اإلدارة.

 -الرحمة الدولية :ىي المالحة في المياه الدولية خارج حدود الرحمة الساحمية.

 الرحالت القريبة من الساحل :ىي الرحالت التي تقوـ بيا السفف السورية التي تقؿ حمولتيا اإلجماليةعف  511طف وتعمؿ عمى مسافة ال تزيد عف  31ميالً مف خط الساحؿ السوري.

 الشركة :مالؾ السفينة أو أي ىيئة أخرى أو شخص آخر مثؿ مدير السفينة أو مستأجر السفينة الذييتولى مسؤولية تشغيؿ السفينة مف المالؾ والذي يوافؽ لدى تولي ىذه المسؤولية عمى القياـ بكافة

الواجبات والمسؤوليات التي تفرضيا الموائح عمى الشركة.

 استطاعة الدفع ىي مجموع استطاعة الخرج المستمرة القصوى مقاسو بالكيمووات لجميع آالت الدفعالرئيسية في السفينة والمنصوص عمييا بشيادة تسجيؿ السفينة.

 -ناقمة نفط ىي سفينة مبنية ومستخدمة لنقؿ النفط والمنتجات النفطية السائبة.

 ناقمة مواد كيميائية :سفينة مبنية ومستخدمة لنقؿ أي منتج سائؿ سائب مدرج في الفصؿ  89مفالمدونة الدولية لمكيميائيات السائبة.

مسيل :سفينة مبنية ومستخدمة لنقؿ أي غاز مسيؿ سائب أو أي منتج أخر مدرج في
 ناقمة غاز ّالفصؿ  19مف المدونة الدولية لناقالت الغاز.

صفحة  4من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

 سفينة الركاب :ىي سفينة عمى النحو المعرؼ في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعاـ ،)SOLAS( 8791في صيغتيا المعدلة.

 سفينة الدحرجة لمركاب :ىي سفينة ركاب ذات أماكف دحرجة أو أماكف الفئة الخاصة عمى النحوالمعرؼ في االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار لعاـ  8791في صيغتيا المعدلة.

مادة -2-تتولى المديرية تطبيؽ أحكاـ االتفاقية عمى المالحيف العامميف عمى متف السفف السورية والسفف
األجنبية التي ترفع عمـ دولة طرؼ ما أثناء تواجدىا في المياه اإلقميمية السورية وذلؾ باستثناء
المالحيف العامميف عمى متف السفف التالية

 -8السفف الحربية – سفف اإلمداد– السفف األخرى التي تممكيا دولة ما وتستخدميا ألغراض حكومية
غير تجارية.

 -3سفف الصيد.

 -9يخوت النزىة غير المستخدمة ألغراض تجارية.
 -1السفف الخشبية البدائية الصنع.

مادة -3-إصدار الشيادات:

أ -يفوض المدير العاـ لمموانئ بإصدار شيادات الكفاءة لمربابنة والضباط وعاممي الراديو ألغراض
النظاـ العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية (نظاـ .)GMDSS

ب -يصدر المدير العاـ الشيادات التالية
 -8شيادات األىمية لممالحيف.

 -3شيادات اإلقرار باالعتراؼ.
 -9الشيادات الطبية لممالحيف.
 -1شيادات اإلعفاء.

 -5الشيادات البديمة.

 -9شيادة الخدمات البحرية.
جػ  -تصدر جميع الشيادات المذكورة في ىذه المادة بالمغتيف العربية واالنكميزية.

مادة -4-تقوـ المديرية بإقرار البرامج والدورات التدريبية وفؽ الدورات النموذجية التي تصدرىا المنظمة
البحرية الدولية بما يغطي جميع االىداؼ العممية الموصى بيا في الجزء ألؼ مف مدونة االتفاقية.

مادة -5-يشترط ألي متقدـ لمحصوؿ عمى شيادة كفاءة أو أىمية أو إعفاء أف يكوف متمتعاً بالمياقة
البدنية والمعايير الصحية والعقمية التي تؤىمو لمعمؿ عمى متف السفف البحرية عمى أف يثبت ذلؾ

بشيادة طبية دولية صادرة عف المديرية.

صفحة  5من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

مادة -6-تتولى المديرية التوقيع عمى االتفاقيات الثنائية بشأف تبادؿ االعتراؼ عمى شيادات الكفاءة
واألىمية مع دوؿ أطراؼ في االتفاقية ومدرجة عمى الالئحة البيضاء في المنظمة وذلؾ وفقاً لقواعد

واجراءات تصدرىا المديرية.

مادة -7-تطبؽ أحكاـ ىذه المادة عمى السفف التي تقؿ حمولتيا االجمالية عف  511طف وتقوـ برحالت
قريبة مف الساحؿ.
-

تقوـ المديرية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دوؿ اطراؼ في االتفاقية والسيما الدوؿ المجاورة
وذلؾ لتحديد مناطؽ االبحار القريبة مف الساحؿ وكافة التفاصيؿ ذات الصمة ،مما يسيؿ ابحار

السفف السورية وسفف الطرؼ االخر ،والتي ينطبؽ عمييا أحكاـ الرحالت القريبة مف الساحؿ ،ضمف
مناطؽ اإلبحار المتفؽ عمييا بيف الطرفيف.
-

تقوـ المديرية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دوؿ اطراؼ في االتفاقية مما يسمح باالعتراؼ المتبادؿ
بالشيادات الصادرة لممالحيف بخصوص الرحالت القريبة مف الساحؿ وذلؾ بعد االتفاؽ عمى

التفاصيؿ المتعمقة بحدود ومدة ىذه الرحالت والشروط االخرى ذات الصمة.
-

تمتزـ المديرية بما يمي

 .8استيفاء المبادئ التي تحكـ الرحالت القريبة مف الساحؿ والواردة في البند الؼ –  3/Iمف
مدونة االتفاقية وبما يحقؽ سالمة وامف جميع السفف والبيئة البحرية.

 .3تزويد األميف العاـ لممنظمة ،حسب الالئحة  7/Iبتفاصيؿ األحكاـ ذات الصمة بالرحالت
القريبة مف الساحؿ.

 .9ادراج حدود ىذه الرحالت في الشيادات واالق اررات باالعتراؼ الصادرة لممالحيف وفقاً
لمفقرة  5أو  9أو 9مف الالئحة .2/I

الفصل الثاني

شيادات اإلقرار باالعتراف

مادة -8-تمنح شيادة اإلقرار باالعتراؼ لممالحيف بعد التقدـ بطمب إلى المديرية مف قبؿ الشركة أو
وكيميا القانوني بالنسبة لممالحيف السورييف واألجانب ويمكف قبوؿ الطمب مف قبؿ صاحب العالقة
بالنسبة لممالحيف السورييف مرفقاً بالثبوتيات التالية

 -8شيادة كفاءة أو شيادة أىمية سارية المفعوؿ صادرة عف

 طرؼ وقعت المديرية معو اتفاقاً وذلؾ بعد أف تـ التأكد مف استيفاء ىذا الطرؼ
لممتطمبات التي تنص عمييا االتفاقية في ما يتعمؽ بمعايير الكفاءة والتدريب واالجازة

استيفاء كامالً.
ومعايير النوعية
ً
 طرؼ مصنؼ عمى الالئحة البيضاء وذلؾ بموجب التقارير الصادرة عف لجنة السالمة
البحرية والتي تثبت اف ىذا الطرؼ يستوفي أحكاـ االتفاقية وينفذىا تنفيذاً تاماً.
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 -3شيادة طبية تثبت تمتع المالح بالمياقة البدنية والمعايير الصحية والعقمية التي تؤىمو لمعمؿ عمى
متف السفف البحرية وفؽ أحكاـ االتفاقية ،عمى أف تكوف ىذه الشيادة صادرة عف المديرية
بالنسبة لممالحيف السورييف.

مادة -9-تقوـ المديرية بالتأكد مف صحة وصالحية شيادات الكفاءة واألىمية لطالب اإلقرار بكافة السبؿ
المتاحة والسيما مف خالؿ

 -8التدقيؽ في الشيادة نفسيا وطمب كؿ ما مف شأنو التثبت منيا واستيفائيا لمتطمبات االتفاقية.

 -3التأكد مف وجود الطرؼ المصدر لمشيادة عمى الالئحة البيضاء ومراسمة ىذا الطرؼ بواسطة
الفاكس أو البريد االلكتروني.

 -9إجراء اختبار لمتأكد مف كفاءتو لمعمؿ عمى متف السفف عند الشؾ بمستوى شيادتو عف طريؽ
لجنة تشكؿ ليذه الغاية.

مادة -81-تمنح شيادة اإلقرار باالعتراؼ لممالحيف بما يتوافؽ مع صالحية الشيادة األصمية.

مادة -88-يجوز لممديرية في حاالت الضرورة القصوى منح شيادة إقرار باالعتراؼ مؤقتة لمدة ثالثة
بناء عمى شيادة كفاءة أو شيادة أىمية لممالح في حاؿ كاف مف الصعب عميو
أشير ولمرة واحدة ً
مضطر لمسفر عمى متف السفينة أو جرى تعينو خارج القطر.
استكماؿ كافة الثبوتيات وكاف
اً

مادة -82-تمنح شيادات اإلقرار باالعتراؼ بشيادات الكفاءة واألىمية البحرية فقط وليس لشيادات
اإلقرار باالعتراؼ لمشيادة البحرية.

الفصل الثالث
االمتحانات

مادة -83-تشكؿ لجاف لالمتحانات عمى النحو التالي
 -8المجنة الرئيسية:

 مدير التفتيش البحري رئيساً وعضوية كؿ مف رئيس دائرة الشيادات واالمتحانات. -رئيس شعبة االمتحانات.

 رئيس شعبة الضباط والربابنة. رباف.-

ضابط كبير ميندسيف.

 -ممثؿ عف المعيد المعترؼ بو.

ولرئيس المجنة أف يستعيف بمف يراه مناسباً الستكماؿ أعماؿ المجنة المشار إلييا.

 -2المجنة الفنية:
-

مدير التفتيش البحري رئيساً وعضوية كؿ مف
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 رئيس دائرة الشيادات واإلمتحانات. -رباف.

 -ضابط كبير ميندسيف.

 ممثؿ عف و ازرة االتصاالت والتقانة بما يخص امتحاف شيادة  GMDSSفقط. -ممثؿ عف المعيد المعترؼ بو.

ولرئيس المجنة أف يستعيف بمف يراه مناسباً الستكماؿ أعماؿ المجنة المشار إلييا.

 -3المجنة اإلدارية:

 رئيس دائرة الشيادات واالمتحانات رئيساً وعضوية كؿ مف رئيس شعبة الضباط والربابنة. -رئيس شعبة االمتحانات.

ولرئيس المجنة أف يستعيف بمف يراه مناسباً الستكماؿ أعماؿ المجنة المشار إلييا.
مادة -84-مياـ المجاف

المجنة الرئيسية:

 -8اإلشراؼ عمى أعماؿ المجنتيف الفنية واإلدارية.
 -3تدقيؽ طمبات المتقدميف واتخاذ القرار بشأف استكماؿ متطمبات التقدـ لالمتحانات لمحصوؿ عمى
شيادات الكفاءة واألىمية البحرية أو لتجديد صالحيتيا.

 -9تحديد مواعيد بدء امتحانات شيادات الكفاءة واألىمية واصدار جداوؿ االمتحانات لمشيادات
المختمفة.

 -1تحديد المواد اإلمتحانية وفقا لممقررات النمطية ومدونة االتفاقية وتعديالتيما وتحديد الدرجات
العظمى لكؿ مادة ونسب النجاح المئوية الدنيا.

 -5إقرار القواعد والتعميمات الخاصة بسير االمتحانات.

 -9إقرار الحرماف مف التقدـ لالمتحاف لكؿ مف يثبت أنو ذكر بيانات غير صحيحة باستمارة طمب
التقدـ لالمتحاف أو طمب تجديد صالحية شيادة الكفاءة واألىمية وذلؾ لمدة ال تزيد عف سنة.

 -9دراسة واقرار النتائج النيائية لالمتحانات واعداد محضر بالنتائج يصدؽ مف قبؿ المدير العاـ.
 -1البت بطمبات التظمـ واالعتراضات المقدمة مف المتقدميف لنيؿ الشيادات.

 -7إقرار اإلعفاء مف امتحاف بعض المواد التي سبؽ لممتقدـ أف درسيا في أحد الجامعات أو المعاىد
البحرية.

 -81إقرار التعديالت عمى أنظمة االمتحانات بما يتوافؽ مع التطورات الدولية والعالمية وبحث كافة
األمور الخاصة باالمتحانات والتي لـ يرد بيا نص في ىذا القرار.
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المجنة الفنية لالمتحانات
 -8إجراء االمتحانات النظرية والعممية الخاصة بمنح شيادة الكفاءة لمربابنة والضباط البحرييف
وشيادات األىمية لممالحيف.

 -3وتحديد أسئمة االمتحانات الخاصة بكؿ شيادة.
 -9تصحيح األوراؽ اإلمتحانية وتدويف النتائج وموافاة المجنة الرئيسية بيذه النتائج.

المجنة اإلدارية:

 -8إعداد البالغات الالزمة لإلعالف عند بدء االمتحاف.

 -3قبوؿ طمبات التقدـ لالمتحاف وتصنيؼ األضابير ودراستيا بشكؿ أولي..
 -9قبوؿ طمبات تجديد الشيادات ودراستيا واعداد التقارير الالزمة لذلؾ.
 -1تأميف المتطمبات الالزمة إلجراء االمتحاف.

 -5تدقيؽ األوراؽ االمتحانية قبؿ وبعد انتياء االمتحاف.
 -9مراقبة سير االمتحانات.

الفصل الرابع

شيادات الكفاءة

مادة -85-تفوض المديرية بإصدار شيادات الكفاءة لمربابنة والضباط وضباط الراديو ألغراض النظاـ
العالمي لالستغاثة  GMDSSلمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد وفقاً ألحكاـ ىذا القرار.

مادة -86-شيادة ضابط نوبة مالحية:

يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف عشريف سنة.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف واف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  1/IIمف مدونة االتفاقية.

 -9أف يكوف حاصالً عمى الشيادة الثانوية واتمامو لخدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًر
في قسـ السطح  .أو

 أتـ بنجاح برنامج لمدراسة البحرية في المعيد البحري المعترؼ بيا والتي ال تقؿ الدراسة بوعف أربعة أعواـ دراسية وأدى خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف  83شي اًر ،وذلؾ كجزء مف

برنامج تدريبي معتمد يستوفي متطمبات البند ألؼ – 1/IIمف مدونة االتفاقية ويكوف موثقا في

سجؿ تدريب معتمد أو وثيقة معتمدة ،ويعفى مف البند الثاني مف ىذه المادة إذا استوفى
البرنامج الدراسي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ –  1/IIمف مدونة االتفاقية.

 -1أف يكوف قد قاـ خالؿ الخدمة البحرية المطموبة بواجبات النوبة في غرفة القيادة لمدة ال تقؿ
عف ستة أشير تحت إشراؼ رباف أو ضابط مؤىؿ.
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 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط نوبة مالحية.

مادة -87-شيادة ضابط أول

أوالً :لمعمل عمى متن السفن التي تبمغ حمولتيا  3111طن او اكثر:
يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف اثنتيف وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة مالحية.

 -9أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  2/IIمف مدونة االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف عمى متف السفف التي تبمغ

حمولتيا االجمالية  9111طف أو أكثر.

 -1أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر بوظيفة ضابط نوية مالحية وذلؾ بعد حصولو عمى
شيادة ضابط نوبة مالحية.

 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالضابط األوؿ.
ثانياً :لمعمل عمى متن السفن التي تتراوح حمولتيا بين  511و 3111طن:
يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف اثنتيف وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة مالحية.

 -9أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  2/IIمف مدونة االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف عمى متف السفف التي

تتراوح حمولتيا اإلجمالية بيف  511و 9111طف.

 -1أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر بوظيفة ضابط نوية مالحية وذلؾ بعد حصولو عمى
شيادة ضابط نوبة مالحية.

 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالضابط األوؿ.

مادة -88-شيادة ربان

أوالً :لمعمل عمى متن السفن التي تبمغ حمولتيا  3111طن او اكثر:
يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف أربع وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط أوؿ وأتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر
بوظيفة ضابط أوؿ وذلؾ بعد حصولو عمى شيادة ضابط أوؿ .أو

 أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة مالحية وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًربوظيفة ضابط نوبة مالحية بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة مالحية ،وأف يكوف قد أنيى التعميـ
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والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ  2/II-مف مدونة
االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف عمى متف السفف التي تبمغ حمولتيا االجمالية

 9111طف أو أكثر.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالربابنة.

ثانياً :لمعمل عمى متن السفن التي تتراوح حمولتيا بين  511و 3111طن:
يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف أربع وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط أوؿ وأتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر بوظيفة
ضابط أوؿ وذلؾ بعد حصولو عمى شيادة ضابط أوؿ .أو

 أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة مالحية وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًربوظيفة ضابط نوبة مالحية بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة مالحية ،وأف يكوف قد أنيى التعميـ
والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ – 2/IIمف مدونة

االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف عمى متف السفف التي تتراوح حمولتيا االجمالية بيف

 511و  9111طف.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالربابنة.

مادة -89-شيادة ضابط مالحة ساحمية لمعمل عمى السفن التي تقل حمولتيا اإلجمالية عن511

طن:

يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف ثماني عشرة سنة.
 -3أف يجيد القراءة والكتابة وأف يكوف ممماً بالمصطمحات البحرية.

 -9أتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًر في قسـ السطح.

 -1أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف واف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  3/IIمف مدونة االتفاقية بالنسبة لمضباط المسؤوليف عف نوبة مالحية عمى متف سفف تقؿ

حمولتيا اإلجمالية عف  511طف وتقوـ برحالت قريبة مف الساحؿ.

 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضباط نوبة مالحية.

مادة -21-شيادة ربان مالحة ساحمية لمعمل عمى السفن التي تقل حمولتيا اإلجمالية عن511طن:
يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف عشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط مالحة ساحمية.
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 -9أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف ،واف يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عميو في
البند ألؼ –  3/IIمف مدونة االتفاقية بالنسبة لمربابنة عمى متف سفف تقؿ حمولتيا اإلجمالية عف
 511طف وتقوـ برحالت قريبة مف الساحؿ.

 -1أتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر بوظيفة ضابط مسؤوؿ عف نوبة مالحية.
 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالربابنة.

مادة -28-عمى كؿ ضابط مسؤوؿ عف نوبة مالحية ويخدـ عؿ متف سفينة تقؿ حمولتيا اإلجمالية عف
 511طف وال تقوـ برحالت ساحمية أف يحمؿ شيادة كفاءة لسفف تبمغ حمولتيا اإلجمالية 511طف
أو أكثر.

مادة -22-عمى كؿ رباف يخدـ عمى متف سفينة تقؿ حمولتيا اإلجمالية عف  511طف وال تقوـ برحالت
ساحمية أف يحمؿ شيادة كفاءة لمخدمة كرباف عمى متف سفف تتراوح حمولتيا اإلجمالية بيف 511
و 9111طف.

مادة -23-شيادة ضابط نوبة ىندسية لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  751كيمو وات أو

أكثر

يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف عشريف سنة.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عمييا في
البند ألؼ –  1/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -9أف يكوف حاصالً عمى شيادة الثانوية وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًر في قسـ
المحركات عمى متف سفف ال تقؿ قدرة آالتيا عف  951كيمو وات .أو

حائز عمى شيادة إتماـ الدراسة في أحد المعاىد المتوسطة باختصاص ميكانيؾ عاـ أو محركات
اً

بحرية ،وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثيف شي اًر في قسـ المحركات عمى متف سفف ال تقؿ قدرة

آالتيا عف  951كيمو وات .أو

 حائ اًز عمى شيادة اإلجازة في اليندسة البحرية أو الميكانيكية أو ما يعادليا ،وأتـ خدمة بحرية التقؿ عف ستة أشير في قسـ المحركات عمى متف سفف ال تقؿ قدرة آالتيا عف  951كيمو وات .أو

 أتـ بنجاح برنامج لمدراسة اليندسية في المعيد البحري المعترؼ بو والتي ال تقؿ الدراسة بو عفأربع سنوات دراسية وأتـ تدريباً عمى ميارات العمؿ في الورش وخدمة بحرية ال تقؿ عف اثني
عشر شي ار كجزء مف برنامج تدريبي معتمد يستوفي متطمبات البند ألؼ –  1/IIIمف مدونة

االتفاقية ،واف يكوف ىذا التدريب موثقاً في سجؿ تدريب معتمد أو وثيقة معتمدة ،ويعفى مف البند

الثاني مف ىذه المادة إذا استوفى البرنامج الدراسي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  1/IIIمف مدونة االتفاقية.
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 -1أف يكوف قد قاـ خالؿ الخدمة البحرية المطموبة بواجبات النوبة في غرفة المحركات لمدة ال
تقؿ عف ستة أشير تحت إشراؼ ضابط كبير ميندسيف أو ضابط ميندس مؤىؿ.

 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط نوبة ىندسية.

مادة -24-شيادة ضابط ميندس ثان:

يشترط لمتقدـ المتحاف نيؿ ىذه الشيادة تحقيؽ ما يمي

أوالً :لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  3111كيمو وات أو أكثر:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف اثنتيف وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة ىندسية.

 -9إتماـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر بوظيفة ضابط نوبة ىندسية وذلؾ عمى متف سفف ال
تقؿ قدرة محركاتيا عف /951/كيمو وات بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة ىندسية.

 -1أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  2/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط ميندس ثاف.
ثانياً :لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  /3111- 751/كيمو وات:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف اثنتيف وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة ىندسية.

 -9إتماـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر بوظيفة ضابط ميندس أو ضابط ميندس مساعد وذلؾ
عمى متف سفف ال تقؿ قدرة محركاتيا عف /951/كيمو وات.

 -1أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  3/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط ميندس ثاف.
مادة -25-شيادة ضابط كبير ميندسين:

يشترط لمتقدـ المتحاف نيؿ ىذه الشيادة تحقيؽ ما يمي

أوالً :لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  3111كيمو وات أو أكثر:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف خمس وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط ميندس ثاف وأتـ خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف
اثني عشر شي اًر بوظيفة ضابط ميندس ثاف وذلؾ بعد حصولو عمى شيادة ضابط ميندس ثاف .أو

 أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة ىندسية وأتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًربوظيفة ضابط نوبة ىندسية بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة ىندسية ،وأف يكوف قد أنيى التعميـ
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والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند ألؼ –  2/IIIمف مدونة
االتفاقية.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط كبير الميندسيف.
ثانياً :لمعمل عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  /3111- 751/كيمو وات:

 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف خمس وعشريف سنة.

 -3أف يكوف حاصالً عمى شيادة ضابط نوبة ىندسية.

 -9قد أتـ خدمة بحرية بعد حصولو عمى شيادة ضابط نوبة ىندسية لمدة ال تقؿ عف أربعة وعشريف شي اًر
بوظيفة ضابط ميندس عمى أف تتضمف ىذه الخدمة عمى األقؿ اثني عشر شي ار وىو مؤىؿ لمخدمة

كضابط ميندس ثاف.

 -1أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ – 9/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -5حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط كبير الميندسيف.

مادة -26-شيادة ضابط تقنيات إلكترونية لمعمل عمى السفن المجيزة بآالت دفع رئيسي قدرتيا 751
كيموواط أو أكثر:

يشترط لمتقدم المتحان نيل ىذه الشيادة تحقيق ما يمي:
 -8أال يقؿ عمر المتقدـ عف عشريف سنة.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معايير الكفاءة الذي ينص عمييا
البند ألؼ –  6/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -9أف يكوف حاصالً عمى شيادة الثانوية وأتـ تدريبا عمى ميارات العمؿ في الورش وخدمة بحرية
ال يقؿ مدتو عف ستة وثالثيف شي اًر منيا عمى االقؿ ثالثيف شي اًر كخدمة بحرية في قسـ

المحركات عمى متف سفف ال تقؿ قدرة آالتيا عف  951كيمو وات .أو

حائز عمى شيادة إتماـ الدراسة في أحد المعاىد المتوسطة باختصاص كيرباء واتمامو لخدمة
اً
بحرية ال تقؿ عف ثالثيف شي اًر في قسـ المحركات عمى متف سفف ال تقؿ قدرة آالتيا

عف  951كيمو وات بعد حصولو عمى شيادة المعيد .أو
-

حائز عمى شيادة اإلجازة في احد فروع اليندسة الكيربائية أو ما يعادليا واتمامو لخدمة بحرية
اً

ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر في قسـ المحركات عمى متف سفف ال تقؿ قدرة آالتيا
عف  951كيمو وات .أو

 -أتـ بنجاح برنامج لمدراسة اليندسية في المعيد البحري المعترؼ بو والتي ال تقؿ الدراسة بو

عف أربع سنوات عمى وأنيى تدريبا عمى ميارات العمؿ في الورش وخدمة بحرية ال تقؿ مدتو

عف اثني عشر شي ار ،منيا ستة أشير عمى االقؿ خدمة بحرية كجزء مف برنامج تدريبي
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يستوفى متطمبات البند ألؼ – 6/IIIمف مدونة االتفاقية .ويعفى مف البند الثاني في ىذه المادة
إذا استوفى البرنامج الدراسي معايير الكفاءة الذي ينص عمييا البند ألؼ –  6/IIIمف مدونة
االتفاقية.

 -1حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط تقنيات الكترونية.

مادة -27-يجوز لممديرية اعتبار أف المالحيف استوفوا المتطمبات اإللزامية الدنيا لممادة السابقة إذا خدموا
شير خالؿ األشير الستيف األخيرة التي
بصفة ذات صمة بمؤىالتيـ لمدة ال تقؿ عف ثمانية عشر
اً

تسبؽ تاريخ .3183/8/8

مادة -28-شيادة الراديو ألغراض النظام العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية GMDSS
يشترط عمى مف يتقدـ المتحاف شيادة النظاـ العالمي لالستغاثة والسالمة البحرية  GMDSSعمى

متف السفف التي يتوجب عمييا أف تشارؾ في النظاـ المذكور وفؽ االتفاقية الدولية لسالمة األرواح

في البحار  SOLASأف يستوفي ما يمي
 -8أال يقؿ عمره عف  81سنةً.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عميو
في البند ألؼ –  2/IVمف مدونة االتفاقية.

مادة -29-يجوز لكؿ ضابط ميندس مؤىؿ لمخدمة كضابط ميندس ثاف عمى سفف مجيزة بآالت دفع
رئيسية قدرتيا  9111كيمو وات أو أكثر أف يخدـ كضابط كبير ميندسيف عمى متف سفف مجيزة باالت
دفع رئيسي بقدرة تقؿ عف  9111كيمو وات شريطة أف يكوف قد تـ إقرار الشيادة عمى ىذا النحو.
الفصل الخامس

الشيادات الحتمية لمسالمة البحرية

مادة  -31-تمنح الشيادات الحتمية لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد بعد إثبات الميارة وفقا لمتطمبات
االتفاقية وتصدر عف المعيد المعترؼ بو ويصادؽ عمييا مف قبؿ المديرية.

مادة -38-الدورات الحتمية لمربابنة والضباط:
أوالً -بالنسبة لشيادة ضابط نوبة مالحية:

 -8دورة ادارة موارد مركز القيادة.
 -3دورة الرادار واآلربا عمى مستوى التشغيؿ.
 -9دورة الخرائط االلكترونية.

 -1دورة تقنيات الخالص الفردي.
 -5دورة منع الحرائؽ ومكافحتيا.

 -9دورة اإلسعافات األولية البسيطة.

 -9دورة السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية.
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 -1دورة الكفاءة في عائمات النجاة وزوارؽ االنقاذ غير زوارؽ االنقاذ السريعة.
 -7دورة في االطفاء المتقدـ.

 -81دورة اإلسعافات األولية والعناية الطبية.
 -88دورة تدريب أمني لممالحيف المكمفيف بواجبات أمنية.
 -83دورة .)*( GMDSS

أية دورة حتمية جديدة تفرضيا المنظمة وفؽ متطمبات االتفاقية.

ثانياً  -بالنسبة لشيادة ضابط أول والربان :

نفس الدورات السابقة باستثناء دورة الرادار واالربا عمى مستوى التشغيؿ حيث تستبدؿ بدورة الرادار

واآلربا عمى مستوى االدارة.

ثالثاً -بالنسبة لشيادة ضابط (نوبة ىندسية  -تقنيات الكترونية  -ميندس ثان  -كبير ميندسين).
 -1دورة ادارة موارد المحرؾ.
-2

دورة تقنيات الخالص الفردي.

 -3دورة منع الحرائؽ ومكافحتيا.

 -4دورة اإلسعافات األولية البسيطة.

 -5دورة السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية.
-6
-7
-8

دورة الكفاءة في عائمات النجاة وزوارؽ االنقاذ غير زوارؽ االنقاذ السريعة.

دورة في االطفاء المتقدـ.

دورة اإلسعافات األولية والعناية الطبية.

 -9دورة تدريب أمني لممالحيف المكمفيف بواجبات أمنية.

 -11دورة في العنفات البخارية البحرية)*( .
 -11دورة في تجييزات الجيد العالي)*(.

أية دورة حتمية جديدة تفرضيا المنظمة وفؽ متطمبات االتفاقية.

مادة  -32-الدورات الحتمية الخاصة بالبحارة:
 دورة منع الحرائؽ ومكافحتيا. -دورة اإلسعافات األولية.

 دورة السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية. دورة تقنيات سالمة األرواح. -دورة التوعية األمنية.

 دورة تدريب أمني لممالحيف المكمفيف بواجبات أمنية)*( .(*) دورة اختيارية.
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الفصل السادس

شيادات الضباط البحريين العسكريين المسرحين

مادة -33-شيادة ضابط أول

أوالً :لمعمل عمى متن السفن التي تبمغ حمولتيا  3111طن او اكثر:

يحؽ لمضابط البحري العسكري المسرح برتبة رائد فما فوؽ التقدـ المتحاف ضابط أوؿ شريطة أف يحقؽ

الشروط التالية

 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف ثمانية وأربعيف شي اًر.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند

ألؼ – 2/IIمف مدونة االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط األوليف عمى متف لسفف التي
تبمغ حمولتيا االجمالية  9111طف أو أكثر.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالضابط األوؿ.

ثانياً :لمعمل عمى متن السفن التي تتراوح حمولتيا بين  511و 3111طن:

يحؽ لمضابط البحري العسكري المسرح برتبة رائد فما فوؽ التقدـ المتحاف ضابط أوؿ شريطة أف يحقؽ

الشروط التالية

 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف ثمانية وأربعيف شي اًر.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  2/IIمف مدونة االتفاقية وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط االوليف لمسفف التي تتراوح
حمولتيا االجمالية بيف  511و 9111طف.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالضابط األوؿ.

مادة -34-شيادة ضابط نوبة مالحية:

يحؽ لمضابط البحري العسكري المسرح برتبة نقيب ومادوف التقدـ المتحاف ضابط نوبة مالحية

شريطة أف يحقؽ الشروط التالية

 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية لمدة ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًر.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف واف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  1/IIمف مدونة االتفاقية.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط نوبة مالحية.

مادة -35-شيادة ضابط كبير ميندسين عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  3111كيمووات أو
أكثر:

يحؽ لمضابط الميندس البحري العسكري المسرح برتبة مقدـ فما فوؽ التقدـ المتحاف ضابط كبير
ميندسيف شريطة تحقيؽ الشروط التالية
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 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف ستيف شي اًر عمى متف سفف تبمغ قدرة
محركاتيا  951كيمو وات.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ –  2/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط كبير ميندسيف.

مادة -36-شيادة ضابط كبير ميندسين عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا بين 3111 -751
كيمووات أو أكثر:

يحؽ لمضابط الميندس البحري العسكري المسرح برتبة مقدـ فما فوؽ التقدـ المتحاف ضابط كبير
ميندسيف شريطة تحقيؽ الشروط التالية

 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف ستيف شي اًر عمى متف سفف تبمغ قدرة
محركاتيا  951كيمو وات أو أكثر.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ 3/III -مف مدونة االتفاقية.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط كبير ميندسيف.

مادة -37-شيادة ضابط ميندس ثان عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا  3111كيمووات أو أكثر:
يحؽ لمضابط الميندس البحري العسكري المسرح برتبة نقيب التقدـ المتحاف ضابط ميندس ثاف شريطة
أف يحقؽ الشروط التالية

 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف ثمانية وأربعيف شي اًر عمى متف سفف
تبمغ قدرة محركاتيا  951كيمو وات أو أكثر.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو
البند ألؼ –  2/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط ميندس ثاف.

مادة -38-شيادة ضابط ميندس ثان عمى السفن التي تبمغ قدرة محركاتيا بين 3111 -751
كيمووات:

يحؽ لمضابط الميندس البحري العسكري المسرح برتبة نقيب التقدـ المتحاف ضابط ميندس ثاف

شريطة أف يحقؽ الشروط التالية

 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف ثمانية وأربعيف شي اًر عمى متف سفف
تبمغ قدرة محركاتيا  951كيمو وات أو أكثر.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معيار الكفاءة الذي ينص عميو البند
ألؼ 3/III -مف مدونة االتفاقية.

صفحة  18من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط ميندس ثاف.

مادة -39-شيادة ضابط نوبة ىندسية:

يحؽ لمضابط الميندس البحري العسكري المسرح برتبة مالزـ أوؿ التقدـ المتحاف ضابط نوبة ىندسية

شريطة أف يحقؽ الشروط التالية

 -8أف يكوف لديو خدمة بحرية في قسـ المحركات لمدة ال تقؿ عف ستة وثالثيف شي اًر.

 -3أف يكوف قد أنيى التعميـ والتدريب المعتمديف وأف يستوفي معايير الكفاءة المنصوص عمييا
في البند ألؼ –  1/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -9حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بضابط نوبة ىندسية.
الفصل السابع

الشيادات األىمية

مادة -41-أوالً :قسم السطح :ويشمؿ ىذا القسـ البحارة العامميف في قسـ السطح
 -8بحار عادي :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أال يقؿ عمره عف  89عاماً.

 -حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية لمبحارة.

 -2بحار نوبة مالحية :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أال يقؿ عمره عف  89عاماً.

 أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة أشير عمى متف السفف وقاـ بواجبات تتعمؽ بالنوبة المالحيةأو أتـ تدريبا خاصاً إما قبؿ االبحار أو عمى متف السفف وفترة مف الخدمة البحرية ال تقؿ عف
شيريف يقوـ خالليا بواجبات تتعمؽ بالنوبة المالحية.

 -أف يستوفي معيار الكفاءة المحدد في البند ألؼ –  4/IIمف مدونة االتفاقية.

 -حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالبحارة.

 -3بحار سطح قادر :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أال يقؿ عمره عف 81عاماً.

 -أف يستوفي متطمبات شيادة بحار نوبة مالحية.

شير عمى متف السفف بوظيقة بحار نوبة مالحية أو
 أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ثمانية عشراً
خدمة بحرية ال تقؿ عف  83شي ار بوظيفة بحار نوبة مالحية وأكمؿ تدريبا معتمداً.

 -أف يستوفي معيار الكفاءة المحدد في البند ألؼ –  5/IIمف مدونة االتفاقية.

 -4رئيس بحارة :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أال يقؿ عمره عف  31عاماً.

 أف يكوف حائ اًز عمى شيادة بحار سطح قادر.صفحة  19من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

شير بعد حصولو عمى شيادة بحار سطح قادر.
 -أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر اً

 -5طالب ضابط سطح :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أف يكوف حائ اًز عمى شيادة الثانوية.

 أنيى بنجاح الدراسات األساسية البحرية في معيد بحري معترؼ بو. -حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة لمبحارة.

ثانياً :قسم المحركات :ويشمؿ ىذا القسـ البحارة العامميف في قسـ المحركات
 -8زيات :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أال يقؿ عمره عف  89عاماً.

 -حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالبحارة.

 -2بحار نوبة ىندسية :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أال يقؿ عمره عف 89عاماً.

 أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ستة أشير في غرفة المحركات عمى متف السفف وقاـ بواجباتتتعمؽ بالنوبة في غرفة المحركات أو أتـ تدريبا خاصاً إما قبؿ االبحار او عمى متف السفف
وفترة مف الخدمة البحرية ال تقؿ عف شيريف يقوـ خالليا بواجبات تتعمؽ بالنوبة في غرفة

المحركات.

 حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة بالبحارة. -أف يستوفي معيار الكفاءة المحدد في البند ألؼ –  4/IIIمف مدونة االتفاقية.

 -3بحار محركات قادر :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أال يقؿ عمره عف 81عاماً.

 -أف يستوفي متطمبات شيادة بحار نوبة ىندسية.

شير في غرفة المحركات بوظيفة بحار نوبة ىندسية
 أتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشراً
او ال تقؿ عف ستة اشير بوظيفة بحار نوبة ىندسية واكمؿ تدريبا معتمداً.

 -أف يستوفي معيار الكفاءة المحدد في البند ألؼ  5/III-مف مدونة االتفاقية.

 -4طالب ضابط ميندس :يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية
 -أف يكوف حائ اًز عمى شيادة الثانوية.

 أنيى بنجاح الدراسات األساسية اليندسية في معيد بحري معترؼ بو..9

 -حاصؿ عمى شيادات أىمية سارية المفعوؿ بالدورات الحتمية الخاصة لمبحارة.

بحار تقنيات الكترونية لمسفف المجيزة بآالت دفع رئيسي قدرتيا 951كيموواط أو أكثر

يجب أف يتوفر فيو الشروط التالية

 أال يقؿ عمره عف 81عاماً.صفحة  21من 37

القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

شير.
 -أنيى خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر اً

 -أف يمبي معيار الكفاءة المحدد في البند ألؼ –  7/IIIمف مدونة االتفاقية.

ثالثاً :الشيادات االىمية الستخدام مراكب الخالص وزوارق اإلنقاذ وزوارق اإل نقاذ السريعة:

 -8تصدر شيادة أىمية الستخدام مراكب الخالص وزوارق االنقاذ بخالف زوارق االنقاذ السريعة
لكل شخص يمبي المتطمبات التالية:

 أال يقؿ عمره عف  81سنة. أف يكوف قد أنيى خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر ،أو اتبع دورة تدريبية معتمدة وادىخدمة بحورة ال تقؿ عف ستة أشير.

 أف يستوفي معيار الكفاءة بالنسبة لشيادة األىمية الستخداـ مراكب الخالص وزوارؽ االنقاذ فيالفقرات مف  8الى  1مف البند ألؼ –  2/VIمف مدونة االتفاقية.

 -2تصدر شيادة أىمية الستخدام زوارق االنقاذ السريعة لكل شخص يمبي المتطمبات التالية:
 اف يحمؿ شيادة أىمية الستخداـ مراكب الخالص وزوارؽ االنقاذ بخالؼ زوارؽ االنقاذ السريعة -أف يكوف قد اتبع دورة تدريبية معتمدة.

 أف يستوفي معيار الكفاءة بالنسبة لشيادة األىمية الستخداـ زوارؽ االنقاذ السريعة في الفقرات مف 9الى  81مف البند ألؼ –  2/VIمف مدونة االتفاقية.

رابعاً :شيادة ضابط أمن السفينة:

تصدر شيادة أىمية كضابط أمن السفينة لكل شخص يمبي المتطمبات التالية:
 -أف يكوف قد أنيى خدمة بحرية ال تقؿ عف اثني عشر شي اًر ولديو معرفة بكافة عمميات السفف.

 أف يستوفي معيار الكفاءة بالنسبة لشيادة األىمية كضابط امف السفينة في الفقرات مف  8الى 1مف البند ألؼ –  5/VIمف مدونة االتفاقية.

مادة -48-يجوز لممديرية اعتبار أف المالحيف (بحار سطح قادر– بحار محركات قادر -بحار تقنيات
إلكترونية) استوفوا المتطمبات اإللزامية الدنيا إذا خدموا بصفة ذات صمة بمؤىالتيـ لمدة ال تقؿ عف
شير خالؿ األشير الستيف األخيرة التي تسبؽ تاريخ صدور ىذا القرار.
ثمانية عشر اً
الفصل الثامن

المعايير المتعمقة بمتطمبات التدريب لممالحين لمعمل عمى أنواع خاصة من السفن

مادة -42-تقوـ المديرية بإصدار شيادات أىمية لممالحيف لمعمؿ عمى متف ناقالت الزيت وناقالت
الكيميائيات.

أوالً يشترط عمى الضباط والبحارة المكمفيف بأداء واجبات وتحمؿ مسؤوليات محددة تتصؿ بالبضائع أو

معدات البضائع عمى متف ناقالت الزيت أو ناقالت الكيميائيات أف يحمموا شيادة تدريب أساسي

عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن ناقالت الزيت وناقالت الكيميائيات.

صفحة  21من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي
 -8إتماـ دورة التدريب االطالعي عمى السالمة بموجب أحكاـ البند ألؼ 1/VI -مف مدونة االتفاقية.

 -3اتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت الزيت أو ناقالت الكيميائيات وأف يستوفي
معيار الكفاءة وفؽ الفقرة  8مف البند ألؼ  1-1/V -مف مدونة االتفاقية .أو

 -9دورة تدريب أساسي معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت وناقالت
الكيميائيات وأف يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة  8مف البند ألؼ  1-1/V -مف مدونة االتفاقية.

ثانياً يشترط عمى الربابنة والضباط (األوؿ-كبير الميندسيف -ميندس ثاف) واي أشخاص يتحمموف
المسؤولية المباشرة عف تحميؿ البضائع وتفريغيا والعناية بيا أثناء النقؿ ومناولتيا وتنظيؼ

الصياريج او عف عمميات اخرى تتصؿ بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت أف يحمموا شيادة تدريب
متقدم عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن ناقالت الزيت.

ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي

 -8الحصوؿ عمى شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى ناقالت الزيت
وناقالت الكيميائيات.

 -3اتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت الزيت .أو
 -أنيى تدريباً معتمداً عمى متف ناقالت زيت لمدة شير عمى االقؿ بصفة زائدة عمى النصاب

المقرر يتضمف عمى األقؿ ثالث عمميات تحميؿ وثالث عمميات تفريغ وموثقاً في سجؿ تدريب
معتمد مع مراعاة االرشادات الواردة في البند باء .1/V -

 -9أنيى دورة تدريب متقدـ معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت وأف
يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة  3مف البند ألؼ  1-1/V -مف مدونة االتفاقية.

ثالثاً يشترط عمى الربابنة والضباط (األوؿ-كبير الميندسيف -ميندس ثاف) واي أشخاص يتحمموف
المسؤولية المباشرة عف تحميؿ البضائع وتفريغيا والعناية بيا أثناء النقؿ ومناولتيا وتنظيؼ

الصياريج او عف اية عمميات اخرى تتصؿ بالبضائع عمى متف ناقالت الكيميائيات أف يحمموا

شيادة تدريب متقدم عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن ناقالت الكيميائيات.
ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي

 -8الحصوؿ عمى شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى ناقالت الزيت وناقالت
الكيميائيات.

 -3اتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت الكيميائيات .أو
-

أنيى تدريباً معتمداً عمى متف ناقالت الكيميائيات لمدة شير عمى االقؿ بصفة زائدة عمى النصاب

المقرر يتضمف عمى االقؿ ثالث عمميات تحميؿ وثالث عمميات تفريغ وموثقاً في سجؿ تدريب

معتمد مع مراعاة االرشادات الواردة في البند باء .1/V -

صفحة  22من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

 -9أنيى دورة تدريب متقدـ معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الزيت وأف
يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة  9مف البند ألؼ  1-1/V -مف مدونة االتفاقية.
مادة -43-تقوـ المديرية بإصدار شيادات أىمية لممالحيف لمعمؿ متف ناقالت الغاز المسيؿ

أوالً يشترط عمى الضباط والبحارة المكمفيف بأداء واجبات وتحمؿ مسؤوليات محددة تتصؿ بالبضائع أو
معدات البضائع عمى متف عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ أف يحمموا شيادة تدريب أساسي عمى

العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن ناقالت الغاز المسيل.
ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي

 -8إتماـ دورة التدريب األساسي بموجب أحكاـ البند ألؼ 1/VI -مف مدونة االتفاقية.

 -3اتـ خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت غاز مسيؿ وأف يستوفي معيار الكفاءة
وفؽ الفقرة  8مف البند ألؼ –  2-1/Vمف مدونة االتفاقية.أو

 -9دورة تدريب أساسي معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ وأف
يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة  8مف البند ألؼ –  2-1/Vمف مدونة االتفاقية.

ثانياً يشترط عمى الربابنة والضباط (األوؿ-كبير الميندسيف -ميندس ثاف) واي أشخاص يتحمموف
المسؤولية المباشرة عف تحميؿ البضائع وتفريغيا والعناية بيا أثناء النقؿ ومناولتيا وتنظيؼ الصياريج
او المسؤوليف عف اية عمميات اخرى تتصؿ بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ أف يحمموا

شيادة تدريب متقدم عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متن ناقالت الغاز المسيل.
ولمحصوؿ عمى ىذه الشيادة يجب تحقيؽ ما يمي

 -8الحصوؿ عمى شيادة تدريب أساسي عمى العمميات المتعمقة بالبضائع ناقالت الغاز المسيؿ.
 -3خدمة بحرية ال تقؿ عف ثالثة أشير عمى متف ناقالت غاز مسيؿ .أو

 -أنيى تدريباً معتمداً عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ لمدة شير عمى االقؿ بصفة زائدة عمى

النصاب المقرر يتضمف عمى االقؿ ثالث عمميات تحميؿ وثالث عمميات تفريغ وموثقاً في سجؿ
تدريب معتمد مع مراعاة االرشادات الواردة في البند باء .1/V -

 -9أنيى دورة تدريب متقدـ معتمدة عمى العمميات المتعمقة بالبضائع عمى متف ناقالت الغاز المسيؿ
وأف يستوفي معيار الكفاءة وفؽ الفقرة  3مف البند ألؼ –  2-1/Vمف مدونة االتفاقية.

مادة -44-تضمف المديرية إصدار وثائؽ تثبت إنياء التدريب لممالحيف لمعمؿ عمى متف سفف الركاب.
حيث يشترط عمى المالحيف قبؿ اف يكمفوا بواجبات ومسؤوليات عمى متف سفف الركاب إتماـ التدريب

وفؽ واجباتيـ ومسؤولياتيـ والصفة التي يعمموف بيا عمى النحو التالي
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 -8عمى الربابنة والضباط وغيرىـ مف العامميف المعينيف عمى قائمة التفقد لمد يد المساعدة لمركاب
في حاالت الطوارئ إنياء التدريب في إدارة الحشود وفؽ الفقرة  8مف البند ألؼ 2/V -مف

مدونة االتفاقية.

 -3عمى العامميف الذيف يقدموف خدمات مباشرة لمركاب في أماكف الركاب إنياء التدريب عمى
السالمة وفؽ الفقرة  3مف البند ألؼ 2/V -مف مدونة االتفاقية.

 -9عمى الربابنة والضباط كبار الميندسيف والضباط االوليف والضباط الميندسيف الثانيف وغيرىـ
مف العامميف المعينيف عمى قائمة التفقد بأنيـ يتولوف المسؤولية عف سالمة الركاب في حاالت

الطوارئ إنياء تدريب معتمد فيما يتعمؽ بإدارة األزمات والسموؾ البشري وفؽ الفقرة  9مف البند
ألؼ 2/V -مف مدونة االتفاقية.

 -4عمى الربابنة والضباط كبار الميندسيف والضباط االوليف والضباط الميندسيف الثانيف واي
أشخاص يتولوف المسؤولية المباشرة عف صعود الركاب ونزوليـ ،أو تحميؿ البضائع وتفريغيا
ورصرصتيا ،أو اغالؽ فتحات بدف السفينة إنياء تدريب معتمد فيما يتصؿ بسالمة الركاب

والبضائع ومنعة البدف وفؽ الفقرة  1مف البند ألؼ 2/V -مف مدونة االتفاقية.

 -5يشترط عمى المالحيف العامميف عمى متف سفف الركاب وفؽ الصفة التي يعمموف بيا وواجباتيـ
ومسؤولياتيـ عمى أف يخضعوا لتدريب تحديثي مالئـ كؿ خمس سنوات كحد أقصى باستثناء

دورة التدريب عمى السالمة.

الفصل التاسع

تجديد صالحية الشيادات

مادة -45-تفوض المديرية بإصدار التجديد لشيادات الكفاءة لمربابنة والضباط وعماؿ الراديو ويتـ
التحقؽ مف استمرار الكفاءة وعمى فترات ال تتجاوز خمس سنوات عمى أف يكوف

 -8متمتعاً بالمياقة البدنية والمعايير الصحية والعقمية التي تؤىمو لمعمؿ عمى متف السفف البحرية عمى
أف يثبت ذلؾ بشيادة صادرة عف المجنة الطبية المختصة والواردة في ىذا القرار وطبقا لممقاييس

والمعايير الواردة في االتفاقية.

 -2إثبات استمرار الكفاءة المينية بموجب البند ألؼ –  11/Iمف مدونة االتفاقية وذلؾ وفؽ ما يمي

 خدمة بحرية تؤدى فييا الوظيفة المناسبة لمشيادة ال يقؿ مجموعيا عف اثني عشر شي اًرخالؿ السنوات الخمس السابقة .أو

 خدمة بحرية تؤدى فييا الوظيفة المناسبة لمشيادة ال يقؿ مجموعيا عف ثالثة أشير خالؿاألشير الستة التي تسبؽ التمديد مباشرة .أو
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 كمؼ بوظائؼ ومارس أعماالً تتناسب واجباتيا ومسؤولياتيا مع درجة الشيادة التي يحمميامكافئة الخدمة البحرية الواردة أعاله (اثني عشر شي اًر خالؿ السنوات الخمس السابقة) وىذا
يعود تقديره إلى لجنة االمتحانات الرئيسية.

 اجتياز االمتحاف المعتمد لدرجة الشيادة المطموب تجديدىا .أو -في حالة عدـ اجتياز االمتحاف المعتمد يتوجب إتماـ دورة أو دورات مناسبة معتمدة بنجاح.

 -3إتماـ دورة تحديث المعرفة التي تتضمف التعديالت الحديثة التي أدخمت عمى المعاىدات الدولية
والقوانيف الوطنية فيما يتعمؽ بسالمة األرواح في البحار واألمف وحماية البيئة البحرية وأي تعديؿ

لمعايير الكفاءة ذات الصمة.

مادة -46-تقوـ المديرية بإصدار التجديد الشيادات لمعامميف عمى الناقالت وعمى فترات ال تتجاوز خمس
سنوات عمى أف يستوفوا متطمبات البنديف (ا )9،مف المادة السابقة في حيف يتـ إثبات استمرار
الكفاءة المينية وفؽ مايمي

 خدمة بحرية تؤدى فييا الوظيفة المناسبة لمشيادة بالنسبة لمناقالت ال يقؿ مجموعيا عفثالثة أشير خالؿ السنوات الخمس السابقة .أو

 -إتماـ دورة أو دورات مناسبة معتمدة بنجاح.

مادة -47-تضمف المديرية بالتنسيؽ مع المعيد المعترؼ بو إعداد وتحديث مقررات دورة تحديث المعرفة
دورياً وتعتمد ىذه المقررات مف قبؿ المديرية.
الفصل العاشر

شيادة الخدمات البحرية

مادة-48-تمنح المديرية شيادة الخدمات البحرية لممالحيف وفؽ اآلتي
أ -تحسب الخدمة البحرية مف واقع دفتر البحارة.
ب -تعتبر خدمة سنة ونصؼ عمى سفف المالحة الساحمية معادلة لخدمة سنة واحدة.

ج -تعتبر خدمة سنة ونصؼ لممرشديف البحرييف في المناطؽ اإلرشادية معادلة لخدمة سنة واحدة.

د -تعتبر خدمة سنة ونصؼ عمى متف السفف والزوارؽ الحربية مساوية لخدمة سنة واحدة .

ه -تعتبر خدمة سنتيف عمى سفف الصيد واليخوت التي تعمؿ خارج المياه اإلقميمية والقواطر التي
استطاعتيا أكثر مف  8111كيمو وات مساوية لخدمة سنة واحدة.

و -ال تحسب مدة الخدمة البحرية مؤىمة لمتقدـ لالمتحاف إال إذا دعمت بنوع الوظيفة التي كاف
يشغميا المتقدـ عمى السفينة وفقا لما ىو مثبت بعقد تشغيؿ طاقـ السفينة أو كما ىو مبيف
بدفتر البحارة.
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ز -تحسب مدة الخدمة البحرية المؤىمة لمتقدـ لمحصوؿ عمى أي شيادة مف شيادات الكفاءة أو
األىمية خالؿ عشر السنوات السابقة لتاريخ التقدـ لالمتحاف ،عمى أف يكوف عمى األقؿ اثني
عشر شي اًر مف مدة الخدمة البحرية خالؿ السنوات الخمس األخيرة ،وال تحسب مدة الخدمة

البحرية التي تؤدى قبؿ سف السادسة عشر.

الفصل الحادي عشر
اإلعفاءات

إعفاء لممالحيف الحائزيف عمى شيادات الكفاءة ضمف الشروط التالية
مادة -49-تمنح المديرية
ً
 -8أال يكوف ذلؾ إال في حاالت الضرورة القصوى ويعود تقدير ذلؾ لممديرية.
 -3أال يعطى اإلعفاء إال لممالحيف الحائزيف عمى شيادة كفاءة ولرتبة أدنى مباشرة مف الرتبة
المطموبة.

 -9أف ال يعطى إعفاء لمضابط المسؤوؿ عف الراديو وضابط الراديو ألغراض النظاـ العالمي
لالستغاثة .GMDSS

 -1أف يصدر اإلعفاء لمدة ال تتجاوز ستة أشير لكافة رتب الضباط باستثناء الرباف وكبير
الميندسيف المذيف ال يجوز إعطاؤىما إعفاء ألكثر مف ثالثة أشير وذلؾ في الحاالت القاىرة.

 -5أف تتأكد المديرية مف أف طالب اإلعفاء يتمتع بالكفاءة المناسبة التي تؤىمو إلدارة الوظيفة
الشاغرة المطموبة ،وليا أف تطمب مف المستدعي إثبات ذلؾ بكافة السبؿ المتاحة ومف بينيا
إخضاعو الختبار أو امتحاف تحدده المجنة الرئيسية لالمتحانات.

 -9عمى المديرية أف تتأكد أف منح ىذا اإلعفاء ليس مف شأنو أف يعرض األشخاص والممتمكات أو
البيئة لمخطر.

 -9يقتصر منح اإلعفاء عمى شيادات الكفاءة األصمية وليس اإلق اررات.

مادة -51-إذا كاف طالب اإلعفاء ممف يحمموف شيادة ضابط ميندس ثاف أو ضابط أوؿ ،فال يمنح
إعفاء إال إذا أثبت قيامو بخدمة فعمية لموظيفة التي يشغميا مدة ال تقؿ عف ثمانية عشر شي اًر.
ً
مادة -58-يعطى طالب اإلعفاء شيادة مدوف عمييا طبيعة اإلعفاء ومدتو.

مادة -52-ال يعطى أي إعفاء لممالح إالَ بعد مضي سنتيف عمى إعطائو اإلعفاء األوؿ وال يحؽ لو
الحصوؿ عمى أكثر مف ثالثة إعفاءات طيمة خدماتو البحرية.

مادة -53-تدوف شيادات اإلعفاء في سجؿ خاص وتعطى أرقاماً خاصة وعمى رئيس دائرة الشيادات

واالمتحانات أف يقدـ نياية كؿ سنة تقري اًر باإلعفاءات وأسبابيا ومددىا إلى المدير العاـ وترسؿ

نسخة عف ىذه اإلعفاءات إلى أميف عاـ المنظمة في بداية كؿ عاـ.
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الفصل الثاني عشر
الشيادات البديمة

مادة -54-يمكف لممديرية أف تصدر شيادات بديمة وفؽ أحكاـ الفصؿ  VIIوالبند ألؼ 1/VII -والبند
ألؼ 2/VII -اذا لزـ االمر وتمتزـ المديرية بإرساؿ المعمومات الى المنظمة البحرية الدولية حوؿ
أي شيادة بديمة قبؿ إصدارىا وفؽ أحكاـ المادة  95مف ىذا القرار.
الفصل الثالث عشر

مسك السجالت والقيود

مادة -55-تقوـ المديرية بمسؾ سجالت لجميع الشيادات واإلق اررات التي تصدرىا لمربابنة والضباط
والبحارة وكذلؾ لجميع اإلعفاءات الصادرة عنيا ،وممفات تتضمف جميع الوثائؽ العائدة لكؿ مالح
كما تمسؾ سجالت إلكترونية تحفظ فييا كافة المعمومات الضرورية.

مادة -56-تتضمف السجالت المشار إلييا في المادة أعاله المعمومات التالية
 -8اسـ المالح ومكاف وتاريخ الوالدة ،الجنسية ،الجنس ،صورة شخصية ،عنوانو ورقـ الياتؼ
والفاكس والبريد اإللكتروني.

 -3الشيادات العممية وشيادات الكفاءة واألىمية التي يحمميا وتواريخيا والجيات التي أصدرتيا.

 -9نوع الشيادة أو اإلعفاء أو اإلقرار التي يحمميا المالح ،ورقميا وتاريخ إصدارىا وانتيائيا
وتجديداتيا والحاالت المتعمقة بيا (صالحة ،معمقة ،ضائعة ،متمفة).

 -1الوظائؼ التي يقوـ بيا ،والقيود والحدود المفروضة عمى وظائؼ معينة في حاؿ وجودىا.

 -5الشيادة الطبية وتاريخ إصدارىا وصالحيتيا والمالحظات فيما يتعمؽ بصحة المالح في حاؿ
وجودىا.

مادة -57-يمكف لمدوؿ األطراؼ في المنظمة والشركات الخاصة وغيرىا مف المعنييف في أمور النقؿ
والمالحة البحرية اإلطالع عمى قاعدة المعمومات اإللكترونية المتاحة مف قبؿ المديرية وبالمغتيف

العربية واإلنكميزية.

الفصل الرابع عشر
الشيادة الطبية

مادة -58-مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الصادرة عف منظمة العمؿ الدولية بشأف الفحوصات الطبية
لممالحيف ،وتطبيقاً لالتفاقية وتعديالتيا والسيما الالئحة  9/Iمف مرفؽ االتفاقية وكذلؾ البند ألؼ-

 9/Iو باء 9/I-مف مدونة االتفاقية فأف المديرية

أ -تعترؼ بأطباء اختصاصييف ومؤىميف وفؽ آليات ومعايير تصدر عنيا لتقييـ المياقة الطبية
لممالحيف.

صفحة  27من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

ب -تشكؿ لجنة برئاسة رئيس دائرة الشيادات واالمتحانات وعضوية رؤساء الشعب في الدائرة المذكورة
ميمتيا تمقي نتائج الفحوص الطبية مف االطباء المعترؼ بيـ واتخاذ القرار استنادا لمحكـ الطبي

بإصدار الشيادة الطبية لممالح أو عدـ إصدارىا ووضع القيود إف وجدت.

ت -تصدر الشيادات الطبية الدولية الخاصة بالمالحيف استناداً لمتقرير الموقع مف قبؿ األطباء

المعترؼ بيـ والمجنة المذكورة في البند (ب) مف ىذه المادة ويخوؿ مدير التفتيش البحري

بالتصديؽ عمى الشيادة ،وتصدر بالمغتيف العربية واالنكميزية وفقاً لمنموذج المعد ليذه الغاية

وذلؾ بعد التحقؽ مما يمي

 -8أال يقؿ عمر المالح عف  89سنةً.

 -3أف يستوفي معايير المياقة الطبية الصادرة عف المديرية.

 -9أف يقدـ المالح إثباتاً كافياً ليويتو (صورة عف جواز سفره البري).

ث -يحؽ لممالح االعتراض عمى حكـ الطبيب المعترؼ بو في حاؿ تـ فرض قيود عميو أو رفض
إصدار شيادة لو ،ويكوف االعتراض بتقديـ طمب إلى المديرية التي تقوـ باختيار طبيب حكـ
يعيد إجراء االختبار المطموب وذلؾ وفؽ الشروط التالية

 -8أف ال تقؿ مؤىالت الطبيب الحكـ عف مؤىالت الطبيب المعترؼ بو.

 -3أف ال تؤدي إجراءات االعتراض إلى تأخير ال لزوـ لو لممالح ،عمى أف يبت باالعتراض
خالؿ مدة أقصاىا ثالثة أياـ مف تاريخ تقديـ طمب االعتراض.

 -9تحاؿ نتائج الفحوصات وقرار الطبيب الحكـ إلى المجنة المذكورة في البند (ب) مف ىذه
المادة التخاذ القرار المناسب.

مادة -59-تبقى الشيادة الطبية صالحة لمدة سنتيف مف تاريخ صدورىا ما لـ يكف عمر المالح أقؿ مف
 81سنةً وفي ىذه الحالة تكوف صالحية الشيادة سنة واحدة.

مادة -61-إذا انتيت مدة صالحية الشيادة الطبية أثناء الرحمة تبقى ىذه الشيادة سارية المفعوؿ حتى
الوصوؿ إلى ميناء التوقؼ التالي الذي يتواجد فيو طبيب تعترؼ بو المديرية عمى أال تتجاوز ىذه

المدة ثالثة أشير.

مادة -68-في الحاالت الطارئة يجوز لممديرية أف تسمح لممالح بأف يعمؿ بدوف شيادة طبية صالحة
حتى الوصوؿ إلى ميناء التوقؼ التالي الذي يتواجد فيو طبيب يعترؼ بو الطرؼ شريطة مايمي

 -8أال تزيد مدة ىذا اإلذف عف ثالثة أشير.

 -3أف يكوف بحوزة المالح شيادة طبية انتيت مدة صالحيتيا منذ مدة قصيرة.
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الفصل الخامس عشر
مسؤوليات الشركات

مادة -62-إف المديرية وبموجب أحكاـ الالئحة  14/Iمف مدونة االتفاقية ،تحمؿ الشركات مسؤولية
تعييف المالحيف لمخدمة عمى متف سفنيا ،وتشترط عمى ىذه الشركات أف تضمف ما يمي
 أف كؿ مالح معيف في أية سفينة مف سفنيا يحمؿ الشيادة المناسبة بموجب أحكاـ االتفاقية. -أف سفنيا مطقمة بموجب متطمبات التطقيـ اآلمف الصادرة عف المديرية.

 أف المالحيف المعينيف في أي مف سفنيا خضعوا لتدريب تجديدي وتحديثي عمى النحو الذيتقتضيو االتفاقية.

 أف تحتفظ بالوثائؽ والبيانات الحديثة المتصمة بالخبرة والتدريب والمياقة الطبية والكفاءة ،لكؿ مالحيعمؿ لدييا وأف تجعؿ ىذه الوثائؽ والبيانات بمتناوؿ المديرية.

 -أف يتـ إطالع المالحيف لدى تعيينيـ عمى متف أي سفينة مف سفنيا عمى الواجبات المحددة ليـ

وعمى جميع الترتيبات والتجييزات والمعدات واإلجراءات السفينية وميزات السفينة بواجباتيـ

المعتادة أو عند الطوارئ.

 إف طاقـ السفينة يستطيع تنسيؽ أنشطتو بفعالية عند الطوارئ وعند تنفيذ الوظائؼ الحيوية لمسالمةواألمف ولمنع التموث أو التخفيؼ مف آثاره السيئة.

 أف يتوفر عمى جميع السفف وفي جميع األوقات اتصاالت شفيية فعالة بموجب الفقرتيف  4، 3مفالالئحة  14مف الفصؿ  Vمف االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار .SOLAS

مادة -63-تتحمؿ الشركات والربابنة وأعضاء الطاقـ مسؤولية ضماف تنفيذ اإلجراءات الواردة في المادة
أعاله واتخاذ ما تدعو إليو الحاجة مف تدابير أخرى ،بما يضمف أف يسيـ كؿ فرد مف أفراد الطاقـ
إسياـ المستنير والعارؼ في التشغيؿ اآلمف لمسفينة.

مادة -64-يجب أف توفر الشركة تعميمات خطية لرباف كؿ سفينة تنطبؽ عمييا االتفاقية وتحدد فبيا
السياسات واالجراءات المتبعة لضماف منح جميع المالحيف المعينيف حديثا عمى متف السفينة فرصة

كافية لالطالع عمى المعدات المتنية واجراءات التشغيؿ والترتيبات االخرى الالزمة لالداء المناسب

لمياميـ وذلؾ قبؿ تكميفيـ بتمؾ المياـ وتشمؿ تمؾ السياسات واإلجراءات ما يمي

 -8تخصيص فترة كافية تتيح لممالحيف المعينيف حديثا فرصة التعرؼ عمى ما يمي
 -المعدات المحددة التي سيستخدميا المالح أو يشغميا.

 إجراءات وترتيبات النوبة والسالمة وحماية البيئة واالمف ومواجية حاالت الطوارئ الخاصةبالسفينة التي يجب اف يكوف المالح ممما بيا لكي يؤدي المياـ التي توكؿ اليو بشكؿ سميـ.

 -3تعييف فرد مطمع مف أفراد الطاقـ لالضطالع بمسؤولية ضماف توفير فرصة لكؿ مالح معيف
حديثا لكي يحصؿ عمى المعمومات األساسية بمغة يفيميا ىذا المالح.
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مادة -65-تضمف الشركات أف يكوف الربابنة والضباط وغيرىـ مف األفراد المكمفيف بواجبات ومسؤوليات
محددة عمى متف سفف الدحرجة لمركاب التي يعمموف عمييا قد استكمموا التدريب االطالعي لبموغ
القدرات المناسبة لموظيفة التي يتـ شغميا والواجبات والمسؤوليات التي يتـ اإلطالع بيا ،مع مراعاة

اإلرشادات الواردة في البند باء –  14/Iمف مدونة االتفاقية.

مادة -66-تطبؽ المديرية فيما يتعمؽ بترتيبات ومبادئ المناوبة البحرية ،جميع اإلجراءات المرعية
المنصوص عمييا في الفصؿ الثامف مف مرفؽ االتفاقية والبند ألؼ – ،1/VIII

والبند ألؼ – ، 2/VIIIوالبند باء ، 1/VIII-والبند باء 2/VIII-مف مدونة االتفاقية وعمى

الشركات والمالحيف االلت ازـ بمضمونيا.

مادة -67-باستثناء "الظروؼ التشغيمية القاىرة" والتي ال يمكف تأجيميا في ضوء اعتبارات السالمة أو
الحفاظ عمى البيئة ،تمتزـ الشركات بأف يحظى جميع األشخاص المكمفيف كضباط مسؤوليف عف

نوبة أو كبحارة يشكموف جزءاً مف نوبة وأولئؾ الذيف تنطوي وظائفيـ عمى واجبات معينة في مجاؿ

السالمة ومنع التموث واالمف بفترة راحة ال تقؿ عما يمي
-

81ساعات عمى األقؿ مف الراحة في أي فترة مدتيا  31ساعة،

ما يوازي  99ساعة في أي فترة مدتيا  9أياـ.

ال يجوز تقسيـ ساعات الراحة الى أكثر مف فترتيف ،ال يقؿ طوؿ إحداىما عف  9ساعات
وال تتجاوز األوقات الفاصمة بيف فترتي راحة متتاليتيف  81ساعة.

مادة -68-تمتزـ الشركات بمسؾ سجالت بساعات العمؿ وال ارحة اليومية لممالحيف بالمغة العربية
وبالمغة اإلنكميزية بغية إمكانية تحقؽ المديرية مف االلتزاـ بأحكاـ االتفاقية ويتمقى المالحوف نسخة

عف السجالت الخاصة بيـ مصدقة مف الرباف أو شخص مفوض مف الرباف ومف المالحيف.

مادة -69-تمتزـ المديرية باتخاذ تدابير كافية لتفادي نيؿ الكحوؿ والعقاقير مف قدرة العامميف في النوبات
او المكمفيف بواجبات متصمة بالسالمة واالمف والبيئة البحرية ،ويتـ ذلؾ بإلزاـ الشركات بتنفيذ
سياسة مكتوبة لمنع االدماف عمى العقاقير والكحوؿ وحظر استيالؾ الكحوؿ خالؿ أربع ساعات

مف بدء خدمة المالح كعضو في نوبة ،و يجب أال تزيد نسبة الكحوؿ في الدـ عف  %1.15أو
 3.5مغ /ليتر كحوؿ في النفس وذلؾ بالنسبة لمربابنة والضباط والمالحيف االخريف اثناء أدائيـ
الواجبات المتصمة بالسالمة واالمف والبيئة البحرية التي تعيف ليـ.
الفصل السادس عشر

إجراءات الرقابة – التدريب والتقييم -إرسال المعمومات – معايير النوعية

طرؼ في االتفاقية عندما
مادة -71-تتولى المديرية الرقابة عمى جميع السفف التي ترفع أعالـ دوؿ أ ا
تكوف في أحد الموانئ والمصبات والمياه اإلقميمية السورية باستثناء السفف المذكورة في المادة()3

ويقوـ أشخاص مفوضوف مف قبؿ المديرية بالرقابة لمتأكد مف
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 -8أف جميع المالحيف العامميف عمى متف السفينة والذيف تشترط االتفاقية إجازتيـ ،يحمموف شيادات
مناسبة أو إعفاءات صالحة أو إق اررات باالعتراؼ سارية المفعوؿ والشيادات الحتمية والشيادات

الطبية ،أو قدموا مستند يثبت اف طمب إقرار قد قدـ الى المديرية بموجب الفقرة  5مف أحكاـ
الالئحة .10/I

 -3أف عدد وشيادات المالحيف العامميف عمى متف السفينة تتطابؽ مع متطمبات شيادة التطقيـ
اآلمف.

 -9تقييـ قدرة وكفاءة المالحيف عمى التقيد بمعايير النوبة واألمف وفؽ متطمبات االتفاقية ،بحيث

يمكف لموظفي الرقابة أف يختاروا عدداً مف طاقـ السفينة عمى اختالؼ رتبيـ وأف يجروا ليـ

اختبا اًر متنياً لكفاءتيـ سواء لجية وظائفيـ أو قدرتيـ عمى القياـ بمياـ السالمة واإلنقاذ وحماية

البيئة البحرية ،وذلؾ في حاؿ وجود أسباب جمية تحمؿ عمى االعتقاد بأف ىذه المعايير ليست
موضع احتراـ وذلؾ بسبب حصوؿ ما يمي

 -تعرض السفينة لحادث تصادـ أو ارتطاـ أو جنوح.

 أو تصريؼ مواد في البحر مف السفينة بما يتعارض مع أي اتفاقية دولية عندما تكوفالسفينة مبحرة أو راسية أو مرصوفة.

 أو قيادة السفينة بطريقة عشوائية أو غير أمنة بما يخؿ بما اعتمدتو المنظمة مف تدابيرلتحقيؽ المالحة اآلمنة.

 أو تشغيؿ السفينة عمى نحو يعرض األشخاص أو الممتمكات أو البيئة لمخطر أو يتيدداألمف.

 -1ال يتـ تقييـ الكفاءة فيما يتعمؽ باألمف بالنسبة لممالحيف المكمفيف بواجبات أمنية إال في حاؿ

وجود اسباب واضحة تدعو لذلؾ وفؽ ما ينص عميو الفصؿ  2/XIمف االتفاقية الدولية لسالمة

األرواح في البحار SOLASوفي جميع الحاالت األخرى يكتفى بالتحقؽ مف الشيادات
واإلق اررات.

مادة -78-العيوب التي تعتبر أنيا تعرض األشخاص أو الممتمكات أو البيئة لمخطر
 عدـ امتالؾ المالحيف لشيادة مناسبة أو إلعفاء صالح أو إقرار مناسب أو مستند يثبت افطمب إقرار قد قدـ الى المديرية بموجب الفقرة  5مف أحكاـ الالئحة .10/I

 -عدـ التقيد بمتطمبات التطقيـ اآلمف.

 -عدـ استيفاء ترتيبات النوبة المالحية أو اليندسية لممتطمبات التي حددتيا اإلدارة لمسفينة.

 عدـ توفر شخص مؤىؿ لتشغيؿ المعدات الضرورية لممالحة اآلمنة أو االتصاالت الراديويةلمسالمة أو لمنع التموث البحري أثناء نوبة ما.
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 عدـ التمكف مف توفير أشخاص نالوا قد ار كافيا مف الراحة وصالحيف لمعمؿ ألجؿاالضطالع بالنوبة األولى عند بداية رحمة ما والنوبات الالحقة.

مادة -72-في حاؿ اكتشاؼ أي تقصير أو عيوب بحسب ما نصت عميو المادة  /98/أعاله ،فإنو
يتوجب عمى الموظؼ المفوض بالرقابة أف يعد تقري اًر بذلؾ وفقاً لمنموذج المعتمد ليذه الغاية

متضمناً العيوب ويقوـ بإبالغ رباف السفينة خطياً ويرفع تقريره إلى المديرية التي تقوـ بإبالغ

قنصؿ دولة العمـ أو ممثميا الدبموماسي أو السمطة البحرية التابعة ليا ،بغية اتخاذ اإلجراءات

المناسبة ،واذا لـ تتخذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح العيوب وتقرر أف ىذه العيوب تعرض
األشخاص أو الممتمكات أو البيئة لمخطر يكوف لممديرية الحؽ بإيقاؼ السفينة وعدـ السماح ليا

بالسفر وفرض الغرامة المناسبة عمييا بموجب النصوص المرعية اإلجراء ،وذلؾ حتى توفر الحد

األدنى لمسالمة ويتعيف إبالغ األميف العاـ فو اًر بالوقائع المتعمقة بالتدابير المتخذة.

مادة -73-عمى الموظفيف المكمفيف بالرقابة أف يتخذوا كافة اإلجراءات التي تحوؿ دوف تأخير أو إيقاؼ
السفينة بشكؿ ال داعي لو ،واذا تـ حجز السفينة أو تأخيرىا عمى ذلؾ النحو فانو يحؽ ليا الحصوؿ
عمى تعويض عف أي خسارة أو ضرر يترتب عمى ذلؾ.

مادة -74-التدريب والتقييم:

 .8تكفؿ المديرية اف يخضع تدريب المالحيف وتقييميـ ،حسبما تقتضيو االتفاقية ،لإلدارة
واالشراؼ والرصد بموجب أحكاـ البند ألؼ  6/I -مف مدونة االتفاقية.

 .3تكفؿ المديرية اف يكوف المسؤوليف عف تدريب المالحيف وتقييـ كفاءتيـ ،حسبما تقتضيو
االتفاقية ،مؤىموف تأىيالً مناسباً بموجب أحكاـ البند ألؼ – 6/Iمف مدونة االتفاقية بالنسبة
لمنوع والمستوى المعنييف مف التدريب أو التقييـ.

مادة -75-إرسال المعمومات:

ترسؿ المديرية إلى األميف العاـ لممنظمة بالسرعة الممكنة ما يمي

 نصوص القوانيف واألوامر والمراسيـ والموائح والصكوؾ الصادرة بشأف مختمؼ المسائؿالواقعة في إطار االتفاقية.

 التفاصيؿ الكاممة عف برامج الدورات الدراسية ومددىا وكذلؾ االمتحانات الوطنية وغير ذلؾمف المتطمبات المتعمقة بمنح كؿ شيادة بما يخص االتفاقية.

 -أعداد كافية مف نماذج الشيادات الصادرة بما يخص االتفاقية.

وتمتزـ المديرية بما يخص إرساؿ المعمومات بأحكاـ الالئحة  7/Iمف مرفؽ االتفاقية
والبند ألؼ –  7/Iمف مدونة االتفاقية.
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مادة -76-معايير النوعية:
 تقوـ المديرية بتطبيؽ نظاـ لمجودة والنوعية عمى منح شيادات الكفاءة واألىمية واإلعفاءاتواإلق اررات والتجديدات ومنح الشيادات الطبية ونظاـ االمتحانات بمختمؼ أنواعيا وكذلؾ عمى

التقييمات والخبرات المطموبة مف المقيميف بما يكفؿ الرصد المستمر لتطبيؽ أحكاـ االتفاقية وبموغ
األىداؼ المحددة.

 -تكفؿ المديرية أف يكوف المعيد المعترؼ بو يحقؽ معايير الجودة مف حيث المناىج التعميمية

والبرامج والدورات التدريبية والمؤىالت العممية لممدربيف والمقيمين وأف يطبؽ نظاماً خاصاً لضماف

ىذه المعايير وفؽ الالئحة  8/Iمف االتفاقية.

 تكفؿ المديرية إجراء تقييمات دورية مستقمة عمى تطبيؽ معايير الجودة والنوعية مف قبؿ جية مستقمةعمى األنشطة الواردة في الفقرتيف السابقتيف مف ىذه المادة وذلؾ وفؽ أحكاـ البند ألؼ 8/I -مف

االتفاقية ويتضمف ىذا التقييـ جميع التغييرات التي يتـ إدراجيا عمى اإلجراءات المتبعة مف قبؿ

المديرية أو المعيد المعترؼ بو واف يكوف متماشيا مع أية تعديالت عمى االتفاقية.

 يجب أف تحقؽ جميع عمميات الرقابة والتدقيؽ والمتابعة اإلجراءات المطموبة والموثقة وأف تكوففعالة في الوصوؿ إلى األىداؼ المحددة في نظاـ إدارة الجودة.

 يتـ توثيؽ كؿ تقييـ مستقؿ ودراسة النتائج المترتبة وتتخذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسبلتالفي النواقص وتحسيف األداء.

مادة -77-تعترؼ المديرية بمؤسسات تدريبية تعميمية وتعتمدىا كمعاىد معترؼ بيا وذلؾ بعد التأكد مف
أف ىذه المؤسسة تحقؽ المعايير التالية
 -مفردات المناىج

يجب أف تكوف متطابقة مع المناىج التي أقرتيا المديرية وفؽ

المادة  /1/مف ىذا القرار.

 -طرؽ التقييـ يجب أف تكوف متوافقة مع الحواشي الواردة في البند ألؼ مف مدونة االتفاقية.

 المدربيف والمقيميف يجب أف يكوف المدربيف والمقيميف مؤىميف تأىيالً مناسباً بما يتوافؽ معأحكاـ البند ألؼ 6/I -مف مدونة االتفاقية وذلؾ بالنسبة لجميع أنواع ومستويات التدريب.

 معايير النوعية يجب أف يحقؽ المعيد المعترؼ بو معايير نوعية لجميع الدورات والمناىجالتدريبية والتقييمات وكذلؾ مؤىالت المدربيف والمقيميف وأف يطبؽ نظاماً خاصاً لضماف ىذه

المعايير وفؽ الالئحة  8/Iمف االتفاقية ،وأف يخضع ىذا النظاـ لعمميات المراقبة الداخمية
والتقييـ المستقؿ بما يتوافؽ مع البند ألؼ 8/I -مف مدونة االتفاقية.

 أجيزة المحاكاة يجب أف تستوفي أجيزة المحاكاة معايير األداء المنصوص عنيا في البندألؼ ،12/I -وكذلؾ المتطمبات االخرى المنصوص عمييا في البند ألؼ مف مدونة االتفاقية،

بالنسبة ألي شيادة معينة في ما يتعمؽ بما يمي

صفحة  33من 37
القرار الخاص بتطبيؽ االتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشيادات والمناوبة لممالحيف لعاـ  8791وتعديالتيا

 كافة التدريب االلزامي الذي يتناوؿ أجيزة المحاكاة.
 أي تقييـ لمكفاءة يتطمبو الجزء ألؼ مف مدونة االتفاقية وينفذ باستخداـ جياز محاكاة.

 أي اثبات ،عف طريؽ جياز محاكاة ،الستمرار االىمية يتطمبو الجزء ألؼ مف مدونة
االتفاقية.

الفصل السابع عشر
العقوبات

مادة  -78-تطبؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى السفف التي ترفع العمـ السوري والشركات المالكة ليذه السفف
والمالحيف الحاصميف عمى شيادات الكفاءة واألىمية واإلقرار باالعتراؼ واإلعفاءات الصادرة عف

المديرية أو الصادرة عف المعيد المعترؼ بو والمصادؽ عمييا مف قبؿ المديرية.

مادة -79-

أ -تعاقب أي شركة مالكة لسفف ترفع العمـ السوري بعقوبة مالية قدرىا  1111دوالر امريكي وذلؾ
اذا ثبت توظيفيا لشخص ال يحمؿ شيادة مناسبة لوظيفتو وذلؾ حسب ما تقتضيو االتفاقية.

ب -يعاقب رباف أي سفينة سورية يسمح لشخص ال يحمؿ الشيادة المناسبة أو اعفاء صالح أو
إقرار باالعتراؼ المناسب ألداء وظيفة أو خدمة تشترط االتفاقية أف يؤدييا شخص مؤىؿ يحمؿ
شيادة مناسبة بما يمي

 اذا كاف الرباف يحمؿ شيادة كفاءة صادرة عف المديرية تعمؽ شيادتو لمدة ثالثة أشيروتضاعؼ المدة في حاؿ تكرار المخالفة.

 اذا كاف الرباف يحمؿ شيادة كفاءة غير سورية تعمؽ شيادة االقرار باالعتراؼ لمدة ستةأشير وتضاعؼ المدة في حاؿ تكرار المخالفة.

ت -يمغى عقد أي شخص يثبت ارتكابو تزوي اًر او غشاً في الوثائؽ المقدمة منو الى المديرية
لحصولو عمى ىذا العقد.

مادة  -81-في حاؿ فقداف الشيادة أو تمفيا ،عمى حامميا أف يتقدـ بطمب إلى المديرية يبيف أسباب الفقد
أو التمؼ ،ويتـ إصدار شيادة جديدة بعد تسديد الرسـ المقرر لممنح و تعطييا المديرية رقماً جديداً

مختمفاً عف رقميا القديـ وبتاريخ إصدار جديد ولكف بنفس تاريخ الصالحية لمشيادة األصمية ويدوف

ذلؾ في ممؼ المستدعي والسجؿ اإللكتروني.

مادة -88-تمغى الشيادة إذا فقد المالح أحد شروط نيميا أو في إحدى الحاالت التالية
 ارتكب تزوي اًر في الوثائؽ المقدمة منو إلى المديرية لمحصوؿ عمى شيادة أو إقرار باالعتراؼ أوإعفاء يؤىمو أداء وظيفة أو خدمة.

 -ثبت بحقو جرـ االتجار بالمخدرات.

 ساىـ بنقؿ أشخاص خمسة عمى السفينة التي يعمؿ عمى متنيا.صفحة  34من 37
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 تمرد عمى أوامر الرباف أو الضابط عند الطوارئ أو عند توفر عناصر القوة القاىرة ونتج عف ىذاالتمرد ضرر باألرواح أو الممتمكات أو البيئة البحرية عندما يثبت ذلؾ.

 أديف بجرـ جزائي ارتكبو عمى السفينة وال يحؽ لو طمب شيادة اإلقرار باالعتراؼ مجددًا إال بعدإبراز سجؿ عدلي خاؿ مف أي حكـ عميو.

مادة -82-تعمؽ الشيادة إذا فقد المالح أحد شروط نيميا أو لألسباب التالية
-

ثبت بحقو جرـ تعاطي المخدرات تعمؽ لمدة تسعة أشير.

تمرد عمى أوامر الرباف أو الضابط عند الطوارئ أو عند توفر عناصر القوة القاىرة لممرة

األولى تعمؽ لمدة  31شيرا" وعند التكرار تطبؽ المادة السابقة.

اتيـ بارتكاب جرـ جزائي عمى متف السفينة تعمؽ حتى صدور الحكـ النيائي .
تسبب بإتالؼ معدات السالمة أو البضائع عمى متف السفينة تعمؽ لمدة  9أشير.

ضبط متجاو اًز نسبة الكحوؿ المسموحة المذكورة في المادة  /97/أثناء المناوبة تعمؽ لمدة 9

أشير وفي حاؿ التكرار تضاعؼ المدة.

-

ارتكب لثالث مرات تقصي اًر في أداء المناوبة أو ارتكب فعالً أدى إلى تموث بيئي تعمؽ لمدة

-

ارتكب سيواً ممحوظاً أدى أو قد يؤدي إلى أضرار بالسفينة أو البضائع تعمؽ لمدة شير واحد

ستة أشير وفي حاؿ التكرار تضاعؼ المدة.

وفي حاؿ التكرار تضاعؼ المدة أما إذا كاف السيو بسيطاً يكتفى بتوجيو تنبيو إلى المالح

تحت طائمة التعميؽ في حاؿ التكرار.
-

لـ يمتثؿ لمقوانيف والق اررات الصادرة عف الجميورية العربية السورية أو الدوؿ األجنبية المرعية

اإلجراء تعمؽ لمدة ستة أشير.

مادة -83-تنتيي الشيادة حكماً في حاؿ سحبيا أو إلغائيا طبقاً لما يفرض عمى حامميا مف تدابير
بحسب ما ىو وارد في ىذا القرار وبما ال يتعارض مع أحكاـ القانوف  /59/لعاـ  ،3118وبالنسبة

لشيادة اإلقرار باالعتراؼ عمى المديرية إبالغ الجية التي أصدرت الشيادة األصمية بتمؾ التدابير
وتعمؽ شيادة اإلقرار باالعتراؼ أو تمغى في حاؿ تعميؽ أو إلغاء الشيادة األصمية مف قبؿ الطرؼ

الصادرة عنو.

مادة -84-يقوـ رباف السفينة التي يعمؿ عمى متنيا المالح مرتكب المخالفة بتنظيـ تقرير بيذه المخالفة
وتدوينيا في سجؿ يوميات السفينة ويوقع ىذا التقرير فضالً عف الرباف ضابط ينتمي المالح إلى

قسمو وفي حاؿ تنظيـ تقرير بحؽ ضابط فيجب أف يوقع مف قبؿ ضابطيف عمى األقؿ ويرسؿ ىذا

التقرير إلى المديرية ليتـ دراستو مف قبؿ المجنة التأديبية الواردة في المادة (.)15

مادة -85-تشكل لجنة تأديبية (تسمى من قبل المدير العام) مؤلّفة من:
-

رئيس دائرة الشيادات واالمتحانات.

رئيساً
صفحة  35من 37
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-

عضواً

رباف.

عضواً

كبير ميندسيف.

عضواً

ممثؿ عف الشركة.

تنظر المجنة في التقرير وتجري تحقيقاً حوؿ المخالفة الواردة فيو بالطريقة التي تراىا مناسبة وعمى أف
تستعمؿ كافة الوسائؿ الممكنة وتتخذ القرار المناسب بحؽ المخالؼ ويصدؽ قرارىا المدير العاـ.

مادة -86-تتولى المديرية إبالغ أصحاب العالقة مضموف قرار المجنة وتكمؼ المالح المعني عند
االقتضاء تسميـ شيادتو تحت طائمة اتخاذ تدابير اشد بحقو كما تودع تقري اًر بالتدابير المتخذة في

حاؿ البت بيا لممنظمة لتعميميا عمى جميع مرافئ الدوؿ األطراؼ بعد أف يتـ تدويف خالصة قرار

المجنة في سجؿ المالح لدى المديرية.

مادة -87-تتعيد المديرية بالتعاوف بأقصى قدر ممكف مع أي طرؼ أخر يخطر المديرية باتخاذ
اجراءات قضائية بموجب القوانيف السارية المفعوؿ لديو بحؽ شركة أو شخص ارتكب مخالفة وفؽ

أحكاـ ىذا الفصؿ وموجود ضمف نطاؽ السمطة اإلدارية والقضائية لممديرية.
الفصل الثامن عشر
أحكام ختامية

مادة  -88-يحؽ لممديرية سحب االعتراؼ مف المعيد المعترؼ بو عند عدـ تحقيؽ أحكاـ االتفاقية.

مادة – -89تصادؽ المديرية عمى الشيادات األىمية والشيادات الحتمية لمسالمة البحرية الصادرة عف
المعيد المعترؼ بو.

مادة -91-تسوى أوضاع السورييف الحامميف لشيادات كفاءة أو أىمية بحرية والذيف ال تتوفر فييـ
اعتبار مف تاريخ دخوؿ سوريا
الشروط المطموبة بيذا القرار وخالؿ فترة انتقالية ال تتجاوز السنتيف
اً
الالئحة البيضاء بإصدار الشيادات شريطة أف يكوف لدييـ تعميماً مناسباً ووفؽ اختبا ارت وشروط

تحددىا المديرية وذلؾ قبؿ تاريخ االوؿ مف كانوف الثاني .3189

مادة -98-تدوف المينة (الرتبة) عمى دفتر البحارة لممالحيف وفقاً لما يمي

 -8بالنسبة لممالحيف الحاصميف عمى شيادة كفاءة أو شيادة إقرار باالعتراؼ صادرة عف
المديرية وفقاً لدرجة الشيادة الممنوحة ليـ.

 -2بالنسبة لممالحيف الحاصميف عمى شيادة أىمية وفقاً لدرجة الشيادة الممنوحة ليـ.

مادة -92-يحؽ لممديرية تفويض القنصميات السورية في الخارج والممثؿ الرسمي لسورية بتفويضات
محددة بما يتعمؽ بتنفيذ ىذا القرار.
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مادة -93-تستوفى رسوـ منح الشيادات الكفاءة واألىمية واإلقرار باالعتراؼ وفقاً لمقرار الوزاري رقـ

 8197لعاـ  3111كما تستوفى رسوـ تجديد الشيادات والوثائؽ الواردة أعاله بقيمة مماثمة لمرسـ

المذكور عند المنح والوارد في القرار المشار إليو أعاله.

مادة -94-يحدد رسـ دخوؿ االمتحاف ألي شيادة مف الشيادات الوارد ذكرىا في ىذا القرار بمبمغ وقدره
 1111ليرة سورية بالنسبة لممواطنيف السورييف ،ومبمغ  351دوالر أمريكي لمعرب واألجانب.

مادة -95-ينيى العمؿ بكؿ صؾ مخالؼ ليذا القرار.
مادة -96-يبمغ ىذا القرار مف يمزـ لتنفيذه.
دمشػؽ في

/

 8199 /ىػ الموافػػؽ في

/

 3185 /ـ
وزيــر النقــل

غزوان رفعت خيربك

التوزيع:
 -السيد معاوف الوزير.

 -المديرية العامة لمموانئ .

 -المؤسسة العامة لمتدريب والتأىيؿ البحري.

 مديرية متابعة شؤوف النقؿ البحري/مع االصؿ./ -الديواف العاـ لمو ازرة.
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