DECLARATION OF MARITIME LABOUR COMPLIANCE
DMLC - PART I
) ( Note: This Declaration must be attached to the ship’s Maritime Labour Document

إعالن الخليد ةشزوط العمل البحزي  -الجشء ألاول
( ملحىظت ً:جب أن ًزفم هذا إلاعالن بىثيلت العمل البحزي للسفيىت )
صدر عن مصلحت املىاوئ والىلل البحزي فيما ًخعلم بأحكام اجفاكيت العمل البحزي ، 2006 ،للسفيىت املشار إليها ادهاه

اسم السفيىت

ركم املىظمت

الحمىلت الكليت

XXX

XXX

XXX

ً
ويعمل به وفلا للمعيارألف 3-1- 5مىاالجفاكيت.
حعلن مصلحت املىاوئ والىلل البحزي ما ًلي :
أ ) أن أخٍام اجكانُت الػمل البدشي لػام  3117مذسحت غلى اجم وحه في الاؼتراطاث الىطىُت املؽاس إليها أدهاٍ؛
ب) َزَاالؼتراطاث الىطىُت واسدة في ألاخٍام الىطىُت املؽاس إليها أدهاٍ ؛ و جشد جكعحراث بؽأن مممىن جلَ ألاخٍام خُثما جذغى المشوسة.
ج) جشد جكاـُل أي اخٍام مػادلت في حىَشَا بمىحب الكهشجحن  4و  5مً الالئدت العادظت جدذ الاؼتراطاث الىطىُت املهابلت الىاسدة ادهاٍ فيي
الجضء املخفق لهزا الؿشك أدهاٍ؛
د) وجشد أي اغكاءاث جمىدها العلطت املخخفت وقها للبىذ  4بىلىح في الهعم املخفق لهزا الؿشك أدهاٍ؛ و
ً
ٌ) جٍىن أي اؼتراطاجخاـتبىىع العكُىت بمىحب الدؽشَػاث الىطىُت مزًىسة أًما في إطاس الاؼتراطاث املػىُت.
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 -1الحد الادوى للعمز ( الالئحت .)1-1
 أن الحذ الادوى للػمش للػمل غلى ظهش العكً التي جشقؼ الػلم اللُبي َى ( )29زماهُت غؽش ظىت.ً
 وٍجييىص العييماح لوحييذر َييى /ي ال ييزي ايمييل ظييخت غؽييش غام ييا مييً الػمييش الػمييل غل ييى ظهييش العييكً التييي جشق ييؼ الػلييم اللُبييي لييذوا ي الذساظ ييت اوالخذسٍب ؼشط مشاغاة ظشوقه الصحُت وظالمخه وغلى ان ال ًٍلل بأي غمل خالُ املىاوبت اللُلُت.

ً
َ
 -ال ًجىص حؽؿُل الحذر ايثر مً ظخت ظاغاث في الُىم الىاخذ جخخللها قترة او ايثر للشاخت وجىاوُ الطػام بدُث ال ٌؽخؿل ؼؿال قػلُا ايثر مً

اسبػت ظاغاث مخىاـلت.
 ال ًجىص حؽؿُل الحذر خالُ اًام الشاخت الاظبىغُت والػطالث الشظمُت. ًجب غلى حهت الػمل في خاُ حؽؿُل الحذر ان جمؼ في مٍان الػمل وسخت مً الاخٍام الخاـت بدؽؿُل الاخيذار وان جبليـ مٌخيب الػميلبأظماء الاخذار وظنهم وجاسٍخ حؽؿُلهم واملهام املٍلكحن بها وان جمؼ وبؽٍل ظاَش يؽل ًىضح ظاغاث الػمل وقتراث الشاخت باليعبت لهم.
* الالئحت  29 ، 28 ، 27من كاهىن عالكاث العمل ركم ( )12لسىت 2010
 - 2الشهادة الطبيت ( الالئحت .) 1-2
جلتزم حهاث الػمل بإحشاء الٌؽل الطبي غلى مً جضمؼ الخػانذ مػه نُل الخدانه بالػمل للخأيذ مً لُانخه الصحُت طبها لطبُػت الػمل الزي
ظحزاوله.
غل ييى ً ييل الػ يياملحن بالع ييكً الىطىُ ييت ان ًدمل ييىا ؼ ييهادة طبُ ييت ظ يياسٍت الف ييالخُت جث ييذ لُ ييان هم الص ييحُت ألداء الىاحب يياث املٍلك ييحن به ييا غل ييى ظه ييش
العكُىت .
جٍىن ـالخُت الؽهادة الطبُت ملذة ظيخحن يدذ انص ى للمالخحن مً غمش  29ظىت قما قىم وظىت واخذة للمالخحن الانل مً  29ظيىت وجٍيىن
ـالخُت الٌؽل الخاؿ بخمُحز الالىان ملذة  7ظىىاث يدذ انص ى.
ًج ييب أن جف ييذس الؽ ييهادة الطبُ ييت م ييً نب ييل طبِ ييب موَ ييل وقه ييا ملخطلب يياث الاجكانُ ييت الذولُ ييت ملػ يياًحر الخ ييذسٍب وإـ ييذاس الؽ ييهائذ وأغم يياُ الخك يياسة
للمالخحن  2:89وحػذًالتها.
ًجىص للعلطت البدشٍت في الحاالث الطاسئت ان حعمذ للمالح ان ٌػمل بذون ؼهادة طبُت ـالحت
إرا اه هييذ قتييرة ـييالخُت الؽييهادة خييالُ الشخلييت جمييل الؽييهادة غىذئييز ظيياسٍت املكػييىُ ايييى خييحن الىـييىُ ايييى املُىيياء الخييايي الييزي ًىحييذ بييه طبِييب
مػترف به مً دولت الػلم ؼشٍطت الا جخجاوص َزٍ املذة زالزت اؼهش .
في الحاالث الطاسئت ًجىص للعلطت البدشٍت ان حعمذ للميالح بيان ٌػميل بيذون ؼيهادة طبُيت ـيالحت ختيى الىـيىُ اييى مُىياء الخىنيل الخيايي اليزي
جخىاحذ به طبِب مػترف به مً دولت الػلم ؼشٍطت ان- :
 ان ال جضٍذ مذة َزا الارن غلى زالزت اؼهش ان ًٍىن بدىصة املالح املػني ؼهادة طبُت اه هذ مذة ـالخُ ها مىز مذة نفحرة.* املادة  37من كاهىن عالكاث العمل ركم ( )12لسىت 2010
* املادة  32من كزار وسيز املىاصالث ركم  338لسىت  2016ةشأن اعخمااد لاىائ الاجفاكيات الدوليات ملعااً ا الخادريب وإلاةااسة والةفاارة *
للمالح ن  78وحعدًالتها.
* املادة  150من اللاهىن البحزي.
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 - 3مؤهالث املالح ن (الالئحت)1-3
ًجييب أن ًٍييىن املالخييحن الييزًً ٌػملييىن غلييى مييتن ظييكُىت جدمييل غلييم لُ ُييا نييذ خفييلىا غلييى الخييذسٍب واملييوَالث املىاظييبت ويييزلَ ؼييهادة غلييى
يكاءتهم املهىُت وموَالث أخشي ألداء وظائكهم جم إـذاسَا أو إنشاسَا او اغخمادَا مً نبل العلطت البدشٍت اللُ ُت.
 ًجب أن ًخٌُل الخذسٍب وإـذاس الؽهاداث ميؼ الفيٍىى زلضامُيت التيي اغخميذتها املىلميت البدشٍيت الذولُيت (الاجكانُيت الذولُيت ملػياًحر الخيذسٍبوإـذاس الؽهائذ وإغماُ الخكاسة للمالخحن  89بفُؿ ها املػذلت) أو الؽشوط املىفىؿ غلُه في الدؽشَؼ الىطني.
 ٌػخبر الخذسٍب وإـذاس الؽهاداث وقها للفٍىى زلضامُت التي اغخمذتها املىلمت البدشٍت الذولُت معخىقُا لؽشوط الدؽشَؼ الىطني.نشاس وصٍش املىاـالث سنم  449لعىت  3127وموحهاجه بؽأن اغخماد لىائذ الاجكانُت الذولُت ملػياًحر الخيذسٍب وزحياصة والخكياسة للمالخيحن 89
وحػذًالتها.
 - 4اجفاق اسخخدام املالح ن (الالئحت )2-1
• ًجييب ان ًٍييىن لجمُييؼ املالخييحن الييزًً ٌػملييىن غلييى مييتن ظييكُىت جدمييل غلييم لُ ُييا اجكييام غمييل مىنييؼ مييً نبييل املالخييحن ومالييَ العييكُىت أو ممثييل
ًممً ظشوف غمل وظشوف مػِؽت الئهت غلى متن العكُىت.
• جم ييىذ الكشـ ييت للمالخ ييحن ملشاحػ ييت الؽ ييشوط املىف ييىؿ غليه ييا ف ييي اجك ييام الػم ييل ومل ييذة ال جه ييل غ ييً اظ ييبىغحن وغى ييذ الم ييشوسة للم ييالح خ ييو طل ييب
املؽىسة نبل الخىنُؼ غليهم ونبىلهم.
• غلى ًل مً مالَ العكُىت واملالح أن ًدخكظ بيسخت اـلُت مً اجكام الػمل املىنػت بُنهما.
• ًجييب غلييى مالييَ العييكُىت أن ًبهييخ دائمييا وسييخت مييً اجكييام جىظُييل املالخييحن غلييى مييتن العييكُىت جدييذ جفييشف املالخييحن ونبطييان العييكُىت وأي
ظلطت أخشي مػىُت بما في رلَ ظلطاث املىاوئ التي جخىنل قيها العكُىت ملشاحػ ها.
• ًجب أن ًخممً اجكام غمل املالخحن غلى الانل املػلىماث الخالُت :
ا .اظم املالخبالٍامل وجاسٍخ املُالد أو الػمش ومٍان املُالد؛
ب .اظم مالَ العكُىت وغىىاهه.
ج .مٍان وجاسٍخ جىنُؼ اجكام غمل املالخحن؛
د .الهذسة غلى اظخخذام املالخحن؛
ٌ .مهذاس أحىس املالخحن أو غىذ الانخماء الفُؿت املعخخذمت لحعابها؛
و .مهذاس زحاصة العىىٍت املذقىغت أو غىذ الانخماء الفُؿت املعخخذمت لحعابها.
ص .إنهاء الاجكام وؼشوطه وال ظُما :
( )2إرا جييم الاجكييام غلييى أحييل ؾحيير معييشى جييزيش الؽييشوط التييي جخييىُ أي طييشف عنهائييه ويييزلَ قتييرة زؼييػاس املطلىبييت والتييي ال ًجييب ان ًهييل
باليعبت مالَ العكُىت غىه باليعبت للمالخحن.
( )3إرا ًان الاجكام نذ جم جدذًذٍ لكترة مدذدة ًزيش الخاسٍخ املدذد اله هاء ـالخُخه ؛ و
( )4إرا جم الاجكام غلى الهُام بشخلت ًيبغي جذوًٍ مُىاء املهفذ والىنذ الزي ًيبغي أن ًيخهي بػذ وـىله نبل مؿادسة املالح
ح  .اظخدهاناث الشغاًت الصحُت والممان الاحخما ي التي ًخػحن غلى مالَ العكُىت جىقحرَا للمالح ؛
ط .خو املالخحن في الػىدة إيى الىطً؛
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ظ .أنص ى قترة مً الخذمت دون اههطاع غلى متن العكُىت والتي ًٍىن غىذَا الحو للمالخُىكخ الػىدة إيى الىطً.
ى .زؼاسة إيى اجكام املكاولت الجماغُت إن أمًٌ ؛ و
ي .أي جكاـُل أخشي نذ ًخطلبهاالدؽشَؼ الىطني
* املادة  134و  135من اللاهىن البحزي الليبي.
* املادة  67من كاهىن عالكاث العمل لسىت 2010
 -5اللجىء الى اي ادارة خاصت مزخصت او معخمدة او مىظمت للخعي ن والخىظيف (الالئحت)4-1
• ًجييب غلييى ألا ييخاؿ الطبُػُييىن أو الاغخبيياسٍىن الييزًً ًهىمييىن بخهييذدم خييذماث خاـييت لخىظُييل املالخييحن للػمييل غلييى ظهييش العييكً فييي دولييت
لی یا ان دھذف وؽاطهم الشئیس ي إيی جىظُل املالخحن وأن دکىن لذدھم جشخُق غمل في الخفىؿ ظاسي الفالخُت.
• ًجييب غلييى مفييوحت املييىاوئ و الىهييل البدييشي أن جطلييب مييً مييالى العييكً اظييخخذام خييذماث جىظُييل وحػُييحن املالخييحن املىحييىدًً فييي بلييذان أو
أنييالُم جطب ييو قيهييا اجكانُ ييت الػم ييل البدييشي لػ ييام  3117الخأي ييذ مييً أن َ ييزٍ الخييذماث جخىاق ييو م ييؼ ألاخٍييام املىف ييىؿ غليه ييا فييي البى ييذ  5.2م ييً
الػىىان  2مً اجكانُت الػمل البدشي لػام .3117
•غىييذما ٌعييخخذم مييالى العييكً خييذماث وًالييت جىظُييل مىحييىدة ف ييي دولييت لِعييذ حييضءا مييً اجكانُييت الػمييل البدييشي لػييام ًٍ 3117ىه ييىن
معوولحن وخذَم في خالت اخخجاص العكُىت ونذ إحشاء غملُاث الخكخِؾ إما مً نبل دولت الػلم او سنابت دولت املُىاء قمال غً الػهىباث التي
ًىطىي غليها َزا الاخخجاص.
* املادة ركم  6و  7من كاهىن عالكاث العمل ركم  12لسىت 2010
* املادة ركم  138و  139من اللاهىن البحزي
- 6ساعاث العمل والزاحت ( الالئحت)3.2
• ًجب أال جضٍذ ظاغاث الػمل غً:
  25ظاغت لٍل  35ظاغت وال جضٍذ غً  83ظاغت لٍل ظبػت أًام.وٍمًٌ ججمُؼ ظاغاث الشاخت في قترجحن يدذ أنص ى وٍٍيىن لٍيل واخيذ منهيا ظيذ ظياغاث غليى ألانيل دون اههطياع وال جضٍيذ الكتيرة الكاـيلت بيحن
قترحخ ساخت مخخالُت غً  25ظاغت.
وجج ييشي ج ييذسٍباث الهائم ييت الشئِع ييُت ومٍاقد ييت الحشٍ ييو ون ييىاسب الىج يياة والخ ييذسٍباث املىف ييىؿ غليه ييا ف ييي اله ييىاهحن والل ييىائذ الىطىُ ييت والف ييٍىى
الذولُت غلى هدى ًهلل مً الطشاب قتراث الشاخت وال ٌع ب زسَام.
• غلييى ًييل ظييكُىت جدمييل غلييم لُ ُييا أن جدعييب وجمييؼ فييي مٍييان ٌعييهل الىـييىُ إلُييه وجدييذ جفييشف العييلطاث املخخفييت مخططييا ًفييل جىلييُم
الػمل غلى متن العكُىت.
• أن ًٍىن لٍل ظكُىت جدمل غلم لُ ُا سجال بالشاخت الُىمُت للمالخحن وقها للؽٍل الزي اغخمذجه العيلطت املخخفيت لهيزا الؿيشك ميؼ مشاغياة
املب ييادت الخىحيهُ ييت ملىلم ييت الػم ييل الذولُ ييت م ييً أح ييل ل ييمان الشناب ييت والامخث يياُ .وٍج ييب أن جٍ ييىن َ ييزٍ دل ييُال مىزه ييا غل ييى اظ ييدُكاء الح ييذ الادو ييى
لعاغاث الشاخت التي ًهىم بها املالخحن.
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• الدجييىص ألي مييً ييزااملػُاس أن دمىييؼ مفييوحت املييىاوئ والىهييل البدييشي مييً ولييؼ نييىاهحن أو لييىائذ وطىیييت أو إح يشاءاث عـييذاس أو حسييجیل اجكانيياث
حماغیييت حعييمذ باظييخ ىاءاث لوحييذود املىضييحت .وجخطييابو َييزٍ الاظييخ ىاءاث نييذس املعييخطاع مييؼ أخٍييام َييزااملػُاس ولٌنهييا نييذ جأخييز فييي الحعييبان
قتراث إحاصة أيثر جىاجشا أو أطىُ أو مىذ إحاصة حػىٍمُت ملالحي املشانبت أو املالخحن الػاملحن غلى متن العكً في سخالث نفحرة.
• ًجب ان جٌخب السجالث الُىمُت لعاغاث الشاخت بلؿت الػمل أو لؿاث العكُىت وباللؿت زهجلحزًت .وٍدفل املالخحن غلى وسخت مً السجالث
الخاـت بهم مػخمذة مً الشبان أو الشخق الزي ًخىله واملالح  .وٍمًٌ إسظاُ السجالث الُىمُت لعاغاث الشاخت إيى املالخحن إلٌتروهُا طاملا
أن الشبان أو الشخق الزي ًخىله نذ اغخمذَا وجىنُؼ املالح.
*( املادة  14من كاهىن عالكاث العمل لسىت )2010
* املااادة  51ماان كاازار وسيااز املىاصااالث ركاام  338لسااىت  2016ةشااأن اعخماااد حعاادًالث ماااهيال لالجفاكياات الدولياات ملعاااً ا الخاادريب وإلاةاااسة
والةفارة للمالح ن  78وحعدًالتها.
 -7مسخىياث جشيد السفن باألطلم (الالئحت)7-2
• ًجييب أن ًٍييىن لييذي حمُييؼ العييكً التييي جدمييل الػلييم اللُبييي غييذد ًيياف مييً املالخييحن لمييمان حؽييؿُل جلييَ العييكً بأمييان ويكيياءة مييؼ الاخييز فييي
الاغخباس الجاهب الامني .و ًجب أن ًٍىن غلى ًل ظكُىت طانم مىاظب مً خُث الحجم واملوَالث لممان ظالمت وأمً العيكُىت ومىظكيهيا فيي
حمُ ييؼ ظ ييشوف الدؽ ييؿُل وقه ييا لىزُه ييت الح ييذ ألادو ييى للدؽ ييؿُل الام ييً أو م ييا ٌػادله ييا الف ييادسة غ ييً الع يلطت املخخف ييت والامخث يياُ ملػ يياًحر الف ييٍىى
الذويي.
• غىييذ جدذًييذ أو إنيشاس أو جىهييُذ معييخىٍاث الدؽييؿُل ًجييب غلييى مفييوحت املييىاوئ والىهييل البدييشي أن جأخييز فييي الحعييبان الحاحييت إيييى ججىييب أو
جهلُل ظاغاث الػمل املكشطت لممان الشاخت الٍاقُت والحذ مً الاحهاد ويزلَ املبادت الىاسدة في الفٍىى الذولُت العاسٍت وال ظُما ـيٍىى
املىلمت البدشٍت الذولُت بؽأن معخىٍاث الدؽؿُل.
* املااادة  42الفلاازة  3و املاااحم ن ماان كاازار وسيااز املىاصااالث ركاام  338لسااىت  2016ةشااأن اعخماااد حعاادًالث ماااهيال لالجفاكياات الدولياات
ملسخىياث الخدريب والخأهيل واصدار الشهاداث وإعمال املىاوتت للعامل ن  78وحعدًالتها.
 - 8اماكن إلاكامت (الالئحت )1-3
• ًجب غلى ًل ظكُىت أن جداقظ غلى أمايً إنامت وظشوف مػِؽُت الئهت.
• ال جىطب ييو أخٍ ييام ن يشاس وصٍ ييش املىاـ ييالث  286لع ييىت  3128بؽ ييان اغخم يياد الل ييىائذ الخىلُمُ ييت الخاـ ييت بأم ييايً الانام ييت والترقُ ييه والؿ ييذاء
وإحشاءاث الؽٍاوي غلى متن العكً التي ؼُذث نبل جاسٍخ بذء هكار اجكانُت الػمل البدشي لػام .3117
وغلىالشبان أو الشخق الزي ٌػُىه إحشاء غملُاث جكخِؾ مخٌشسة غلى متن العكُىت مً أحل لمان أن ًٍىن ظًٌ املالخيحن هلُكيا وفيي ظيشوف
مالئمت .وجدكظ هخائج غملُاث الخكخِؾ في سجل ًٍىن مخاح للخدهو مً حاهب العلطت املخخفت وسنابت دولت املُىاء.
وجىيي العلطت املخخفت اَخماما خاـا لممان جىكُز مخطلباث َزٍ الاجكانُت قُما ًخػلو بما ًلي:
أ) حجم الؿشف وؾحرَا مً أمايً زنامت ألاخشي؛
ب) الخذقئت وال هىٍت؛
ج) المىلاء والاَتزاص وؾحرَا مً الػىامل املدُطت بمٍان الػمل؛
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د) املشاقو الصحُت؛
ٌ) زلاءة.
و) الػُادة.
* الباااا الناااو ماان كاازار وسيااز املىاصااالث  175لسااىت  2017ةشااان اعخماااد اللااىائ الخىظيمياات الةاصاات بأماااكن الاكاماات واللافيااه وال ااداء
وإةزاءاث الشكاوي على ملن السفن
*املادة  23من كاهىن عالكاث العمل لسىت 2010
 -9حسهيالث اللافيهيت على ملن السفن (البىد )3-1
ًجييب غلييى مالييَ العييكُىت جضوٍييذ املالخييحن بيياملشاقو ووظييائل الشاخييت والخييذماث الترقيهُييت املىاظييبت واملالئمييت لخلبُييت الاخخُاحيياث الخاـييت للمالخييحن
ال ييزًً ٌػِؽي يىن وَػمل ييىن غل ييى م ييتن الع ييكً وقه ييا ألخٍ ييام الب يياب الثال ييث م ييً ني يشاس وصٍ ييش املىاـ ييالث  286لع ييىت  3128بؽ ييان اغخم يياد الل ييىائذ
الخىلُمُت الخاـت بأمايً الانامت والترقُه والؿذاء وإحشاءاث الؽٍاوي غلى متن العكً
-10ال داء وجلدًم الىةباث (البىد )2-3
•ًجب غلى مفوحت املىاوئ والىهل البدشي أن جممً أن العكً التي جشقؼ الػلم اللُبي جكخ باملػاًحر الذهُا الخالُت:
ً - 2جب أن جٍىن إمذاداث الؿزاء ومُاٍ الؽشب مىاظبت مً خُث الٌمُت والهُمت الؿزائُيت والجيىدة ومخىىغيت ميؼ مشاغياة غيذد املالخيحن غليى
متن العكُىت ومخطلباتهم الذًيُت ومماسظاتهم الثهاقُت قُما ًخػلو بالؿزاء ومذة الشخلت وطبُػ ها ؛
 - 3جىلييُم وججهح ييز نع ييم الخم ييىًٍ بدُ ييث ًج ييب أن ٌعييمذ بتزوٍ ييذ املالخ ييحن بىحب يياث ًاقُ ييت ومخىىغ ييت ومؿزًييت ً ييخم إغ ييذادَا وخ ييذم ها ف ييي ظ ييشوف
صحُت؛ و
ً -5جيب غلييى مييالٍخ العييكً الخأيييذ مييً أن املالخيحن الييزًً ٌػملييىن يطهيياة مييذسبىن وموَلييىن لهيزا املىفييب وقهييا للمخطلبيياث املىفييىؿ غليهييا فييي
الدؽي يشَػاث الىطىُ ييت والخُدؽ ييمل إيم يياُ دوسة جذسٍ ُ ييت مػخم ييذة أو مػت ييرف به ييا م ييً نب ييل الع ييلطت املخخف ييت م ييً اخ ييذ املشاي ييض املػخم ييذة لخ ييذسٍب
ألطباخحن ,باعلاقت الحخُاص دوسة العالمت الػذائُت.
•وقهييا عح يشاءاث الامخثيياُ املعييخمشة بمىحييب الالئدييت  6مييً اجكانُييت ملييَ لػييام  3117قييإن مفييوحت املييىاوئ والىهييل البدييشي جخطلييب إح يشاء
غملُاث جكخِؾ مىزهت بؽٍل مخٌشس غلى متن العكً مً نبل أو جدذ ظلطت الشبان قُما ًخػلو بما ًلي:
•إمذاداث الؿزاء ومُاٍ الؽشب؛
•حمُؼ املعاخاث واملػذاث املعخخذمت لخخضًٍ ومىاولت الاؾزًت ومُاٍ الؽشب .و
•املطبخ واملػذاث ألاخشي عغذاد الىحباث وجهذًمها.
* الباااا الزاة ا ماان كاازار وسيااز املىاصااالث  175لسااىت  2017ةشااان اعخماااد اللااىائ الخىظيمياات الةاصاات بأماااكن الاكاماات واللافيااه وال ااداء
وإةزاءاث الشكاوي على ملن السفن
 -11الصحت والسالمت ومى الحىادث البىد 3-4
•ًجيب غليى ماليَ العيكُىت اغخمياد ظُاظياث وبيشامج قػاليت جخػليو بالعيالمت والصيحت املهىِخيحن بميا فيي رليَ جهُيُم املخياطش قميال غيً جييذسٍب
وجييأَُالملالخحن بهييذف مىييؼ الحييىادر وزـيياباث وألام يشاك املهىُييت بمييا فييي رلييَ الخييذابحر الشامُييت إيييى الحييذ والىناًييت مييً خطييش الخػييشك ملعييخىٍاث
ليياسة مييً الػىامييل البُدُييت واملييىاد الٌُمُائُييت قمييال غييً خطييش الاـيياباث أو ألام يشاك التييي نييذ جيؽييأ غييً اظييخخذام املػييذاث و الث غلييى مييتن
العكً.
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• ًجب غلى مالى العكً جضوٍذ املالخيحن بمػيذاث خماًيت أو أحهيضة أخيشي ملىيؼ الحيىادر مصيحىبت بخػلُمياث جخػليو باظيخخذام َيزٍ املػيذاث أو
أحهضة الحماًت.
ًجب غلى ماليَ العيكُىت الخأييذ ميً أن الاالث املعيخخذمت غليى ميتن العيكُىت مداطيت بؽيٍل صيحُذ ومميً وأهيه ًمىيؼ اظيخخذامها دون اخاطيت
أمان مىاظبت.
•ًجب غلى ًل ظكُىت جدمل الػلم اللُبي غلى مخنها خمعت بداسة غلى ألانل أن جيش ئ لجىت ظالمت مٍىهت مً أقشاد الطانم
•غلييى مييالى العيكً أن ًبلؿييىا إيييى مفييوحت املييىاوئ والىهيل البدييشي أي خييادر غمييل أو إـييابت أو مييشك متيي غلييى هدييى مىاظييب باظييخخذام مػُيياس
مىلمت الػمل الذولُت لإلبالؽ غً خىادر الػمل وألامشاك املهىُت وحسجُلها.
* اللاهىن ركم (  ) 93لسىت 1976م ةشأن ألامن الصىاعي والسالمت العماليت
* املادة  39من كاهىن عالكاث العمل ركم  12لسىت  2010م
 -12الزعاًت الطبيت على ملن السفيىت (البىد )1-4
• ًجب غلى مالٍخ العكً جىقحر الخؿطُت مً خالُ ظُاظت جأمحن جممً الحماًت الصحُت ويزلَ الىـىُ العشَؼ والٍافي للمالخُىإيى الشغاًت
الصحُت أزىاء وحىدَم غلى متن العكُىت.
• الخأمُيُجب ان ٌؿطخ مذة اجكام غمل املالخحن.
• ًجب جىقحر الحماًت الاحخماغُت والشغاًت الصحُت للمالخحن وأقشاد اظشَم دون أي جٍلكت للمالخحن.
• حؽمل الشغاًت الصحُت غلى متن العكً وغلى الاسك التي ًخم جىقحرَا غلى هكهت مالَ العيكُىت للمالخُىالػياملحن غليى ميتن العيكً التيي جدميل
الػلم اللُبي ما ًلي:
• جىسٍذ الادوٍت المشوسٍت باعلاقت إيى املػذاث والخذماث الطبُت الالصمت للدشخُق والػالج واملػلىماث واملؽىسة الطبُت.
• الحو دون أي جأخحر في صیاسة طبیب مو ل أو طبیب اظىان في مُىاء الىـىُ کلماأمکً رلَ.
• بشامج حػضٍض الصحت والخػلُم الفحي مثل الخذابحر الىنائُت.
• ًجيب غلييى حمُييؼ العييكً املسيجلت فييي لُ ُييا أن جدمييل غليى مخنهييا خضاهييت أدوٍييت ومػييذاث طبُيت ودلُييل طبييي مييؼ املىاـيكاث املؽيياس إليهييا فييي أخييذر
طبػيت مييً دلُيل الاظييػاقاث الطبُيت ألاولُييت للعيكً الفييادس غىاملىلميت الػمييل الذولُيت  /املىلمييت البدشٍيت الذولُييت  /مىلميت الصييحت الػاملُيت مييً
دلُييل زظييػاقاث الطبُييت ألاولُييت لالظ ييخخذام فييي خييىادر البميياةؼ الخط ييشة للمىلمييت البدشٍييت الذولُييت و وزُه ييت زسؼيياد  -الييذلُل الييذويي لخ ييذسٍب
املالخييحن ملىلمييت الػمييل الذولُييت  /املىلمييت البدشٍييت الذولُييت  /مىلمييت الصييحت الػاملُييت قمييال غييً أي أدلييت وطىُييت ممازلييت بمييا ًخكييو مييؼ أبػيياد
العكُىت.
• ًجب أن ًٍىن غلى ظهش العكً التي جدمل غلى مخنها مائت خق أو أيثر وغادة ما حؽترى في سخيالث دولُيت مليذة جضٍيذ غليى زالزيت أًيام طبِيب
موَل معئىُ غً جىقحر الشغاًت الطبُت.
• ًجب غلى العكً ألاخشي أن حػيىُ غليى بدياس واخيذ غليى ألانيل ًٍيىن نيذ أهجيض جيذسٍبا مىاظيبا فيي مجياُ الشغاًيت الطبُيت وقهيا ملخطلبياث الاجكانُيت
الذولُت ملػاًحر الخذسٍب واـذاس الؽهائذ وأغماُ الخكاسة للمالخحن  89وحػذًالتها وجلَ التي اغخمذتها العلطت املخخفت.
* املادة  38من كاهىن عالكاث العمل ركم  12لسىت  2010م
 -13إةزاءاث الشكاوي على ملن السفن البىد 5-1-5
ًجب ان ًٍىن غلى متن العكً التيي جشقيؼ غليم لُ ُيا إحيشاءاث ملػالجيت غادليت وقػاليت وظيشَػت لؽيٍاوي املالخيحن املخػلهيت بمخالكياث أخٍاماجكيام
الػمل البدشٍىالاخخكاظ بيسخت مً الاجكام باللؿت زهجلحزًت أو اللؿت املعخخذمت غلى متن العكُىت.
•غلى ًل ظكُىت جدمل غلم لُ ُا أن جضود املالخحن بيسخت مً إحشاءاث الؽٍاوي الذاخلُت املػمىُ بهيا باعلياقت إييى وسيخت ميً اجكيام الػميل
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الخيياؿ بهييم .وٍجييب أن جخمييمً إحيشاء الؽييٍاوي املىحييىدة غلييى مييتن العييكُىت مػلىميياث الاجفيياُ بالعييلطت املخخفييت فييي دولييت الػلييم وبلييذ إنامييت
املالخييحن إرا ًييان مخخلكييا غييً دولييت الػلييم ويييزلَ اظييم ييخق أو أيثيير غلييى مييتن العييكُىت نييادسًٍ غلييى أظيياط مييً العييشٍت جضوٍييذ املالخييحن
بىفائذ مداًذة بؽأن ؼٍىاَم وجهذًم املعاغذة قُما ًخػلو بإحشاءاث مػالجت الؽٍاوي املخاخت غلى متن العكُىت.
•جبيذأ غملُيت الؽيٍاوي غىيذما ًخىحيه امليالح اليزي ًهيذم الؽيٍىي أوال إييى سئيِغ نعيم املالخيحن أو إييى الميابألا ألاغليى للمالخيحن؛ خُيث ًجيب غليى
سئِغ الهعم أو المابألا ألاغلى أن ًداوُ خل املعألت في ؾمىن املهلت الضمىُت املدذدة غلى متن العكُىت والتي ال جخجاوص خمعت أًام.
•إرا لييم ًييخمًٌ سئييِغ الهعييم أو المييابألا ألاغلييى مييً خييل الؽييٍىي بمييا ًش ي ي املييالح قييإن ألاخحيير نييذ ًدُلهيا إيييى الشبييان الييزي ًيبغييي أن ٌػييال
املعألت خفُا ؛ وٍدو للمالح مهذمخ الؽٍىي في حمُؼ ألاوناث أن ًشاقهه بداس مخش ًخخاسٍ غلى متن العكُىت املػىُت.
• ًجب غلى العكُىت أن جبهخ غلى مخنها دقتر لدسجُل الؽٍاوي والهشاساث املخخزة خُالها يما ًجب جهذًم وسيخت ميً رليَ اييى امليالح مهيذم
الؽييٍىي  .فييي خيياُ غييذم الييخمًٌ مييً اًجيياد خييل للؽييٍىي غلييى مييتن العييكُىت ًيبغييي ان جديياُ ايييى مالييَ العييكُىت والييزي ظييٍُىن لذًييه مييذة زماهُييت
( )21أًام لحل َزٍ املعئلت بالدؽاوس مؼ املالخحن املػىُحن أو أي خق نذ ٌػحن ويُل لهم وفي حمُؼ الحاالث ًجب أن ًٍىن املالخحن الحو
في سقؼ ؼٍاواَم مباؼشة مؼ الشبان وماليَ العيكُىت والعيلطت املخخفيت مثيل مكيدؾ دوليت الػليم او مكيدؾ دوليت املُىياء اليزي ًجيب غلُيه جهيذًمها
ايى اداسة الؽئىن البدشٍت والتي ومً خالُ نعم ؼئىن الػاملحن في البدش جهىم بػملُت الىلش في الؽٍىي.
•إرا لييم ًييخم خييل الؽييٍىي غلييى مييتن العييكُىت فييي ؾمييىن غؽييشة ( )21أًييام للمييالح الحييو فييي الوجييىء ايييى العييلطاث البدشٍييت املخخفييت وفييي خيياُ
غذم جمًٌ العلطاث البدشٍت املخخفت مً حعىٍت الجزاع ودًا جداُ الؽٍىي ايى املدايم اللُ ُت املخخفت للبث قيها ..
•ًدلش أي هىع مً الخدشػ او اجخار أي احشاءاث حػعكُت لذ أًمالخهام بخهذًم ؼٍىي غلى متن العكُىت.
* املادة  145من اللاهىن البحزي الليبي
* الباا الةامس من كازار وسياز املىاصاالث  175لساىت  2017ةشاان اعخمااد اللاىائ الخىظيميات الةاصات بأمااكن الاكامات واللافياه وال اداء
وإةزاءاث الشكاوي على ملن السفن .
 - 14دف ألاةىر (البىد )2-2
• ًجيب أن ًٍييىن الشاجييب وهييىع الػملييت مىفييىؿ غليهمييا فيي اجكييام الػميل وٍجييب أن ًييخم جدذًييذَما خعييب الىخييذة الضمىُييت غلييى قتيراث ال جضٍييذ
غً ؼهش واخذ.
• ٌػط ييى املالخ ييحن يؽ ييل خع يياب ؼ ييهشي للم ييذقىغاث املع ييخدهت واملب ييالـ املذقىغ ييت بم ييا ف ييي رل ييَ ألاح ييىس وامل ييذقىغاث زل يياقُت وظ ييػش الف ييشف
املعخخذم غىذما ًخم الذقؼ بػملت أو بمػذُ ًخخلل غً املبلـ املخكو غلُه.
• للمالخُىالحو في الحفىُ غلى مٍاقأة دوسٍت وًاملت لػملهم وقها الجكام الػمل الخاـت بهم.
* الفصل الناو من الباا الةامس من اللاهىن البحزي
* املادة  67من كاهىن عالكاث العمل ركم  12لسىت 2010
االسم :
الصفة :

 lم  /عمر عبدهللا الجواشً
رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري

التوقٌع ___________________________ :
المكان :
التارٌخ :

طرابلس
 2019/03/27م
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معادالث جٌىزٌت
(مالحظت  :قم بإنغاء انعبارة غٍز انقابهت نهتطبٍق)
انمعادالث انجٌىزٌت انتانٍت ً ،انمقذمت بمٌجب انفقزتٍه  4 ً 3مه انمادة انسادست مه االتفاقٍت ،
باستثناء ما ىٌ مذكٌر أعاله  ،تم مالحظتيا (أدخم انٌصف إن أمكه) ؛
نم ٌتم منح أي معادل.
االسم :
الصفة :

 lم  /عمر عبدهللا الجواشً
رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري

التوقٌع ___________________________ :
المكان :
التارٌخ :

طرابلس
 2019/03/27م

االعفــــــــــاءات
(مالحظت  :قم بإنغاء انعبارة غٍز انقابهت نهتطبٍق)
 فٍما ٌهً اإلعفاءاث انممنٌحت مه انسهطت انمختصت عهى اننحٌ انمنصٌص عهٍو فً انبنذ  3مهاالتفاقٍت
 نم ٌتم منح اي إعفاءاث.االسم :

م  /عمر عبدهللا الجواشً

الصفة :

رئٌس مصلحة الموانئ والنقل البحري

التوقٌع ___________________________ :
المكان :
التارٌخ :

طرابلس
 2019/03/27م
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نموذج الشكاوي
على متن السفن اللٌبٌة

رقم المنظمة

اسم السفينة

تفاصٌل مقدم الشكوى
اسم البحار ولقبه

تارٌخ مٌالد البحار

الوظٌفة على متن السفٌنة

مكان مٌالد البحار

الجنسٌة

رقم جواز السفر البحري

تفاصٌل االتصال [ ] 1

رقم الهوٌة

تفاصٌل االتصال [ ] 2

تارٌخ الصعود على السفٌنة

معلومات االتصال
(أ)  -الشخص أو األشخاص الذٌن تم تقدٌم الشكوى لهم على متن السفٌنة
 الضابط األعلى .
 رئٌس القسم .
 ربان السفٌنة .
(ب)  -معلومات االتصال للجهة المختصة فً الٌابسة والمعٌنة من قبل مالك السفٌنة أو
مشغلها أو مستأجرها للتعامل مع الشكاوى على ظهر السفن .
اسم الجهة ( الشخص أو اإلدارة ) :
الهاتف :
البرٌد االلكترونً :
(ج)  -معلومات االتصال للجهة المختصة بالسلطة البحرٌة .
اسم ( الجهة أو اإلدارة ) بالسلطة البحرٌة :
الهاتف :
البرٌد االلكترونً :
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الشكــــــــــــــــــــــــــــوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
......................................................

تارٌخ وتوقٌع مقدم الشكوى
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