تعليمات معايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر
صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية بموجب المادة (/9ك) من قانون الهيئة البحرية األردنية
وتعديالته رقم ( )46لسنة  2006لتطبيق أحكام االتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات
للعاملين في البحر لعام  1978وتعديالتها

إن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية في المملكة األردنية الهاشمية -:
 بناءا ً على الصالحيات المخولة له . واستنادا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )2841تاريخ  2000/1/18بالموافقة على انضمامحكومة المملكة األردنية الهاشمية إلى االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام  1978وتعديالتها لعام  .1995وصدور
اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على القرار بتاريخ 2000/2/9م.
 وعمال بأحكام الفقرة ( )2من المادة األولى من االتفاقية الدولية لمستويات التدريبوإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام  1978وتعديالتها لعام .1995
 واستنادا للمادة ( )47من قانون الهيئة البحرية األردنية وتعديالته رقم ( )46لسنة.2006
 واستنادا ألحكام الفقرة (د) من المادة الخامسة والفقرة (ك) من المادة التاسعة من قانونالهيئة البحرية األردنية وتعديالته رقم ( )46لسنة .2006
 واستنادا ألحكام المواد ( )147( )137( )136( )132( )131( )43من قانون التجارةالبحرية النافذ رقم ( )12لسنة .1972
 وبناءا على تنسيب مدير عام الهيئة البحرية يقرر المجلس ما يلي -:الفصل األول
أحكام عامه
المادة()1
تسممممى مممذل التعليممممات (تعليممممات تالبيمممة احكمممام االتفاقيمممة الدوليمممة لمسمممتويات التمممدريب وإصمممدار
الشهادات والنوبات للعاملميين فمي البميحر لعمام  1978وتعمديالتها الصمادرة عمن المنمميمة البحريمية
الدوليية (  )STCWويعمل بها اعتبيار مين تاريخ نشر ا في الجريدة الرسمية.
المادة()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ذل التعليمات المعاني المخصصة لها ادنال ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
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الًــوزارة
الـوزيــر
المـديــر /اإلدارة
المنظمـــة
االتفاقيـــة
دولة طرف في االتفاقيـة
اإلدارة البحرية
السفينــــة

شهادة األهلية أو الشهادة

إقرار المصادقة
اللجنـــة
المــــالح
الربـــــان

وزارة النقل
وزير النقل
مدير عام الهيئة البحرية
المنممة البحرية الدولية
االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات
للعاملين في البحر لعام  1978وتعديالتها الصادرة عن المنممة
البحرية الدولية.
دولة انضمت إلى االتفاقية واصبحت سارية المفعول عليها.
الجهة الحكومية المكلفة بتالبية احكام االتفاقية و ي الهيئة البحرية
األردنية.
وسيلة النقل البحري الصالحة للمالحة من غير السفن التي تبحر فقال
في الميال الداخلية او ضمن مناالية او مييال تالبة عليها تعليمات
الموانئ.
شهادة تمنييح للضباال والمهندسيين البحرييين ومشغلي الراديو مين قيبل
اإلدارات البحرية في الدول األالراف في االتفاقيييية بعد إتمام متاللبات
الدراسة األكاديمية في المؤسسات التعليمية والدورات الحتمية للسالمة
و فترة الخدمة البحرية المقررة لكل نوع ومستوى من تلك الشييهادات
حسب تدابير فصول االتفاقية  VII, IV, III, IIوتخول حاملها الخدمة
على متن السفن بالمستوى المحدد فيها.
وثيقة تصدر عن الهيئة تشيهد باعيتراف الحكومية األردنية بأن شهادة
اال لية التي يحملها الربان او الضابال او المهندس البحري ي شهادة
معترف بها اصوال والبقا ً ألحكام االتفاقية.
اللجنة المشكلة من قبل الوزير لمتابعة تالبية االتفاقية وإصدار الوثائة
الرسمية الخاصيية للعامليين فيي البيحر والالزمة للعمل على متن
السفن األردنية.
الشخص الذي يعمل على متن السفينة من جميع الرتب والفئات.
الشخص المسييؤول عن قيادة السييفينة وإدارة الاقميييها.

كبير مهندسين بحريين

الضابال المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل
وصيانة جميع اجهزتها ومنشيييأتها الميكانييكيية والكهربائية.

مهندس بحري ثاني

الضابال المهندس المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل
وصيانة جميع اجهزتها الميكانيييكية والكهربائيية في حال عجز كبير
المهندسين عن اداء مهامه.

الضابط البحري األول

ضابال سالح يلي الربان في الرتبة ويتولى قيادة السفينة وإدارة الاقمها
في حال عجز الربان عن اداء مهامه .

الضابط البحري

الضابال البحري من اعضاء الالاقم عدا الربان.

ضابط مهندس بحري

المهندس البحري من اعضاء الالاقم عدا كبير المهندسين او المهندس
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البحَــار
ضابط فني كهربائي
فني كهربائي
بحري ماهر
بحري مناوبة
الخدمة البحرية

1

الالئحة البيـضاء
الشركة
المالحة الساحلية
طن كلي
كيلو واط

البحري الثاني.
عضو الالاقم على متن السفينة عدا الربان او الضييابال.
الضابال المسؤول على تشغيل وصيانة االجهزة الكهربائية على السفينة
فرد من افراد الالاقم المؤ لين للعمل على تشغيل وصيانة االجهزة
الكهربائية على السفينة
فرد من افراد الالاقم المؤ لين للعمل في غرفة المحركات او على
السالح
فرد من افراد الالاقم المؤ لين للعمل في غرفة المحركات او على
السالح
المدة الزمنية الفعلية التي امضا ا المالح في العمل على متن السفن في
اعالي البحار والالزمة لتحديد النييوع والمستوى لشهادات
األ لية البقا ألحكام االتفاقية.
قائمة تصدر عن المنممة وتشمل جميع الدول األاليراف في االتفاقية
والتي قامت بالتالبية الكامل ألحكام االتفاقية
الجهة التي تتولى مسؤولية إدارة و تالقيم وتجهيز السفينة سواء كان
مالكها او مستأجر ا عارية او اية مؤسسة عهد إليها تولي ذل
المسؤوليية وااللتيزام بتيينفيذ ذا القرار والتعليمات المتعلقة باالتفاقية.
حركة السفن الصالحة للمالحة في الميال الداخلية او ضمن منااليية
تالبة عليها تعليمييات الموانئ او داخل المييال اإلقليمية.
وحدة حمولة السفينة الكلية.
وحدة قدرة الدفع ( المحركات ) الرئيسية في السفينة.

المادة()3
تحدد الميال اإلقليمية األردنية بالعالمة رقم صمفر علمى شماالئ البحمر األحممر الشممالي الشمرقي فمي
خليج العقبة وتسير في خمال مسمتقيم لمسمافة  20.84كمم حيمي يلتقمي ممع الخمال المذي ينصمف خلميج
العقبة  ،ومن ذل النقالة يتبع الحد البحمري الخمال المذي ينصمف الخلميج وباتجمال الجنموب علمى اخمر
نقالة تتعامد مع خال الحدود مع المملكة العربية السعودية على الشاالئ الشرقي مقابل مركمز حمدود
الدرة.
المادة ()4
تتولى الهيئة البحرية من خمالل اللجنمة المشمار إليهما فمي الممادة ( )2متابعمة تالبيمة احكمام االتفاقيمة
علممى السممفن األردنيممة اينممما وجممدت و غيممر األردنيممة اثنمماء تواجممد ا فممي الميممال اإلقليميممة األردنيممة
والساحلية باستثناء المالحين العاملين على متن السفن التالية:
 السفن الحربية ،سفن اإلمداد العسكري ،السفن التمي تملكهما دولمة مما وتسمتخدمها ألغمراض
حكومية غير تجارية.
 سفن الصيد.
 يخوت النز ة غير المستخدمة ألغراض تجارية او لنقل السائحين.
 السفن الخشبية البدائية الصنع .

 1تعديل نص التعريف بإضافة عبارة "في أعالي البحار" ليصبح التعريف على النحو أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية
األردنية والصادرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )5299تاريخ  1أيلول لعام 2014
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المادة ()5
تقوم الهيئة ومن خالل اللجنة بما يلي :
 .1إصدار الوثائة الرسمية الخاصة بالمالحين العاملين على متن السفن األردنية .
 .2إصدار شهادات األ لية للضباال والمهندسمين البحمريين والبحمارة المذين يشمكلون جمزءا ً ممن
النوبة المالحية والهندسية على متن السفن .
 .3اعتماد شهادات السالمة الحتمية والشهادات الخاصة بتدريب ضباال األمن البحري .
 .4دراسمممة وتقيممميم اللبمممات المصمممادقة وإصمممدار وثمممائة مصمممادقة لمختلمممف انمممواع ومسمممتويات
شهادات األ لية الصادرة عن اإلدارات البحرية في الدول األالراف في اإلتفاقية  ،شمريالة
ان تكمون ممذل الممدول مدرجمة فممي الالئحممة البيضماء والمؤسسممات التعليميممة واألكاديميممات او
خرجت حاملي تلك الشهادات معتمدة من قبل المنممة .
المعا د البحرية التي ّ
 .5إصممدار الشممهادات الصممحية للمالحممين العمماملين علممى مممتن السممفن األردنيممة بالتنسممية مممع
الجهات المعنية .
 .6تقيمميم ا ليممة الربابنممة والضممباال والمهندسممين البحممريين والمالحممين للعمممل علممى مممتن السممفن
التجاريممة مممن خريجممي المؤسسممات التعليميممة واألكاديميممات او المعا ممد البحريممة فممي ال مدول
األالراف في اإلتفاقية وليست على القائمة البيضاء من خالل لجنمة فنيمة مصمغرة ممن ذوي
األختصاص من اعضاء اللجنة .
المادة ()6

2

تقموم الهيئمة البحريمة ممن خمالل مذل التعليممات بتالبيمة معمايير نوعيمة ()Quality Standards
وفقما ً إلحكممام الالئحمة ( )8/Iمممن االتفاقيمة الدوليممة لمسمتويات التممدريب وإصمدار الشممهادات والنوبممات
للعاملين في البحر  STCWلعام  1978وتعديالتها والصادرة عن المنممة البحرية الدولية .
الفصل الثاني
وثائق اإلقرار أو المصادقة على شهادات األهلية البحرية الصادرة عن الدول األجنبية
المادة()7
على الالب المصادقة على وثيقة ان يقدم الوثائة التالية :
 .1وثيقممة تثبممت انممه يحمممل الجنسممية األردنيممة ،او يحمممل شممهادة ا ليممة اردنيممة ،او يحمممل ايممة
جنسية اخرى ويعمل على متن إحدى السفن التي تحمل العلم األردني.
 .2شمهادة ا ليممة سممارية المفعمول وحسممب متاللبممات االتفاقيمة وصممادرة عممن دولمة مصممنفة علممى
الالئحة البيضاء او دولة المرف فمي االتفاقيمة واتممت التالبيمة الكاممل لمتاللباتهما بعمد اتخماذ
كافة التدابير للتحقة من ذلك.
 .3شهادة صحية سارية المفعول حسب النموذج الصادر عن الهيئة البحريمة األردنيمة ممن قبمل
جهممة حكوميممة او شممهادة صممحية دوليممة البق ما ً للمعممايير الالبيممة إلصممدار الشممهادات وحسممب
المعايير المحددة في القسم  A-I/9من االتفاقية الدولية وتثبت لياقتمه الصمحية والعقليمة التمي
تؤ له للعمل على متن السفن البحرية التجارية.
3

2

3

إضافة هذه المادة إلى التعليمات بعد المادة ( )5وتعطى هذه المادة الرقم ( ) 6ويعاد ترقيم المواد في التعليمات األصلية مع تعديل
اإلشارات للمواد الواردة في هذه التعليمات وفقا ً لذلك وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئةالبحرية األردنية والصادرة
عن الجريدة الرسمية رقم ( )5158تاريخ  16أيار 2012
تعديل نص البند ( ) 1من المادة بإضافة النص " :أو يحمل شهادة أهلية أردنية" وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية
والصادرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
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 .4شممهادات الدراسمممة البحريممة األكاديميمممة و الخدممممة البحريممة علمممى السممفن والالزممممة لتحديمممد
النوع والمستوى لشهادات األ لية البقا ألحكام االتفاقية.
 .5في حالة شهادات المصادقة للعمل على متن نماقالت المنفال او الغماز يجمب ان يمتم اثبمات مما
يلي في اخر  5سنوات:
 ان يكون قد اتم خدمة بحريه على ناقالت النفال لمدة ال تقل عن  3اشهراو ان يكون قد اتم خدمة بحريه على ناقالت التخزين او موانئ النفال لمدة ال تقل عن 6اشهر في مجال التحميل والتفريغ.
 ان يكون قد انهى تعليما ً وتدريبا ً معتمدين للعمل على ناقالت النفال والغاز وان يلبيمعايير األ لية المحددة في القسم  A-VI/1من االتفاقية.
 4 .6في حالة شهادات المصادقة للعمل على متن سفن الركاب يجب ان يتم إثبات ما يلمي فمي
آخر ( )5سنوات :
 باالضافة الى المتاللبات الواردة في البنود من ( )1إلى ( )4ان يكون قد اتم الدوراتالتدريبية التالية :
 التدريب على إدارة الحشود على النحو المنصوص عليه في الفقرة ( )1من البند (A- )V/2من مدونة . STCW
 التدريب على السالمة المنصوص عليه في الفقرل ( )2من البند ( )A-V/2من مدونة. STCW
 التدريب على إدارة األزمات و السلوك البشري ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة( )3من البند ( )A-V/2من مدونة .STCW
 التدريب على سالمة الركاب و البضائع و منعة البدن على النحو المنصوص عليه فيالفقرة ( )4من البند ( )A-V/2من مدونة .STCW
المادة()8
تقوم اللجنة بالتثبت من صحة شهادة األ لية والوثائة والشهادات األخرى بكافة السبل المتاحة من
خالل :
 .1التدقية في شهادة األ لية نفسها التي يجب ان يقدم صورة البة األصل عنها حسب
األصول مع الشهادة األكاديمية الصادرة عن مؤسسة تعليمية معترف بها ومواد التدريس
والعالمات التي تم الحصول عليها ومصدقة جميعها حسب األصول.
 .2التأكد من وجود الالرف الذي اصدر شهادة األ لية على قائمة الدول على الالئحة
البيضاء او دولة الرف في االتفاقية واتمت التالبية الكامل لمتاللباتها بعد اتخاذ كافة
التدابير للتحقة من ذلك ومراسلة ذا الالرف عند االقتضاء بواسالة الفاكس او البريد
اإللكتروني او اي وسيلة اتصاالت اخرى واللب كل ما من شأنه التثبت من قانونية
إصدار ا واستيفائها متاللبات االتفاقية ويكون للجنة السلالة التقديرية في االعتراف او
عدمه بشهادة األ لية حتى ولو كانت صادرة عن دول الرف في الالئحة البيضاء.
المادة()9
تصدر اللجنة وثائة اإلقرار واالعتراف بشهادة ا لية الربابنة وضباال القيادة من المهندسين
والضباال البحريين وعمال الراديو وتكون وثائة المصادقة على شهادات األ لية األصلية فقال،
وليس على شهادات المعادلة او وثائة اإلقرار واالعتراف .
4

إضافة البند رقم ( )6إلى بنود المادة كما هو اعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في الجريدة الرسمية
بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
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المادة()10
ال تعترف اإلدارة إال بشهادات األ لية الصادرة عن دول إالراف في المنممة ومدرجة على
الالئحة البيضاء او دول االراف في االتفاقية واتمت التالبية الكامل لمتاللباتها شريالة تقديم كافة
الشهادات الواردة في المادة ( )7من ذا التعليمات.
المادة()11
يجوز لإلدارة وفي حاالت الضرورة القصوى إعالاء وثيقة مصادقة مؤقتة ولمدة ثالثة اشهر في
حالة صعوبة استكمال كافة الوثائة الماللوبة واضالرار المالح للسفر على متن إحدى السفن .
المادة()12
تصدر وثيقة اإلقرار واالعتراف باللغتين العربية واإلنجليزية وفقا ً للنموذج المعتمد وذلك البقا ً
للفترة المتبقية من مدة صالحية الشهادة ،بحيي تنتهي صالحيتها بانتهاء صالحية الشهادة وال
تجدد وثيقة اإلقرار إال بتجديد الشهادة وفقا ً لمتاللبات االتفاقية .
المادة()13
يكون لوثيقة اإلقرار شكل مشابه لشهادة األ لية ويختلف عنها بالبيعتها كونها وثيقة وليست
شهادة ويخصص لكل وثيقة رقم معين ومميز.
المادة()14
تنتهي وثيقة اإلقرار حكما ً في حال سحبها او إلغائها  ،البقا ً لميا قد يفمرض علمى حاملهما ممن تمدابير
بحسممب ممما ممو وارد فممي ممذل التعليمممات ،وعلممى اإلدارة إبممالج الجهممة التممي اصممدرت الشممهادة يتلممك
التدابير ،وتعلة الوثيقة او تلغى في حالة إلغاء شهادة األ لية من قبل الالرف الصادرة عنه.
المادة()15
في حال فقدان وثيقة اإلقرار ،على حاملها ان يثبمت السميبب بمختلمف ادلمة اإلثبمات القانونيمة ،وعلمى
اإلدارة ان تتحقة ممن ذلمك ،ولمدى التأكمد ممن حسمن النيمة يمتم إصمدار وثيقمة بديلمة  ،تعاليهما اإلدارة
رقما ً جديدا ً مختلفا ً عن رقمها القديم  ،ويدون ذلك في ملف المستدعي والسجيل اإللكترونيي .
المادة()16
تلغى وثيقة اإلقرار واالعتمراف الصمادرة عمن اإلدارة ،إذا فقمد الممالح احمد الشمروال التمي يفتمرض
ان تتوفر فيه لنيلها او في إحدى الحاالت التالية ،إذا :
 .1ارتكب تزويرا ً في الوثائة المقدمة منه إلى اإلدارة.
 .2ثبت بحقه جرم باالتجار بالمخدرات .
 .3سا م بنقل اشخاص على السفينة التي يعميل على متنها خلسة.
 .4اديمن بجممرم جزائممي ارتكبممه علممى السممفينة؛ وال يحممة لممه اللممب وثيقممة اإلقممرار او االعتممراف
مجددا ً إالّ بعييد إبراز سجل عدلي خال من اي حكم عليه .
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المادة()17
يعلة العمل بوثيقة اإلقرار واالعتراف ،إذا فقد المالح احيميد الشمروال التمي يفتمرض ان تتموفر فيمه،
او في اي ميين األحوال التالية:
نوع المخالفة

مدة تعلية الوثيقة

ثبت بحقه جرم بتعاالي المخدرات
تمرد على اوامر الربان او احد الضابال
ّ
على متن السفينة عند الالوارئ او اثناء
حاالت القول لقا رة
اتهم بارتكاب جرم جزائي على متن
السفينة
تسبب بإتالف معدات السالمة او
البضائع على متن السفينة

تكرار المخالفة

 9اشهر
 24شهراً
تعلية الوثيقة حتى صدور قرار
الحكم النهائي
 6اشهر وال يحة له الحصول على
إقرار واعتراف جديد إالّ بعد إيفائه
قيمة األضرار
 3اشهر

ضبال بحالة السكر اثناء المناوبة
ارتكب لثالي مرات تقصيرا ً في اداء
المناوبة او ارتكب فعالً ادى إلى تلوي
بيئي
ارتكب خالا ً نتيجة لسهوا ً ملحوما ً  ،ادى
او قد يؤدي إلييى اضرار بالسفينة  ،او
البضائع

 3اشهر
شهر واحيد

إذا كان السهو بسيالا ً

توجيه تنبيه

لم يمتثل للقوانين والقرارات واألنممة
والتعليمات األردنية او الصادرة عن
الدول األجنبية المرعية اإلجراء
نقل البضائع بقصد االتجار غير
المشروع بها ،اي بدون معرفة الربان ،
او مجهز السفينة

في حالة التكرار
تضاعف المدة
في حالة التكرار
تضاعف المدة
في حالة التكرار
تضاعف المدة
التعلية في حالة
التكرار

 3اشهير

 3اشهير

في حالة التكرار
تضاعف المدة

المادة()18
يقمموم ربممان السممفينة التممي يعمممل علممى متنهمما المممالح مرتكممب المخالفممة بتنممميم تقريممر بهممذل المخالفممة
وتدوينها في دفيتر حوادي السالح الرسممي ،ويوقّمع مذا التقريمر إضمافة إلمى الربمان ،ضمابال مجماز
يعمل في نفس القسم الذي يعمل به المالح؛ وفميي حمال تنمميم تقريمر بحمة ضمابال مجماز ،فيجمب ان
يوقّيع من قبل الربمان ممع ضمابالين مجمازين علمى األقمل؛ ويقموم الربمان بتقمديم التقريمر إلمى الجهمة
التي اصدرت للمالح "سجل البحار" ،ويحال إليى رئيس قسم شؤون العماملين فمي البحمر فمي الهيئمة
البحرية.
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المادة()19
يتولى رئيس قسم شؤون العاملين في البحر في الهيئة البحريمة دراسمة التقريمير الممذكور فمي الممادة
( )18ويجري تحقيقا ً حول المخالفة المواردة فيمه ،علمى ان يسمتعمل كافمة الوسمائل الممكنمة ،ولمه ان
ياللممب كافممية المعلومممات الالزمممة مممن الجهممات المختصممة األمنيممة وسمموا ا فممي األردن والخممارج
وبمممالالرل الرسممممية المعتممممدة؛ ويقممموم بوضمممع تقريمممرا ً بالنتيجمممة عمممن مالبسمممات المخالفمممة يتضممممن
اقتراحاته حول اإلجراءات المقترح اتخييياذ ا إزاء المخالف ،ويرفعه إلى مدير عام الهيئمة البحريمة
بوصفه رئيسما ً للجنمة لمناقشمته ممن قبمل اللجنمة واتخماذ القمرار المناسمب وفقما ً ألحكمام مذا التعليممات
والقوانين واألنممة ذات الصلة.
المادة()20
تتولى اإلدارة تدوين نتائج قرار اللجنة في سجل المالح لدى اإلدارة ،و إبالج الدولةة الطةرف فةي
االتفاقيةةة  5مضمممون قممرار اللجنممة ،والاللممب مممن المممالح المعنممي تسممليم إجازتممه تحممت الائلممة اتخمماذ
تدابير اشد بحقه و ترسل تقريرا ً باإلجراءات المتخذة إلى المنممة لتعميمهما علمى إدارات الميدول
األالييراف باالتفاقية.
الفصــل الثالـــث
الشهادات
CERTIFICATES
المادة()21
تمممنح شممهادة األ ليممة للربابنممة والضممباال والمهندسممين البحممريين والبحممارة الممذين يشممكلون جمزءا ً مممن
النوبمة المالحيمة والهندسمية علمى ممتن السمفن بنماءا ً علمى اللبمات تقمدم لمإلدارة البحريمة البقما ً ألنممواع
ومسممتويات الشممهادات الممواردة فممي المممادة ( )22مممن ممذل التعليمممات وبعممد تأكممد اإلدارة مممن ت موافر
الشروال الواردة في المادتين ( 23و )24من ذل التعليمات .
المادة ()22
تحمدد انمواع ومسمتويات شمهادات األ ليمة التمي تصمدر عيمين اإلدارة البحريمة البقما ً لالتفاقيمة وعلممى
النحو التالي :
 .1قسم السطـح :
Part of Navigational Watch
 بحار مشارك في نوبة مالحيةAble Seafarer Deck
 بحري ما ر قسم السالح ضابال نوبة مالحية  -مالحة ساحلية ضابال نوبة مالحية ي  500الن فأكثر ضابال بحري اول ي  500الى 3000الن ضابال بحري اول  3000 -الن فأكثر ربان  -مالحة ساحلية ربان  500 -الى  3000الن 5استبدال نص (أصحاب العالقة) بالنص (الدولة الطرف في االتفاقية) وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في
الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
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 ربان  3000 -الن فأكثر ضابال نوبة مالحية ي اقل من  500الن ربان  -اقل من  500الن .2قسم المحركات :
 بحار مشارك في نوبة ندسية Part of Engineering Watch بحري ما ر في قسم المحركات Able Seafarer Engine فني كهربائي ضابال فني كهربائي ضابال نوبة ندسية  750 -كيلوواال فاكثر ضابال مهندس بحري ثان  3000 -كيلوواال فأكثر كبيرمهندسين بحريين  3000 -كيلوواال فأكثر ضابال مهندس بحري ثان  3000 - 750كيلوواال كبيرمهندسين بحريين  3000 - 750كيليوواال .3قسم الراديو :
 شهادة في استخدام النمام العالمي لالتصاالت واالستغاثة وانممة السالمة البحرية.GMDSS
المادة ()23
قسم السالح  :الشروال التي يجب ان تتموفر فمي المالبي الحصمول علمى الشمهادة لكمل مسمتوى ممن مسمتويات
قسممم السممالح والممذي يشمممل المالحممين العمماملين فممي مجممال القييمميادة علممى سممالح السممفينة والمناوبممة والخدمممة
البحرية من غير العاملين في المجال الهندسي للسفينة ،ويتكون من الفئات والرتب الواردة ادنال :
 .1بح ار مشارك في نوبة مالحية قسم السطح– Rating Forming Part of
 Navigational Watchوفقا لالئحة  II/4من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب

وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحرلعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات
الحمولة االجمالية  500 GTالن فاكثر) :
-

6

 6ان ال يقل عمرل عن ( )18سنة.
ان يكون قد اتم خدمة بحريه لمدة ال تقل عن  6اشهر او
ان يكون قد اتم دورة تدريبية متخصصة في إحدى شركات  /مؤسسات التعلميم والتمدريب البحمري
المعتمدة لدى الهيئة او
ان يكممون قممد اتممم الدراسممات األساسممية فممي إحممدى شممركات  /مؤسسممات التعلمميم والتممدريب البحممري
المعتمدة لدى الهيئة
ان يكون قد انهى التدريب والتعلميم المعتممدين ومعيمار األ ليمة الخماص وفقما للقسمم  A-III/4ممن
االتفاقييية.
ً
ان يكمون حممائزا علمى الشممهادات الحتميمة الخاصممة بالبحمارة الممواردة فمي الفصممل الخمامس مممن مذل
التعليمات.

تلغى الفقرات من ( )1-5من البند ( )1من المادة ( )23من التعليمات األصلية (أن ال يقل عمره عن  18سنه ،أن يكون قد أتم خدمة بحريه لمدة ال تقل
عن  6أشهر ،ان يكون قد اتم دورة تدريبية متخصصة وخدمة بحريه بإشراف ضابط مؤهل لمدة ال تقل عن  3أشهر كبحار مساعد في أعمال
المناوبة ،أن يكون قد أنهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار األهلية الخاص وفقا للقسم  A-II/4من االتفاقيــة ،أن يكون حائزا ً على الشهادات
الحتمية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس من هذه التعليمات) وتستبدل بنص الفقرات اعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات
الهيئةالبحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5224تاريخ  16حزيران 2013
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 .2بحري ماهر قسم السطح  Able Seafarer Deck -وفقا لالئحة  II/5من االتفاقية
الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام 1978
وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة االجمالية  500 GTالن فاكثر):
 ان ال يقل عمرل عن  20سنه. ان يكون حائزا ً على شهادة بحارمشارك في نوبة مالحية Part of Navigational -. Watch
 ان يكون قد اتم خدمة بحريه لمدة ال تقل عن  18شهرا بعد حصوله على شهادة بحارمشارك في نوبة مالحية .Part of Navigational Watch -
 ان يكون قد اتم دورة تدريبية متخصصة. ان يكون قد انهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار األ لية الخاص وفقا للقسم A-II/5من االتفاقييية.
 ان يكون حائزا ً على الشهادات الحتمية الخاصة بالبحارة الواردة في الفصل الخامس منذل التعليمات.
 .3ضابط نوبة مالحية  -مالحة ساحلية وفقا لالئحة  II/3من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب
وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات
الحمولة االجمالية  GTاقل من  500الن والعاملة في المالحة الساحلية):
 ان ال يقل عمرل عن  20سنه ان يكون قد خضع لبرنامج تدريبي معتمد يتضمن خدمة بحريه مدتها  12شهرا ً ان يكمون قمد انهمى التمدريب والتعلميم المعتممدين ومعيمار األ ليمة وفقما ً للقسمم  A-II/3ممناالتفاقية
ً
 ان يكممون حممائزا علممى الشممهادات الحتميممة الخاصممة بضممباال المناوبممة الممواردة فممي الفصمملالخامس من ذل التعليمات .
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة. .4أ -ضابط نوبة مالحية  -وفقا لالئحة  II/1من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  500 GTالن فاكثر) :
 ان ال يقل عمرل عن  20سنه. ان يكون قد اتم خدمة بحريه لهذل الفئة من السفن ( 500الن  GTفأكثر)  ،ال تقمل عييمين 12شممهرا ً كجممزء مممن االتفاقيممة وضمممن برنممامج تممدريب معتمممد وموثممة حسممب متاللبممات
القسم  A-II/1من االتفاقية.
 ان يكمون قممد اتممم مممدة  6اشمهر علممى األقممل مممن ممذل الخدممة البحريممة كمسمماعد ضممابال نوبممةمالحية تحت إشراف الربان او ضابال مؤ ل.
 ان يكون قد انهى التدريب والتعلميم المعتممدين ومعيمار األ ليمة الخماص بالقسمم  A-II/1ممناالتفاقييية
 ان يكون قد اتم المتاللبات الخاصة من الفصمل  IVبشمان اداء مهمام الراديمو المعينمة علمىالسفينة وحاصال على شهادة .GOC
  7ان يكون حاصمالً علمى شمهادة الثانويمة العاممة باحمد فروعهما العلممي ،األدبمي ،تكنولوجيماالمعلومات ،البحري والصناعي (شريالة حصول الالالمب علمى دورة تدريبيمة ممن مؤسسمة
تعليميممة معتمممدة للمممواد العلميممة منفصمملة عممن دورات الدراسممات االساسممية لكافممة الفممروع

7

تلغى الفقرة ( )6من البند (/4أ) من المادة ( )23من التعليمات وتسبتدل بالنص أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئةالبحرية الصادرة
عن الجريدة الرسمية رقم ( )5202تاريخ  31كانون الثاني 2013
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باستثناء الفرع العلمي اوالصناعي الذي اتم دراسة المواد التي تؤ لمه للمدخول إلمى الجامعمة
او اإلدارة المعلوماتية الذي اتم دراسة المواد التي تؤ له للدخول إلى الجامعة).
 ان يكممون حممائزا ً علممى الشممهادات الحتميممة الخاصممة بضممباال المناوبممة الممواردة فممي الفصمملالخامس من ذل التعليمات.
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة.  8للهيئممة اعتممماد حملممة شممهادة البكممالوريوس فممي الدراسممات البحريممة مممن احممدى الجامعمماتالمعترف بها من وزارة التعليم العالي مع خدمة بحرية فعلية ( )12اثنى عشمر شمهرا علمى
ان تتضمممن المنمما ج الدراسممية التممي تممم انهاء مما ممما ال يقممل عممن  80سمماعة دراسممية مممن
المنا ج البحرية المعتمدة فمي شمركات  /مؤسسمات التعلميم والتمدريب البحمري المعتممدة ممن
الهيئة.
ب -لغايات الحصول على شهادة ضابال نوبة مالحية وفقا لالئحة  II/1من االتفاقية الدولية
لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها
( فئة السفن ذات الحمولة االجمالية  500 GTالن فاكثر) لمن اكملوا خدمة بحرية على
متن السفن دون الحصول على الدراسات األساسية (الالب الخبرة العملية) فإنه يتاللب منهم
الشروال التالية :
  9ان يكون حاصالً على شمهادة الثانويمة العاممة باحمد فروعهما العلممي ،األدبمي ،تكنولوجيماالمعلومات ،البحري والصناعي (شريالة حصول الالالمب علمى دورة تدريبيمة ممن مؤسسمة
تعليميممة معتمممدة للمممواد العلميممة منفصمملة عممن دورات الدراسممات االساسممية لكافممة الفممروع
باستثناء الفرع العلمي او الصناعي الذي اتم دراسة المواد التي تؤ له للدخول إلى الجامعمة
او اإلدارة المعلوماتية الذي اتم دراسة المواد التي تؤ له للدخول إلى الجامعة).
  10خدمة بحرية ال تقل مدتها عن  30شهرا ً بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة . حضممور دورة تعليميممة مكثفممة لمممدة فصممل دراسممي واحممد فممي اكاديميممة بحريممة معتمممدة لممدىالهيئة البحرية حسب متاللبمات  II/Iممن اإلتفاقيمة الدوليمة ( )STCW 78وتعمديالتها علمى
ان يتم اعتماد منهاجها لدى الهيئة البحرية األردنية.
 الحصول على خدمة بحرية موجهة من ضابال مسؤول لمدة ال تقل عن  6اشهر. حضممور دورة تأ يليممة معتمممدة حسممب القاعممدة  II/Iمممن االتفاقيممة الدوليممة )(STCW 78وتعديالتها.
 ان يكممون حممائزا ً علممى الشممهادات الحتميممة الخاصممة بضممباال المناوبممة الممواردة فممي الفصمملالخامس من ذل التعليمات.
 إجتياز االمتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذل الشهادة. .5ضابط بحري اول  -وفقا لالئحة  II/2من االتفاقية الدولية لمستويات لتدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  GTبين  500و 3000الن ) :
 -ان يكون حائزا ً على شهادة ضابال نوبة مالحية

 8إضافة هذه الفقرة الجديدة إلى نهاية البند (/4أ) من المادة ( )23من التعليمات وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية
والصادرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
9

تلغى الفقرة ( )1من البند (/4ب) من المادة ( ) 23من التعليمات وتسبتدل بالنص أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات
الهيئةالبحرية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5202تاريخ  31كانون الثاني 2013

 10تلغى الفقرة ( )2من البند ( )4من المادة (" : )22خدمة بحرية ال تقل مدتها عن 30شهراً" ويستعاض عنها بالنص اعاله وذلك بموجب التعليمات
المعدلة لتعليمات الهيئةالبحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5158تاريخ  16أيار 2012
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 ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة ضابال نوبة مالحية ممدة خدممة بحريمة ال تقمل عمن( )12شممهرا مسممؤوالً كلي ما ً عممن اعمممال المناوبممة علممى مممتن السممفن التممي تتممراوح حمولتهمما
اإلجمالية بين ( 500و )3000الن .
 ان يكون قد انهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار األ ليمة الخماص بالقسمم  A-II/2ممناالتفاقية.
ً
 ان يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة. ان يكون حاصالً على الشمهادات الحتميمة الخاصمة بضمابال بحمري اول المواردة فمي الفصملالخامس من ذل التعليمات.
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة. .6ضباط بحري أول – وفقا لالئحة  II/2من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
اإلجمالية  3000 GTالن فأكثر) :
 ان يكون حائزا ً على شهادة ضابال نوبة مالحية ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة ضابال نوبة مالحية مدة خدميه بحريمة ال تقمل عمن( )12شممهرا ً مسممؤوالً كلي ما ً عممن اعمممال المناوبممة علممى مممتن السممفن التممي تتممراوح حمولته ما
اإلجمالية  )3000( GTالن فاكثر .
 ان يكون قد انهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيار اال لية الخاصة بالقسمم  A-II/2ممناالتفاقية
ً
 ان يكون حاصال على الشمهادات الحتميمة الخاصمة بضمابال بحمري اول المواردة فمي الفصملالخامس من ذل التعليمات.
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة. .7ربان  -مالحة ساحلية وفقا لالئحة  II/3من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  GTاقل من  500الن والعاملة في المالحة الساحلية):
 ان ال يقل عمرل عن ( )22سنة ان يكون حائزا ً على شهادة ضابال نوبة مالحية على متن سفن تقل حمولتهما اإلجماليمة عمن( )500الن والعاملة في المالحة الساحلية.
 ان يكون قد اتم بعد حصوله على شهادة ضابال نوبة مالحية لهمذل الفئمة ،ممدة خدممة بحريمةال تقل عن ( )18شهرا ً ،كضابال مسؤول عن اعمال المناوبة.
 ان يكممون قممد انهممى تممدريبا ً وتعليم ما ً معتمممدين واتممم متاللبممات معممايير األ ليممة حسممب القسممم A-II/3من االتفاقية .
 ان يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة . ان يكون حائزا ً على الشهادات الحتمية الخاصة في الربان الواردة في الفصل الخمامس ممنذل التعليمات.
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة. 11 .8ربان  -مالحة ساحلية وفقا لالئحة  II/3من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  GT 200الن واقل والعاملة في المالحة الساحلية):
 ان ال يقل عمرل عن ( )20سنة . 11إضافة البند ( )8كما هو اعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئةالبحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5271تاريخ 16
شباط 2014
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ان يكممون قممد انهممى التممدريب والتعلمميم المعتمممدين ومعيممار األ ليممة وفقما ً للقسممم ( )A-II/3مممن
االتفاقية .
ً
ان يكون حاصال على شهادات الدورات األساسية السارية المفعول التالية :
 .1شهادة تقنيات سالمة األرواح والبحي واإلنقاذ.
 .2شهادة إسعافات اولية.
 .3شهادة مكافحة حرائة.
 .4شهادة السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية .
 .5شهادة مشغل راديو  GMDSSمحددة.
ان يجتاز فحص اللياقة الالبية للعمل على مهر السفن.
ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة.
ربان  -وفقا لالئحة  II/2من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات
والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمول ة
االجمالية  GTبين  500و 3000الن)
ان يكممون حممائزا ً علممى شممهادة ضممابال بحممري اول (فئممة السممفن ذات الحمولممة اإلجماليممة GT
بين  500و 3000الن).
ان يكون قد اتم بعد حصوله على شمهادة ضمابال بحمري اول ممدة خدممة بحريمة ال تقمل عمن
 24شممهرا كضممابال اول مسممؤوالً علممى مممتن السممفن التممي تتممراوح حمولتهمما اإلجماليممة بممين
( 500و )3000الن.
ان يكممون قمممد انهمممى تمممدريبا ً وتعليمممما ً معتممممدين ومعيمممار األ ليمممة حسمممب القسمممم  A-II/2ممممن
االتفاقية.
ان يكون حاصالً علمى شمهادات المدورات الحتميمة الخاصمة فمي الربمان المواردة فمي الفصمل
الخامس من ذل التعليمات.
ان يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة .
ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة.
 12ربان  -وفقا لالئحة  II/2من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات
والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  3000 GTالن فأكثر)
ان يكممون حممائزا ً علممى شممهادة ضممابال بحممري اول (فئممة السممفن ذات الحمولممة اإلجماليممة GT
بين  3000الن فأكثر).
ان يكون قد اتم بعد حصوله على شمهادة ضمابال بحمري اول ممدة خدممة بحريمة ال تقمل عمن
 24شممهرا إال انممه يمكمممن تخفمميض ممذل الممممدة إلممى  12شممهرا ً إذا قضمممى فتممرة  12شمممهرا ً
كضابال بحري اول مسؤول بعد حصوله علمى شمهادة ضمابال بحمري اول علمى ممتن السمفن
ذات الحمولة اإلجمالية ( )3000الن فأكثر.
ان يكون قد انهى تمدريبا ً وتعليمما ً معتممدين واتمم متاللبمات معمايير األ ليمة حسمب القسمم A-
 II/2من االتفاقية على متن السفن ذات الحمولة اإلجمالية  GTاكثر من  3000الن.
ان يكممون حممائزا ً علممى شممهادات الممدورات الحتميممة الخاصممة فممي الربممان الممواردة فممي الفصمل
الخامس من ذل التعليمات.
ان يكون حائزا ً على شهادة الثانوية العامة .
ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة.

 12تعديل البند ( )10من المادة ( )23لتصبح على النحو أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئةالبحرية األردنية الصادرة عن الجريدة
الرسمية رقم ( )5271تاريخ  16شباط 2014
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ضابط نوبة مالحية  -وفقا لالئحة  II/3من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  GTاقل من  500الن) والغير مستخدمة في الرحالت قرب الساحل.
على كل ضابال مسمؤول عمن خفمارة مالحيمة ويعممل علمى سمفينة (فئمة السمفن ذات الحمولمة
اإلجمالية  GTاقل من  500الن) وال تستخدم في رحالت قرب الساحل ان يكون حاصمالً
على شهادة مناسبة لسفن تبلغ حمولتها اإلجمالية  500الن فاكثر .
ان يكون حائزا ً على شهادة الثانوية العامة .
ان يكممون حممائزا ً علممى شممهادات الممدورات الحتميممة الخاصممة بضممابال المناوبممة الممواردة فممي
الفصل الخامس من ذل التعليمات .
ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة .
 13ضابط نوبة مالحية  -وفقا لالئحة  II/3من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  GTاقل من  500الن) وغير المستخدمة في الرحالت قرب الساحل.
على كمل ربمان يعممل علمى سمفينة (فئمة السمفن ذات الحمولمة االجماليمة  GTاقمل ممن 500
الن) وال تستخدم في رحالت قرب الساحل ان يكون حاصمال علمى شمهادة مناسمبة للخدممة
ضابال اول على سفن تبلغ حمولتها االجمالية بين  3000-500الن.
ان يكون حائزا ً على شهادة الثانوية العامة .
ان يكممون حممائزا ً علممى شممهادات الممدورات الحتميممة الخاصممة فممي الربممان الممواردة فممي الفصممل
الخامس من ذل التعليمات .
ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة .

المادة ()24
الشروال التي يجب ان تتوفر في الالبي الحصول على الشهادة لكل مستوى من مسمتويات قسمم المحركمات
ويشمممل ممذا القسممم المالحممين العمماملين فممي مجممال المحركممات وتشممغيلها وصمميانتها ويتكممون ممذا القسممم مممن
الرتب والفئات الواردة ادنال :

 .1بحااار مشااارك فااي نوبااة هندسااية – Rating Forming Part of Engineering
 Watchوفقا لالئحة  III/4من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبمات
للعامليين في البيحرلعام  1978وتعديالتيها (فئمة السمفن ذات الحمولمة االجماليمة  750كيلمو واال
فاكثر):
 ان ال يقل عمرل عن ( )18سنة. ان يكون قد اتم خدمة بحريه لمدة ال تقل عن  6اشهر او  14ان يكون قد اتم دورة تدريبية متخصصمة  15فمي إحمدى شمركات  /مؤسسمات التعلميم والتمدريبالبحري المعتمدة لدى الهيئة او

 13تعديل البند ( )12من المادة ( )23لتصبح على النحو أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة
الرسمية رقم ( )5271تاريخ  16شباط 2014
 14تلغى الفقرة ( )2من البند ( )1من المادة ( )23من التعليمات األصلية وتستبدل بالنص اعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية
األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5158تاريخ  16أيار 2012
 15تعديل الفقرة ( )2من البند ( )1من المادة ( )24من التعليمات األصلية (أن يكون قد أتم خدمة بحريه لمدة ال تقل عن  6أشهر في غرفة المحركات
تحت اشراف مهندس مؤهل أو أن يكون قد أتم دورة تدريبية متخصصة) وتستبدل بالنص أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة
البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5224تاريخ  16حزيران 2013
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 ان يكممون قممد اتممم الدراسممات األساسممية فممي إحممدى شممركات  /مؤسسممات التعلمميم والتممدريب البحممريالمعتمدة لدى الهيئة
 ان يكون قد انهى التدريب والتعلميم المعتممدين ومعيمار األ ليمة الخماص وفقما للقسمم  A-III/4ممناالتفاقييية.
 ان يكمون حممائزا ً علمى الشممهادات الحتميمة الخاصممة بالبحمارة الممواردة فمي الفصممل الخمامس مممن مذلالتعليمات.
 .2بحري ماهر في قسم المحركات  Able Seafarer Engine -وفقا لالئحة  III/5من
االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحرلعام
1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة االجمالية  750كيلو واال فاكثر):
 ان ال يقل عمرل عن ( )20سنة. ان يكون حاصال على شهادة بحار مشمارك فمي نوبمة ندسمية – Rating Forming Part of.Engineering Watch
 ان يكون قد اتم خدمة بحريه لممدة ال تقمل عمن  12شمهرا بعمد حصموله علمى شمهادة بحمار مشماركفي نوبة ندسية – Rating Forming Part of Engineering Watch
 ان يكون قد انهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيمار األ ليمة الخماص وفقما للقسمم  A-III/5ممناالتفاقييية.
ً
 ان يكمون حممائزا علمى الشممهادات الحتميمة الخاصممة بالبحمارة الممواردة فمي الفصممل الخمامس مممن مذلالتعليمات.
 .3فني كهربائي  -وفقا لالئحة  III/6من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات
والنوبات للعامليين في البيحرلعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة االجمالية 750
كيلو واال فاكثر):
 ان ال يقل عمرل عن ( )18سنة ان يكون حاصالً على شهادة اختصاص في الكهرباء او االلكترونيات . ان يكون قد اتم  12شهرا تدريبا على مهارات الورش والخدممة البحريمه منهما علمى االقمل ممدة 6اشهر خدمة بحرية كجزء من برنامج تدريب معتمد.
 ان يكون قد انهى التدريب والتعليم المعتمدين ومعيمار األ ليمة الخماص وفقما للقسمم  A-III/6ممناالتفاقييية.
 ان يكمون حممائزا ً علمى الشممهادات الحتميمة الخاصممة بالبحمارة الممواردة فمي الفصممل الخمامس مممن مذلالتعليمات.

 .4ضابط فني كهربائي  -وفقا لالئحة  III/7من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار
الشهادات والنوبات للعامليين في البيحرلعام  1978وتعديالتيها (فئة السفن ذات الحمولة
االجمالية  750كيلو واال فاكثر) :
 ان ال يقل عمرل عن ( )20سنة . ان يكون حاصالً على شهادة اختصاص في الكهرباء او االلكترونيات . ان يكون حاصال على شهادة فني كهربائي .  16ان يكممون قممد اتممم مممدة  12شممهرا خدمممة بحريممة معتمممدة بعممد حصمموله علممى شممهادة فنمميكهربائي باستثناء من اتم خدمة بحرية قبل تاريخ .2012/1/1
 ان يكممون قممد انهممى التممدريب والتعلمميم المعتمممدين ومعيممار األ ليممة الخمماص وفقمما للقسممم A- III/7من االتفاقييية.
 ان يكون حائزا ً على الشهادات الحتمية الخاصة في الضباال المهندسيين البحمريين المواردةفي الفصل الخامس من ذل التعليمات.

 16تلغى الفقرة ( )4من البند ( )4من المادة ( )23من التعليمات األصلية وتستبدل بالنص عاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة
البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5158تاريخ  16أيار 2012
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 .5أ -ضابط نوبة هندسية  -وفقا لالئحة  III/1من االتفاقية الدولية لمستويات التمدريب وإصمدار
الشممهادات والنوبممات للعاملمميين فممي البمميحر لعممام  1978وتعديالتمميها (فئممة السممفن الت مي تبلممغ
قدرة محركاتها  750كيلوواال فاكثر):
 ان ال يقل عمرل عن ( )20سنة  17ان يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة باحمد فروعهما العلممي ،األدبمي ،تكنولوجيماالمعلومات ،البحري والصناعي (شريالة حصول الالالمب علمى دورة تدريبيمة ممن مؤسسمة
تعليميممة معتمممدة للمممواد العلميممة منفصمملة عممن دورات الدراسممات األساسممية لكافممة الفممروع
باستثناء الفرع العلمي او الصناعي الذي اتم دراسة المواد التي تؤ له للدخول إلى الجامعمة
او اإلدارة المعلوماتية الذي اتم دراسة المواد التي تؤ له للدخول إلى الجامعة) .
ً
 ان يكممون قممد اتممم خدمممة بحريممة فممي قسممم المحركممات ال تقممل مممدتها عممن ( )12شممهرا او انيكون قد اتم خدمة بحرية معتمدة لمدة ( )36شهرا.
 ان يكون قد اتم تعليما ً وتمدريبا ً معتممدين لممدة ( )24شمهرا ً علمى األقمل تشممل تمدريبا ً عمليما ًوموثقا ً ومعتمدا ً
 ان يلبي متاللبات ومعايير األ لية المحددة في القسم  A-III/1من االتفاقية. ان يكون حائزا ً على الشهادات الحتمية الخاصة فمي الضمباال المهندسميين البحمريين المواردةفي الفصل الخامس من ذل التعليمات.
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة يمكممن اعتممماد حملممة البكممالوريوس فممي الهندسممة الميكانيكيممة او الهندسممة الصممناعية او إنتمماجالالاقممة او الميكمماالكترونكس مممع خدمممة بحريممة لمممدة ال تقممل عممن ( )6سممتة اشممهر او حمل مة
الدبلوم في ذل التخصصات مع خدمة بحرية لمدة ال تقل عن ( )12اثني عشر شهرا.
ب -لغايات الحصول على شهادة ضابال نوبة ندسية وفقا ً لالئحة  III/1من االتفاقية الدولية
لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام  1978وتعديالتها
(فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها  750كيلو واال فأكثر) لمن اكملوا خدمة بحرية على
متن السفن دون الحصول على الدراسات األساسية (الالب الخبرة العملية) فإنه يتاللب منهم
الشروال التالية :
ً
  18ان يكممون الالالممب حاص مال علممى شممهادة الثانويممة العامممة بأحممد فروعهمما العلمممي ،األدبممي،تكنولوجيمما المعلومممات ،البحممري والصممناعي (شممريالة حصممول الالالممب علممى دورة تدريبيممة
من مؤسسة تعليمية معتمدة للممواد العلميمة منفصملة عمن دورات الدراسمات األساسمية لكافمة
الفروع باستثناء الفرع العلمي او الصناعي الذي اتم دراسة المواد التي تؤ لمه للمدخول إلمى
الجامعة او اإلدارة المعلوماتية الذي اتم دراسة المواد التي تؤ له للدخول إلى الجامعة).
  19ان يكممون الالالممب قممد اتممم خدمممة بحريممة فعليممة لمممدة ال تقممل عممن ( )30شممهرا ً فممي اعمممالتتعلة بالمحركات او غرفة المحركات بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة.
 حضممور دورة تعليميممة مكثفممة لمممدة فصممل دراسممي واحممد فممي اكاديميممة بحريممة معتمممدة لممدىالهيئة البحرية حسب متاللبات  III/Iمن اإلتفاقيمة الدوليمة ( )STCW 78وتعمديالتها علمى
ان يتم اعتماد منهاجها لدى الهيئة البحرية األردنية.
 الحصممول علممى خدمممة بحريممة موجهممة لمممدة ال تقممل عممن  6اشممهرموثقة ومعتمممدة فممي كتيممبالتدريب البحري
 17تلغى الفقرة ( )2من البند (/5أ) من المادة ( ) 24من التعليمات وتستبدل بالنص أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة
البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5202تاريخ  31كانون الثاني 2013
 18تلغى الفقرة ( )1من البند (/5ب) من المادة ( )24من التعليمات ويستعاض عنها بالنص أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات
الهيئة البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5202تاريخ  31كانون الثاني 2013
 19تلغى الفقرة ( )2من البند ( )5من المادة ( ) 23من التعليمات األصلية ويستعاض عنها بالنص أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة
لتعليمات الهيئة البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5158تاريخ  16أيار 2012
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حضممور دورة ضممابال نوبممة ندسممية حسممب القاعممدة  III/1مممن المعا ممدة الدوليممة الخاصممة
بالتعليم والتدريب البحري  (STCW) 78وتعديالتها .
ان يكون حائزا ً على الشهادات الحتمية الخاصة فمي الضمباال المهندسميين البحمريين المواردة
في الفصل الخامس من ذل التعليمات
اجتياز االمتحانات التحريرية والشفوية الخاصة بهذل الشهادة
ضاابط مهنادس بحاري ثااني  -وفقما لالئحمة  III/2ممن االتفاقيمة الدوليمة لمسمتويات التمدريب
وإصمدار الشمهادات والنوبمات للعاملمميين فمي البميحر لعمام 1978وتعديالتمميها (فئمة السمفن التممي
تبلغ قدرة محركاتها  3000كيلو واال فاكثر) :
ان ال يقل عمرل عن ( )21سنة.
ان يكممون حاصممالً علممى شممهادة ضمممابال نوبممة ندسممية علممى ممممتن السممفن التممي تبلممغ قمممدرة
محركاتها  750كيلوواال فاكثر
ان يكون قد اتم مدة خدمة بحرية فعلية لمدة ال تقل عن ( )12شهرا علمى ممتن السمفن التمي
تزيد قوة محركاتها عن  3000كيلو واال بعد حصوله على شهادة ضابال نوبة ندسية
ان يكون قد انهى تعليما ً وتدريبا ً معتمدين وان يلبي معاييراأل لية وفقا ً للقسمم  A-III/2ممن
االتفاقية.
ان يكممون حاصمممالً علمممى الشممهادات الحتميمممة الخاصمممة فممي الضمممباال المهندسممميين البحمممريين
الواردة في الفصل الخامس من ذل التعليمات.
 20ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة.
كبياار مهندسااين بحااريين  -وفقمما لالئحممة  III/2مممن االتفاقيممة الدوليممة لمسممتويات التممدريب
وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  1978وتعديالتميها ( فئمة السمفن التمي
تبلغ قدرة محركاتها  3000كيلو واال فاكثر)
ان ال يقل عمرل عن ( )22سنة
ان يكون حائزا ً على شهادة ضابال مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة
محركاتها عن  3000كيلو واال
ان يكون قد اتم مدة خدممة بحريمة فعليمة علمى ممتن السمفن التمي تزيمد قمدرة محركاتهما عمن
 3000كيلممو واال لمممدة ال تقممل عممن  24شممهرا ً بعممد حصمموله علممى شممهادة ضممابال مهنممدس
بحري ثاني
او ان يكون قد اتم خدمة بحرية فعلية ال تقل عن  36شهرا بعد حصوله على شهادة
ضابال نوبة ندسية على ان يكون منها على االقل 12شهرا بعد حصوله على شهادة
ضابال مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تزيد قدرة محركاتها عن  3000كيلو
واال.
ان يكون قد انهى تعليما ً وتدريبا ً معتمدين وان يلبي معايير اال لية وفقا ً للقسم  A-III/2من
االتفاقية.
ان يكون حاصالً على الشهادات الحتمية الخاصة في الضباال المهندسميين البحمريين وكبيمر
المهندسيين الواردة في الفصل الخامس من ذل التعليمات .
 21ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة.

 20إضافة هذه الفقرة على البند ( )6من المادة ( )24وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في الجريدة الرسمية
بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
 21إضافة هذه الفقرة على البند ( )7من المادة ( )24وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في الجريدة الرسمية
بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
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 .8ضابط مهندس بحري ثاني  -وفقا لالئحة  III/3من االتفاقية الدولية لمستويات التدريب
وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام 1978وتعديالتيها ( فئة السفن التي
تبلغ قدرة محركاتها بين  750و 3000كيلو واال )
 ان ال يقل عمرل عن ( )21سنة . ان يكممون حاصممال" علممى شممهادة ضممابال نوبممة ندسممية علممى مممتن السممفن التممي تزيممد قممدرةمحركاتها  750كيلوواال.
ً
 ان يكون قد اتم مدة خدمة بحرية فعلية ال تقل عن ( )12شهرا على األقل على متن السمفنالتي تزيد قوة محركاتها عن  750كيلو واال بعد حصوله على شهادة ضابال نوبة ندسية
 ان يكون قد انهى تعليما ً وتدريبا ً معتمدين وان يلبي معايير األ لية وفقا ً القسمم  A-III/3ممناالتفاقية.
ً
 ان يكون حائزا على الشهادات الحتمية الخاصة في الضباال المهندسيين البحريينالواردة في الفصل الخامس من ذل التعليمات
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة . .9كبير مهندسين مهندسين بحريين  -وفقا لالئحة  III/3من االتفاقية الدولية لمستويات
التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعامليين في البيحر لعام  ، 1978وتعديالتيها (
فئة السفن التي تبلغ قدرة محركاتها بين  750و 3000كيلو واال )
 ان ال يقل عمرل عن ( )22سنة ان يكون حائزاً على شهادة ضابال مهندس بحري ثاني على متن السفن التي تزيد قدرةمحركاتها عن  750كيلو واال.
 ان يكون قد اتم مدة خدمة بحرية فعلية ال تقل عن ( )24شهرا ً بعد حصوله على شهادةضابال مهندس بحري ثاني
 ان يكون قد انهى تعليما ً وتدريبا ً معتمدين وان يلبي معايير األ لية وفقا ً القسم  A-III/3مناالتفاقية.
 ان يكون حائزا ً على الشمهادات الحتميمة الخاصمة فمي الضمباال المهندسميين البحمريين وكبيمرالمهندسيين الواردة في الفصل الخامس من ذل التعليمات.
 ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة .يمكن الي مهندس مؤهل للخدمة كضابط مهندس بحري ثاني على فئة السفن التي تبلغ
قدرة محركاتها  3000كيلو واط فاكثر الخدمة ككبير مهندسيين بحريين على السفن التي
تبلغ قدرة محركاتها اقل من  3000كيلو واط شريطة حصوله على اعتماد الشهادة .
المادة ()25

22

المتاللبات االلزامية الدنيا لتدريب الربابنه و الضباال والبحارل وغير م من العاملين على متن
سفن الركاب:
 .1تنالبة ذل االحكام على الربابنه و الضباال والبحارل وغير م من العاملين على متن سفن
الركاب التي تقوم برحالت دولية ومحلية .
 .2قبل ان يكلف المالحون بواجبات على متن سفن الركاب  ،يجب ان يكونوا قد انهوا
التدريب الذي تتاللبه الفقرات من  4الى  7ادنال وفقا للصفه التي يعملون بها وواجباتهم
ومسؤولياتهم .
 .3على المالحين الذين يتعين عليهم ان يخضعوا للتدريب بموجب الفقرات  4الى  7ادنال،
ان يخضعوا لتدريب تحديثي مالئم كل خمس سنوات على االكثر.
 22إضافة نص المادة كما هو أعاله وإعادة ترقيم المواد وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في الجريدة الرسمية
بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
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على الربابنه والضباال وغير م من العاملين المعينين على قائمة الالوارئ مد يد المساعدل
للركاب في حاالت الالوارئ على متن سفن الركاب ان يكونوا انهوا التدريب في ادارة
الحشود على النحو المنصوص علية في الفقرة  1من البند  A-V/2من مدونة
. STCW
على العاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للركاب في اماكن الركاب على متن سفن
الركاب ان يكونوا انهوا التدريب على السالمة المنصوص عليه في الفقرل  2من البند A-
 V/2من مدونة . STCW
على الربابنه والضباال وكبار المهندسين والضباال االولين والضباال المهندسين الثانين
واي اشخاص معينين على قائمة الالوارئ بانهم يتولون المسؤولية عن سالمة الركاب في
حاالت الالوارئ على متن سفن الركاب ان يكونوا انهوا تدريبا معتمدا في ما يتعلة بادارة
االزمات و السلوك البشري ،على النحو المنصوص عليه في الفقرة  3من البند A-V/2
من مدونة .STCW
على الربابنة و الضباال كبار المهندسين و الضباال االولين و الضباال المهندسين الثانين و
اي اِشخاص يتولون المباشرة عن صعود الركاب ونزولهم  ،او تحميل البضائع و تفريغها
و رصرصتها او اغالل فتحات بدن السفينة على متن سفن الركاب ان يكونوا انهوا تدريبا
معتمدا في ما يتصل بسالمة الركاب و البضائع و منعة البدن على النحو المنصوص عليه
في الفقرة  4من البند  A-V/2من مدونة .STCW
تضمن الهيئة إصدار وثائة تثبت انهاء التدريب لكل شخص تتبين ا ليته بموجب احكام
ذل الالئحة.

المادة ()26

23

قسم الراديو ( للضباال البحريين والربابنة )  -:يشمل ذا القسم المالحين الحائزين باإلضافة إلى
رتبهم كضابال قيادة او ربابنة وجود شهادة مشغل راديو ( )GOCفي مجال استخدام نمام
السالمة واالستغاثة العالمي ( )GMDSSويشترال في الالب ذل الشهادة :
 .1ان ال يقل عمرل عن  20سنة
 .2ان يكون قد انهى تعليما ً وتدريبا ً معتمدين وان يلبييييي معايييييير األ لية المحددة في
القسم  A-IV/2من االتفاقية.
 .3ان يجتاز التقييم الخاص بهذل الشهادة
المادة ()27
تحدد جميع اإلجراءات المتعلقة بالمواد التعليمية والتدريبية واالمتحانات واثبات األ لية من قبل
مؤسسة تعليمية بحرية اردنية معترف بها من قبل اإلدارة والمنممة البحرية الدولية  ،وفي حال
االستعانة بم ؤسسة تعليمية بحرية اجنبية ،تحدد اإلجراءات باتفال الالرفين حسب األصول.
المادة ()28

24

تحدد إجراءات تالوير الشهادة األ لية البحرية المنتهية الصالحية (غير سارية المفعول) بفرعيها
البحري والهندسي والواردة في ذل التعليمات كما يلي :
 23تعديل نص المادة ليصبح كما هو أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم
( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
 24يتم إضافة هذه المادة إلى التعليمات بعد المادة رقم ( )25وتعطى الرقم ( )26وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية
الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5158تاريخ  16أيار 2012
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.1
.2
.3
.4

ان يكون قد اتم خدمة بحرية فعلية للشهادة المراد الحصول عليها كما ورد في ذل
التعليمات بعد حصوله على الشهادة األ لية ألول مرة وخالل فترة ال تزيد على ()10
سنوات من تاريخ إصدار الشهادة ألول مرة بغض النمر عن تجديد الشهادة .
اجتياز التقييم المعتمد لحامل ذل الشهادة .
ان يكون مستمرا ً في عمله البحري المرادف للخدمات البحرية المحددة في ذل التعليمات
في حالة عدم العمل في عمل بحري مرادف للخدمات البحرية المحددة في ذل التعليمات
ولمدة اكثر من ( )10سنوات:
 اجتياز تقييم خاص على الشهادة التي يحملها . تجديد الشهادة .ً
 -استكمال باقي المتاللبات وفقا لهذل التعليمات للشهادة التي تلي الشهادة التي يحملها .

المادة ()29
تكون مدة شهادة األ لية التي تصدر ا اإلدارة البحرية ( )5سنوات قابلة للتمديد شريالة ان تتوفر
الشروال التالية في الالب التمديد :
ً
 .1ان يكممون قممد اتممم خدمممة بحريممة لمممدة ( )12شممهرا خممالل الخمممس سممنوات األخيممرة وادى
خاللها الومائف المناسبة لرتبمة األ ليمة البحريمة التمي يحملهما او المعادلمة لهما بحيمي يكمون
يعمل في احد الومائف ادنال او شبيهة بها.
 المرشدين البحريين. الواقم القاالرات البحرية. الضباال والمهندسيين البحريين العاملين في االدارة البحرية. المحاضرين في المؤسسات التعليمية البحرية. المشرفين والفنيين العاملين في الشركات البحرية واحواض السفن بفرعيه البحريوالهندسي .
 .Harbor Masters معاينيين يئات التصنيف الدولية.كما تتولى الهيئة البحرية من خالل اللجنة المشار إليها في المادة ( )2من ذل
التعليمات بدراسة اية حالة لم ترد بين الحاالت اعالل واتخاذ القرار المناسب بها.
 .2شهادة صحية سارية المفعول حسب النموذج الصادر عن الهيئة البحريمة األردنيمة ممن قبمل
جهممة حكوميممة او شممهادة صممحية دوليممة البق ما ً للمعممايير الالبيممة إلصممدار الشممهادات وحسممب
المعممايير المحممددة فممي القسممم  A-I/9مممن االتفاقيممة الدوليممة وتثبممت لياقتممه الصممحية والعقلفيممة
التي تؤ له للعمل على متن السفن البحرية التجارية .
 .3ان يقدم شهادات السالمة الحتمية التي يتاللبها إصمدار شمهادة األ ليمة البحريمة التمي يحملهما
الممواردة فممي الفصممل الخممامس مممن ممذل التعليمممات علممى ان تكممون تلممك الشممهادات سممارية
المفعول وال يزيد تاريخ اصدار ا عن  5سنوات.
 .4تقديم دورة تحديي المعرفة البحريمة التمي تحمدد ا اإلدارة البحريمة البقما ً لمتاللبمات اإلتفاقيمة
والتي ال يزيد تاريخ اصدار ا عن  5سنوات
 .5تسديد الرسوم المقررة لتمديد مدة شهادة األ لية .
 .6يتم تجديد الشهادات األ لية لحملة الشهادات البحرية خالل الخمس سنوات التي تلمي تماريخ
انتهاء الشهادة وذلك بحضمور دورة تحمديي المعرفمة البحريمة والمدورات الحتميمة الماللوبمة
باالضافة الى خدمة بحرية لمدة ( )12شهرا ً من تاريخ اصدار الشهادة المنتهية.
 .7يممتم تجديممد الشممهادات األ ليممة لحملممة الشممهادات البحريممة لغيممر العمماملين علممى السمفن والممذين
انتهت صمالحية شمهاداتهم األ ليمة ومضمى عليهما ممدة اكثمر ممن ( )10سمنوات ممن تماريخ
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اصدار الشهادة بإجراء تقييم كفاءة لهم وحضور دورة تحمديي المعرفمة البحريمة والمدورات
الحتمية الماللوبة .
المادة ()30
على الالب شهادة األ لية البحرية تقديم الوثائة التالية :
 .1وثيقة اثبات الهوية الشخصية او الجنسية مدونا ً عليها الرقم الوالني إن امكن .
 .2شممهادة الدراسممة البحريممة األكاديميممة والخدمممة البحريممة الالزمممة لكممل نمموع ومسممتوى مممن
الشهادات األ ليمة البقما ً لمتاللبمات اإلتفاقيمة مدعممة بتقريمر ممن المؤسسمة التعليميمة البحريمة
التممي تخممرج منهمما وتبممين المممواد الدراسممية والعالمممات التممي حصممل عليهمما بحيممي تكممون تلمك
المؤسسة معتمدة من اإلدارة البحرية .
 .3شهادة صحية سارية المفعول حسب النموذج الصادر عن الهيئة البحريمة األردنيمة ممن قبمل
جهممة حكوميممة او شممهادة صممحية دوليممة البق ما ً للمعممايير الالبيممة إلصممدار الشممهادات وحسممب
المعايير المحددة في القسم  A-I/9ممن االتفاقيمة الدوليمة تثبمت لياقتمه الصمحية والعقليمة التمي
تؤ له للعمل على متن السفن البحرية التجارية.
 .4شهادة سجل عدلي ال يعود تاريخهما المى اكثمر ممن اسمبوع تثبمت عمدم محكوميتمه بمأي جمرم
جزائي .
 .5شممهادات السممالمة الحتميممة التممي يتاللبهمما إصممدار شممهادة األ ليممة البحريممة علممى ان تكممون
الشهادات سارية المفعول .
المادة ()31
تالبة على انتهاء شهادة األ لية وتعليقها وفقدانها وإلغائها ،احكام المواد (  ) 17.16.15.14من
ذل التعليمات.
المادة ()32
تتولى اإلدارة البحرية اعتماد المؤسسات التعليمية البحريمة فمي المملكمة والمنما ج التعليميمة البحريمة
وبممرامج الممدورات البحريممة  ،وتتممولى كممذلك تحديممد مسممتويات ومممؤ الت المحاضممرين والمممدربين
واإلشممراف علممى جهمماز االمتحانممات لجميممع التخصصممات البحريممة ولهمما ان تسممتعين بممأي جهممة مممن
المؤسسمات العامممة او المؤسسممات التعليميممة الوالنيممة او األجنبيممة وبهيئممات او اشممخاص متخصصممين
بشؤون السالمة البحرية المعلقة بتالبية متاللبات اإلتفاقية .
الفصل الرابـــــــــــع
( اإلعـــــــفاء )
المادة ()33
يمممنح اإلعفمماء مممن قبممل اإلدارة للمالحممين الحممائزين علممى شممهادات ا ليممة ضمممن الشممروال والحمماالت
التالية -:
 .1ان ال يكممممون ذلمممممك إالّ فممممي حممممماالت الضمممممرورة القصمممموى ويعمممممود للجنممممة تقمممممدير ممممممدى
تلك الضرورة.
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.3
.4
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.6
.7

ان ال يعالممى اإلعفمماء إالّ للمالحممين الحممائزين علممى شممهادة لرتبممة ادنممى مباشممرة مممن الرتبممة
الماللوبة للشهادة البديلة .
ان ال يعالى اي إعفاء للشخص المسؤول عن تشغيل اجهزة الردايو(ضباال الراديو) .
ان يصدر اإلعفماء لممدة ال تتجماوز سمتة اشمهر لكافمة رتمب الضمباال باسمتثناء الربمان وكبيمر
المهندسمين الممذين ال يجمموز منحهمما إعفمماء لمممدة ال تتجماوز سممتة اشممهر لكافمة رتممب الضمباال
باستثناء الربان وكبير المهندسين الذين ال يجوز منحهما إعفاء إال في حاالت القموة القما رة
.
ان تتأكد اإلدارة من ان الالب اإلعفماء يتمتمع باأل ليمة المناسمبة التمي تؤ لمه إلدارة الوميفمة
الشاغرة الماللوبة ،ولها ان تاللب من المستدعي إثبات ذلك بكافة السبل المتاحة ومن بينهما
إخضاعه الختبار او امتحان تحددل اللجنة.
على اإلدارة البحريمة ان تتأكمد ان ممنح مذا اإلعفماء لميس ممن شمأنه ان يعمرض األشمخاص
اوالممتلكات او البيئة البحرية للخالر.
يقتصر منح اإلعفاء على شهادات األ لية األصلية وليس المعادالت.

المادة ()34
إذا كان الالب اإلعفاء ممن يحملون شهادة ضمابال مهنمدس بحمري ثمان او ضمابال بحمري اول  ،فمال
يمنح إعفاء إالّ إذا اثبت قيامه بخدمية فعلييييمية للوميمييفة التمي يشمغلها ممدة ال تقمل عمن ( )24شمهرا ً
وفقا ً لمتاللبات االتفاقية
المادة ()35
تنمر اللجنة في اللب اإلعفاء كونها الجهة المخولة بالموافقة على الاللب اورفضه
المادة ()36
يعالى الالب اإلعفاء شهادة عادية يدّون عليها البيعة اإلعفاء ومدته.
المادة ()37
ال يعالى اي إعفاء للمالح نفسه إالّ بعد مضي ثالي سنوات على إعالائمه اإلعفماء األول ،وال يحمة
له الحصول على اكثر من ثالي إعفاءات اليلة خدماته البحرية
المادة ()38
تدون شهادات اإلعفاء في سجل خاص وتعالى ارقاما ً خاصة  ،وعلمى رئميس قسمم شمؤون العماملين
في البحر ان يرفع مع نهاية كمل سمنة تقريمرا ً باإلعفماءات المعالماة واسمبابها وممدد ا إلمى ممدير عمام
الهيئة البحرية ويتم إبالج المنممة بذلك.
المادة ()39
تالبممممة علممممى إنهمممماء الشممممهادة البديلممممة ( اإلعفمممماء ) وتعليقهمممما وفقممممدانها وإلغائهمممما احكممممام المممممواد
(14و15و16و )17من ذا التعليمات
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الفصل الخامس
شهادات السالمــــــة الحتمية
المادة ()40

25

علممى كممل مممالح والبق ما ً لمسممتوى الشممهادة او وثيقممة المصممادقة التممي يحملهمما ان يكممون حممائزا ً علممى
شهادات السالمة الحتمية التي تتاللبهما االتفاقيمة علمى ان تكمون تلمك الشمهادات سمارية المفعمول وال
يزيد إصدار ا على ( )5سنوات.
المادة ()41
تعتمممد اإلدارة الشممهادات الحتميممة للبحممارة والضممباال والمهندسممين البحممريين و الربابنممة وتقمموم بعممد
تالبيممة اإلجممراءات الممواردة فمممي المممادة السممابعة مممن مممذا القممرار بمماالعتراف بالشممهادات الحتميمممة
الصادرة عن الدول األالراف في المنممة البحرية الدولية والمدرجة على الالئحمة البيضماء او دول
االراف في االتفاقية واتمت التالبية الكامل لمتاللباتها.
المادة ()42
تحدد شهادات السالمة الحتمية التي يوجب على كل بحار وضابال ومهندس وربان الحصمول عليهما
كل بحسب رتبته على النحو التالييي -:
أ – البحــــــــــارة :
.1
.2
.3
.4
.5

تقنيات سالمة األرواح
منع الحرائة ومكافحتها
اإلسعافات األولية البسيالة
السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية
دورة مناوبة بحرية (البحري المناوب ،القيادة او الميكانيك)

ب – ضابال بحري مناوبة -:

26

 -1تقنيات سالمة األرواح
 -2اإلسعافات األولية
 -3السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية
-5

25

26
27

27

تدريب متقدم في منع ومكافحة الحرائة

يلغى نص المادة ( )39من التعليمات األصلية ( :على كل مالح وطبقا ً لمستوى الشهادة أو وثيقة المصادقة التي يحملها أن
يكون حائزا ً على شهادات السالمة الحتمية التي تتطلبها االتفاقية) ويستعاض عنها بالنص أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات
الهيئة البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5202تاريخ  31كانون الثاني 2013
تعديل البند (ب) من المادة ( )41بإضافة ( -10دورة الخرائط اإللكترونية ( )ECDISمستوى التشغيل) وذلك بموجب التعليمات المعدلة
لتعليمات الهيئة البحرية األردنية الصادرة عن الجريدة الرسمية رقم ( )5271تاريخ  16شباط 2014
شطب البند ( )4من الفقرة (ب) من المادة (" : )41دورة اتصاالت" وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في
الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
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 -6األ لية في عائمات النجاة وقوارب اإلنقاذ
-7

منع ومكافحة التلوي البحري.

-8

الرادار البحري ذو التوقيع اآللي للموقع()ARPA

-9

نمام السالمة واالستغاثة البحري العالمي ()GMDSS

 -10دورة الخرائال اإللكترونية ( )ECDISمستوى التشغيل
 -11اية دورات حتمية يتم فرضها من قبل المنممة
ج -ضابال بحري اول -:
باإلضممافة إلمممى المممدورات السممابة ذكر ممما فمممي شممهادة ضمممابال بحمممري مناوبممة يتعمممين اجتيمممازل
الدورات التاليية-:
 -1دورة محاكي رادار

 28 -2العناية الالبية

د – ربيييييان -:
باإلضمافة إلممى الممدورات السممابة ذكر مما فممي شمهادة ضممابال بحممري اول يتعممين اجتيممازل الشممهادة
التالية-:
 دورة قيادة ومناورات السفنيي  -الضباال المهندسين البحريين وكبير المهندسين -:
 -1تقنيات سالمة األرواح والبحي واإلنقاذ.
 -2اإلسعافات األولية
 -3السالمة الشخصية والمسؤوليات االجتماعية
-4

تدريب متقدم في منع ومكافحة الحرائة

-5

األ لية في عائمات النجاة وقوارب اإلنقاذ

-6

منع ومكافحة التلوي البحري

 28شطب البند ( )2من الفقرة (ج) من المادة (" : )41دورة االتصاالت المتقدمة" وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية
والصادرة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( )5317تاريخ  16كانون األول لعام 2014
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المادة ()43
تحدد بقرار من اإلدارة  ،برامج الدورات التدريبية ومواد ا وممدد ا  ،والشمروال التمي يفتمرض ان
تتمموافر فممي المممدربين والممتحنممين والمرشممحين للحصممول علممى شممهادات السممالمة الحتميممة البقمما ً
لمتاللبات االتفاقية البقا ً ألحكام المدونة (ا) ) Code (Aالملحقة مع االتفاقيمة فمي القسمم (ا) الممادة
 1/6والمادة  1/8وشكل الاللبات والمسمتندات التمي يجمب إرفاقهما بهمذل الاللبمات  ،ولجمان التمدريب
واالمتحان ومهامها  ،واوقمات التمدريب واالمتحانمات واماكنهما والمرل إجمراء االمتحانمات ومعمايير
النجاح.
المادة ()44
يعالمى كمل مرشممح نماجح شمهادة حتميممة فمي المدورة التممي اتمهما ،ولممدة  5سممنوات قابلمة للتجديمد بعممد
إثبممات المهممارة وفق ما ً لمتاللبممات االتفاقيممة ،وتتضمممن الشممهادة بيانممات بمماللغتين العربيممة واإلنجليزيممة
وتصدر عن المؤسسة التعليمية المعتمدة من االدارة البحرية.
المادة ()45
تلغى الشهادة إذا فقد صاحبها إحدى الشمروال المفروضمة إلعالائهما او تجديمد ا كمما تعلمة او تلغمى
تبعا ً لسائر اإلجازات ،وفقا ً لألحكام الواردة في ذا القرار.
الفصــــل السادس
الشهادات الطبية
المادة ()46
مممممع مراعمممماة المممممادة ( )147مممممن قممممانون التجممممارة البحريممممة ،واحكممممام االتفاقيممممة رقممممم  73تمممماريخ
 1946/6/6الصممادرة عممن منممممة العمممل الدوليممة بشممأن الفحوصممات الالبيممة للعمماملين فممي البحممر،
وتالبيقا ً لالتفاقية ،يتم اعتماد نموذج الفحص الالبي الصادر عن الهيئة البحرية األردنية او الشمهادة
الصحية الدولية لجميع المالحين المرشحين للحصول على إجازات ومصمادقات ووثمائة وإعفماءات
بحرية.
المادة ()47
تصدر اإلدارة شمهادة البيمة خاصمة بمالمالحين وفقما" لمعمايير االتفاقيمة وتقريمر اللجنمة الالبيمة المذي
يثبت لياقتهم للعمل على متن السفن ،وتكمون الشمهادة بماللغتين العربيمة واإلنكليزيمة ووفقما" للنمموذج
المرفة وصالحة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد الخضوع لنفس الفحوصات ،وتحدد اإلدارة بالتنسمية
مع وزارة الصحة معايير تقييم واعتماد للمؤسسات الالبيمة التمي تقموم بفحمص الممالح إذا كانمت ممن
القالاع الخاص .
المادة ()48
تلغى الشهادة الالبية او تعلة إذا فقد حاملها احد شروال إعالائها او تجديد ا
101

الفصـــــل السابــــــع
السجالت والقيود
المادة ()49
تقممموم اإلدارة البحريمممة بفمممتح ومسمممك السمممجالت لجميمممع وثمممائة اإلقمممرار واالعتمممراف واإلجمممازات
والشهادات والمعادالت الصادرة عنها وذلك االحتفام بسجالت الشهادات التي تمم إيقافهما او تعليقهما
او فقد ا او إتالفها ،وذلك من خالل دفاتر وبالاقات مبوبة حسب األصول  ،وملفات تتضمن جميمع
الوثائة العائدة لكل مالح كما تمسك سجالت إلكترونية وتحفم فيها كافة المعلومات الضرورية.
المادة ()50
تتضمن السجالت المشار إليها في المادة اعالل المعلومات التالية -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسممم المممالح ومكممان وتمماريخ المموالدة والجنسممية  ،الجممنس  ،صممورة لممه  ،عنوانممه ورقممم
الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني واللغات التي يتقنها
الشهادات المدرسمية والجامعيمة والمهنيمة واألكاديميمة البحريمة التمي يحملهما وتواريخهما
والجهات التي اصدرتها.
نموع الشممهادة او اإلعفماء او المعادلممة التمي يحملهمما الممالح  ،ورقمهمما وتماريخ إصمدار ا
وانتهائها وتحديداتها والحاالت المتعلقة بها ( سارية المفعول  ،معلقة ،مفقودة  ،متلفة)
الوممائف التممي يقمموم بهمما  ،والقيمود والحممدود المفروضممة علممى وممائف معينممة فممي حممال
وجود ا
الخدمة البحرية باألشهر واأليام ،مضافا" إليها السفن التمي عممل علمى متنهما وحمولتهما
بالالن وقوة دفعها بالكيلوواال
شهادات السالمة الحتميمة  ،وشمهادات الراديمو وغير ما وتواريخهما إصمدار ا وانتهائهما
ومصدر ا
المستخدم الذي يعمل لديه وعنوانه ونوع العقد ومدته
الشممهادة الالبيممة وتمماريخ إصممدار ا وانتهائهمما والمالحمممات المدونممة عليهمما فيممما يتعلممة
بصحة المالح في حال وجود ا.

المادة ()51
يمكن للدول األعضاء في المنممة البحريمة الدوليمة والشمركات الخاصمة وغير ما ممن المعنيمين فمي
امورالنقل والمالحة البحرية اإلالمالع علمى قاعمدة المعلوممات اإللكترونيمة المتاحمة ممن قبمل اإلدارة
البحرية .
الفصــــــل الثامن
مسؤوليات الشركات
المادة ()52
تتحمل شركات إدارة او تشغيل السمفن التمي ترفمع العلمم األردنمي مسمؤولية تعيمين البحمارة للخدممة
على متن سفنها بموجب احكام االتفاقية وعليها ان تكفل -:
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.1
.2
.3
.4
.5

إن كل مالح معّين في اية سفينة من سفنها يحمل الشهادة المناسبة بموجب احكام االتفاقية
إن سفنها مالقمة بموجب متاللبات التالقيم األمن الصادرة عن اإلدارة
ان تحتفم بالوثائة والبيانات المتصلة بمالخبرة والتمدريب واللياقمة الالبيمة واآلليمة لكمل بحمار
يعمل لديها وان تجعل ذل الوثائة والبيانات بمتناول اإلدارة
ان تقممموم لمممدى تعيمممين بحمممارة جمممدد بإخضممماع مممؤالء لمممدورات تعريمممف وتمممألف علمممى ممممتن
السفن بشان المهام المحددة لهم وكافة الترتيبات والتجهيمزات والمعمدات الواجمب اسمتعمالها
في مروف التشغيل الروتيني للسفن او عند الالوارئ .
ان تنسممة انشممالة الالمماقم عنممد الالمموارئ  ،وعنممد تنفيممذ ومممائف السممالمة او منممع التلمموي او
التخفيف من آثارل.

المادة ()53
تتحمممل الشممركات والربابنممة واعضمماء الالمماقم مسممؤولية التشممغيل اآلمممن للسممفينة بتوفير مما بممرامج
توجيهية  ،وتعليمات خالية لربان كل سفينة وتحديد ا لإلجراءات المناسمبة التمي تضممن ممنح جميمع
المالحين المعينين حديثا ً على مهر السفينة فرصة كافية لإلالالع على معدات السمفينة ،وإجمراءات
التشغيل وكافة الترتيبات األخرى الالزمة لتأدية مهمامهم ،قبمل تكلميفهم بتلمك المهمام ،وعلمى الشمركة
او الربممان ان يقمموم بتعممين فممرد مممن افممراد الالمماقم لالضممالالع بمسممؤولية ضمممان تمموفير فرصممة لكممل
مالح معين حديثا ً لتلقي المعلومات األساسية بلغة يفهمها ذا المالح
المادة ()54
تلتممزم الشممركات بالتأكيممد بممأن جميممع المالحممين قممد تلقمموا التممدريب والتعلمميم األساسممي المعتمممد فممي
االتفاقية ،باإلضافة إلى التدريب الحتمي على تقنيات الخالص الفمردي وواجبمات السمالمة او منمع
التلوي  ،واثبات كفاءتهم من خالل عملهم السابة ،وذلك قبل تكليفهم بأية واجبات.
المادة ()55
تلتزم الشركات بتحضمير خالمة تمدريب شماملة وبرنمامج تمدريب علمى سمفنها علمى مراحمل للضمباال
المسؤولين عن النوبات المالحية والهندسية.
المادة ()56
تكلممف الشممركة ضممابال تممدريب الشممركة باإلضممافة لضممابال بحممري مؤ ممل مسممؤولية إدارة برنممامج
التممدريب علممى السممفن ،والتنسممية مممع الجهممات التممي تقممدم التعلمميم و التممدريب البحممري والمؤسسممات
التعليمية البحرية او غير ا.
المادة ()57
يشمرف الربممان علممى حسممن تنفيممذ البرنممامج التممدريبي وعلممى سممجل التممدريب علممى السممفينة مممن اجمل
التأكد من الخبرات والتدريبات العملية في البحر  ،ورصمد التقمدم المحمرز فمي ادائهما وصموال" إلمى
األ لية والتي يجب على الضباال المرشح اكتسابها في نهاية البرنامج.
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المادة ()58
باسممتثناء المممروف التشممغلية القمما رة والتممي يمكممن تأجيلهمما فممي ضمموء اعتبممارات السممالمة او الحفممام
على البيئة ،تلتزم الشركات بما يلي :
.1
.2
.3
.4

بأن يحمى كل شخص مكلف كضمباال مسمؤول عمن المناوبمة او كممالح ( يشمكل جمزءا ً ممن
مناوبة) او ألي من العاملين على سمفينة بمي  10سماعات علمى األقمل ممن الراحمة خمالل كمل
29
فترة  24ساعة.
ال يجوز توزيع سماعات الراحمة علمى اكثمر ممن فتمرتين علمى اال يقمل المول احمد ما عمن 6
ساعات
يجوز اختصار الفترة المدنيا البالغمة عشمر سماعات إلمى دون المي  6سماعات متتابعمة شمريالة
ان ال يالبة مثل ذا التخفيض على مدى فترة تزيد عن يمومين وبشمرال ان ال تقمل سماعات
الراحة عن  70ساعة خالل سبعة ايام
تلتزم الشركات بمسك سجالت خاصة بتنميم ساعات العمل والراحة للمالحين.

المادة ()59
تالبمممة اإلدارة البحريمممة فيمممما يتعلمممة بترتيبمممات ومبمممادئ المناوبمممة البحريمممة  ،اإلجمممراءات المرعيمممة
المنصوص عليها في الفصل الثامن من االتفاقية وعلى الشركات ان تلتزم بها.
الفصـــل التاسع
إجراءات الرقابــــــة
المادة ()60
.1

.2
.3

.4

29

تخضع كافة السفن عدا تلك التي تمم اسمتثنائها فمي الممادة( )4عنمد تواجمد ا فييميي المموانئ
او الميممال اإلقليميممة األردنيممة للرقابممة بواسممالة مممومفين مممن الهيئممة البحريممة مخممولين للتحقممة
ميين ان جميع العاملين على تلك السفن يحملون شهادات األ لية البقا ً ألحكمام االتفاقيمة او
يحملون اإلعفاء المناسب.
تقبل مذل الشمهادات مما لمم يكمن نماك دالئمل واضمحة علمى ان إحمدى مذل الشمهادات قمد تمم
الحصول عليها بالرية الغش او ان الشخص الذي يحمل الشهادة ليس مو الشمخص المذي
صدرت له.
في حالمة وجمود اي قصمور فيمما يخمتص بتالبيمة احكمام الفقمرة ( )1ممن مذل الممادة او فميي
إجراءات الرقابة فعلى المومف المكلف بالرقابة ان يخالر كل ممن ربمان السمفينة والقنصمل
تحريريا ً وبصمفة فوريمة وفمي حالمة غيماب األخيمر يمتم إخالمار الهيئمة البحريمة للدولمة التيميي
صمرحت للسمفينة ان تحمممل علمهما وذلممك التخماذ اإلجممراءات المناسمبة ويحممدد مذا البييمميالج
تفاصيل القصور الموجود واألسباب الذي يعتبر الالرف من اجلها ان مذا القصمور يشكميل
خالرا ً على سالمة األفراد او الممتلكات او البيئية البحرية.
لدى ممارسة الرقابة وفقا ً ألحكام الفقرة ( )1من ذل المادة وممع اخمذ حجمم ونموع السفينيمية
والممول والبيعممة الرحلممة فممي االعتبممار ووجممد انممه لممم يممتم تصممحيح الخالممأ المشممار اليممه وتممم
التحقممة مممن ان ممذا الخالممأ يسممبب خالممرا ً فعلممى الالممرف الممذي يقمموم بالرقابممة اتخمماذ التممدابير

تعديل نص البند ( )1من المادة ( )58ليصبح كما هو أعاله وذلك بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات الهيئة البحرية األردنية والصادرة في الجريدة
الرسمية بالعدد رقم ( )5299تاريخ  1أيلول لعام 2014
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الالزمممة للتأكممد مممن عممدم السممماح للسممفينة باإلبحممار حتممى تسممتوفي السممفينة تصممويب الخالممأ
واإليفاء بالمتاللبمات للدرجمة التمي تكفمي إلزالمة الخالمر ويمتم إخالمار األممين العمام للمنمممة
فورا ً بالحقائة المتعلقة باإلجراءات الذي تم اتخاذ ا.
 .5عند ممارسة الرقابة وفقا ً ألحكام ذل المادة يجب ان تبذل كافمة الجهمود الممكنمة فمي سميبيل
تجنب احتجاز السفينة او تأخير ا دون مبرر نتيجمة آلي خلمل نجمم عمن عيمب غيمر واضمح
في الشهادات الخاصة بالاقم السفينة.
المادة ()61
تتولى اإلدارة البحرية الرقابة على جميع السفن األردنية وغير ا ،ولهما ان تعهمد بمذلك إلمى جهمات
متخصصة وفقا" للضرورة والحاجة وحسب األصول.
المادة ()62
تهدف إجراءات الرقابمة إلمى التأكمد ممن ان السمفن تتقيمد بجميمع متاللبمات االتفاقيمات الدوليمة المعنيمة
بالسالمة البحرية وحماية البيئة ومنع التلوي وخصوصا ً اتفاقيات " حماية األرواح فمي البحمار لعمام
 74وتعممديالتها واتفاقيممة  STCW 78وتعممديالتها واالتفاقيممات الخاصممة بمنممممة العمممل الدوليممة
( )ILOوتعديالتها " .
المادة ()63
يتولى األشخاص المفوضون بالرقابة اتخاذ اإلجراءات التالية للتأكد مين -:
 .1ان جميع المالحين العاملين على متن السفينة يحملون إجمازات او وثمائة مصمادقة واعتمراف
 ،وشهادات السالمة الحتمية والشهادات الالبية او اي إعفاءات سارية المفعول.
 .2ان عدد وإجازات المالحين العماملين علمى ممتن السمفينة تتالمابة ممع متاللبمات شمهادة التالقميم
اآلمن الصادرة عن اإلدارة البحرية.
 .3ان السفينة مجهزة بجميع معمدات السمالمة واألممان بحسمب مما مو وارد فمي اتفاقيمات سمالمة
األرواح في البحر (  )SOLASمع تعديالتها.
 .4ان تالبية متاللبات إدارة السالمة الدولية يتم بحسمب مما مو وارد فمي مدونمة إدارة السمالمة
البحرية (.)ISM code
 .5ان جميع المالحين يتمتعون باأل لية للتشغيل اآلمن والذي يمنع التلوي البحري.
 .6ان يكممل السممفينة ومعممداتها صممالحة للعمممل وتممؤمن متاللبممات السممالمة للمالحممين وللبيئ مة
البحرية.
 .7امتثمال المالحممين للمبممادئ المعتمممدة فممي اعمممال المناوبمة والمحممددة مممن قبممل دولممة العلممم لمهممام
القيادة او غرف المحركات.
 .8ا ليممة المالحممين ،بحيممي يحممة لمممومفي الرقابممة ان يختمماروا عممددا" مممن المماقم السممفينة عل مى
اخممتالف رتممبهم وان يجممروا لهممم اختبممارا لكفمماءتهم سممواء لواجبممات ومممائفهم او قممدرتهم علممى
القيام بمهام السالمة واإلنقاذ وحماية البيئة البحرية.
 .9ان السمممفينة تالبمممة القممموانين الخاصمممة بمنمممممة العممممل الدوليمممة وخصوصممما" الجمممزء الخممماص
بالعاملين في البحر.
 .10عدم حصول السمفن التمي يحمة لهما رفمع علمم دول ليسمت المرف فمي االتفاقيمة علمى معاملمة
افضل مما تعامل به السفن التي ترفع علم دول األالراف في االتفاقية.
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المادة ()64
في حال اكتشاف اي تقصير او عيوب في اي من العيوب الواردة في الممادة ( ،)62يتوجمب علمى
الموممف المفمموض بالرقابمة ان يعّممد تقريمرا" بممذلك وفقما" للنممموذج المعتممد لهممذل الغايمة ويرفعممه إلممى
اإلدارة التممي تقمموم علممى الفممور بممإبالج ربممان السممفينة ،وقنصممل دولممة العلممم او ممثلهمما الدبلوماسممي او
الهيئة البحرية التابعة لها بواسالة الفاكس ،بغية اتخاذ اإلجراءات المناسبة  ،وخالف ذلمك يكمون لمه
الحمة بإيقمماف السمفينة وعممدم السمماح لهمما بالسمفر وفممرض الغراممة المناسممبة عليهما بموجممب القمموانين
المعمول بها.
المادة ()65
على مالك السفينة او الربان ان يصحح العيوب المشار إليها حتمى وان كانمت مذل العيموب ال تشمكل
خالرا ً مباشرا ً علمى سمالمة السمفينة والاقمهما والممتلكمات والبيئمة البحريمة ،ويمكمن لمإلدارة البحريمة
إعالاء السفينة فرصة لرحلمة واحمدة فقمال لغايمات تصمحيح العيموب ،امما اذا كانمت العيموب جو ريمة
فتبقى السفينة موقوفة لحين تصحيح العيوب وتأمين متاللبات السالمة.
المادة ()66
على المومفين المكلفين بالرقابة ان يتخذوا كافة اإلجراءات الممكنمة لعمدم تمأخير او إيقماف السمفينة
بشكل غير مبرر.
المادة ()67
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تقوم اإلدارة البحرية بارسال تقارير دورية الى االممين العمام للمنمممة عمن كافمة التعليممات الوالنيمة
واالنشالة المتعلقة باالتفاقية.
الفصل العاشر
أحكـــام ختاميــة
المادة ()68
على جميع المالحين الذين سبة لهم ان حصلوا على شمهادات األ ليمة او ايمة معمادالت لهما ممن اي
جهة ايا ً كان نوعها التقيد بإحكام ذل التعليمات.
المادة ()69
تلغمى تعليممات معمايير التمدريب وإصمدار الشممهادات والنوبمات للعماملين فمي البحمر السمابقة الصممادرة
بموجب قرار المجلس رقم ( )1لسنة . 2003
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