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DECLARATION OF MARITIME LABOUR  COMPLIANCE 

DMLC - PART I 

( Note: This Declaration must be attached to the ship’s Maritime Labour Document ) 

 ألاول الجشء  - البحزي  العمل ةشزوط يدالخل إعالن

 للسفيىت ( البحزي  العمل بىثيلت إلاعالن هذا ًزفم أن ًجب :) ملحىظت 

 ادهاه إليها املشار ،للسفيىت 2006 البحزي ، العمل اجفاكيت بأحكام ًخعلم فيما البحزي  والىلل مصلحت املىاوئعن  صدر

 

 اسم السفيىت ركم املىظمت الحمىلت الكليت

XXX XXX XXX 

  

 

 للمعيارألف ويعمل به
ً
 .مىاالجفاكيت 3-1- 5وفلا

 

 حعلن مصلحت املىاوئ والىلل البحزي ما ًلي :

 

 الىطىُت املؽاس إليها أدهاٍ؛  الاؼتراطاثفي  مذسحت غلى اجم وحه 3117أ ( أن أخٍام اجكانُت الػمل البدشي لػام 

 .جذغى المشوسةجشد جكعحراث بؽأن مممىن جلَ ألاخٍام خُثما  و في ألاخٍام الىطىُت املؽاس إليها أدهاٍ ؛ واسدة الىطىُت  َزَاالؼتراطاثب( 

ا بمىحب الكهشجحن  َش جدذ الاؼتراطاث الىطىُت املهابلت الىاسدة ادهاٍ فيي العادظت  الالئدتمً  5و  4ج( جشد جكاـُل أي اخٍام مػادلت في حَى

  لهزا الؿشك أدهاٍ؛الجضء املخفق 

 بىلىح في الهعم املخفق لهزا الؿشك أدهاٍ؛ و 4د( وجشد أي اغكاءاث جمىدها العلطت املخخفت وقها للبىذ 

ػاث الىطىُت  العكُىتىىع اؼتراطاجخاـتبأي  جٍىن ٌ(   بمىحب الدؽَش
ً
 املػىُت. الاؼتراطاثفي إطاس مزًىسة أًما
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 (.1-1الحد الادوى للعمز ) الالئحت  -1

 ( زماهُت غؽش ظىت.29للػمش للػمل غلى ظهش العكً التي جشقؼ الػلم اللُبي َى )أن الحذ الادوى  -

 ميييً الػميييش الػميييل غليييى ظهيييش العيييكً التيييي جشقيييؼ الػليييم اللُبيييي ليييذوا ي الذساظيييت او  -
ً
جيييىص العيييماح لوحيييذر َيييى/ ي اليييزي ايميييل ظيييخت غؽيييش غاميييا ٍو

ب ؼشط مشاغاة ظشوقه الصحُت وظالمخه وغلى ان ال ًٍلل بأي غم  ل خالُ املىاوبت اللُلُت.الخذٍس

 اي -
ً
 قػلُا

َ
ثر مً ال ًجىص حؽؿُل الحذر ايثر مً ظخت ظاغاث في الُىم الىاخذ جخخللها قترة او ايثر للشاخت وجىاُو الطػام بدُث ال ٌؽخؿل ؼؿال

 اسبػت ظاغاث مخىاـلت.

 ال ًجىص حؽؿُل الحذر خالُ اًام الشاخت الاظبىغُت والػطالث الشظمُت. -

حهت الػمل في خاُ حؽؿُل الحذر ان جمؼ في مٍان الػمل وسخت مً الاخٍام الخاـت بدؽؿُل الاخيذار   وان جبليـ مٌخيب الػميل ًجب غلى  -

خ حؽؿُلهم واملهام املٍلكحن بها وان جمؼ وبؽٍل ظاَش يؽل ًىضح ظاغاث الػمل وقتراث الشاخت باليعبت لهم.    بأظماء الاخذار وظنهم وجاٍس

 2010( لسىت 12من كاهىن عالكاث العمل ركم ) 29 ، 28،  27  الالئحت* 

 (. 1-2الشهادة الطبيت ) الالئحت  - 2

 جلتزم حهاث الػمل بإحشاء الٌؽل الطبي غلى مً جضمؼ الخػانذ مػه نُل الخدانه بالػمل للخأيذ مً لُانخه الصحُت طبها لطبُػت الػمل الزي

 ظحزاوله.   

ت الفييييالخُت جث ييييذ لُييييان هم الصييييحُت  الىاحبيييياث املٍلكييييحن بهييييا غلييييى ظهييييش  ألداءغلييييى ًييييل الػيييياملحن بالعييييكً الىطىُييييت ان ًدملييييىا ؼييييهادة طبُييييت ظيييياٍس

 العكُىت .

ظيىت  وجٍيىن  29ظىت قما قىم وظىت واخذة للمالخحن الانل مً  29جٍىن ـالخُت الؽهادة الطبُت ملذة ظيخحن يدذ انص ى للمالخحن مً غمش 

 ظىىاث يدذ انص ى. 7خُت الٌؽل الخاؿ بخمُحز الالىان ملذة ـال 

ب وإـييييذاس الؽييييهائذ وأغميييياُ الخكيييياسة  ييييل وقهييييا ملخطلبيييياث الاجكانُييييت الذولُييييت ملػيييياًحر الخييييذٍس ًجييييب أن جفييييذس الؽييييهادة الطبُييييت مييييً نبييييل طبِييييب مَو

   وحػذًالتها.2:89للمالخحن 

ت في الحاالث الطاسئت  ان حعمذ للمال   ح ان ٌػمل بذون ؼهادة طبُت ـالحت  ًجىص للعلطت البدٍش

ييُى ايييى املُىيياء الخييايي الييزي ًىحييذ بييه طبِييب  غىذئييزمييل الؽييهادة جإرا اه هييذ قتييرة ـييالخُت الؽييهادة خييالُ الشخلييت   ت املكػييُى ايييى خييحن الـى ظيياٍس

طت الا جخجاوص َزٍ املذة زالزت اؼهش .   مػترف به مً دولت الػلم ؼٍش

يُى اييى مُىياء الخىنيل الخيايي اليزي في الحاالث الطاسئت  ًجىص للعلط ت ان حعمذ للميالح بيان ٌػميل بيذون ؼيهادة طبُيت ـيالحت ختيى الـى ت البدٍش

طت ان:  مػترفجخىاحذ به طبِب   -به مً دولت الػلم ؼٍش

ذ مذة َزا الارن غلى زالزت اؼهش   -  ان ال جٍض

 مذة نفحرة.ان ًٍىن بدىصة املالح املػني ؼهادة طبُت اه هذ مذة ـالخُ ها مىز  -

 2010( لسىت 12من كاهىن عالكاث العمل ركم )  37  املادة* 

* الدوليات ملعااً ا الخادريب وإلاةااسة والةفاارة  الاجفاكياتةشأن اعخمااد لاىائ    2016لسىت  338من كزار وسيز املىاصالث ركم   32  املادة* 

 وحعدًالتها. 78للمالح ن 

 اللاهىن البحزي.من  150 املادة* 
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 (1-3الالئحت) املالح نمؤهالث  - 3

الث املىاظيييبت   وييييزلَ ؼيييهادة غليييى  ب وامليييَو ًجيييب أن ًٍيييىن املالخيييحن اليييزًً ٌػمليييىن غليييى ميييتن ظيييكُىت جدميييل غليييم لُ ُيييا نيييذ خفيييلىا غليييى الخيييذٍس

ت  ا او اغخمادَا مً نبل العلطت البدٍش ا أو إنشاَس الث أخشي ألداء وظائكهم جم إـذاَس  .اللُ ُتيكاءتهم املهىُت ومَو

يت الذولُيت )الاجكانُيت الذولُيت ملػياًحر الخي - ب وإـذاس الؽهاداث ميؼ الفيٍىى زلضامُيت التيي اغخميذتها املىلميت البدٍش ب ًجب أن ًخٌُل الخذٍس ذٍس

ؼ الىطني. 89وإـذاس الؽهائذ وإغماُ الخكاسة للمالخحن   بفُؿ ها املػذلت( أو الؽشوط املىفىؿ غلُه في الدؽَش

ؼ الىطني.ٌػخبر الخذٍس - ت الذولُت معخىقُا لؽشوط الدؽَش  ب وإـذاس الؽهاداث وقها للفٍىى زلضامُت التي اغخمذتها املىلمت البدٍش

ب وزحياصة والخكياسة للمالخيحن   3127لعىت  449نشاس وصٍش املىاـالث سنم   89وموحهاجه  بؽأن اغخماد لىائذ  الاجكانُت الذولُت ملػياًحر الخيذٍس

 وحػذًالتها.

 ( 2-1اجفاق اسخخدام املالح ن )الالئحت  - 4

ومالييَ العييكُىت أو ممثييل  املالخييحنًجييب ان ًٍييىن لجمُييؼ املالخييحن الييزًً ٌػملييىن غلييى مييتن ظييكُىت جدمييل غلييم لُ ُييا اجكييام غمييل مىنييؼ مييً نبييل • 

 ًممً ظشوف غمل وظشوف مػِؽت الئهت غلى متن العكُىت.

يييت للمالخيييحن ملشاحػيييت الؽيييشوط •  املىفيييىؿ غليهيييا فيييي اجكيييام الػمييييل ومليييذة ال جهيييل غيييً اظيييبىغحن   وغىيييذ الميييشوسة للميييالح خيييو طلييييب جميييىذ الكـش

 املؽىسة نبل الخىنُؼ غليهم ونبىلهم.

 الػمل املىنػت بُنهما. عكُىت واملالح أن ًدخكظ بيسخت اـلُت مً اجكامغلى ًل مً مالَ ال• 

  ونبطييان العييكُىت وأي  املالخييحنغلييى مييتن العييكُىت جدييذ جفييشف  املالخييحنُييل ًجييب غلييى مالييَ العييكُىت أن ًبهييخ دائمييا وسييخت مييً اجكييام جىظ• 

 ظلطت أخشي مػىُت   بما في رلَ ظلطاث املىاوئ التي جخىنل قيها العكُىت   ملشاحػ ها.

 غلى الانل املػلىماث الخالُت : املالخحنًجب أن ًخممً اجكام غمل • 

خ املُالد أو الػمشاملالخبا. اظم     ومٍان املُالد؛الٍامل  وجاٍس

 ب. اظم مالَ العكُىت وغىىاهه.

خ جىنُؼ اجكام غمل   ؛املالخحنج. مٍان وجاٍس

 ؛املالخحند. الهذسة غلى اظخخذام 

 أو  غىذ الانخماء  الفُؿت املعخخذمت لحعابها؛ املالخحنٌ. مهذاس أحىس 

ت املذقىغت أو  غىذ الانخماء  الفُؿت املعخخذمت   لحعابها.و. مهذاس زحاصة العىٍى

   وال ظُما : ص. إنهاء الاجكام وؼشوطه

ال ًجييب ان  ًهييل  والتييي( إرا جييم الاجكييام غلييى أحييل ؾحيير معييشى   جييزيش الؽييشوط التييي جخييُى أي طييشف عنهائييه   ويييزلَ قتييرة زؼييػاس املطلىبييت  2)

 . للمالخحنباليعبت مالَ العكُىت غىه باليعبت 

ًان الاجكام نذ جم جدذًذٍ لكترة 3) خ املدذد اله هاء ـالخُخه ؛ وًزيش مدذدة   ( إرا   الخاٍس

ىله نبل مؿادسة 4) ً مُىاء املهفذ والىنذ الزي ًيبغي أن ًيخهي بػذ ـو  املالح ( إرا جم الاجكام غلى الهُام بشخلت   ًيبغي جذٍو

ا  الشغاًتح . اظخدهاناث   ؛للمالح الصحُت والممان الاحخما ي التي ًخػحن غلى مالَ العكُىت جىقحَر

 في الػىدة إيى الىطً؛ املالخحنط. خو 
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 كخ الػىدة إيى الىطً.للمالخُىظ. أنص ى قترة مً الخذمت دون اههطاع غلى متن العكُىت والتي ًٍىن غىذَا الحو 

 ى. زؼاسة إيى اجكام املكاولت الجماغُت إن أمًٌ ؛ و

ؼي. أي جكاـُل أخشي نذ ًخطلبها  الىطني الدؽَش

 من اللاهىن البحزي الليبي. 135و  134 املادة* 

 2010من كاهىن عالكاث العمل لسىت  67املادة * 

 (4-1الالئحت) اللجىء الى اي ادارة خاصت مزخصت او معخمدة او مىظمت للخعي ن والخىظيف -5

ىن  الطبُػُييىن ًجييب غلييى ألا ييخاؿ  • للػمييل غلييى ظهييش العييكً فييي دولييت  املالخييحنًهىمييىن  بخهييذدم خييذماث خاـييت لخىظُييل  الييزًًأو الاغخبيياٍس

 وأن دکىن لذدھم جشخُق غمل في الخفىؿ ظاسي الفالخُت. املالخحنلی یا ان دھذف وؽاطهم الشئیس ي إيی جىظُل 

املىحييىدًً فييي بلييذان أو  املالخييحنًجييب غلييى مفييوحت املييىاوئ و الىهييل البدييشي أن جطلييب مييً مييالى العييكً اظييخخذام خييذماث جىظُييل وحػُييحن   •

َيييزٍ الخيييذماث جخىاقيييو ميييؼ ألاخٍيييام املىفيييىؿ غليهيييا فيييي البىيييذ  3117بيييو قيهيييا اجكانُيييت الػميييل البديييشي لػيييام أنيييالُم جط ميييً  5.2الخأييييذ ميييً أن 

 .3117مً اجكانُت الػمل البدشي لػام  2الػىىان 

ًاليييت جىظُيييل مىحيييىدة فيييي دوليييت لِعيييذ حيييضءا ميييً اجكانُيييت الػميييل البديييشي لػيييام  •   ًٍىهيييىن 3117غىيييذما ٌعيييخخذم ميييالى العيييكً خيييذماث و

إما مً نبل دولت الػلم او سنابت دولت املُىاء قمال غً  الػهىباث التي  غملُاث الخكخِؾمعوولحن وخذَم في خالت اخخجاص العكُىت ونذ إحشاء 

 .ًىطىي غليها َزا الاخخجاص

 2010لسىت  12من كاهىن عالكاث العمل ركم  7و  6ركم املادة * 

 اللاهىن البحزي من  139و  138ركم املادة * 

 (3.2الالئحتساعاث العمل والزاحت ) - 6

ذ ظاغاث الػمل غً:•   ًجب أال جٍض

 ظاغت   35ظاغت لٍل  25 -

ذ غً   -  ظاغت لٍل ظبػت أًام. 83وال جٍض

يذ  ٍيىن لٍيل واخيذ منهيا ظيذ ظياغاث غليى ألانيل دون اههطياع  وال جٍض مًٌ ججمُؼ ظاغاث الشاخت في قترجحن يدذ أنص ى  ٍو الكتيرة الكاـيلت بيحن ٍو

 ظاغت. 25قترحخ ساخت مخخالُت غً 

ييييو   باث الهائمييييت الشئِعييييُت ومٍاقدييييت الحٍش باث املىفييييىؿ غليهييييا فييييي الهييييىاهحن واللييييىائذ الىطىُييييت والفييييٍىى  ونييييىاسبوججييييشي جييييذٍس الىجيييياة  والخييييذٍس

ام.  الذولُت  غلى هدى ًهلل مً الطشاب قتراث الشاخت وال ٌع ب زَس

ييُى إلُييه وجدييذ جفييشف العييلطاث املخخفييت   مخططييا ًفييل جىلييُم  غلييى ًييل ظييكُىت جدمييل•  غلييم لُ ُييا أن جدعييب وجمييؼ فييي مٍييان ٌعييهل الـى

 الػمل غلى متن العكُىت.

وقها للؽٍل الزي اغخمذجه العيلطت املخخفيت لهيزا الؿيشك  ميؼ مشاغياة للمالخحن أن ًٍىن لٍل ظكُىت جدمل غلم لُ ُا سجال بالشاخت الُىمُت • 

جييييب أن جٍييييىن َييييزٍ دلييييُال مىزهييييا غلييييى اظييييدُكاء الحييييذ الادوييييى املبييييادت الخىحي هُييييت ملىلمييييت الػمييييل الذولُييييت   مييييً أحييييل لييييمان الشنابييييت والامخثيييياُ. ٍو

 .املالخحنلعاغاث الشاخت التي ًهىم بها 
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ييذمييً ولييؼ نييىاهحن أو لييىائذ وطىیييت أو إحييشاءاث مفييوحت املييىاوئ والىهييل البدييشي أن دمىييؼ  ااملػُاس دجييىص ألي مييً  ييزال •   اس أو حسييجیل اجكانيياثـع

ولٌنهييا نييذ جأخييز فييي الحعييبان  أخٍييام َييزااملػُاس مييؼ َييزٍ الاظييخ ىاءاث   نييذس املعييخطاع    وجخطييابوحماغیييت حعييمذ باظييخ ىاءاث لوحييذود املىضييحت. 

مُت   ث نفحرة.الػاملحن غلى متن العكً في سخال  املالخحناملشانبت أو  ملالحيقتراث إحاصة أيثر جىاجشا أو أطُى أو مىذ إحاصة حػٍى

دفل •  ت. ٍو غلى وسخت مً السجالث  املالخحنًجب ان جٌخب السجالث الُىمُت لعاغاث الشاخت بلؿت الػمل أو لؿاث العكُىت وباللؿت زهجلحًز

مًٌ إسظاُ السجالث الُىمُت لعاغاث الشاخت إيى املالح الخاـت بهم  مػخمذة مً الشبان أو الشخق الزي ًخىله و  إلٌتروهُا  طاملا  املالخحن. ٍو

  .وجىنُؼ املالح أو الشخق الزي ًخىله نذ اغخمذَا الشبانأن 

 (2010من كاهىن عالكاث العمل لسىت  14 املادة) *

الدولياات ملعاااً ا الخاادريب وإلاةاااسة  لالجفاكيااتةشااأن اعخماااد حعاادًالث ماااهيال   2016لسااىت  338ماان كاازار وسيااز املىاصااالث ركاام   51  املااادة* 

 وحعدًالتها. 78والةفارة للمالح ن 

 (7-2الالئحت) باألطلمالسفن  جشيدمسخىياث   -7

لمييمان حؽييؿُل جلييَ العييكً بأمييان ويكيياءة مييؼ الاخييز فييي  املالخييحنًجييب أن ًٍييىن لييذي حمُييؼ العييكً التييي جدمييل الػلييم اللُبييي غييذد ًيياف مييً   •

الث  لممان ظالمت وأمً العيكُىت ومىظكيهيا فيي  الاغخباس الجاهب الامني. و ًجب أن ًٍىن غلى ًل ظكُىت طانم مىاظب  مً خُث الحجم واملَو

لطت املخخفييييت   والامخثيييياُ ملػيييياًحر الفييييٍىى حمُييييؼ ظييييشوف الدؽييييؿُل وقهييييا لىزُهييييت الحييييذ ألادوييييى للدؽييييؿُل الامييييً أو مييييا ٌػادلهييييا الفييييادسة غييييً العيييي

 .الذويي

اث الدؽييؿُل   ًجييب غلييى مفييوحت املييىاوئ والىهييل البدييشي أن جأخييز فييي الحعييبان الحاحييت إيييى ججىييب أو   • غىييذ جدذًييذ أو إنييشاس أو جىهييُذ معييخٍى

ت  وال ظُما ـيٍىى  جهلُل ظاغاث الػمل املكشطت لممان الشاخت الٍاقُت والحذ مً الاحهاد  ويزلَ املبادت الىاسدة في الفٍىى الذولُت العاٍس

اث الدؽؿُل ت الذولُت   بؽأن معخٍى  .املىلمت البدٍش

ةشاااأن اعخمااااد حعااادًالث مااااهيال  لالجفاكيااات الدوليااات   2016لساااىت  338و املااااحم ن مااان كااازار وسياااز املىاصاااالث ركاام   3الفلااازة  42املااادة *  

 وحعدًالتها. 78واصدار الشهاداث وإعمال املىاوتت للعامل ن  والخأهيلملسخىياث الخدريب 

 (1-3الالئحت إلاكامت )اماكن  - 8

 .الئهت وظشوف مػِؽُت  ًجب غلى ًل ظكُىت أن جداقظ غلى أمايً إنامت  •

الخىلُمُييييت الخاـييييت بأمييييايً الانامييييت والترقُييييه والؿييييذاء  اللييييىائذبؽييييان اغخميييياد  3128لعييييىت  286نييييشاس وصٍييييش املىاـييييالث ال جىطبييييو أخٍييييام   •

خ بذء هكار اجكانُت الػمل البدشي لػام  نبلؼُذث  وإحشاءاث الؽٍاوي غلى متن العكً التي   .3117جاٍس

هلُكيا وفيي ظيشوف  املالخيحنمً أحل لمان أن ًٍىن ظًٌ  العكُىتمخٌشسة غلى متن  غملُاث جكخِؾإحشاء أو الشخق الزي ٌػُىه  الشبانوغلى

 .دولت املُىاء سنابتللخدهو مً حاهب العلطت املخخفت و  ٍىن مخاحًفي سجل غملُاث الخكخِؾ مالئمت. وجدكظ هخائج 

 :وجىيي العلطت املخخفت اَخماما خاـا لممان جىكُز مخطلباث َزٍ الاجكانُت قُما ًخػلو بما ًلي

ا مً أ( حجم الؿشف و   أمايً زنامت ألاخشي؛ؾحَر

ت؛ب( ا  لخذقئت وال هٍى

ا مً ج( المىلاء والاَتزاص و   ؛بمٍان الػملالػىامل املدُطت ؾحَر
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 د( املشاقو الصحُت؛

 ٌ( زلاءة. 

 .الػُادةو( 

الخىظيمياات الةاصاات بأماااكن الاكاماات واللافيااه وال اااداء  اللااىائ ةشااان اعخماااد  2017لسااىت  175الباااا الناااو  ماان كاازار وسيااز املىاصااالث * 

 وإةزاءاث الشكاوي على ملن السفن

  2010من كاهىن عالكاث العمل لسىت  23املادة *

 (3-1على ملن السفن )البىد  اللافيهيتحسهيالث  -9

للمالخييحن بيياملشاقو ووظييائل الشاخييت والخييذماث الترقيهُييت املىاظييبت واملالئمييت لخلبُييت الاخخُاحيياث الخاـييت  املالخييحنًجييب غلييى مالييَ العييكُىت جضوٍييذ 

ػملييييىن غليييييى مييييتن العيييييكً وقهييييا الييييزًً ٌػِؽييييي  الليييييىائذبؽيييييان اغخميييياد  3128لعييييىت  286البيييياب الثاليييييث مييييً نيييييشاس وصٍييييش املىاـيييييالث ألخٍيييييام ىن َو

 الخىلُمُت الخاـت بأمايً الانامت والترقُه والؿذاء وإحشاءاث الؽٍاوي غلى متن العكً

 (2-3)البىد  ال داء وجلدًم الىةباث-10

 جكخ باملػاًحر الذهُا الخالُت: الػلم اللُبيًجب غلى مفوحت املىاوئ والىهل البدشي أن جممً أن العكً التي جشقؼ  •

غليى  املالخيحنًجب أن جٍىن إمذاداث الؿزاء ومُاٍ الؽشب مىاظبت مً خُث الٌمُت والهُمت الؿزائُيت والجيىدة ومخىىغيت  ميؼ مشاغياة غيذد   - 2

 متن العكُىت ومخطلباتهم الذًيُت ومماسظاتهم الثهاقُت قُما ًخػلو بالؿزاء ومذة الشخلت وطبُػ ها ؛

3 -   ً ُيييث جىليييُم وججهحيييز نعيييم الخميييٍى ًاقُيييت ومخىىغيييت ومؿزًيييت ًيييخم إغيييذادَا وخيييذم ها فيييي ظيييشوف  املالخيييحنٌعيييمذ بتزوٍيييذ  ًجيييب أنبد بىحبييياث 

 صحُت؛ و

لييىن لهيزا املىفييب وقهييا للمخطلبيياث املىفييىؿ غليهييا فييي  املالخيحنًجيب غلييى مييالٍخ العييكً الخأيييذ مييً أن  -5 الييزًً ٌػملييىن  يطهيياة مييذسبىن ومَو

ػاث الىطىُيييييت والخُ ب  مػخميييييذة أو مػتيييييرف بهيييييا ميييييً نبيييييل العيييييلطت املخخفيييييت دؽيييييمل إيمييييياُ دوسة جذٍس ُيييييتالدؽيييييَش ميييييً اخيييييذ املشاييييييض املػخميييييذة لخيييييذٍس

 .وسة العالمت الػذائُتدباعلاقت الحخُاص ألطباخحن ,

  قيييإن مفيييوحت امليييىاوئ والىهيييل البديييشي جخطليييب إحيييشاء  3117ميييً اجكانُيييت مليييَ لػيييام  6 الالئديييتحييشاءاث الامخثييياُ املعيييخمشة بمىحيييب ع وقهيييا  •

 :غملُاث جكخِؾ مىزهت بؽٍل مخٌشس غلى متن العكً   مً نبل أو جدذ ظلطت الشبان  قُما ًخػلو بما ًلي

 إمذاداث الؿزاء ومُاٍ الؽشب؛ •

ً ومىاولت الاؾزًت و  •  مُاٍ الؽشب. وحمُؼ املعاخاث واملػذاث املعخخذمت لخخٍض

 .عغذاد الىحباث وجهذًمها ألاخشي املطبخ واملػذاث  •

الخىظيمياات الةاصااات بأماااكن الاكاماات واللافيااه وال اااداء  اللااىائ ةشاااان اعخماااد  2017لسااىت  175الباااا الزاةاا  ماان كااازار وسيااز املىاصااالث * 

 وإةزاءاث الشكاوي على ملن السفن

 3-4البىد  الصحت والسالمت ومى  الحىادث -11

ب غليى جيب ً • ماليَ العيكُىت اغخمياد ظُاظياث وبييشامج قػاليت جخػليو بالعيالمت والصيحت املهىِخيحن  بميا فيي رليَ جهُيُم املخياطش  قميال غيً جييذٍس

اث  ملالخحنوجييأَُال يياباث وألامييشاك املهىُييت  بمييا فييي رلييَ الخييذابحر الشامُييت إيييى الحييذ والىناًييت مييً خطييش الخػييشك ملعييخٍى بهييذف مىييؼ الحييىادر وـز

ييياباث أو ألاميييشاك التيييي نيييذ جيؽيييأ غيييً اظيييخخذام املػيييذاث و الث غليييى ميييتن  لييياسة ميييً الػىاميييل البُدُيييت وامليييىاد الٌُمُائُيييت  قميييال غيييً خطيييش الـا

 .العكً
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بمػيذاث خماًيت أو أحهيضة أخيشي ملىيؼ الحيىادر مصيحىبت بخػلُمياث جخػليو باظيخخذام َيزٍ املػيذاث أو  املالخيحنالعكً جضوٍذ  مالى غلىًجب   •

 .أحهضة الحماًت

ًجب غلى ماليَ العيكُىت الخأييذ ميً أن الاالث  املعيخخذمت غليى ميتن العيكُىت مداطيت بؽيٍل صيحُذ ومميً  وأهيه ًمىيؼ اظيخخذامها دون اخاطيت 

 .ظبتأمان مىا

 ًجب غلى ًل ظكُىت جدمل الػلم اللُبي غلى مخنها خمعت بداسة غلى ألانل أن جيش ئ لجىت ظالمت مٍىهت مً أقشاد الطانم •

العيكً أن ًبلؿييىا إيييى مفييوحت املييىاوئ والىهيل البدييشي أي خييادر غمييل أو إـييابت أو مييشك متيي غلييى هدييى مىاظييب باظييخخذام مػُيياس  مييالىغلييى  •

 .مىلمت الػمل الذولُت لإلبالؽ غً خىادر الػمل وألامشاك املهىُت وحسجُلها

 م ةشأن ألامن الصىاعي والسالمت العماليت1976( لسىت  93لاهىن ركم ) ال* 

 م 2010لسىت  12من كاهىن عالكاث العمل  ركم  39املادة * 

 (1-4الزعاًت الطبيت على ملن السفيىت )البىد  -12

ؼ والٍافي •  ُى العَش إيى الشغاًت للمالخُىًجب غلى مالٍخ العكً جىقحر الخؿطُت مً خالُ ظُاظت جأمحن جممً الحماًت الصحُت   ويزلَ الـى

 الصحُت أزىاء وحىدَم غلى متن العكُىت. 

 .املالخحنالخأمُيُجب ان ٌؿطخ مذة اجكام غمل • 

م والشغاًت الصحُت  الاحخماغُت ًجب جىقحر الحماًت•   .للمالخحندون أي جٍلكت  للمالخحن وأقشاد اظَش

ا غلى •  الػياملحن غليى ميتن العيكً التيي جدميل للمالخُىهكهت مالَ العيكُىت حؽمل الشغاًت الصحُت غلى متن العكً وغلى الاسك التي ًخم جىقحَر

 الػلم اللُبي ما ًلي:

ت باعلاقت إيى املػذاث والخذماث الطبُت الالصمت للدشخُق والػالج واملػلىماث واملؽىسة الطبُت.•  ت المشوٍس  جىسٍذ الادٍو

ُى   کلماأمکً رلَ. مُىاءالحو دون أي جأخحر في صیاسة طبیب مو ل أو طبیب اظىان في •   الـى

ض الصحت والخػلُم الفحي  مثل الخذابحر الىنائُت.•   بشامج حػٍض

ييت ومػييذاث طبُيت ودلُييل طبييي  مييؼ املىاـيكاث املؽيياس إليهييا فييي أخييذر •  ًجيب غلييى حمُييؼ العييكً املسيجلت فييي لُ ُييا  أن جدمييل غليى مخنهييا خضاهييت أدٍو

يت الذولُييت / مىلميت الصييحت الػاملُيت  مييً الفييادس غىا طبػيت مييً دلُيل الاظييػاقاث الطبُيت ألاولُييت للعيكً ملىلميت الػمييل الذولُيت / املىلمييت البدٍش

يييت الذولُيييت و وزُهيييت زسؼييياد  ب  -دلُيييل زظيييػاقاث الطبُيييت ألاولُيييت لالظيييخخذام فيييي خيييىادر البمييياةؼ الخطيييشة للمىلميييت البدٍش اليييذلُل اليييذويي لخيييذٍس

يييت الذولُيييت / مىلمييت الصيييحت الػاملُييت  قميييال غييً أي أدليييت وطىُيييت ممازلييت   بميييا ًخكييو ميييؼ أبػييياد ملىلميييت الػمييل الذولُيييت / املىلمييت البد املالخييحن ٍش

 العكُىت.

يذ غليى زالزيت أًيام  طبِيب•   ًجب أن ًٍىن غلى ظهش العكً التي جدمل غلى مخنها مائت  خق أو أيثر   وغادة ما حؽترى في سخيالث دولُيت مليذة جٍض

ل  ُ مَو  . غً جىقحر الشغاًت الطبُت معئى

با مىاظيبا فيي مجياُ الشغاًيت الطبُيت وقهيا ملخطلبياث الاجكانُي•  ت ًجب غلى العكً ألاخشي أن حػيُى غليى بدياس واخيذ غليى ألانيل ًٍيىن نيذ أهجيض جيذٍس

ب واـذاس الؽهائذ وأغماُ الخكاسة للمالخحن   وحػذًالتها وجلَ التي اغخمذتها العلطت املخخفت. 89الذولُت ملػاًحر الخذٍس

 م 2010لسىت  12من كاهىن عالكاث العمل  ركم  38املادة * 

  5-1-5البىد إةزاءاث الشكاوي على ملن السفن  -13

ػت لؽيٍاوي    اجكياماملخػلهيت بمخالكياث أخٍام املالخيحنًجب ان ًٍىن غلى متن العكً التيي جشقيؼ غليم لُ ُيا إحيشاءاث ملػالجيت غادليت وقػاليت وظيَش

ىالاخخكاظ بيسخت مً  ت أو اللؿت املعخخذمت غلى متن العكُىت الاجكامالػمل البدٍش  .باللؿت زهجلحًز

اجكيام الػميل بيسخت مً إحشاءاث الؽٍاوي الذاخلُت املػمُى بهيا  باعلياقت إييى وسيخت ميً  املالخحنغلى ًل ظكُىت جدمل غلم لُ ُا أن جضود  •
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جييب أن جخمييمً إحييشاء الؽييٍ الخيياؿ جفيياُ بالعييلطت املخخفييت فييي دولييت الػلييم وبلييذ إنامييت مػلىميياث الااوي املىحييىدة غلييى مييتن العييكُىت  بهييم. ٍو

ت   جضوٍيييذ  املالخيييحن ً غليييى أظييياط ميييً العيييٍش  املالخيييحن  إرا ًيييان مخخلكيييا غيييً دوليييت الػليييم   وييييزلَ اظيييم  يييخق أو أيثييير غليييى ميييتن العيييكُىت نيييادٍس

 .بىفائذ مداًذة بؽأن ؼٍىاَم   وجهذًم املعاغذة قُما ًخػلو بإحشاءاث مػالجت الؽٍاوي املخاخت غلى متن العكُىت

؛ خُيث ًجيب غليى للمالخيحنأو إييى الميابألا ألاغليى  املالخيحنالؽيٍىي أوال إييى سئيِغ نعيم  امليالح اليزي ًهيذمجبيذأ غملُيت الؽيٍاوي غىيذما ًخىحيه  •

 .غلى أن ًداُو خل املعألت في ؾمىن املهلت الضمىُت املدذدة غلى متن العكُىت والتي ال جخجاوص خمعت أًامسئِغ الهعم أو المابألا  ألا 

إيييى الشبييان الييزي ًيبغييي أن ٌػييال   ا  قييإن ألاخحيير نييذ ًدُلهيياملييالح إرا لييم ًييخمًٌ سئييِغ الهعييم أو المييابألا ألاغلييى مييً خييل الؽييٍىي بمييا ًش يي ي  •

دو   .غلى متن العكُىت املػىُت لؽٍىي في حمُؼ ألاوناث أن ًشاقهه بداس مخش ًخخاٍسمخ امهذللمالح املعألت  خفُا ؛ ٍو

مهيذم  امليالح  والهشاساث املخخزة خُالها   يما ًجب جهذًم وسيخت ميً رليَ اييى هخ غلى مخنها دقتر لدسجُل الؽٍاوي ًجب غلى العكُىت أن جب •

زماهُييت  العييكُىت ًيبغييي ان جديياُ ايييى مالييَ العييكُىت والييزي ظييٍُىن لذًييه مييذةالؽييٍىي . فييي خيياُ غييذم الييخمًٌ مييً اًجيياد خييل للؽييٍىي غلييى مييتن 

الحو  املالخحناملػىُحن أو أي  خق نذ ٌػحن ويُل لهم   وفي حمُؼ الحاالث ًجب أن ًٍىن  املالخحنت بالدؽاوس مؼ ( أًام  لحل َزٍ املعئل21)

ت مثيل مكيدؾ دوليت الػليم او مكيدؾ دوليت املُىياء اليزي ًجيب غلُيه جهيذًمها في سقؼ ؼٍاواَم مباؼشة مؼ الشبان وماليَ العيكُىت والعيلطت املخخفي

ت والتي ومً خالُ نعم ؼئىن الػاملحن في البدش جهىم بػملُت الىلش في الؽٍىي.  ايى اداسة الؽئىن البدٍش

ييت لعييلطاثللمييالح الحييو فييي الوجييىء ايييى ا( أًييام  21) غؽييشةإرا لييم ًييخم خييل الؽييٍىي غلييى مييتن العييكُىت فييي ؾمييىن  • وفييي خيياُ  املخخفييت البدٍش

ت الجزاع ودًا جداُ الؽٍىي ايى املدايم اللُ ُت املخخفت للبث قيها . ت املخخفت مً حعٍى  .غذم جمًٌ العلطاث البدٍش

 .غلى متن العكُىتهام بخهذًم ؼٍىي أًمالخ لذخار أي احشاءاث حػعكُت او اجًدلش أي هىع مً الخدشػ  •

 من اللاهىن البحزي الليبي 145املادة * 

الخىظيميات الةاصات بأمااكن الاكامات واللافياه وال اداء  اللاىائ ةشاان اعخمااد  2017لساىت  175الباا الةامس من كازار وسياز املىاصاالث * 

 . وإةزاءاث الشكاوي على ملن السفن

 (2-2دف  ألاةىر )البىد  - 14

ييذ  اجكييامي ًجيب أن ًٍييىن الشاجييب وهييىع الػملييت مىفييىؿ غليهمييا فيي•  جييب أن ًييخم جدذًييذَما خعييب الىخييذة الضمىُييت   غلييى قتييراث ال جٍض الػميل   ٍو

 غً ؼهش واخذ.

يؽييييل خعيييياب ؼييييهشي للمييييذقىغاث املعييييخدهت واملبييييالـ املذقىغييييت   بمييييا فييييي رلييييَ ألاحييييىس واملييييذقىغاث زليييياقُت وظييييػش الفييييشف  املالخييييحنٌػطييييى • 

 املعخخذم غىذما ًخم الذقؼ بػملت أو بمػذُ ًخخلل غً املبلـ املخكو غلُه.

ًاملت لػملهم وقها للمالخُى•   .الػمل الخاـت بهم الجكامالحو في الحفُى غلى مٍاقأة دوسٍت و

 الفصل الناو  من الباا الةامس من اللاهىن البحزي * 

 2010لسىت  12من كاهىن عالكاث العمل ركم  67املادة * 

 

 م  / عمر عبدهللا  الجواشً  l              :   االسم

 
 :           رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري  الصفة

 
 ___________________________التوقٌع : 

 
 طرابلس         المكان : 

 
 م 27/03/2019               التارٌخ :
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 معادالث جٌىزٌت
 

 )مالحظت : قم بإنغاء انعبارة غٍز انقابهت نهتطبٍق(
 

مه انمادة انسادست مه االتفاقٍت ،  4ً  3انمعادالث انجٌىزٌت انتانٍت ، ًانمقذمت بمٌجب انفقزتٍه 

 تم مالحظتيا  )أدخم انٌصف إن أمكه( ؛باستثناء ما ىٌ مذكٌر أعاله ، 

 

 .نم ٌتم منح أي معادل

 
 م  / عمر عبدهللا  الجواشً  l:                 االسم

 
 الصفة :           رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري 

 
 ___________________________التوقٌع : 

 
 المكان :         طرابلس 

 
 م 27/03/2019التارٌخ :               

 

 

 

 االعفــــــــــاءات
 

 )مالحظت : قم بإنغاء انعبارة غٍز انقابهت نهتطبٍق(
 

مه  3فٍما ٌهً اإلعفاءاث انممنٌحت مه انسهطت انمختصت عهى اننحٌ انمنصٌص عهٍو فً انبنذ  -

 االتفاقٍت
 

 .إعفاءاث اي نم ٌتم منح -

 
  م  / عمر عبدهللا  الجواشً:              االسم

 
 الصفة :           رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري 

 
 ___________________________التوقٌع : 

 
 المكان :         طرابلس 

 
 م 27/03/2019التارٌخ :               
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 نموذج الشكاوي

 على متن السفن اللٌبٌة

 

 اسم السفينة   رقم المنظمة 
 

 تفاصٌل مقدم الشكوى

 

 معلومات االتصال

 الشخص أو األشخاص الذٌن تم تقدٌم الشكوى لهم على متن السفٌنة  - ( أ)

 . الضابط األعلى 

 . رئٌس القسم 

 . ربان السفٌنة 

معلومات االتصال للجهة المختصة فً الٌابسة والمعٌنة من قبل مالك   السفٌنة أو  -)ب( 

 مشغلها أو مستأجرها للتعامل مع الشكاوى على ظهر السفن .

 الشخص أو اإلدارة ( :اسم الجهة ) 

 الهاتف : 

 البرٌد االلكترونً :

 معلومات االتصال للجهة المختصة بالسلطة البحرٌة . -)ج(  

 اسم ) الجهة أو اإلدارة ( بالسلطة البحرٌة :

 الهاتف : 

 البرٌد االلكترونً :

 

البحار ولقبهاسم    تارٌخ مٌالد البحار  

  مكان مٌالد البحار  الوظٌفة على متن السفٌنة

  رقم جواز السفر البحري  الجنسٌة

[ 1تفاصٌل االتصال ]    رقم الهوٌة   

[ 2تفاصٌل االتصال ]    تارٌخ الصعود على السفٌنة  
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