
 

  ٢٢نموذج تقرير عمًال بالمادة  -الملحق 
  ٢٠٠٦اتفاقية العمل البحري، 

  فــجني   يــــل الدولــــب العمــــمكت

  رــوذج تقريــنم
  من أجل

  ٢٠٠٦ري، ــل البحــة العمــتفاقيا

ل الدولي وفقًا مجلس إدارة مكتب العم وافق عليهوقد . البلدان التي صدقت على االتفاقية هذا موجه إلىنموذج التقرير 
تتعهد آل دولة عضو بتقديم تقرير سنوي إلى مكتب : "نص على اآلتيت ، التيمن دستور منظمة العمل الدولية ٢٢للمادة 

ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل . العمل الدولي عن التدابير التي اتخذتها من أجل إنفاذ أحكام االتفاقيات التي تكون طرفًا فيها
  ."س اإلدارة، متضمنة ما يطلبه من بياناتالذي يحدده مجل

قد تتجاوز المسائل التي تتناولها هذه االتفاقية االختصاصات المباشرة للوزارة المسؤولة عن قضايا العمل، بحيث قد 
  .أخرى التشاور مع وزارات أو وآاالت حكومية، االتفاقية بشأنيقتضي إعداد تقرير آامل 

  رـالتقاري عـوضأن ـة بشـالعملي هاتـلتوجيا

  التقرير األول
إذا آان هذا تقرير حكومتكم األول عقب دخول االتفاقية  .١

الطريقة التي  عنحيز النفاذ في بلدآم، ينبغي تقديم معلومات آاملة 
هذه االتفاقية، بما في ذلك  التزاماتها بموجبتم بها تفعيل 

 الواردة في نموذج المسائلمن  مسألة بشأن آل المتخذةاإلجراءات 
  . التقرير هذا

  التقارير الالحقة
المطلوب  معلوماتال تتناولفي التقارير الالحقة، ال  .٢

 :سوى النقاط التالية تقديمها عادة

أي تشريعات جديدة أو تدابير أخرى تؤثر على تطبيق   )أ (
 االتفاقية؛

في نموذج التقرير بشأن التطبيق  الواردة ردود على األسئلة  )ب (
ات أو نتائج ءمثال إحصاعلى سبيل ال(العملي لالتفاقية 

إرسال نسخ  بشأنو) التفتيش أو قرارات قضائية أو إدارية
لعمال لرير إلى المنظمات الممثلة ألصحاب العمل ومن التق

 أي مالحظات واردة من هذه المنظمات؛ بشأنو

 نضمتيجب أن ي -  هيئات اإلشرافالرد على تعليقات   )ج (
تفاقية في ردود على أي تعليقات بشأن تطبيق االالالتقرير 
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  تكون ،بلدآم

، قد والتوصيات أو لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير
 .إلى حكومتكم وجهتها

  استخدام نموذج التقرير
 الجزء األول. ينقسم نموذج التقرير هذا إلى جزئين .٣
زء الجو. يطلب معلومات ومواد داعمة ،"عامةسئلة أ" بعنوان
يشير إلى عدد من المسائل  ،"معلومات محددة" بعنوان الثاني

وقد تم تصميم نموذج التقرير . التي يجب أن يشملها التقرير
. سواء من الناحية المادية أو الناحية الموضوعية لتسهيل استكماله
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ستخدام النسخة إلى ا، في المقام األول، ةوالدول األعضاء مدعو
إدراج المعلومات المطلوبة في إلى تقرير وااللكترونية من نموذج ال

بالنسبة لإلدارات الوطنية . المجال القابل للتوسع بجانب آل سؤال
خدام نموذج التقرير التي ليست في وضع يسمح لها باست

رفق أيضًا نسخة ورقية حيث يمكن تقديم الردود تااللكتروني، 
 .إلى األسئلة ذات الصلة بالعودة

في  يتمثل أحد أوجه التجديد من وجهة نظر موضوعية، .٤
تأآيدها ليس فقط على ضمان االمتثال ألحكامها في االتفاقية 

وبناًء . آذلك فحسب ولكن ضمان وجود بينة وثائقية على االمتثال
 تعلى ذلك، ستكون الدول األعضاء، عند تنفيذ االتفاقية، قد قدم

الذي  ،بالفعل وثائق مثل إعالن التقيد بشروط العمل البحري
وتوفير معلومات مطلوبة أيضًا لتقديم  ٣- ١- ٥تقتضيه الالئحة 

ولالستفادة من المعلومات . من الدستور ٢٢التقارير بموجب المادة 
عدد من األسئلة في الجزء الثاني من هذا  يقترحالمقدمة مسبقًا، 

 :النموذج العبارة التالية آرد محتمل

ن التقيد وافية حول آافة المسائل في إعالتوجد معلومات "
  ".□الجزء الثاني / □، الجزء األول المرفق بشروط العمل البحري

أو الجزء الثاني /إذا آانت المعلومات في الجزء األول و .٥
جميع المواضيع  تشمل ،من إعالن التقيد بشروط العمل البحري

 باالشتراطاتلجزء المعني وتلتزم بشكل آامل الواردة في ا
مع  ،٣- ١- ٥من المعيار ألف) ب(و أ/و) أ(١٠في الفقرة  المذآورة

، يمكن وضع ٣- ١- ٥إيالء االعتبار الواجب للمبدأ التوجيهي باء
ن في نهاية يآال المربعين الموجود في عالمة في مربع واحد أو

، وفي هذه الحالة ليس من الضروري الرد على )□(هذه العبارة 
ومات ومع ذلك، يمكن توفير معل. األسئلة الفردية في الجزء المعني

في جزء يقع  ،آيفية تنفيذ الالئحة المعنية في بلدآم بشأنإضافية 
إذا آانت المعلومات المتضمنة في إعالن و. أسفل األسئلة المعنية

التقيد بشروط العمل البحري بشأن تدابير التنفيذ الوطنية ال تنطبق 
 من ١انظر الفقرة ( لالعتمادأيضًا على السفن التي ال تخضع 

بشأن التدابير  إضافية معلومات، فينبغي توفير )٣- ١- ٥الالئحة 
تنص باإلضافة إلى ذلك، . التي تنطبق على هذه الفئات من السفن

أن السلطة المختصة في آل دولة  علىبعض اللوائح والمعايير 
على ( االلتزاماتأنواع الوثائق المتعلقة بتنفيذ  شتى عضو تصدر

لالستخدام على متن  حدالمو ثال، نموذج التقرير الطبيسبيل الم
من  ٢السفن التي ترفع علم الدولة العضو آما تقتضي الفقرة 

يقتضي وحيثما ). ٢- ١- ٤والمبدأ التوجيهي باء ١- ٤المعيار ألف 
طلب نسخ من هذه الوثائق الخاصة تحت عنوان ُت األمر،

 ".التوثيق"

عالوة على ذلك، يمكن اإلشارة في هذا النموذج إلى  .٦
أو االتفاقات الجماعية أو غيرها  في التشريعات ةاألحكام ذات الصل

التي تم تقديمها للمكتب باللغة اإلنكليزية أو ن الوثائق المعنية م
 ،")أسئلة عامة"فيما يتصل بالجزء (الفرنسية أو األسبانية 

لتجنب الحاجة إلى الرجوع بالتفصيل إلى مضمون تدابير  وذلك
 .محددة

ك جزء يحمل هنا" معلومات إضافية"تحت الجزء  .٧
والتفسيرات مطلوبة حيثما يختلف تدبير ". التفسيرات"عنوان 

وطني للتنفيذ عن االشتراطات الواردة في المعايير الموجودة في 
وهذا يشمل، . ٢٠٠٦الجزء ألف من مدونة اتفاقية العمل البحري، 

على سبيل المثال، حاالت التدابير المعادلة في جوهرها والمشار 
من المادة السادسة، وحاالت التحديدات التي تم  ٣ة إليها في الفقر

بشأن تطبيق التدابير الوطنية المختلفة المنصوص عليها  اتخاذها
ورغم اإلشارة إلى التدابير المعادلة . من المادة الثانية ٦وفقًا للفقرة 

في جوهرها في الجزء األول من إعالن التقيد باشتراطات العمل 
السبل التي  بشأنير، وبشكل خاص، البحري، ينبغي تقديم تفس
الدولة العضو أن تكون في وضع يمكنها  جعلت من المتعذر على

من تنفيذ الحقوق والمبادئ المعنية بالشكل الوارد في الجزء ألف 
آيفية امتثال  بشأن، و)من المادة السادسة ٣الفقرة (من المدونة 

ت المقابلة في شتراطاالتدابير الوطنية من آافة النواحي المادية لال
من  ٦بموجب الفقرة موضوع في حالة أي تحديد . الجزء ألف
يبلغ به أيضًا المدير العام لمكتب العمل  يتعين أن ،المادة الثانية

ي توفير تفسير بشأن سبب ، ينبغ)من المادة الثانية ٧الفقرة (الدولي 
لن يكون من المعقول أو من الممكن عمليًا في الوقت بأنه التحديد 

لحاضر تطبيق بعض تفاصيل المدونة على سفينة ما أو على فئات ا
 ).من المادة الثانية ٦الفقرة (معينة من السفن 

تجدر اإلشارة إلى أن نموذج التقرير هذا يأخذ في  .٨
االعتبار المواد واللوائح واألحكام في الجزء ألف من مدونة اتفاقية 

لى المبادئ ، آما يشير، عند االقتضاء، إ٢٠٠٦العمل البحري، 
هذه المبادئ و. التوجيهية التي تضم الجزء باء من المدونة

بشأن  إرشاداتالغرض منها هو تقديم و. التوجيهية ليست ملزمة
في ) الملزمة(لدول األعضاء تنفيذ األحكام ل بهاالطريقة التي ينبغي 

من المادة السادسة، على  ٢ووفقًا للفقرة . الجزء ألف من المدونة
إيالء االعتبار الواجب لتنفيذ مسؤولياتها "ضاء الدول األع

 تجلىوي". بالطريقة المنصوص عليها في الجزء باء من المدونة
الوضع الخاص للمبادئ التوجيهية في الجزء باء من المدونة في 

من المذآرة  ١٠و ٩في الفقرتين ين المثال والتفسير الوارد
في جملتها  ١٠ تنص الفقرةو. التفسيرية بشأن اللوائح والمدونة

وباتباع التوجيه المنصوص عليه في  : "...على ما يلي األخيرة
الجزء باء، تستطيع الدولة العضو المعنية، وآذلك هيئات منظمة 
العمل الدولية المسؤولة عن استعراض تنفيذ اتفاقيات العمل 
الدولية، أن تطمئن دون مزيد من البحث إلى أن الترتيبات التي 

العضو آافية لتنفيذ االلتزامات الواردة في الجزء قررتها الدولة 
بيان إلى رأي يستند هذا الو". ألف التي يتناولها المبدأ التوجيهي

حول العالقة بين الجزئين ألف وباء  ٢٠٠٣لعام المستشار القانوني 
نظر ملحق نموذج التقرير هذا لقراءة النص الكامل ا(من المدونة 
 ).لهذا الرأي
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  من دستور منظمة العمل الدولية ٢٢المادة 

  ................................................. إلى ............................................... تقرير عن الفترة من
  ...........................................................................................................من إعداد حكومة

  بشأن

  ٢٠٠٦ري، ـل البحـة العمـاتفاقي
  .....................).............................. تم تسجيل التصديق بتاريخ(

  أسئلة عامة  - الجزء األول

 التنفيذتدابير   - أوًال
مع اإلشارة بوجه خاص إلى حقوق  ،تفاقيةذ أحكام االح واالتفاقات الجماعية التي ُتنفيرجى تقديم قائمة من القوانين واللوائ

يرجى تقديم نسخة من هذه القوانين أو اللوائح أو . االستخدام والحقوق االجتماعية للبحارة المنصوص عليها في المادة الرابعة
 ذات الصلة بدًالفي حالة توفر أي من هذه المواد على شبكة اإلنترنت، يمكن توفير الرابط الخاص بالوثيقة . االتفاقات الجماعية
  .من الوثيقة ذاتها

إذا آان التصديق على االتفاقية في بلدآم يمنح شروطها قوة القانون الوطني، يرجى بيان األحكام الدستورية التي منحت 
  .التصديق هذا المفعول

  لوثائق الرئيسيةا  - ثانيًا
البحري الموحدة باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو  نسخة من شهادة العمل تقديم يرجى، عند إصدار شهادة للسفينة أو السفن،

بما في ذلك الجزء األول من إعالن التقيد ) ٣- ١- ٥من المعيار ألف ١٢أو الترجمة اإلنكليزية آما تشترط الفقرة (األسبانية 
مالك  يكونالتي  ،التقيد بشروط العمل البحري إعالنفضًال عن مثال أو أمثلة من الجزء الثاني من  ،بشروط العمل البحري

). ينبغي إزالة المعلومات الخاصة التي تحدد هوية السفينة أو مالك السفينة من المثال أو األمثلة. (ها بلدآموقبل قد أعدها السفينة
  .مسائل أخرى في الجزء الثاني من نموذج التقرير هذا بشأن ةإضافي وُتطلب وثائق

 الحقوق والمبادئ األساسية  - ثالثًا
في االعتبار، في سياق االتفاقية، الحقوق والمبادئ األساسية التالية المنصوص عليها في  ُأخذتمدى  أين إلى يرجى بيا

  :المادة الثالثة

: ٩٨رقم و ٨٧على االتفاقيتين رقم  كن بلدآم قد صدقيما لم   )أ(
الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بالحق في المفاوضة 

 الجماعية؛

 

رقم و ٢٩على االتفاقيتين رقم  م قد صدقكن بلدآي ما لم  )ب(
 القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؛: ١٠٥

 

رقم و ١٣٨على االتفاقيتين رقم  كن بلدآم قد صدقيما لم   )ج(
 القضاء الفعلي على عمل األطفال؛: ١٨٢

 

رقم و ١٠٠على االتفاقيتين رقم  كن بلدآم قد صدقيما لم   )د(
 .ى التمييز فيما يخص االستخدام والمهنةالقضاء عل: ١١١
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 السلطة المختصة والتشاور  -رابعًا 

يرجى تحديد السلطة أو السلطات المختصة المخولة بإصدار وإنفاذ 
لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى فيما يتعلق بموضوع مشمول 

  ).من المادة الثانية) أ(١الفقرة (باالتفاقية 
  
  
 

 

منظمات مالك السفن ومنظمات البحارة التي يرجى وضع قائمة ب
تتشاور معها السلطة أو السلطات المختصة بشأن المسائل المتعلقة 

  .بتنفيذ االتفاقية
  
  
 

 

  نطاق التطبيق  -  خامسًا

شخص  ، بوصفه بحارًا، أيهل تغطي التدابير المنفذة لالتفاقية
ن يكون مستخدمًا أو مشتغًال أو عامًال بأي صفة آانت على مت

  ؟)من المادة الثانية ٢و) و(١ن الفقرتا(طبق عليها االتفاقية سفينة تن
  
  
 

 :تفسيرال، يرجى بالإذا آانت اإلجابة 

هل نشأت حاالت من الشك فيما إذا آان يتعين اعتبار أي فئة من 
  األشخاص بحارة أم ال؟

  
  
 

عملية  بشأنإذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم معلومات آاملة 
 ):من المادة الثانية ٣الفقرة (ونتائجها  التشاور

أم ال  هل نشأت حاالت من الشك فيما إذا آانت هذه االتفاقية تنطبق
سفينة ما أو أي فئة معينة من السفن أو أي وسيلة مماثلة على 

  للنقل؟ 
  
  
 

عملية  بشأنإذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم معلومات آاملة 
 ):من المادة الثانية ٥الفقرة (التشاور ونتائجها 

  إلنفاذا  - سادسًا

يرجى تلخيص أحكام القوانين أو اللوائح أو غيرها من التدابير التي 
تحظر انتهاك اشتراطات االتفاقية، وتفرض وفقًا للقانون الدولي، 
جزاءات أو تقضي باعتماد تدابير تصحيحية لمنع هذه االنتهاآات 

  ).من المادة الخامسة ٦الفقرة (
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 المعلومات اإلحصائية  - سابعًا
إلى التقارير ذات الصلة المقدمة إلى مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  أدناه اإلحالة أوتقديم البيانات المطلوبة أدناه  إمايرجى 

وتوفير نسخة ، والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، الخ، )استعراض النقل البحري السنوي() األونكتاد(والتنمية 
  :من هذه التقارير أو إيراد إشارة إلى موقع متاح للجمهور على شبكة االنترنت يحتوي هذه البيانات

السفن العاملة في     البيانات المطلوبة
الرحالت الدولية أو بين 

 موانئ بلدان أخرى

السفن التي ال تعمل في 
الرحالت الدولية أو بين 

 موانئ بلدان أخرى

هي هذه المعلومات 
تقديرات فقط حيث لم 
تجمع البيانات بشكل 
 رسمي في هذا الشأن

عدد البحارة العاملين على سفن ترفع علم الدول 
  التي تشملها االتفاقية

  
 

   

من مواطني البلد أو من المقيمين أو  عدد البحارة
  من األشخاص المتوطنين على أراضيه

  
 

   

لة عدد إدارات التعيين والتوظيف الخاصة العام
  )إن وجدت( على أراضي البلد

  
 

   

  التوزيع بحسب الجنس بين البحارة
  
 

   

عدد السفن التي ترفع علم بلدآم والتي تبلغ 
  طن أو أآثر ٣٠٠٠حمولتها اإلجمالية 

  
 

   

طن  ٥٠٠عدد السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 
  طن ٣٠٠٠ علىأو أآثر وال تزيد 

  
 

   

طن  ٢٠٠لتها اإلجمالية عدد السفن التي تبلغ حمو
 طن ٥٠٠ علىأو أآثر وال تزيد 

  )يرجى بيان ما إذا آانت األعداد تقديرية(
  
 

   

 علىعدد السفن التي ال تزيد حمولتها اإلجمالية 
 طن ٢٠٠

  )ما إذا آانت األعداد تقديريةيرجى بيان (
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 معلومات محددة  - الجزء الثاني

األول  من األبواب(، فهو مقسم إلى خمسة أبواب ٢٠٠٦العمل البحري،  اتفاقيةتنظيم  هذا الجزء من التقرير نفسيتبع   .١
التي تم بها تفعيلها  عن الطريقةويستعرض آل باب اللوائح وأحكام المدونة ذات الصلة ويطلب معلومات محددة ). إلى الخامس
د األحكام ذات الصلة في تحدو ١.في آل مجالوللمالئمة، يحتوي هذا النموذج على وصف لالشتراطات األساسية . في بلدآم

 .االتفاقية في آل سؤال بحيث يمكن الرجوع إلى نصوصها

باء من مدونة  وتجدر اإلشارة إلى أن األحكام تحت آل الئحة تتضمن أيضًا إشارة إلى المبادئ التوجيهية في الجزء  .٢
على الدول  إلزاميًاالمبادئ التوجيهية ليس  إتباع فإن التقارير، بشأن وضع التوجيهاتفي  ٨آر أعاله في النقطة وآما ذ. االتفاقية

لمنظمة  ة العضو أن تفعل ذلك، لن تحتاج هيئات اإلشراف التابعةولكن إذا اختارت الدول. األعضاء عند تنفيذ اللوائح والمعايير
  .ام ذات الصلة من االتفاقيةالعمل الدولية إلى مواصلة النظر في مدى آفاءة أو آفاية تنفيذ الدولة العضو لألحك

  االشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن  -  الباب األول

  الحد األدنى للسن  - ١- ١الالئحة 
 ١- ١؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء١-١المعيار ألف

  .على متن أي سفينة سنة ١٦استخدام أو تشغيل أو عمل أشخاص دون سن  يحظر ■
 .أن يعرض صحتهم أو سالمتهم للخطر الذي يحتملسنة في العمل  ١٨تشغيل أو عمل البحارة دون سن يحظر استخدام أو  ■
 . سنة ١٨يحظر العمل ليًال على البحارة دون سن  ■

 .)تسع ساعات تبدأ في وقت أقصاه منتصف الليل وتنتهي في وقت أدناه الخامسة صباحًا ال تقل عنفترة " ليًال"يشمل تعبير (  
 .وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية سنة ١٨يالء االهتمام بشكل خاص الحتياجات البحارة دون سن ينبغي إ ■

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق□ الجزء الثاني / □ل توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األو
 .اج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدر

  ما هو الحد األدنى لسن البحارة؟
  )١- ١من المعيار ألف ١؛ الفقرة ١-١من الالئحة  ١الفقرة (
  
  
 

 

  ؟"ليًال" تعّرف بوصفهاما هي الفترة التي 
  )١- ١من المعيار ألف ٢الفقرة (
 

 

  سنة؟ ١٨هل يحظر العمل ليًال على البحارة دون 
  )١- ١المعيار ألف من ٢الفقرة (
  
  
 

 

  هل هناك استثناءات من التقيد بحظر العمل ليًال؟
  )١- ١من المعيار ألف ٣الفقرة (
  
  
 

 :إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تلخيص االستثناءات

                                   
 العمل اتفاقيةالمبادئ التوجيهية لتفتيش دولة العلم بموجب فضًال عن ، ٢٠٠٦يستند وصف االشتراطات األساسية على نص اتفاقية العمل البحري،    ١

  .٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول لخبراء الثالثي فيااجتماع  اعتمدهاالتي  (MEFS/2008/8(Rev.)) ٢٠٠٦البحري، 
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الذي في العمل  سنة ١٨هل يحظر استخدام البحارة دون سن 
  أن يعرض صحتهم أو سالمتهم للخطر؟ يحتمل

  )١- ١ار ألفمن المعي ٤الفقرة (
  
 

 

 أن تعرض حددت على أنها يحتملأنواع العمل التي  هي ما
  ؟سنة ١٨البحارة دون سن  للخطر صحة وسالمة

  )٢- ١من المعيار ألف ٤الفقرة (
  
  

 

  ).العملية بشأن وضع التقارير التوجيهاتمن  ٥النقطة : انظر أعاله( ١-١فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  .)العملية بشأن وضع التقارير التوجيهاتمن  ٧النقطة : نظر أعالها( اتالتفسير
 

  
  الشهادة الطبية  - ٢- ١الالئحة 

 ٢- ١نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٢-١المعيار ألف
  .ال يجوز أن يعمل البحار على متن أي سفينة ما لم يقدم شهادة تثبت لياقته الطبية ألداء واجباته ■
 .لشهادة باللغة اإلنكليزية بالنسبة للبحارة العاملين في الرحالت الدوليةيجب أن تكون ا ■
  .طبيب مؤهل حسب األصول وأن تكون صالحة صادرة عن يجب أن تكون الشهادة الطبية ■
 :فترة صالحية الشهادة الطبية ■

لحد األقصى لسريان الشهادة سنة ما لم يكن البحار دون سن الثامنة عشرة، وفي هذه الحالة يكون ا فترة سنتين آحد أقصى  -
 واحدة؛

 .فترة ست سنوات آحد أقصى للشهادة الطبية الخاصة بتمييز األلوان  -
، ١٩٧٨االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة الشتراطات  وفقًا ةتقبل الشهادات الصادر :ملحوظة

 .تستوفي هذه االشتراطات المقبولة على أنهاات بصيغتها المعدلة المطبقة، أو الشهاد

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 
 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

رط على البحارة أن يكون في حوزتهم شهادة طبية تثبت هل يشت
  لياقتهم طبيًا ألداء واجباتهم؟

  )٢- ١من المعيار ألف ١؛ الفقرة ٢-١من الالئحة  ١الفقرة (
  
 

 

التي تم وضعها فيما يتعلق ) أو التوجيهات(ما هي االشتراطات 
  ؟الطعنبطبيعة الفحص الطبي وحق 

  )٢- ١من المعيار ألف ٥و ٢ الفقرتان(
  
 

 

ما هي االشتراطات المتعلقة باألشخاص المؤهلين إلصدار 
  الشهادات الطبية وأي شهادة متعلقة باإلبصار وحده؟

  )٢- ١من المعيار ألف ٤الفقرة (
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  الشهادة الطبية الخاصة بتمييز األلوان؟ فترات سريانما هي 
  )٢- ١من المعيار ألف ٧الفقرة (
  
 

 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ٢-١نفيذ الالئحة فيما يتعلق بت معلومات إضافية
 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : انظر أعاله( التفسيرات
 

 .لشهادات الطبيةي اف نموذج للصياغة الموحدة )٢- ١من المعيار ألف ١٠انظر الفقرة (باللغة اإلنكليزية  أن ُيقدميرجى  :التوثيق

  
 التدريب والمؤهالت  - ٣- ١الالئحة 

  .ن على شهادة آفاءة أو مؤهلين خالف ذلك ألداء واجباتهم على متن السفينةيأو حائز مدربينيجب أن يكون البحارة  ■
 .يجب أن يكون البحارة قد أجتازوا بنجاح التدريب على السالمة الشخصية على متن السفينة ■
  .عليها، سارية آان مصدقًا، إن ٧٤مات بموجب االتفاقية رقم تظل االلتزا ■

، بصيغتها ١٩٧٨يتم قبول التدريب والمؤهالت وفقًا لالتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة  :ملحوظة
 .المعدلة، باعتبارها تستوفي هذه االشتراطات

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □ائل في الجزء األول توجد معلومات وافية حول آافة المس
 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

وحائزين على شهادة  مدربينأن يكون جميع البحارة  يتعينهل 
  يام بواجباتهم على متن السفينة؟آفاءة أو مؤهلين خالف ذلك للق

  )٤انظر أيضًا الفقرة  -٣-١من الالئحة  ١الفقرة (
  
  
 

 

بنجاح التدريب على  أن يجتازواهل يشترط على جميع البحارة 
  السالمة الشخصية على متن السفينة؟

  )٣-١من الالئحة  ٢الفقرة (
  
  
 

 

يير هل يقبل التدريب والمؤهالت وفقًا لالتفاقية الدولية لمعا
، بصيغتها ١٩٧٨التدريب واإلجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة 

  المعدلة؟
  )٣-١من الالئحة  ٣الفقرة (
  
  
 

 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ٣-١فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
  
 

  ).ت العملية بشأن وضع التقاريرمن التوجيها ٧النقطة : انظر أعاله( التفسيرات
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  التعيين والتوظيف  - ٤- ١الالئحة 

 ١- ٤- ١المبدأ التوجيهي باء أيضًا نظرا؛ ٤-١المعيار ألف
  .أتعاب مقابل خدماتها أي يجب على إدارات تعيين وتوظيف البحارة عدم تحميل البحارة ■
لتفتيش أراضيها، مسؤولية وضع نظام فعال على  تعملالبحارة إدارات تعيين وتوظيف  إذا آانتتقع على عاتق الدول األعضاء،  ■

 ).٣- ٥من المعيار ألف ١؛ الفقرة ٣- ٥الالئحة (رصد هذه اإلدارات و
تقوم بتشغيل إدارات تعيين وتوظيف المواطنين على أراضي الدولة العضو للعمل على سفن ترفع علمها،  البحارةإذا آانت منظمات  ■

 .من االتفاقية ٤- ١للمعيار ألفًا فيجب أن يتم تشغيلها وفق
يجب أن تعمل أي إدارة لتعيين وتوظيف البحارة في أراضي الدولة العضو بطريقة سليمة تعزز حقوق استخدام البحارة بموجب  ■

 .االتفاقية
على عاتق دول  ، تقع٢٠٠٦حيثما يستخدم مالك السفن إدارات تعيين وتوظيف قائمة في دول غير طرف في اتفاقية العمل البحري،  ■

، بقدر ما يكون عمليًا، أن تستوفي إدارات التوظيف والتعيين يضمنتشترط على مالك السفن وضع نظام مالئم  أن مسؤولية العلم
 .٤- ١ألف المعياراالشتراطات بموجب 

يرجى وضع عالمة في المربعات أدناه أو تقديم المعلومات  
 .المطلوبة

لتعيين وتوظيف البحارة خاصة  إذا آانت تعمل في بلدآم إدارات
أو إدارات تقوم بتسييرها منظمات البحارة لتوظيف البحارة على 
متن السفن التي ترفع العلم الوطني، يرجى تقديم معلومات حول 
النظام الموحد للترخيص أو االعتماد أو أي شكل آخر من 

من المعيار  ٥و ٤و ٣و ٢؛ الفقرات ٤-١الالئحة ( التنظيم أشكال
 ٦الفقرة (وحول نظام التفتيش والرصد لهذه اإلدارات ) ٤-١ألف

  .)٤-١من المعيار ألف
  
 

 □ال تعمل إدارات خاصة في بلدنا 

للتعيين والتوظيف عاملة في بلدآم،  عامةفي حالة وجود إدارات 
يرجى بيان المبادئ األساسية التي تضمن تسييرها بطريقة سليمة 

من  ٢الفقرة التوجيه في  نظرا. )٤-١من المعيار ألف ١الفقرة (
  .١-٤- ١المبدأ التوجيهي باء

  
 

 □ال تعمل إدارات عامة في بلدنا 

خاصة للتعيين والتوظيف تعمل أو  إذا آانت هناك إدارات عامة
في بلدآم، يرجى تحديد اآلليات واإلجراءات للتحقيق في الشكاوى 

  .)٤-١من المعيار ألف ٧الفقرة (. المتعلقة بأنشطتها
  
 

 □ل إدارات عامة أو خاصة في بلدنا ال تعم

حيثما يستخدم مالك السفن إدارات تعيين وتوظيف قائمة في دول 
، ما نوع اإلجراءات ٢٠٠٦غير طرف في اتفاقية العمل البحري، 

المتوقعة منهم من أجل ضمان، بقدر ما يكون عمليًا، أن تستوفي 
؛ ٤- ١لالئحة من ا ٣الفقرة (اإلدارات المعنية اشتراطات االتفاقية؟ 

  .)٤-١من المعيار ألف ١٠و ٩ن الفقرتا
  
 

الجزء / □توجد معلومات وافية حول هذه المسألة في الجزء األول 
 .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الثاني 

  .)ع التقاريرمن التوجيهات العملية بشأن وض ٥النقطة : انظر أعاله( ٤-١فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة معلومات إضافية 
 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : انظر أعاله(التفسيرات 
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  شروط االستخدام  - الباب الثاني

  اتفاقات استخدام البحارة  - ١- ٢الالئحة 
 ١- ٢؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء١-٢المعيار ألف

أو (م بحارة موقع من جانب البحار ومالك السفينة أو ممثل عن مالك السفينة يجب أن يكون في حوزة جميع البحارة اتفاق استخدا ■
  ).حيثما يكون البحارة غير مستخدمين، بينة تثبت وجود عالقة تعاقدية أو ترتيبات مماثلة

) ك(٤ك، الفقرة ، وحيثما ينطبق ذل)ي(إلى ) أ(٤استخدام البحارة، آحد أدنى، المسائل الواردة في الفقرات  يجب أن يتضمن اتفاق ■
 .)١- ٢من المعيار ألف ٤الفقرة ( ٢٠٠٦من اتفاقية العمل البحري،  ١- ٢من المعيار ألف

على متن السفينة وأن تتاح  منه حيثما يشكل اتفاق مفاوضة جماعية آًال أو جزءًا من اتفاق استخدام البحارة يجب أن توفر نسخة ■
  .)١- ٢من المعيار ألف ٢الفقرة () السفن العاملة في الرحالت الداخلية فقط باستثناء(األحكام ذات الصلة باللغة اإلنكليزية 

من ) ب(١الفقرة (يمنح للبحارة قبل التوقيع على اتفاق استخدام البحارة فرصة لدراسة االتفاق وطلب المشورة قبل التوقيع عليه  ■
 .)١- ٢المعيار ألف

على متن السفينة )  تتضمن أي بيان عن نوعية عمل البحارة أو عن أجرهمال(يجب أن يسلم البحارة وثيقة تتضمن سجل استخدامهم  ■
 .))١- ١- ٢من المبدأ التوجيهي باء  ١الفقرة (؛ ١- ٢المعيار ألف من ٣و) ه(١ن الفقرتا(

يجب أن تتوفر للبحارة سهولة الحصول على معلومات حول شروط استخدامهم على متن السفينة وأن تكون متاحة بغرض  ■
 . ا خالل عمليات التفتيشاستعراضه

 .المبكر التفاق استخدام البحارة  لإلخطار باإلنهاء اللوائح فترات دنيا وأيجب أن تحدد القوانين  ■
  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 

  □أحكام اتفاقات جماعية / □اتفاق استخدام البحارة 
  )يجوز أيضًا تقديم رابط لموقع على شبكة االنترنت متاح للجمهور يتضمن االتفاق الجماعي الساري(

 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو أآثر أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه
، البحارة ومالك السفن ، التي يعطيهاما هي الفترات الدنيا

  ؟ باإلنهاء المبكر التفاق استخدام البحار لإلخطار
 )١- ٢من المعيار ألف ٥الفقرة (

 

 على القوانين أو اللوائح أو االتفاقات الجماعية الوطنية نصهل ت
فترة إخطار أقصر أو  فيظروف تبرر إنهاء اتفاق االستخدام 

  بدون إخطار؟
  ) ١- ٢من المعيار ألف ٦الفقرة (
 

 :ى تلخيص األحكام المعنيةإذا آانت اإلجابة بنعم، يرج

يرجى تلخيص اشتراطات بلدآم لضمان منح البحارة فرصة 
  .لدراسة اتفاق استخدام البحارة وطلب المشورة قبل التوقيع عليه

  )١-٢من المعيار ألف) ب(١الفقرة (
 

 

يرجى تلخيص اشتراطات بلدآم لضمان حصول البحارة بسهولة 
  .تعلق بشروط استخدامهمعلى متن السفينة على معلومات فيما ي

  )١- ٢من المعيار ألف) د(١الفقرة (
 

 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ١-٢فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة معلومات إضافية 
 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : انظر أعاله(التفسيرات 
 

من المبدأ التوجيهي  ١الفقرة  انظر التوجيهات في( ١- ٢من المعيار ألف ٢انظر الفقرة (باللغة اإلنكليزية  أن يوفريرجى : التوثيق
  :ما يلي ))١- ١- ٢ باء
  ؛)١-٢من المعيار ألف ٣و ١ الفقرتان(نموذج لسجل استخدام البحارة المعتمد   -
 ؛)١- ٢ن المعيار ألفم) أ(٢الفقرة (نسخة من نموذج موحد التفاق استخدام البحارة   -
 .)١-٢من المعيار ألف) ب(٢الفقرة (اتفاق مفاوضة جماعية سار  من أياألجزاء ذات الصلة   -
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 األجور  - ٢- ٢الالئحة 
 ٢- ٢؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء٢-٢المعيار ألف

فقًا التفاقات استخدامهم وألي اتفاق جماعي عملهم و ة ال تتجاوز الشهر وبالكامل مقابًال عنيجب أن يدفع للبحارة على فترات فاصل ■
  .سار

 .)**مثل المخصصات( *وضح أجرهم الشهري وأي خصومات معتمدةشهري ييحق للبحارة الحصول على بيان  ■
ن جدول الرواتب أو وثائق مثل نسخة ع على متن سفنهم أن يحملواالنظر في أن تشترط على مالك السفن  في قد ترغب دول العلم ■

 . الكترونية سجالت صحائف
 .المخصصات معقولة ويكون معدل سعر صرف العملة وفقًا لالشتراطات الوطنية/ التحويالت خدمات يجب أن تكون الرسوم مقابل ■

 .ومنها ح بها مثل مدفوعات للسفر إلى السفينةسموخصومات غير م ال  *
بوا في ذلك، لتحويله على فترات منتظمة إلى عائالتهم أو إلى المعالين المخصص هو ترتيب يتم بموجبه تخصيص جزء من أجور البحارة، إذا رغ  **

 .البحارة في عرض البحر حين يكونأو إلى المستفيدين القانونيين 

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 
 .ى مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة عل

ما هي البنود الرئيسية التي يجب أن يتضمنها البيان الشهري الذي 
 ٢- ٢الالئحة ( يحق للبحارة الحصول عليه على متن السفينة؟

  ) ٢- ٢من المعيار ألف ٢والفقرة 
  
  
  
 

 

ها مالك السفن لتوفير وسيلة تكفل يرجى تحديد التدابير التي اتخذ
للبحارة تحويل آل مكاسبهم أو جزء منها إلى عائالتهم أو إلى 

من المعيار  ٤و ٣ الفقرتان(. المعالين أو إلى المستفيدين القانونيين
 )٢-٢ألف

 

على أي أساس يتم تحديد الرسوم المعقولة، إن وجدت، من قبل 
د سعر صرف العملة؟ مالك السفن مقابل خدمات التحويل ولتحدي

  )٢- ٢من المعيار ألف ٥الفقرة (
  
  
 

 

بالنسبة للبلدان التي تعتمد قوانين أو لوائح وطنية لتنظيم حساب أو 
االعتبار الواجب إلى  ُيولىقيمة أجور البحارة، هل 

من  ٦الفقرة ( ؟٢-٢الواردة في المبدأ التوجيهي باء التوجيهات
  )٢-٢المعيار ألف

  
  
  
 

بة بنعم، يرجى تلخيص أو إيراد إشارة إلى إذا آانت اإلجا
التشريعات الوطنية ذات الصلة المنصوص عليها في البند األول 

 . من الجزء األول

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ٢-٢فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
  
 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : انظر أعاله(التفسيرات 
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  ساعات العمل وساعات الراحة  - ٣- ٢الالئحة 

 ٣- ٢نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٣-٢المعيار ألف
 تقل ساعات الراحة يجب أّال(ي القوانين واللوائح الوطنية أدنى لساعات الراحة ف وضع حد أقصى لساعات العمل أو حديجب أن يتم  ■

ساعة في  ١٤يتجاوز الحد األقصى لساعات العمل  اّاليجب ساعة في فترة سبعة أيام، أو  ٧٧ساعة و ٢٤عن عشر ساعات في فترة 
  ).ساعة في فترة سبعة أيام ٧٢ساعة و ٢٤فترة 

 .يجب مراعاة المخاطر الناشئة عن إرهاق البحارة ■
تجاوز تين الفقرتين عن ست ساعات، وأال تى أال يقل طول إحدى هايجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، عل ■

 .ساعة ١٤الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين 
 .يجب إجراء أي تمرينات إجبارية بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تعكير فترات الراحة وال تؤدي إلى اإلرهاق ■
 .العادية منحه فترة راحة تعويضية إذا عكرت فترة راحته في الحاالت التي يكون فيها البحار تحت الطلب، يجب ■
جدول للخدمة في البحر والخدمة في الميناء لكل موقع من /يجب أن يعلق في مكان يسهل الوصول إليه على متن السفن، جدول زمني ■

اجبة التطبيق بموجب  قانون أو الئحة أو المواقع وفق نموذج موحد، بلغة أو بلغات العمل على السفينة وباللغة اإلنكليزية، والقيود الو
  .اتفاق جماعي

يجب مسك سجالت بساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية، وتكون السجالت في شكل نموذج موحد وتكون بلغة  ■
أو (ومن قبل الربان ) خةالذي يعطى نس(أو لغات العمل على السفينة وباللغة اإلنكليزية، ويجب أن تكون موقعة من قبل البحار 

 ).شخص يخوله الربان

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 
 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

إلى عدد في بلدآم  ٣- ٢االشتراطات المنفذة لالئحة  دتستنهل 
  أدنى لساعات الراحة؟  عدد أو أقصى لساعات العمل

 )٣-٢من الالئحة  ٢و ١ الفقرتان(

  □عدد أقصى لساعات العمل 
 □عدد أدنى لساعات الراحة 

يرجى تحديد آيف يتم مراعاة المخاطر الناشئة عن إرهاق 
  . البحارة

  )٣- ٢ألف من المعيار ٤الفقرة (
  
 

 

يرجى بيان الحد األقصى لساعات العمل أو الحد األدنى لساعات 
للبحارة دون سن  قد تكون اعتمدتالراحة بما في ذلك أي تدابير 

من  ٢؛ الفقرة ٣- ٢من المعيار ألف ٥و ٢ن الفقرتا( سنة ١٨
المبدأ التوجيهي باء  التوجيهات في نظر أيضًاا ؛١-١المعيار ألف

١- ٣-٢( 

  ......... ساعة؟ ٢٤د ساعات العمل في فترة عد ما هو
  ......... عدد ساعات العمل في فترة سبعة أيام؟ ما هو
  أو

  ........ ساعة؟ ٢٤عدد ساعات الراحة في فترة  ما هو
  .........عدد ساعات الراحة في فترة سبعة أيام؟  ما هو

  :سنة ١٨تدابير خاصة بالبحارة دون سن 
  
 

الراحة إلى ما يزيد على فترتين لكل  هل يحظر أن تقسم ساعات
  ساعة في جميع الحاالت؟ ٢٤

ساعة  ٢٤آل  على األقل واحدةأال تقل فترة راحة  هل يجب دائمًا
  ؟عن ست ساعات

هل يجب أال تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة في جميع 
  ساعة آحد أقصى؟ ١٤الحاالت 

 )٣- ٢من المعيار ألف ٦الفقرة (

، يرجى تقديم المعلومات "ال"هي ابة على أي سؤال إذا آانت اإلج
 .الالزمة

إلى أدنى حد من تعكير  بالتقليليرجى تحديد االشتراطات المتعلقة 
تعويضية المنصوص عليها الراحة الومنح فترة  ،.التمرينات ألخ

  .٣-٢من المعيار ألف ١٤و ٩و ٨و ٧الفقرات في 
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ارة، بما في ذلك التدابير ما هو المعيار العادي لساعات عمل البح
من  ٣الفقرة (؟ سنة ١٨للبحارة دون سن  اعتمدت تكون قد التي

نظر التوجيهات ا ؛١- ١من المعيار ألف ٢؛ الفقرة ٣-٢المعيار ألف
 )١-٣- ٢المبدأ التوجيهي باء في

 

هل تم إجازة أو تسجيل أي اتفاقات جماعية تسمح باالستثناءات 
  )٣- ٢من المعيار ألف ١٣الفقرة (على القيود المقررة؟ 

  
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم نسخة من األحكام ذات الصلة 
 .أدناه" التوثيق" المعنون بموجب البند

لضمان التسجيل الدقيق لساعات العمل  المتخذةما هي التدابير 
  وساعات الراحة اليومية؟ 

  )٣- ٢من المعيار ألف ١٢الفقرة (
  
 

 

  )من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : نظر أعالها( ٣-٢يتعلق بتنفيذ الالئحة  فيما معلومات إضافية
  
 

  )من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها( التفسيرات
  
 

  :ما يلي )٣-٢من المعيار ألف ١١و ١٠نظر الفقرتينا(باللغة اإلنكليزية  أن يقّدميرجى : التوثيق
  ؛)٣- ٢من المعيار ألف ١١و ١٠ن الفقرتا( ترتيبات العمل على متن السفينة من أجلالموحد المعتمد  الجدولنسخة من   -
الفقرة (نسخة من النموذج الموحد الذي وضعته السلطة المختصة لتسجيل ساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية   -

 ؛)٣-٢من المعيار ألف ١٢
لقيود على ا سمح باستثناءاتالعادية للبحارة أو تعمل الحدد ساعات ، تأحكام أي اتفاق جماعي تم إجازته أو تسجيلهنسخة من   -

 ).٣- ٢من المعيار ألف ١٣و ٣ن تاالفقر(المقررة 

  
  الحق في اإلجازة  - ٤- ٢الالئحة 

 ٤- ٢؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء٤-٢المعيار ألف
  .نوية مدفوعة األجريجب منح البحارة إجازة س  ■
 .مع صحتهم ورفاههم ومع المتطلبات العملية لوظائفهم تتماشىيمنح البحارة إجازة على البر   ■
 .مدفوعة األجر يجب أن تحدد القوانين واللوائح الحد األدنى لإلجازة السنوية  ■
مي عن آل شهر خدمة، شريطة مراعاة أي يوم تقوي ٢٫٥تحسب اإلجازة السنوية مدفوعة األجر المستحقة على أساس حد أدنى من   ■

 .للحساب مختلفاتفاق جماعي أو قانون أو الئحة تنص على أسلوب 
 .يحظر أي اتفاق للتخلي عن الحق في الحد األدنى لإلجازة السنوية باستثناء الحاالت التي تقررها السلطة المختصة  ■

  .المرفقة □أحكام االتفاقات الجماعية / □بحارة توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في اتفاق استخدام ال
 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

للبحارة على  مدفوعة األجر لإلجازة السنوية األدنىما هو الحد 
) ٤- ٢من المعيار ألف ٢و ١ الفقرتان(السفن التي ترفع علم بلدآم؟ 

 

 

آيف يتم حساب مستحقات البحارة بالنسبة لإلجازة السنوية 
  مدفوعة األجر في بلدآم؟

ي ـنظر أيضًا المبدأ التوجيها ؛٤- ٢من المعيار ألف ٢الفقرة (
  )٤-٢باء
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اتفاقات للتخلي عن  أيبفي بلدآم السلطة المختصة  سمحتهل 
  اإلجازة السنوية مدفوعة األجر؟

  )٤- ٢ألفمن المعيار  ٣الفقرة (
  
 

 : السماح بذلكإذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد معايير 

  على البر؟ مناسبة هل مطلوب من مالك السفن منح البحارة إجازة
  )٤-٢من الالئحة  ٢الفقرة (
  
 

 

  ).ريرمن التوجيهات العملية بشأن وضع التقا ٥النقطة : نظر أعالها( ٤-٢فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها(التفسيرات 
 

ينص على حساب الحد األدنى من اإلجازة السنوية مدفوعة األجر على  يرجى تقديم نسخة من أحكام أي اتفاق جماعي ساٍر :التوثيق
وحيثما ال تتوفر األحكام باللغة اإلنكليزية أو . )٤-٢لمعيار ألفمن ا ٢الفقرة (يوم تقويمي عن آل شهر خدمة  ٢٫٥أساس يختلف عن 

 .الفرنسية أو األسبانية، يرجى تقديم ملخص بواحدة من هذه اللغات

  
  اإلعادة إلى الوطن  - ٥- ٢الالئحة 

 ٥- ٢نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٥-٢المعيار ألف
  .خالف ذلكبه المدونة  تكلفة إال بالقدر الذي تسمحيتم إعادة البحارة إلى أوطانهم دون أن يتحملوا أي   ■
 :إلى الوطن في الظروف التالية ُيعادوايحق للبحارة أن   ■

 إذا انقضى أجل اتفاق استخدام البحارة أثناء رحلة في الخارج؛  - 
  :في حال إنهاء اتفاق استخدام البحارة  - 

  من قبل مالك السفينة؛ أو  •
  وآذلك ؛من قبل البحار ألسباب مبررة  •

في حالة عدم قدرة البحار على االستمرار في أداء واجباته بموجب اتفاق االستخدام أو حين ال يمكن أن يتوقع منه القيام بها في   - 
  .ظروف محددة

النص على استحقاقات إعادة البحارة إلى الوطن في القوانين واللوائح الوطنية أو أي تدابير أخرى أو اتفاقات المفاوضة  يرد  ■
  .جماعيةال

 .يجب أن تقدم السفن ضمانات مالية بغية ضمان إعادة البحارة إلى الوطن  ■
 .يجب أن تحمل السفن نسخة مكتوبة بلغة مالئمة من األحكام الوطنية السارية المتعلقة بإعادة البحارة إلى أوطانهم، وتتاح للبحارة  ■
 .في مياه البلد عابرةلميناء أو يتم تيسير إعادة البحارة إلى أوطانهم على سفن قادمة إلى ا  ■
 .عدم استعداده الستبدال البحارأو إعادة بحار إلى الوطن بسبب الظروف المالية لمالك السفينة  ترفضال   ■

  .المرفقة □أحكام االتفاقات الجماعية / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في اتفاق استخدام البحارة 
 .حد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على مربع وا

  ما نوع الضمان المالي الذي تقدمه السفن التي ترفع علم بلدآم؟
  )٥-٢من الالئحة  ٢الفقرة (
  
 

 

بما في ذلك المدة القصوى لفترات الخدمة على (هي الظروف  ما
  لى الوطن؟للبحار اإلعادة إ فيها التي يحق) متن سفينة ما

؛٥- ٢من المعيار ألف  ٢و ١ ن؛ الفقرتا٥-٢من الالئحة  ١الفقرة (
 )١- ٥-٢في المبدأ التوجيهي باء ٢و ١الفقرتين  انظر التوجيهات في
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من البحار دفع تكاليف إعادته إلى  فيها ينتظر ظروفهل هناك 
  الوطن؟

  )٥- ٢من المعيار ألف ٣الفقرة (
  
  
 

 :الظروفتحديد  إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى

ما هي االستحقاقات التي على مالك السفينة أن يمنحها بغرض 
  إعادة البحارة إلى الوطن؟

الفقرات  انظر التوجيهات في ؛٥-٢من المعيار ألف) ج(٢الفقرة (
  )١-٥-٢من المبدأ التوجيهي باء ٥إلى  ٣
  
  
 

 

  لتسهيل إعادة بحار إلى الوطن؟ ًابلدآم طلب هل رفض
  )٥- ٢من المعيار ألف ٨و ٧ن الفقرتا(
  
 

 .إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : نظر أعالها( ٥-٢فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة معلومات إضافية 
 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها( التفسيرات
 
  :يرجى تقديم :لتوثيقا
ار ــمن المعي ٢الفقرة (ارية ــة سـنسخة من األحكام حول حق البحارة في اإلعادة  إلى الوطن في أي اتفاقات مفاوضة جماعي  -

  ؛)٥-٢ألف
 .)٥- ٢ئحة من الال ٢الفقرة (نموذج لنوع الوثائق التي يتم قبولها أو إصدارها بشأن الضمان المالي الذي يجب أن يقدمه مالك السفن   -

 .حيثما ال تكون هذه الوثائق متوفرة باإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية، يرجى تقديم ملخص عنها بإحدى هذه اللغات

  
  تعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها  - ٦- ٢الالئحة 

 ٦- ٢؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء٦-٢المعيار ألف
ع مالك السفينة تعويضًا للبحارة على متن السفينة لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو يجب وضع قواعد تضمن أن يدف  ■

 .غرقها
  .المرفقة □أحكام االتفاقات الجماعية / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في اتفاق استخدام البحارة 

 .لمعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج ا

آيف يتم حساب التعويض الذي يقدم للبحارة من قبل مالك السفن 
في حالة اإلصابة أو الخسارة أو البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو 

؛ ٦-٢من المعيار ألف ١الفقرة (؟ )بما في ذلك أي قيود(غرقها 
  )٦- ٢ي باءمن المبدأ التوجيه ١الفقرة  في انظر التوجيهات

  
 

 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ٦-٢فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

   .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : انظر أعاله( التفسيرات
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  مستويات تزويد السفن باألطقم  - ٧- ٢الالئحة 

 ٧- ٢؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء٧-٢المعيار ألف
يجب أن تكون السفن مزودة بعدد آاف من البحارة المستخدمين على متنها لضمان سالمة وفعالية تشغيل السفينة مع ايالء االعتبار   ■

والظروف  والطبيعة للطاقم الواجب لألمن في جميع الظروف، على أن يؤخذ في االعتبار الحرص على تجنب اإلرهاق المفرط
  .الخاصة بالرحلة

أو أي وثيقة معادلة صادرة  باألطقم اآلمن التزويدمستويات تزويد السفن باألطقم المنصوص عليها في وثيقة ليجب أن تمتثل السفن   ■
 .عن السلطة المختصة

 .يجب أن تراعي مستويات تزويد السفن باألطقم اشتراطات الغذاء وتقديم الوجبات  ■

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □ية حول آافة المسائل في الجزء األول توجد معلومات واف
 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

هل المستويات اآلمنة لتزويد السفن باألطقم التي تحددها أو 
لطة المختصة تتجنب ساعات العمل المفرطة أو تقللها تعتمدها الس

إلى أدنى حد ممكن لضمان سالمة وأمن السفينة والعاملين عليها، 
  في جميع ظروف التشغيل والطبيعة  والظروف الخاصة للرحلة؟

انظر  ؛٧- ٢من المعيار ألف ٢و ١ن ؛ الفقرتا٧- ٢الالئحة (
 ) ٧-٢المبدأ التوجيهي باءالتوجيهات في 

 

تراعي المستويات اآلمنة لتزويد السفن باألطقم االشتراطات  آيف
بشأن الغذاء  ٢-٣والمعيار ألف ٢-٣المنصوص عليها في الالئحة 

  )٧-٢من المعيار ألف  ٣الفقرة ( وتقديم الوجبات؟
 

 □اإلجابة واضحة من الوثائق المطلوبة أدناه 

 نةاآلم مستوياتالفي حالة وجود شكاوى أو نزاعات حول تحديد 
  تزويد السفن باألطقم، آيف يتم معالجتها؟ل
  )٧- ٢المبدأ التوجيهي باء انظر التوجيهات في(
 

 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ٧-٢فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة معلومات إضافية 
 

  .)وضع التقارير من التوجيهات العملية بشأن ٧النقطة : انظر أعاله( التفسيرات
 

وباللغة اإلنكليزية، مثال نموذجي لوثيقة الحد اآلمن ) .رآاب، بضائع، الخ(، بالنسبة لكل نوع من أنواع السفن أن يقّدميرجى  :التوثيق
توضح  باإلضافة إلى معلومات )٧-٢من المعيار ألف ١الفقرة (لتزويد السفن باألطقم أو أي وثيقة معادلة صادرة عن السلطة المختصة 

 .نوع السفينة المعنية وحمولتها اإلجمالية وعدد البحارة الذين يعملون عادة عليها

  
  وفرص االستخدام للبحارة وتنمية المهارات التطور الوظيفي  - ٨- ٢الالئحة 

 ٨- ٢؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء٨-٢المعيار ألف
  .ز آفاءات ومؤهالت وفرص استخدام البحارة المقيمين في أراضيهايجب أن يكون لكل دولة عضو سياسات وطنية ترمي إلى تعزي  ■
واضحة للتوجيه والتثقيف والتدريب في المجال المهني، بما في ذلك التدريب المستمر للبحارة الذين تتصل  يجب وضع أهداف  ■

 .واجباتهم على متن السفينة في المقام األول بسالمة تشغيل السفينة وسالمة المالحة

  □وفقًا لسجالتنا  ،ن في أراضينايمود بحارة مقال يوج
 .يرجى وضع عالمة على المربع أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

التطور الوظيفي وتنمية  تشجعبلدآم سياسات وطنية لدى  هل
  المهارات وفرص االستخدام للبحارة المقيمين في بلدآم؟

 ؛٨-٢من المعيار ألف ٣و ١ن ؛ الفقرتا٨- ٢من الالئحة  ١الفقرة (
  )١- ٨- ٢المبدأ التوجيهي باءنظر التوجيهات في ا

 

 :يرجى تقديم المعلومات ذات الصلة
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هل لدى بلدآم سجالت أو قوائم للبحارة تنظم عملية حصولهم على 
  )٢-٨- ٢المبدأ التوجيهي باء انظر التوجيهات في( ؟االستخدام

  
 

 □البحارة  ال توجد سجالت أو قوائم تنظم عملية استخدام

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ٨-٢فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : انظر أعاله( التفسيرات
 

  يم الوجباتأماآن اإلقامة وتسهيالت الترفيه والغذاء وتقد  - الباب الثالث

  أماآن اإلقامة وتسهيالت الترفيه  - ١- ٣الالئحة 
 ١- ٣؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء١-٣المعيار ألف

فظ أماآن إقامة وتسهيالت ، وأن توفر وتح٢٠٠٦لعمل البحري، لمعايير الدنيا التي تحددها اتفاقية ايجب أن تمتثل جميع السفن ل  ■
  .أو يقيمون على متن السفن، أو في الحالتين معًا، بما يتفق وتعزيز صحة البحارة ورفاههم ترفيه الئقة للبحارة الذين يعملون

 ٢٠٠٦لبحارة آمنة والئقة ويجب أن تستوفي االشتراطات الوطنية المنفذة التفاقية العمل البحري، إقامة ايجب أن تكون أماآن   ■
  ).١- ٣من المعيار ألف ١ الفقرة(

وتسجيل  )١- ٣من المعيار ألف ١٨الفقرة (يفوضه بإجراء عمليات تفتيش متكررة ألماآن إقامة البحارة  يجب أن يقوم الربان أو من  ■
 .ذلك؛ ويجب أن تتاح السجالت لالطالع

 :يجب إيالء اهتمام خاص لالشتراطات المتعلقة بما يلي  ■
 ؛)١- ٣من المعيار ألف ١٠و ٩ن الفقرتا(حجم الغرف وغيرها من أماآن اإلقامة   - 
  ؛)١- ٣من المعيار ألف  ٧الفقرة (دفئة والتهوية الت  - 
  ؛)١- ٣ر ألفعيامن الم) ح(٦الفقرة (الضوضاء واالهتزازات وغيرها من العوامل المحيطة   - 
  ؛)١- ٣من المعيار ألف  ١٣و ١١الفقرتان (المرافق الصحية والمرافق المتصلة بها   - 
  ؛)١- ٣من العيار ألف ٨الفقرة (اإلضاءة   - 
  .)١- ٣من المعيار ألف ١٢رة الفق(العيادة   - 

  :ما يلي ١- ٣آما تشمل االشتراطات بموجب الالئحة   ■
 ؛)١- ٣من المعيار ألف ١٧و ١٤ن الفقرتا(ترفيه التسهيالت   - 
االشتراطات بشأن السالمة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث على السفن على ضوء االحتياجات المحددة للبحارة الذين   - 

  .)١- ٣من المعيار ألف) ح(٦و) أ(٢ن الفقرتا(ن على متن السفن يعيشون ويعملو
  :حيز النفاذ بالنسبة لبلدآم أن ،٢٠٠٦قبل دخول اتفاقية العمل البحري،  *دهاييجب على السفن التي تم تشي  ■

تين معًا، بما يتفق مع توفر وتحفظ أماآن إقامة وتسهيالت ترفيه الئقة للبحارة الذين يعملون أو يقيمون على متنها، أو في الحال  - 
 آذلك؛ و)١- ٣ لالئحةمن ا ١الفقرة (تعزيز صحة البحارة ورفاههم ووفقًا للتشريعات الوطنية 

بسبب التصديق، من خالل تدابير (بلدآم  ، إذا آانت منطبقة في١٣٣أو /و ٩٢تستوفي المعايير الواردة في االتفاقيتين رقم   - 
 ٢الفقرة () أو غير ذلك ١٤٧لالتفاقية رقم  ١٩٩٦وبروتوآول عام  ١٤٧تفاقية رقم معادلة في جوهرها نظرًا للتصديق على اال

  .)١- ٣من الالئحة 
وتنطبق . إال إذا آانت منطبقة بموجب القانون الوطني على هذه السفن ال تنطبق اشتراطات المدونة التي تتعلق بتشييد السفن وتجهيزها

  .اشتراطات المدونة األخرى
 .صد صالبها أو عندما يكون تشييدها في مرحلة مماثلة تاريخ ا مبنية عندتعتبر سفينة م   *

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 
 .د األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمو

بلدآم قوانين ولوائح لضمان أن تحافظ جميع السفن التي  هل اعتمد
بما في ذلك السفن المبنية قبل (ترفع علمها والمشمولة باالتفاقية 

على أماآن إقامة وتسهيالت ترفيه ) بدء نفاذ االتفاقية في بلدآم
  مالئمة للبحارة على متنها؟

 ) ١- ٣من المعيار ألف ١ة ؛ الفقر١-٣من الالئحة  ١الفقرة (

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تلخيص محتوى األحكام التشريعية 
 :المعنية
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بالنسبة للسفن المبنية قبل دخول االتفاقية حيز النفاذ في بلدآم، هل 
أو رقم  ٩٢تنطبق االشتراطات ذات الصلة في االتفاقيتين رقم 

يخص المسائل  فيما) وبروتوآولها ١٤٧تفاقية رقم االأو ( ١٣٣
  المتعلقة بتشييد السفن وتجهيزها؟

  )١-٣من الالئحة  ٢الفقرة (
  
 

إذا آانت اإلجابة بال، يرجى تحديد أنواع االشتراطات التي تعتبر 
 :ة بالتشييد والتجهيز ومن ثم ال تنطبق على هذه السفنتصلم

هل تراعي القوانين واللوائح التي تحدد المعايير الدنيا ألماآن إقامة 
وتسهيالت ترفيه البحارة على متن السفن االشتراطات الواردة في 

والمدونة فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين  ٣- ٤الالئحة 
  والوقاية من الحوادث؟

  )١- ٣من المعيار ألف) أ(٢الفقرة (
  
 

إذا آانت اإلجابة بال، يرجى توضيح آيف يتم مراعاة هذه 
 :الشواغل

 ٤-١- ٥بموجب الالئحة  المطلوبة تفتيشهل يتم إجراء عمليات ال
أو عند إجراء تعديل /عند تسجيل السفينة أو إعادة تسجيلها و

  جوهري على أماآن إقامة البحارة؟
  )١- ٣من المعيار ألف ٣الفقرة (
  
 

 :آانت اإلجابة بال، يرجى التوضيح اإذ

يرجى تلخيص مضمون االشتراطات العامة ألماآن اإلقامة في 
  .١-٣من المعيار ألف) ح(إلى ) أ(٦للفقرة ة بلدآم والمنفذ

  
 

 

خالف سفن الرآاب والسفن المستخدمة (هل هناك أي استثناءات 
  تم السماح بها فيما يتعلق بموقع غرف النوم؟) ألغراض خاصة

  )١- ٣من المعيار ألف) د(و) ج(٦ن الفقرتا(
  
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد نوع االستثناءات التي تم 
 :سماح بهاال

يرجى تلخيص مضمون تدابير بلدآم للوقاية من التعرض 
لمستويات خطرة من الضوضاء واالهتزازات وغيرها من 

  .العوامل المحيطة
  )١-٣من المعيار ألف) ح(٦الفقرة (
  
 

 

 ،يرجى تلخيص مضمون اشتراطات بلدآم بالنسبة للتدفئة والتهوية
  .١- ٣من المعيار ألف ٧للفقرة المنفذة 

  
 

 

المنفذة  ،يرجى تلخيص مضمون اشتراطات بلدآم بالنسبة لإلضاءة
  .١-٣من المعيار ألف ٨للفقرة 

  
 

 

 ،يرجى تلخيص مضمون اشتراطات بلدآم بالنسبة لغرف النوم
  .١- ٣من المعيار ألف ٩للفقرة المنفذة 
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يرجى تلخيص مضمون اشتراطات بلدآم بالنسبة لقاعات تناول 
  .١- ٣من المعيار ألف ١٠ للفقرة المنفذة ،الطعام

  
  
 

 

يرجى تلخيص مضمون اشتراطات بلدآم بالنسبة للمرافق الصحية
١٣و ١١للفقرتين المنفذة  ،وتسهيالت غسل وتجفيف وآي المالبس

  .١-٣من المعيار ألف
  
 

 

م بالنسبة لمرافق العيادة، يرجى تلخيص مضمون اشتراطات بلدآ
  .١-٣من المعيار ألف ١٢ذة للفقرة المنف

  
  
  

 

بالنسبة لتسهيالت يرجى تلخيص مضمون اشتراطات بلدآم 
من  ١٧و ١٥و ١٤للفقرات المنفذة  ،لترفيهووسائل وخدمات ا

  .١-٣المعيار ألف
  
  
 

 

هل تم منح أي استثناءات للسفن التي تقل حمولتها اإلجمالية عن 
  طن؟ ٢٠٠

  )١-٣ر ألفمن المعيا ٢١و ٢٠الفقرتان (
  
  
 

يرجى تحديد نوع االستثناءات التي تم  إذا آانت اإلجابة بنعم،
 :منحها

الممارسات  ذويهل تم السماح باختالفات لمراعاة مصالح البحارة 
  الدينية واالجتماعية المختلفة؟

  )١- ٣من المعيار ألف ١٩الفقرة (
  
  
 

 :إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد نوع االختالفات المسموح بها

لعمليات التفتيش على متن السفن ما هو معدل التكرار المطلوب 
ألماآن إقامة البحارة والتي يقوم بها الربان أو من يفوضه، وما 
  هي االشتراطات بشأن تسجيل عمليات التفتيش واالطالع عليها؟

  )١- ٣من المعيار ألف ١٨الفقرة (
  
  
 

 

  .)يهات العملية بشأن وضع التقاريرمن التوج ٥النقطة : نظر أعالها( ١-٣فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها(التفسيرات 
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  الغذاء وتقديم الوجبات - ٢- ٣الالئحة 

 ٢- ٣المبدأ التوجيهي باء نظر أيضًاا؛ ٢-٣المعيار ألف
وعية والقيمة الغذائية، تراعي احتياجات السفينة ومختلف الخلفيات الثقافية يجب أن تكون المواد الغذائية ومياه الشرب آافية وجيدة الن  ■

  . والدينية للبحارة على متن السفينة
 .يوفر الغذاء للبحارة مجانًا خالل فترة التعاقد  ■
 .ا العمل ومؤهلين لهمدربين على هذ ،والذين تعهد إليهم مسؤولية إعداد الغذاء *السفينة البحارة المستخدمين آطباخي يجب أن يكون  ■
 .عامًا ١٨ن آطباخين للسفينة دون سن ال يجوز أن يكون البحارة العاملو  ■
من جانب الربان أو من  ،موثقة إلمدادات األغذية ومياه الشرب وتسهيالت تقديم الوجباتويجب إجراء عمليات تفتيش متكررة   ■

 .يفوضه
 .)٢- ٣من المعيار ألف ٤و ٣ن ؛ الفقرتا٢-٣من الالئحة  ٣الفقرة (تعهد إليه مسؤولية إعداد الغذاء هو البحار الذي " طباخ السفينة"   *

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق □الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 
 .إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو 

هل يشترط على مالك السفن تقديم مواد غذائية ومياه شرب آافية 
وجيدة النوعية والقيمة الغذائية مجانًا للبحارة مع مراعاة مختلف 

  الخلفيات الثقافية والدينية للبحارة؟
من المعيار ) أ(٢؛ الفقرة ٢- ٣من الالئحة  ٢و ١ن الفقرتا(

  )٢-٣ألف
 

 

يتم توفير التعليمات أو التوجيهات للسفن بشأن ترتيب وتجهيز  هل
من المعيار ) ب(٢الفقرة قسم تقديم الوجبات الستيفاء اشتراطات 

  ؟ ٢-٣ألف
  
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد طبيعة ومعدل تكرار 
 :التعليمات والتوجيهات

تدريبية  هل يشترط على طباخ السفينة أن يكون قد أتم دورة
  معتمدة أو معترف بها من جانب السلطة المختصة؟

  ) ٢-٣من المعيار ألف ٤و ٣و) ج(٢الفقرات (
  
  
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد العناصر الرئيسية للدورة 
 :التدريبية

هل تم إصدار إعفاءات  تسمح لطباخ غير مؤهل تمامًا أن يعمل 
  ؟٢-٣لمعيار ألفمن ا ٦للفقرة  للسفينة وفقًا ًاطباخ

  
  
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد معدل تكرار ذلك ونوع 
 :الحاالت التي تم إصدار إعفاءات بشأنها

على متن  وشكلها ما هو معدل تكرار عمليات التفتيش الموثقة
  :السفن من جانب الربان أو تحت إشرافه

  إمدادات األغذية ومياه الشرب؛ -
ات المستخدمة لتخزين ومناولة جميع األماآن والتجهيز -

 األغذية ومياه الشرب؛
المطابخ وغيرها من التجهيزات المستخدمة إلعداد الوجبات  -

 ؟وتقديمها
  )٢- ٣من المعيار ألف ٧الفقرة (  
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  عامًا؟ ١٨هل يشترط أن يكون سن طباخ السفينة أآثر من 
  )٢- ٣من المعيار ألف ٨الفقرة (
  
 

 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : انظر أعاله( ٢-٣ق بتنفيذ الالئحة فيما يتعل معلومات إضافية
 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : انظر أعاله( التفسيرات
 

  الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان االجتماعي  - الباب الرابع

  رعاية الطبية على متن السفن وعلى البرال  - ١- ٤الالئحة 
 ١- ٤؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء١-٤المعيار ألف

يجب شمول البحارة بتدابير مالئمة لحماية صحتهم وحصولهم على الرعاية الصحية المالئمة على الفور، بما في ذلك عالج األسنان،   ■
  .أثناء عملهم على متن السفينة

 )، بحارًا واحدًا على األقل مكلفًا بهذه الرعايةاأو في حاالت مسموح به(ًا مؤهًال ة الطبية على متن السفينة طبيبيجب أن تشمل الرعاي  ■
 .وصيدلية وأجهزة طبية ودليًال طبيًا فضًال عن نظام معد مسبقًا للحصول على المشورة الطبية المتخصصة في البر

 .وفقًا للقوانين والممارسة الوطنية توفر الحماية والرعاية الصحية للبحارة مجانًا  ■
 .يجب السماح للبحارة بزيارة طبيب مؤهل أو طبيب أسنان مؤهل دون تباطؤ في موانئ التردد حينما أمكن ذلك عمليًا  ■

 الرعاية الطبية على متن السفينة
  .يد بشروط العمل البحري المرفقمن إعالن التق □الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 

  □أحكام االتفاقات الجماعية / □اتفاق استخدام البحارة 
 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

هل هناك تدابير متخذة لضمان حصول البحارة على متن السفن 
بما في ذلك التشخيص  ،ماية الصحيةالتي ترفع علم بلدآم على الح

أو أطباء أسنان، /الطبي الفوري والعالج من قبل أطباء مؤهلين و
والحصول على التسهيالت واألدوية واألجهزة والخبرة الالزمة 

؛ ١- ٤من الالئحة  ١الفقرة ( ؟المماثلة لما يتاح للعمال على البر
 )١-٤لف من المعيار أ) ج(إلى ) أ(٤و ٣، و)ب(و) أ(١الفقرات 

يرجى تلخيص مضمون االشتراطات ذات : إذا آانت اإلجابة بنعم
 :الصلة

الربان  /مالك السفينة فيها ما هي الظروف التي يجب أن يسمح
للبحار بزيارة طبيب مؤهل أو طبيب أسنان دون تباطؤ في موانئ 

  التردد؟
  )١-٤من المعيار ألف) ج(١الفقرة (
  
 

 

الج األسنان واألدوية المطلوبة هل يتم توفير العالج الطبي وع
  والرعاية الطبية المتعلقة بها للبحارة مجانًا على متن السفينة؟

  )١- ٤من المعيار ألف) د(١؛ الفقرة ١-٤من الالئحة  ٢الفقرة (
  
 

إذا آانت اإلجابة بال، يرجى تحديد إلى أي مدى يتحمل البحارة 
 :التكلفة

اية الطبية للبحارة هل يجب على مالك السفن تحمل تكاليف الرع
  حينما ترسو السفينة في ميناء أجنبي؟

  )١- ٤من المعيار ألف) د(١؛ الفقرة ١-٤من الالئحة  ٢الفقرة (
  
 

إذا آانت اإلجابة بال، يرجى تحديد إلى أي مدى يتحمل البحارة 
 :التكلفة
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هل يتم التفتيش على صيدلية السفينة واألجهزة الطبية واألدلة 
) أ(٤الفقرة (منتظمة لضمان الصيانة الكافية؟ الطبية على فترات 
من  ٤الفقرة نظر أيضًا التوجيهات في ا ؛١-٤من المعيار ألف

  )١-١- ٤المبدأ التوجيهي باء
  
  
 

 :إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد معدل تكرار عمليات التفتيش

ظ على تحافهل يشترط على السفن أن تحمل األجهزة المالئمة و
ة لالتصال بمحطات الالسلكي أو األقمار الصناعية معلومات محدث

التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية على البر خالل 
  الرحلة؟

؛ انظر التوجيهات في ١-٤من المعيار ألف) د(٤و) ب(١ن الفقرتا(
  )١-١-٤من المبدأ التوجيهي باء ٦الفقرة 

  
  
  
 

 

 الرعاية الطبية على البر
في مياه بلدآم  تبحر على متن سفن ن يكونونالذي هل يتاح للبحارة
الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية، سبل وها، ئأو تزور موان

  الوصول إلى التسهيالت الطبية على البر؟
المبدأ التوجيهي  نظر التوجيهات فيا ؛١-٤من الالئحة  ٣الفقرة (
  )٣-١-٤باء
  
  
  
  
 

 □ بلدنا غير ساحلي

على نظام الستخدام األقمار  هل هناك قانون أو الئحة تنص
الصناعية أو الالسلكي أو غيرها من وسائل االتصال لتوفير 

  لجميع السفن؟ ساعة يوميًا ٢٤المشورة الطبية مجانًا 
  )١- ٤من المعيار ألف) د(٤الفقرة (
  
  
  
 

  □ بلدنا غير ساحلي
إذا آانت اإلجابة بال، يرجى توضيح مدى توفر أي مستوى من 

طبق ذلك، تحديد أي عوائق تحول دون توفير حيثما ينوالخدمة، 
 :مثل هذه الخدمات

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : نظر أعالها( ١-٤فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها( التفسيرات
 

  :تقديم اآلتييرجى : التوثيق
من المبدأ التوجيهي  ١الفقرة  نظر التوجيهات فيا ؛١- ٤من المعيار ألف ٢الفقرة (نموذج الستمارة تقرير طبي موحد للبحارة   -

  .)٢-١-٤باء
 نظر التوجيهات فيا ؛١-٤من المعيار ألف) أ(٤الفقرة (نسخة من االشتراطات الخاصة بالصيدلية واألجهزة الطبية والدليل الطبي   -

 .)١-١-٤من المبدأ التوجيهي باء ٥و ٤الفقرتين 
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  مسؤولية مالك السفن  - ٢- ٤الالئحة 

 ٢- ٤؛ انظر أيضًا المبدأ التوجيهي باء٢-٤المعيار ألف
للبحارة الحق في الحصول على مساعدة ودعم ماديين من مالك السفينة فيما يخص العواقب المالية للمرض أو اإلصابة أو الوفاة أثناء   ■

  .خدمة بموجب اتفاق استخدام البحارة أو الناشئة عن استخدامهم بموجب هذا االتفاقال
 يتحمل مالك السفينة تكاليف دفع نفقات الرعاية الطبية، بما في ذلك العالج الطبي وتوفير األدوية واألجهزة العالجية الالزمة، والغذاء  ■

 .و المصاب، أو إلى أن يعلن المرض أو العجز عن العمل بأنه ذو طابع دائمواإلقامة بعيدًا عن الوطن إلى أن يشفى البحار المريض أ
يوفر مالك السفينة ضمانة مالية تكفل التعويض في حالة الوفاة أو حالة إعاقة طويلة األجل تصيب البحار تكون ناجمة عن إصابة   ■

 . ق استخدام البحار أو في اتفاق جماعيمهنية أو مرض مهني أو خطر مهني آما هو محدد في القانون الوطني أو في اتفا
 .يتم اتخاذ تدابير للمحافظة على ما يترآه البحار المريض أو المصاب أو المتوفي من ممتلكات على السفينة  ■

 المرفقة□ أحكام االتفاقات الجماعية / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في اتفاق استخدام البحارة 
 .مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على 

 تزويدقانونية تشترط على مالك السفينة  ًاأحكامبلدآم  اعتمدهل 
، البحارة بالمساعدة والدعم الماديين في ما يخص العواقب المالية

لمرض أو اإلصابة أو ا بما في ذلك تكاليف الدفن، الناشئة عن
ة أثناء الخدمة بموجب اتفاقات استخدام البحارة أو الناشئة عن الوفا

  استخدامهم بموجب هذه االتفاقات؟
 )٢- ٤من المعيار ألف ٣و ١ن ا؛ الفقرت٢-٤من الالئحة  ١الفقرة (

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى إيراد إشارة إلى هذه األحكام إذا 
، وخالفًا لذلك آانت باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية

 :يرجى تلخيص مضمونها

تي يظل خاللها مالك هل تقيد قوانينكم أو لوائحكم الوطنية الفترة ال
عن تحمل تكاليف الرعاية الطبية وغيرها من  وًالالسفينة مسؤ

 ًاالتكاليف الناتجة عن إصابة أو مرض البحار ويظل يدفع أجر
  لبحار لم يعد على متن السفينة؟ 

  )٢- ٤من المعيار ألف ٤و ٢ن االفقرت(
  
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد عدد األسابيع ابتداء من يوم 
التي يظل خاللها مالك السفينة  ،وقوع اإلصابة أو بدء المرض

 :مسؤوًال

هل تستثني قوانينكم أو لوائحكم مالك السفينة من المسؤولية في 
  )٢-٤من المعيار ألف  ٥الفقرة ( حاالت محددة؟

  
  
  
 

 :إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد هذه الحاالت

ما نوع الضمانة المالية التي يشترط على مالك السفينة توفيرها 
لضمان التعويض في حالة الوفاة أو في حالة إعاقة طويلة األجل 
تصيب البحار، تكون ناجمة عن إصابة مهنية أو مرض مهني أو 

  خطر مهني؟
  )٢-٤من المعيار ألف) ب(١الفقرة (
  
  
  
 

 

على عاتقها مسؤولية  لسلطات العامةا فيها هل هناك ظروف تأخذ
مالك السفينة في دفع تكاليف الرعاية الطبية والغذاء واإلقامة 

  والدفن؟
 ٢الفقرتين نظر التوجيهات في ا ؛٢-٤من المعيار ألف ٦الفقرة (
  )٢- ٤من المبدأ التوجيهي باء ٣و
  
 

 :يد هذه الظروفإذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحد
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هل يشترط على مالك السفينة أو ممثله المحافظة على ما يترآه 
 شخصية البحار المريض أو المصاب أو المتوفي من ممتلكات

من  ٧الفقرة ( أو لّردها إليه أو إلى أقرب ذويه؟/على السفينة، و
  )٢-٤المعيار ألف

  
 

 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : أعاله نظرا( ٢-٤فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة معلومات إضافية 
 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها(التفسيرات 
 

فينة يرجى تقديم نموذج لنوع الوثائق التي يتم قبولها أو إصدارها فيما يتعلق بالضمانة المالية التي يجب أن يوفرها مالك الس :التوثيق
  .)٢-٤من المعيار ألف) ب(١الفقرة (

 .حيثما ال تتوفر هذه المادة باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو االسبانية، يرجى تقديم ملخص بواحدة من هذه اللغات

  
  حماية الصحة والسالمة والوقاية من الحوادث  - ٣- ٤الالئحة 

 ٣- ٤نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٣-٤المعيار ألف
بيئة آمنة وصحية وتتفق مع القوانين واللوائح الوطنية وغيرها من تدابير  على السفن جب أن تكون بيئة العمل والمعيشة والتدريبي  ■

اتخاذ تدابير معقولة للوقاية من الحوادث  ويتعين. حماية السالمة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث على متن السفن
على متن السفن، بما في ذلك مخاطر التعرض لمستويات ضارة من العوامل المحيطة والمواد  واإلصابات واألمراض المهنية

  .الكيميائية فضًال عن مخاطر اإلصابة أو المرض، التي قد تنجم عن استخدام األجهزة واآلالت على متن السفن
من الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية، مع يجب أن يكون لدى السفن برنامج وسياسة بشأن السالمة والصحة المهنيتين للوقاية   ■

 .من العمر ةإيالء االهتمام بشكل خاص إلى سالمة وصحة البحارة دون الثامنة عشر
للسفن التي تحمل خمسة بحارة أو (خاصة بالسفينة تضم بين أعضائها ممثل شؤون السالمة من البحارة يشترط تشكيل لجنة سالمة   ■

 ).أآثر
اإلحصائية ذات  البيانات مراعاةمع ( على متن السفينة للمخاطر فيما يتصل بإدارة السالمة والصحة المهنيتين مشترط إجراء تقييي  ■

 ).الصلة

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق□ الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 
 .لى آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على مربع واحد أو ع

، بما في أخرىتدابير  بلدآم قوانين ولوائح وطنية واتخذ هل اعتمد
مبادئ توجيهية وطنية إلدارة السالمة والصحة ونشر ذلك وضع 

المهنيتين ولحماية البحارة الذين يعيشون ويعملون ويتدربون على 
  ؟علمهالتي ترفع متن السفن 

  )٣- ٤ الئحةمن ال ٣إلى  ١الفقرات (
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى إيراد إشارة إلى هذه األحكام إذا 
آانت باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية، وخالفًا لذلك 

 :يرجى تلخيص مضمونها

 هل تعالج هذه القوانين واللوائح وغيرها من التدابير آافة المسائل
 ةبما في ذلك أي ،٣- ٤لفأمن المعيار  ٢و ١في الفقرتين  الواردة

  من العمر؟ ةتدابير تم اتخاذها لحماية البحارة دون الثامنة عشر
ي ـالمبدأ التوجيهنظر ا ؛٣-٤من المعيار ألف ٢و ١ن االفقرت(
  )٣-٤باء
 

 :إذا آانت اإلجابة بال، يرجى تحديد المسائل التي لم يتم معالجتها

على هذه القوانين واللوائح والتدابير األخرى هل يتم استعراض 
بالتشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات البحارة،  نحو منتظم

بغية تنقيحها لمراعاة التغييرات في التكنولوجيا والبحوث والحاجة 
  إلى التحسين المتواصل؟

  )٣- ٤من المعيار ألف ٣الفقرة (
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أو أآثر أن تكون هل يشترط على السفن التي تحمل خمسة بحارة 
  لديها لجنة سالمة تضم ممثلين عن البحارة؟

  )٣- ٤من المعيار ألف) د(٢الفقرة (
 

 

هل يتم تقديم تقارير بشأن الحوادث واإلصابات واألمراض 
  المهنية، مع مراعاة اإلرشادات التي تقدمها منظمة العمل الدولية؟

  )٣-٤من المعيار ألف ٦و) أ(٥ن االفقرت(
  
 

 :جابة بال، يرجى توضيح التقارير المطلوبةإذا آانت اإل

للمخاطر بشأن السالمة  ترط على مالك السفن إجراء تقييمهل يش
ار ـمن المعي ٨الفقرة ( .والصحة المهنيتين على متن السفينة

  )٣-٤ألف
  
 

ه من جانب ؤإذا آانت اإلجابة بال، يرجى شرح المطلوب إجرا
 : من المخاطر مالك السفن فيما يتعلق بالتحقق والوقاية

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : نظر أعالها( ٣-٤فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها( التفسيرات
 

  :أو األسبانية باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية ما يلي يرجى تقديم :التوثيق
تحدد ممارسات أو برامج مالك السفينة على  )على سبيل المثال الجزء الثاني من إعالن التقيد بشروط العمل البحري(نموذج لوثيقة   -

من المعيار  ٨و) ب(٢و ) ج(١الفقرات (للوقاية من الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية ) بما في ذلك تقييم المخاطر(متنها 
  ؛)٣-٤ألف

 ؛)٣-٤من الالئحة  ٢الفقرة (نسخة من المبادئ التوجيهية الوطنية ذات الصلة   -
الفقرة (الوثائق المستخدمة لكتابة التقارير حول الظروف غير اآلمنة والحوادث المهنية التي تقع على متن السفينة /نسخة من الوثيقة  -

 .)٣- ٤من المعيار ألف) د(١
  

  الرعاية على البرالوصول إلى مرافق   - ٤- ٤الالئحة 
 ٤- ٤نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٤-٤المعيار ألف

يجب أن تكون مرافق الرعاية على البر، إذا وجدت في بلدآم، متاحة لجميع البحارة، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون أو   ■
  .الدولة التي ترفع سفينتهم علمهاالجنس أو الديانة أو الرأي السياسي أو المنشأ االجتماعي وبغض النظر عن 

 .مالئمة يتم تحديدها بعد التشاور مع منظمات مالك السفن ومنظمات البحارةتشجيع إقامة مرافق للرعاية في موانئ  يجب  ■
يجب تشجيع إقامة مجالس للرعاية تقوم باستعراض مرافق وخدمات الرعاية بشكل منتظم من حيث مالءمتها على ضوء التغييرات   ■

 .احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات في صناعة النقل البحري في

 □ بلدنا غير ساحلي
 .يرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المربعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

  تعمل في بلدآم؟ ، التيعدد مرافق رعاية البحارة على البر ما هو
  
  
 

 

عن خطط إقامة أو مواصلة إقامة مرافق  يرجى تقديم معلومات
  .الرعاية في بلدآم

  )٤- ٤من المعيار ألف ٢الفقرة (
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هل يحظر على فئات معينة من البحارة الزائرين القادمين إلى 
  الوصول إلى مرافق الرعاية على البر؟ ،الميناء

  )٤- ٤من المعيار ألف ١؛ الفقرة ٤-٤من الالئحة  ١الفقرة (
  
 

 :جابة بنعم، يرجى تحديد نوع القيود المنطبقةإذا آانت اإل

  هل تم إقامة مجلس واحد للرعاية أو أآثر؟
  )٤- ٤من المعيار الف ٣الفقرة (
  
 

 :إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد تكوينها وأنشطتها

  .)شأن وضع التقاريرمن التوجيهات العملية ب ٥النقطة : نظر أعالها( ٤-٤فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  .)من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها( التفسيرات
 

  :باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية ما يلي يرجى تقديم: التوثيق
  قائمة بمرافق وخدمات الرعاية على البر، إن وجدت، العاملة في بلدآم؛  -
 .عراض تم إعداده من قبل مجلس رعاية، إن وجد، حول خدمات الرعايةنسخة من تقرير أو است  -

  
  الضمان االجتماعي  - ٥- ٤الالئحة 

 ٥- ٤نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٥-٤المعيار ألف
 حماية الضمان االجتماعي بحيث تكمل الحماية التي توفرهايحق لجميع البحارة المقيمين عادة في أراضي بلدآم الحصول على   ■

والتي (بلدآم للمدير العام لمكتب العمل الدولي  أبلغهاالرعاية الطبية ومسؤولية مالك السفن، في فروع الضمان االجتماعي التي 
  ).من الفروع التسعة المحددة ثالثة يجب أن تشمل على األقل

المقيمين في أراضي بلدآم؛ ويمكن تلبية هذه اتاة عن تلك التي يتمتع بها العمال على البر ؤيجب أال تقل حماية الضمان االجتماعي م  ■
 .المسؤولية، على سبيل المثال، عبر اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو نظم قائمة على االشتراآات

ترمي إلى تحقيق تغطية البحارة بحماية  خطوات تخذ بلدآم، وفقًا لظروفه الوطنية، فرديًا أو عن طريق التعاون الدولي،ييجب أن   ■
ويجب أن يتضمن التقرير الحالي معلومات بشأن الخطوات التي اتخذها بلدآم لتوسيع نطاق . ضمان االجتماعي الشاملة تدريجيًاال

  .الحماية إلى فروع أخرى غير التي تم إخطار مكتب العمل الدولي بها في الوقت الراهن
مماثلة للبحارة، وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية في بلدآم، في  إيالء االعتبار لمختلف السبل التي توفر بموجبها إعانات يجب أيضًا  ■

  .غيبة تغطية مالئمة في الفروع التسعة المحددة
من أجل ضمان الحفاظ على حقوق الضمان االجتماعي التي تم اآتسابها، أو الجاري اآتسابها، إلى  غيرهتعاون بلدآم مع ييجب أن   ■

 .ممارسات الوطنيةالمدى الذي يتفق مع القوانين وال
 .يجب وضع إجراءات عادلة وفعالة لتسوية المنازعات  ■

فيما يتعلق بالفروع التسعة الواردة في العمود األيمن، : في العمود األيسر أدناه، يرجى تقديم الجواب والمعلومات المتعلقة بالسؤال التالي
من خالل اإلشارة إلى  -عادة في بلدآم؟ إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى هل تتوفر حماية الضمان االجتماعي التكميلية للبحارة المقيمين 

 )٥- ٤من المعيار ألف ٣و ١ن االفقرت(. اإلعانات األساسية المتاحة في الفرع المعنيتحديد  -الوثائق المطلوبة أدناه 
   □   ال الرعاية الطبية

  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 
 

   □   ال إعانة المرض
  :عانات الرئيسية المقدمةاإل □نعم 

 
   □   ال إعانة البطالة

  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 
  
 



 
 

- 27 - 

   □   ال إعانة الشيخوخة
  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 

 
   □   ال إعانة إصابات العمل

  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 
 

   □   ال اإلعانة العائلية
  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 

 
   □   ال إعانة األمومة

  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 
 

   □   ال إعانة العجز
  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 

 
   □   ال إعانة الورثة

  :اإلعانات الرئيسية المقدمة □نعم 
 

اتاة عن تلك التي يتمتع ؤاإلعانة المقدمة م فيها هل هناك أي فروع تقل
   ن على أراضي بلدآم؟بها العمال على البر المقيمو

 )٥- ٤من المعيار ألف ٣؛ الفقرة ٥- ٤من الالئحة  ٣الفقرة (

 :تحديد الفروع المعنية يرجىإذا آانت اإلجابة بنعم، 

الضمان  حماية ،ن عادة في بلدآموهل يتوفر لمن يعيلهم البحارة المقيم
 )٥-٤من الالئحة  ١الفقرة ( االجتماعي؟

 

ذها أو خطط يتم إعدادها أو مناقشتها يرجى تحديد أي خطوات تم اتخا
في بلدآم لتحسين اإلعانات المقدمة حاليًا للبحارة أو لمد نطاق حماية 
الضمان االجتماعي للبحارة إلى فروع غير مشمولة في الوقت 

  .الراهن
 )٥-٤من المعيار ألف ١١؛ الفقرة ٥-٤ الالئحةمن  ٢الفقرة (

 

فيها بلدآم  شاركيدة األطراف يرجى تحديد أي اتفاقات ثنائية أو متعد
فيما يتعلق بتوفير حماية الضمان االجتماعي، بما في ذلك الحفاظ على 

  .الحقوق المكتسبة أو الجاري اآتسابها
 )٥- ٤من المعيار ألف ٨و ٤و ٣؛ الفقرات ٥- ٤من الالئحة  ٢الفقرة (

 

، اشتراآات االقتضاءعند وهل يتم رصد اشتراآات مالك السفن، 
 المعنية نظم الحماية االجتماعية والضمان االجتماعيي فالبحارة 

  للتحقق من دفع االشتراآات؟
 ٧و ٦الفقرتين في  التوجيهاتنظر ا ؛٥- ٤من المعيار ألف ٥الفقرة (

 )٥- ٤من المبدأ التوجيهي باء

 

من غير المقيمين  للبحارةهل اعتمد بلدآم أي تدابير لتوفير إعانات 
ه والذين ليس لهم تغطية ضمان والعاملين على سفن ترفع علم

  اجتماعي مالئمة؟
 ٥التوجيهات في الفقرة  نظرا؛ ٥- ٤ألفمن المعيار  ٦و ٥ن االفقرت(

 )٥- ٤من المبدأ التوجيهي باء

 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٥النقطة : نظر أعالها( ٥-٤فيما يتعلق بتنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  ).من التوجيهات العملية بشأن وضع التقارير ٧النقطة : نظر أعالها(التفسيرات 
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 التقيد واإلنفاذ  - الباب الخامس
مسؤوليات دولة  ٢-٥مسؤوليات دولة العلم؛ الالئحة  ١-٥الالئحة ( أساسيةيضم الباب الخامس ثالث لوائح  :ملحوظة
ه اللوائح الثالث تحدد تفاصيل االلتزامات األساسية المنصوص هذو. )مسؤوليات توريد اليد العاملة ٣-٥ة ـــالميناء؛ والالئح

  ).٧إلى  ٢ من نظر الفقراتا(عليها في المادة الخامسة، مسؤوليات التنفيذ واإلنفاذ 

ويتم . المبادئ التوجيهية -وجزء باء  المعايير -من اللوائح، ولكل منها جزء ألف  ًاعدد ٢-٥و ١-٥ن اتتضمن الالئحتو
  .المبادئ العامة -١-١-٥ا التقرير آلوائح منفصلة، مثل الالئحة في هذ اتناوله

  مسؤوليات دولة العلم  - ١- ٥الالئحة 
  المبادئ العامة  - ١- ١- ٥الالئحة 

  ١- ١- ٥نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ١-١-٥المعيار ألف
 ٤- ١- ٥من المعيار ألف ٢و ١والفقرتين  ٤- ١- ٥مع اإلشارة أيضًا إلى الالئحة 

ضم أهدافًا ومعايير يللتفتيش وإصدار الشهادات بشروط العمل على السفن التي ترفع علمه،  فعال يكون لدى آل بلد نظام يجب أن  ■
  .واضحة تشمل إدارة هذا النظام فضًال عن إجراءات عامة مالئمة لتقييم مدى تحقيق هذه األهداف والمعايير

 .لمفتشين المؤهلين للوفاء بوظائفها في التفتيش وإصدار الشهاداتن عددًا آافيًا من اتعي أن يجب على السلطة المختصة  ■
بما في ذلك (يرجى وصف الهيكل األساسي لنظام بلدآم وأهدافه 

للتفتيش وإصدار شهادات بحرية بشروط ) تدابير قياس فعاليته
لضمان أن ظروف  ٤- ١-٥و ٣- ١-٥العمل البحري وفقًا لالئحتين 

لسفن التي ترفع علمه تستوفي، عمل ومعيشة البحارة على متن ا
  .وتواصل استيفاء، المعايير الواردة في االتفاقية

ار ــمن المعي ١رة ـ؛ الفق١-١-٥من الالئحة  ٥و ٢ن االفقرت(
  )٢- ١-٥من الالئحة  ٢؛ الفقرة ١-١-٥ألف

 

 

هل يشترط على السفن التي ترفع علم بلدآم أن تحمل على متنها 
  نسخة من االتفاقية؟

  )١-١- ٥من المعيار ألف ٢الفقرة (
  
  
  
 

 :إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى بيان المرجع لهذا االشتراط

 .١-١- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
  :باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانيةما يلي يرجى تقديم  :التوثيق

بما في ذلك  ،لنظام بلدآم للتفتيش وإصدار الشهادات ررةالمقتتضمن معلومات عن األهداف والمعايير أخرى تقرير أو وثيقة   ■
  إجراءات تقييم هذا النظام؛

خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير إلدارة نظام بلدآم للتفتيش وإصدار الشهادات وإجمالي  الميزانيةمعلومات حول مخصصات   ■
 ادات؛خالل نفس الفترة لحساب خدمات التفتيش وإصدار الشه المتلقىالدخل 

 :المعلومات اإلحصائية التالية  ■
 التي تم تفتيشها خالل الفترة التي يغطيها التقرير بشأن االمتثال الشتراطات االتفاقية؛ ،عدد السفن التي ترفع علم بلدآم  -
التفتيش عدد المفتشين المعينين من قبل السلطة المختصة أو منظمة معترف بها حسب األصول، الذين قاموا بإجراء عمليات   -

 خالل الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛
 المعمول بها حاليًا؛) حتى خمس سنوات(عادية الصالحية البحري ذات فترة العمل العدد شهادات   -
ار ــن المعيـم ٥رة ــللفقر وفقًا ــعدد شهادات العمل البحري الصادرة على أساس مؤقت خالل الفترة التي يغطيها التقري  -

 .٣-١-٥ألف
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  مسؤوليات دولة العلم  - ١- ٥الالئحة 
  اعتماد المنظمات المعترف بها  - ٢- ١- ٥الالئحة 

 )١- ١- ٥من الالئحة  ٣والفقرة ( ٢- ١- ٥نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٢-١-٥المعيار ألف
  :يجوز الترخيص لمنظمات معترف بها للقيام بوظائف تفتيش وإصدار شهادات معينة شريطة ما يلي  ■

رف ـة معتـة أو منظمــن هذه األنشطة مذآورة صراحة في مدونة االتفاقية بوصفها أنشطة تضطلع بها السلطة المختصتكو  -
 بها؛

 تدخل الوظائف ضمن نطاق االعتماد الممنوح لها من قبل السلطة المختصة؛  -
 .أثبتت المنظمة المعترف بها الكفاءة واالستقاللية الالزمة  -

لضمان آفاية العمل الذي تؤديه المنظمات المعترف بها وإجراءات لالتصال بمثل هذه المنظمات  ًاظاميجب أن تضع البلدان ن  ■
 .ومراقبتها

 .يجب أن تزود مكتب العمل الدولي بقائمة سارية بالمنظمات المعترف بها والوظائف المرخص لها أن تنفذها  ■
  □ستخدم المنظمات المعترف بها يبلدنا ال 

 .ي المربع أعاله أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة ف
هل اعتمد بلدآم قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تنظم 

المنظمات المعترف بها للقيام بوظائف التفتيش وإصدار  اعتماد
  الشهادات؟

  
  
  
  
  
 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى إيراد إشارة إلى هذه األحكام إذا 
إلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية، أو تلخيص آانت باللغة ا

 :مضمونها

هل يتم منح جميع المنظمات المعترف بها سلطة طلب تصحيح 
أوجه القصور على السفن واالضطالع بعمليات التفتيش بناء على 

  طلب دولة الميناء؟
  )٢-١- ٥من المعيار ألف ٢الفقرة (
 
 
 

 

المنظمات تبّين سارية هل زود بلدآم مكتب العمل الدولي بقائمة 
تحدد والمعترف بها والمُجاز لها أن تعمل بالنيابة عن بلدآم، 

  الوظائف المرخص لها؟
 )٢-١- ٥من المعيار ألف ٤الفقرة (

  □نعم 
 □ال، المعلومات مرفقة مع التقرير 

ستعرض بلدآم آفاءة واستقاللية المنظمة ييرجى بيان آيف 
ل أي نظام تم إقامته المعترف بها، بما في ذلك معلومات حو

  .المعلومات ذات الصلة لها إيصاللمراقبة هذه المنظمات و
 )٢-١- ٥من المعيار ألف  ١؛ الفقرة ٢-١-٥من الالئحة  ٢الفقرة (

 □ ١-١- ٥بالفعل أعاله فيما يتصل بالالئحة  واردةهذه المعلومات 

  .٢-١- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

 ٥الفقرة (باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية مثال أو أمثلة لالعتمادات الممنوحة لمنظمات معترف بها  مأن يقّديرجى  :التوثيق
 .)٢- ١-٥من الالئحة  ٢؛ الفقرة ١- ١- ٥من الالئحة 
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  مسؤوليات دولة العلم  - ١- ٥الالئحة 
  يشهادة العمل البحري وإعالن التقيد بشروط العمل البحر  - ٣- ١- ٥الالئحة 
 ٣- ١- ٥نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٣-١-٥لفأالمعيار 

  :يجب أن تحمل السفن شهادة العمل البحري إذا  ■
 طن، وتعمل في رحالت دولية، أو ٥٠٠بلغت حمولتها اإلجمالية أو تجاوزت   -
 بلد آخر، أو طن، وترفع علم بلد ما وتعمل انطالقًا من ميناء أو بين مينائي ٥٠٠بلغت حمولتها اإلجمالية   -
 .طلب مالك السفينة الشهادة  -

أنه تم التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفينة وأنها تستوفي اشتراطات قوانين أو لوائح البلد أو  الشهادةتثبت   ■
 .سائر التدابير الرامية إلى تنفيذ االتفاقية

والتحقق من أنها ملتزمة، لفترة ال  ،أوًال - ٥في الملحق ألف الواردة ةعشر األربعيتم إصدار الشهادة بعد التفتيش على المسائل   ■
 .تتجاوز خمس سنوات على أن تخضع لعملية تفتيش مرحلي واحدة على األقل خالل هذه الفترة

 .إصدار شهادة مؤقتة للعمل البحري لفترة ال تتجاوز ستة أشهر في الحاالت المنصوص عليها ، لمرة واحدة،يجوز  ■
؛ يحدد الجزء األول من )آانت ذات فترة صالحية عادية إذا(إعالن التقيد بشروط العمل البحري بشهادة العمل البحري  إرفاقب يج  ■

الواردة  ةإعالن التقيد بشروط العمل البحري والذي تضعه السلطة المختصة، االشتراطات الوطنية المتعلقة بالمسائل األربع عشر
الذي يضعه مالك السفينة وتعتمده السلطة المختصة أو منظمة معتمدة معترف بها حسب  ،أوًال -٥ألف في الجزء الثاني من الملحق 

 .لضمان  التقيد المتواصل بهذه االشتراطات الوطنية والذي يحدد التدابير المتخذة األصول
 .ثانيًا - ٥والملحق الف ٣-١- ٥المعيار ألف في اشكل ومضمون الشهادات وإعالن التقيد بشروط العمل البحري منصوص عليه  ■
 .في ظل ظروف محددة تنتهي صالحية شهادة العمل البحري أو يجب سحبها  ■

المدرجة في  ،التفاقيةا في يرجى إيراد إشارة في العمود األيسر أدناه إلى األحكام الوطنية والتدابير األخرى المنفذة لالشتراطات المقابلة
أو التدابير باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية؛ وخالفًا لذلك يرجى إيراد إشارة إلى هذه  إذا آانت هذه األحكام األيمنالعمود 

 .األحكام والتدابير وتلخيص مضمونها

الحاالت التي يشترط بمقتضاها توفر شهادة عمل بحري؛ المدة 
القصوى إلصدار الشهادة؛ نطاق عملية التفتيش المسبق؛ 

   .حلي؛ أحكام تجديد الشهادةاشتراطات التفتيش المر
  )٣- ١-٥من المعيار ألف ٤إلى  ١؛ الفقرات ٣-١- ٥الالئحة (
 

 

الحاالت التي يجوز بمقتضاها إصدار شهادة العمل البحري على 
؛ المدة )٣-١-٥من المعيار ألف) ج(إلى ) أ(٥الفقرة (أساس مؤقت 

 القصوى إلصدار الشهادة المؤقتة، إن تم إصدارها؛ نطاق التفتيش
 ٨إلى  ٥الفقرات ( .المسبق الالزم في حالة إصدار شهادات مؤقتة

  )٣- ١-٥من المعيار ألف
 

 

اشتراطات وضع شهادة العمل البحري وإعالن التقيد بشروط 
العمل البحري في مكان بارز على متن السفينة واتاحتهما 

 ١٣و ١٢ن ا؛ الفقرت٣- ١- ٥من الالئحة  ٦الفقرة ( .لالستعراض
  )٣- ١-٥فمن المعيار أل

 

 

  .الظروف التي يتوقف بمقتضاها سريان شهادة العمل البحري
نظر أيضًا ا ؛٣-١- ٥ لفأمن المعيار  ١٥و ١٤ن تاالفقر(

  )٣-١- ٥من المبدأ التوجيهي باء ٦الفقرة التوجيهات في 
 

 

  .الظروف التي يجب أن تسحب بمقتضاها شهادة عمل بحري
  )٣- ١-٥من المعيار الف ١٧و ١٦ن االفقرت(
 

 

  .٣-١- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

 .م باللغة اإلنكليزية، إن وجدت في بلدآم، نسخة من شهادة عمل بحري وطنية مؤقتةتقد أن يرجى: التوثيق
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  مسؤوليات دولة العلم  - ١- ٥الالئحة 
  التفتيش واإلنفاذ  - ٤- ١- ٥الالئحة 

 ٤- ١- ٥نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٤-١-٥المعيار ألف
يجب وضع قواعد مالئمة لضمان أن يتوفر في المفتشين التدريب والكفاءة واالختصاص والمبادئ التوجيهية والصالحيات والوضع   ■

  .المنشودة لتمكينهم من االضطالع بعمليات التفتيش بفعالية واالستقاللية الالزمة أو
ال تتجاوز الفترة وقتضيها إصدار الشهادة، حيثما ينطبق ذلك، يجب إجراء عمليات تفتيش السفن على الفترات الفاصلة التي ي  ■

 .الفاصلة بأي حال ثالث سنوات
أن هناك بأدلة بعدم التقيد باشتراطات االتفاقية أو  يكون هناكحيثما يتم تلقي شكوى تعتبر أن لها أساسًا واضحًا من الصحة أو   ■

تقيد بشروط العمل البحري، يجب  التحقيق في المسألة واتخاذ إجراءات قصورًا خطيرًا في تنفيذ التدابير الواردة في إعالن ال
 .لمعالجة أي أوجه قصور موجودة

رهنًا بأي حق في (يجب أن يكون لدى المفتشين سلطة منع أي سفينة من مغادرة الميناء إلى حين اتخاذ اإلجراءات الالزمة   ■
بما في ذلك (د بأن أوجه القصور تشكل انتهاآًا جسيمًا الشتراطات االتفاقية ، إذا آانت لديهم أسباب تدعوهم إلى االعتقا)االستئناف

 .أو تشكل خطرًا آبيرًا على سالمة أو صحة أو أمن البحارة) حقوق البحارة
 يجب دفعو. يجب بذل آل الجهود المعقولة عند إجراء تفتيش أو عند اتخاذ تدابير، لتجنب احتجاز سفينة ما أو تأخيرها دون مبرر  ■

 .تعويضات  في حالة تجاوز غير جائز في ممارسة سلطات المفتشين
) بما في ذلك حقوق البحارة(يجب اإلنفاذ الفعال لعقوبات مالئمة وغيرها من التدابير التصحيحية على انتهاك اشتراطات االتفاقية   ■

 .وعلى عرقلة المفتشين عن أداء واجباتهم
تظلم أو شكوى بزعم وجود خطر أو قصور في ظروف عمل ومعيشة البحارة أو أي  يجب أن يحيط المفتشون بالسرية مصدر أي  ■

 .مخالفة للقوانين واللوائح
يقدم المفتشون تقريرًا عن آل عملية تفتيش إلى السلطة المختصة ويعلق على متن السفينة ويرسل إلى ممثلي البحارة، بناء على   ■

 .ن عمليات التفتيش وتنشر تقريرًا سنويًايجب أن تحتفظ السلطة المختصة بسجالت عو. طلبهم
هل يتم تفتيش جميع السفن التي ترفع علم بلدآم، والمشمولة 

آل ثالث سنوات على األقل للتحقق من أنها تلتزم  مرة باالتفاقية،
  باشتراطات االتفاقية؟

  )٤- ١-٥من المعيار ألف ٤؛ الفقرة ٤-١-٥من الالئحة  ١الفقرة (
  
 

، يرجى تحديد فئات السفن التي ال يتم تفتيشها إذا آانت اإلجابة بال
ثالث  علىعلى اإلطالق أو يتم تفتيشها على فترة فاصلة تزيد 

 :سنوات

يرجى تحديد المؤهالت والتدريب الالزمين لمفتشي دولة العلم 
  .إلجراء عمليات التفتيش بموجب االتفاقية

  )٤-١- ٥من المعيار ألف ٣الفقرة (
  
 

 

ير المعتمدة لضمان أن يكون للمفتشين وضع يرجى تلخيص التداب
وظروف خدمة تكفل لهم أن يكونوا مستقلين عن التغييرات 
الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة؛ يرجى تحديد 

  .الطريقة التي يتم بها إنفاذ هذه التدابير
 )٤-١-٥من المعيار ألف ١٧و) أ(١١و ٦و ٣الفقرات (

 

لعمليات  التوجيهيةالمبادئ بنسخة من   المفتشينهل يتم تزويد 
بموجب اتفاقية العمل البحري،  ٢٠٠٨التفتيش في دولة العلم، 

الصادرة عن منظمة العمل الدولية أو مبادئ توجيهية  ٢٠٠٦
  أو سياسة مماثلة؟/وطنية و

في  نظر أيضًا التوجيهاتا؛ ٤-١-٥من المعيار ألف ٧الفقرة (
 )٤-١-٥ءمن المبدأ التوجيهي با ٢الفقرة 

 

وضمان  هاوالتحقيق في تلقي الشكاوى جراءاتإيرجى تلخيص 
  .سرية مصدرها

نظر أيضًا ا؛ ٤-١- ٥لفأ من المعيار) ب(١١و ١٠و ٥الفقرات (
 )٤-١- ٥المبدأ التوجيهي باء من ٣الفقرة  التوجيهات في

 



 
 

- 32 - 

لضمان أن يقدم المفتشون تقريرًا  المتخذةيرجى بيان الترتيبات 
يش إلى السلطة المختصة، وأن تقدم نسخة من عن آل عملية تفت

التقرير إلى ربان السفينة وتعلق نسخة أخرى على لوحة إعالنات 
  .السفينة

 )٤- ١- ٥من المعيار ألف ١٢الفقرة (

 

منع سفينة من مغادرة الميناء إلى حين تـُالحاالت  نوع منفي أي 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أوجه القصور بموجب 

  قية؟االتفا
 )٤-١-٥من المعيار ألف) ج(٧الفقرة (

 

يرجى تحديد وتوضيح الخطوط العامة لمضمون األحكام والمبادئ 
بمقتضاها دفع تعويض عن أي خسارة أو  يجب القانونية التي

ضرر ناجم عن تجاوز غير جائز في ممارسة سلطات المفتشين، 
لمالك يرجى تقديم أمثلة تم فيها منح تعويض وحيثما ينطبق ذلك، 

  .السفن
 )٤- ١- ٥من المعيار ألف ١٦الفقرة (

 

  .٤-١- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  :يرجى تقديم :التوثيق
من  ١٣للفقرة التي تم إصدارها وفقًا  ،نسخة من التقارير السنوية حول أنشطة التفتيش باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية  -

  التقرير؛ هذا الفترة التي يغطيها خالل ٤-١-٥المعيار ألف
 نظر التوجيهات فيا، ٤-١-٥من المعيار ألف ٧الفقرة (وثيقة موحدة صادرة للمفتشين أو موقعة منهم تنص على وظائفهم وسلطاتهم   -

لوثيقة بواحدة من مع ملخص باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية إذا لم تكن ا )٤- ١- ٥من المبدأ التوجيهي باء ٨و ٧الفقرتين 
 هذه اللغات؛

مع إيراد إشارة إلى المضمون باللغة  ٤- ١-٥من المعيار ألف ٧للفقرة صادرة للمفتشين تنفيذًا   وطنية نسخة من أي مبادئ توجيهية  -
 اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية إذا لم تكن المبادئ التوجيهية بواحدة من هذه اللغات؛

 ؛)٤-١- ٥من المعيار ألف ١٢الفقرة (مستخدم إلعداد تقرير المفتش نسخة من النموذج ال  -
فيما يتعلق ) في سرية(نسخة من أي وثائق متاحة إلعالم البحارة وغيرهم من المهتمين بشأن إجراءات تقديم شكوى   -

المبدأ التوجيهي من  ٣الفقرة  ًايضأنظر ا ؛٤-١- ٥من المعيار ألف ٥الفقرة () بما في ذلك حقوق البحارة(اشتراطات االتفاقية  بانتهاك
 .، مع إيراد إشارة إلى المضمون باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية إذا لم تكن الوثيقة بواحدة من هذه اللغات)٤-١-٥باء

  
  مسؤوليات دولة العلم  - ١- ٥الالئحة 
  إجراءات الشكاوى على متن السفن  - ٥- ١- ٥الالئحة 

 ٥- ١- ٥أيضًا المبدأ التوجيهي باء انظر؛ ٥-١-٥المعيار ألف
يجب أن يكون على متن السفن إجراءات للمعالجة العادلة والفعالة والسريعة لشكاوى البحارة بدعوى انتهاك اشتراطات اتفاقية   ■

  ).بما في ذلك حقوق البحارة( ٢٠٠٦العمل البحري، 
مكن؛ غير أن للبحارة الحق في تقديم الشكاوى إلى الربان يجب أن تسعى هذه اإلجراءات إلى تسوية الشكاوى على أدنى مستوى م  ■

 .مباشرة وإلى السلطات الخارجية المالئمة
يجب أن تشمل اإلجراءات حق البحار في أن يصطحب معه من يساعده أو يمثله أثناء إجراء بحث الشكوى، فضًال عن ضمانات   ■

 .حظر مثل هذا االقتصاصويجب . تحميه من احتمال تعرضه لالقتصاص بسبب تقديم الشكوى
 .يجب أن يتاح لجميع البحارة نسخة من إجراءات الشكاوى السارية على متن السفينة  ■

  .من إعالن التقيد بشروط العمل البحري المرفق□ الجزء الثاني / □توجد معلومات وافية حول آافة المسائل في الجزء األول 
 .بعين أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على مربع واحد أو على آال المر

طة المختصة في بلدآم بوضع نموذج عادل وسريع هل قامت السل
على النحو الواجب إلجراء معالجة الشكاوى على متن  وموثق

؛ ٥- ١-٥من الالئحة  ١الفقرة ( السفن التي ترفع علم بلدآم؟
 وجيهات فينظر التا؛ ٥- ١-٥من المعيار ألف ٣إلى  ١الفقرات 
  )٥-١-٥من المبدأ التوجيهي باء ٢و ١الفقرتين 

 

إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد إلى أي مدى على مالك السفن 
 :اتباع هذا النموذج
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يرجى تحديد وشرح الخطوط العريضة لمضمون األحكام 
والمبادئ القانونية التي يحظر ويعاقب بموجبها االقتصاص من 

  )٥-١- ٥من الالئحة  ٢الفقرة ( .كوىالبحارة بسبب تقديم ش
  
 
  
 

 

يرجى شرح الخطوط العريضة للترتيبات المتخذة لضمان توفير 
نسخة من إجراءات الشكاوى المنطبقة على متن السفينة للبحارة ، 
بما في ذلك معلومات االتصال ذات الصلة بهذه السفينة وبالبحارة 

  )٥- ١-٥من المعيار ألف ٤الفقرة ( .المعنيين
 
  
 

 

  .٥-١- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

، أو اإلجراءات النموذجية التي يتم اتباعها إن وجدتيرجى تقديم نسخة من نموذج بلدآم إلجراءات الشكاوى على متن السفن،  :التوثيق
م تكن اإلجراءات في واحدة من هذه على متن السفن التي ترفع علمه، مع ترجمة إلى اللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية إذا ل

 .اللغات

  
  مسؤوليات دولة العلم  - ١- ٥الالئحة 
 الحوادث البحرية  - ٦- ١- ٥الالئحة 

ارة في ــحادث بحري خطير يتعلق بسفينة ترفع علم بلدآم ويؤدي إلى إصابة أو إلى خس أيفي  يجب إجراء تحقيق رسمي  ■
  .األرواح

 .عمل الدولية في التحقيق في الحوادث البحرية الخطيرةفي منظمة ال األعضاءتتعاون الدول   ■

يرجى تحديد األحكام القانونية ذات الصلة وأي تدابير أخرى 
مع تقديم ملخص باللغة اإلنكليزية أو  ٦- ١- ٥ة ـلالئح منفذة

الفرنسية أو األسبانية إذا لم تكن األحكام أو التدابير بواحدة من هذه 
 .اللغات

 

 جراء تحقيق رسميات واالشتراطات القائمة إليرجى بيان الترتيب
في حوادث بحرية خطيرة تتعلق بسفينة تحمل علم بلدآم وتؤدي 
إلى إصابة أو إلى خسارة في األرواح، مع بيان ما إذا آان يتم 

  .عادة نشر التقارير النهائية لمثل هذه التحقيقات
 )٦-١-٥من الالئحة  ٢الفقرة (

 

خالل  أجريتد التحقيقات التي يرجى تقديم معلومات حول عد
  .الفترة التي يغطيها هذا التقرير

  
 
  
 

 

  .٦-١- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
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  مسؤوليات دولة الميناء  - ٢- ٥الالئحة 
  الموانئالتفتيش في   ١- ٢- ٥الالئحة 

 ١- ٢- ٥نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ١-٢-٥المعيار ألف
، في مسار نشاطها العادي أو لسبب يتعلق بتشغيلها، للتفتيش من قبل موظف في ميناء ينة أجنبية ترسويجوز أن تخضع آل سف  ■

المتعلقة بظروف عمل ومعيشة ) بما في ذلك حقوق البحارة(معتمد من بلدآم بغرض التحقق من التزامها باشتراطات االتفاقية 
  .البحارة على متن السفينة

 .ظام تفتيش ورصد فعال لدولة الميناءتستند عمليات التفتيش إلى ن  ■
لعمل البحري صادرة وفقًا لالتفاقية، يجب قبول هذه الشهادة وإعالن التقيد بشروط العمل البحري لشهادة  تحمل السفينة إذا آانت  ■

ظر في الشهادة من ثم يجب أن يقتصر التفتيش على الن. المرفق بها باعتبارهما بينة ظاهرة على االلتزام باشتراطات االتفاقية
 .١-٢- ٥من المعيار ألف) د(إلى ) أ(١واإلعالن إال في الظروف المحددة في الفقرة 

 يويجب أن يجر. ١-٢-٥من المعيار ألف) د(إلى ) أ(١تعمقًا في هذه الحاالت المحددة في الفقرة  أآثريجوز إجراء تفتيش   ■
عيشة التي يعتقد أو يدعى بأنها معيبة، خطرًا واضحًا على سالمة االضطالع بهذا التفتيش حيثما يمكن أن تشكل ظروف العمل والم

أو صحة أو أمن البحارة أو حيثما يكون لدى الموظف المعتمد أسباب تدعوه إلى االعتقاد بأن أيًا من حاالت القصور تشكل انتهاآًا 
 ).بما في ذلك حقوق البحارة(خطيرًا الشتراطات هذه االتفاقية 

 .إال في حالة وجود شكوى ،ثالثًا -٥الواردة في الملحق ألف ةعشر المسائل األربع يش المتعمق من حيث المبدأيجب أن يغطي التفت  ■
بما في ذلك احتجاز السفينة في الميناء إلى أن يتم التصحيح (اإلجراءات الواجب اتباعها حيثما يكتشف أوجه قصور أو عدم التزام   ■

 .١- ٢- ٥من المعيار ألف  ٦إلى  ٤منصوص عليها في الفقرات ) ل التصحيحأو إلى أن يقبل الموظف المعتمد خطة عم
وإذا تبين أن سفينة احتجزت أو تأخر إبحارها بال . يجب بذل آل الجهود الممكنة لتجنب احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر  ■

 .مبرر، يجب دفع تعويضات عن أي خسارة أو ضرر تكون قد تكبدته

  □ ميناءدولة  بلدنا ليس
 .يرجى وضع عالمة على المربع أعاله أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناه

شارك يم إقليمية لمراقبة دولة الميناء يرجى تحديد أي مذآرة تفاه
  )١-٢-٥من الالئحة  ٣الفقرة ( .فيها بلدآم

  
  
 

 

لرقابة دولة الميناء،  ًالهل وضع بلدآم نظام تفتيش ورصد فعا
التزامها باشتراطات اتفاقية العمل البحري،  بغرض التحقق من

  ؟)بما في ذلك حقوق البحارة( ٢٠٠٦
  )١-٢-٥من الالئحة  ٥و ٤و ١الفقرات (
  
  
 

بما في ذلك األسلوب  ،إذا آانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف النظام
 :المستخدم لتقييم فعاليته

يرجى بيان عدد الموظفين المعتمدين المعينين من قبل السلطة 
المؤهالت و التدريب ختصة ويرجى تقديم معلومات حولالم

  .لالضطالع برقابة دولة الميناء ةالالزم
  
  
 

 

هل يقدم للموظفين المعتمدين التوجيهات فيما يتعلق بطبيعة 
مثل التوجيهات ذات الصلة (الظروف التي تبرر احتجاز سفينة 

، ٢٠٠٨المبادئ التوجيهية لرقابة دولة الميناء في  الواردة
لموظفي الرقابة الذين يجرون  ة،العمل الدولي عن منظمة ةلصادرا

أو  ،٢٠٠٦عمليات التفتيش بموجب اتفاقية العمل البحري، 
توجيهات وطنية مماثلة أو التوجيهات المتاحة بمقتضى مذآرة 

  ؟)تفاهم إقليمية لرقابة دولة الميناء
 )١-٢- ٥من المعيار ألف ٧الفقرة (

 :رجى تحديد التوجيهاتإذا آانت اإلجابة بنعم، ي
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يرجى تحديد وشرح الخطوط العريضة لمضمون األحكام 
والمبادئ القانونية التي بمقتضاها يجب دفع تعويض عن أي 
خسارة أو ضرر تكون تكبدته سفينة احتجزت أو تأخر إبحارها بال 

يرجى تقديم أمثلة تم فيها منح تعويض ومبرر، حيثما ينطبق ذلك، 
  .لمالك السفن

 )١-٢- ٥من المعيار ألف ٨رة الفق(

 

  .١-٢- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
 

  :يرجى تقديم: التوثيق
مع إيراد إشارة إلى المضمون باللغة  ،١-٢-٥من المعيار ألف ٧للفقرة تنفيذًا  ،نسخة من أي مبادئ توجيهية وطنية صادرة للمفتشين  ■

  .تكن المبادئ التوجيهية بواحدة من هذه اللغاتاإلنكليزية أو الفرنسية أو األسبانية إذا لم 
 :المعلومات اإلحصائية التالية للفترة التي يغطيها التقرير  ■

 عدد السفن األجنبية التي تم تفتيشها في الميناء؛  -
  ؛١-٢- ٥من المعيار ألف ١للفقرة وفقًا  أجريتعدد عمليات التفتيش األآثر تعمقًا التي   -
  لكشف عن قصور آبير بها؛عدد الحاالت التي تم ا  -
ظروف على متن السفينة تشكل خطرًا واضحًا على سالمة إلى  بشكل آلي أو جزئي نظرًالسفن األجنبية اعدد حاالت احتجاز   -

بما في ذلك حقوق ( ٢٠٠٦أو صحة أو أمن البحارة أو تشكل انتهاآًا خطيرًا أو مكررًا الشتراطات اتفاقية العمل البحري، 
  ).البحارة

 ينسخة من التقرير أو رابط ذ تقديم ترتيب إقليمي لرقابة دولة الميناء، يكفي متوفرة أيضًا في إطارهذه المعلومات  آانتإذا  :وظةملح
 .صلة على شبكة االنترنت حيث يمكن الحصول على هذه البيانات

  
  مسؤوليات دولة الميناء  - ٢- ٥الالئحة 
  ة على البرإجراءات معالجة شكاوى البحار  - ٢- ٢- ٥الالئحة 

 ٢- ٢- ٥نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٢-٢-٥المعيار ألف
إلى موظف معتمد في الميناء ) بما في ذلك حقوق البحارة(يجوز تقديم شكوى من بحار بدعوى انتهاك اشتراطات هذه االتفاقية   ■

  .الذي ترسو فيه سفينة البحار
يجوز إجراء تفتيش أآثر  ١-٢- ٥لفأ اريالمعآانت الشكوى تقع ضمن نطاق  إذا .الموظف المعتمد تحقيقًا أوليًا ييجب أن يجر  ■

 .يجب أن يسعى الموظف المعتمد، عند االقتضاء، إلى تشجيع تسوية الشكوى على متن السفينةفخالف ذلك، أما في . تعمقًا
من المعيار  ٦لمنصوص عليه في الفقرة إذا آشف التحقيق أو التفتيش عن عدم التزام يبرر احتجاز السفينة، يجب اتباع اإلجراء ا  ■

 .١-٢-٥ألف
 .خالفًا لذلك، إذا لم تسو الشكوى، يّبلغ الموظف المعتمد دولة العلم ويلتمس منها اإلرشاد وخطة عمل تصحيحية  ■
دولة العلم  إذا ظلت الشكوى دون تسوية، يجب على دولة الميناء إحالة نسخة من تقرير الموظف المعتمد مرفقًا به أي رد وارد من  ■

 .إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي؛ وتّبلغ بالمثل منظمات مالك السفن ومنظمات البحارة المالئمة في دولة الميناء
 .يجب أن تتخذ خطوات مناسبة لضمان سرية الشكاوى المقدمة من البحارة  ■

  □ ميناءدولة ليس بلدنا 
 .معلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على المربع أعاله أو إدراج ال

هل وضع بلدآم إجراءات، بما في ذلك خطوات ضمان السرية، 
للبحارة الموجودين على متن سفينة راسية في ميناء بلدآم لتقديم 

 ٢٠٠٦شكوى بدعوى انتهاك اشتراطات اتفاقية العمل البحري، 
  ؟)بما في ذلك حقوق البحارة(
من المعيار ٧إلى  ١فقرات ؛ ال٢-٢-٥ الالئحة من ١الفقرة (

)٢-٢- ٥المبدأ التوجيهي باءنظر أيضًا التوجيهات في ا ؛٢-٢-٥ألف
  
  
  
 

اإلجابة بنعم، يرجى وصف اإلجراءات مع إيراد إشارة  آانتإذا 
 :إلى األحكام أو التدابير القانونية المقابلة
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يرجى تقديم معلومات حول عدد مثل هذه الشكاوى التي تم اإلبالغ 
الل الفترة التي يغطيها هذا التقرير وحول الشكاوى التي عنها خ

  .سويت والتي تم إبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأنها
  )٢-٢- ٥من المعيار ألف ٦الفقرة (
  
  
  
 

 

  .٢-٢- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  المعلومات اإلضافية
 

ألسبانية من أي وثيقة، إن وجدت، توضح إجراءات معالجة الشكاوى على يرجى تقديم نسخة باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية أو ا :التوثيق
 .البر

  
  مسؤوليات توريد اليد العاملة  - ٣- ٥الالئحة 
 ٣- ٥نظر أيضًا المبدأ التوجيهي باءا؛ ٣-٥ألف المعيار

 ،ات توريد اليد العاملةيجب على الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية وضع نظام للتفتيش والرصد إلنفاذ اشتراطات مسؤولي  ■
  .خاصة فيما يتعلق بتعيين وتوظيف البحارة

تنفذ مسؤوليات توفير الضمان االجتماعي للبحارة من مواطنيها أو من المقيمين أو من  أنيجب على الدول األعضاء أيضًا   ■
 .أراضيهااألشخاص المتوطنين على 

  □ال يوجد بحارة في بلدنا 
 .أعاله أو إدراج المعلومات في العمود األيسر أدناهيرجى وضع عالمة على المربع 

بما في ذلك (يرجى شرح نظام التفتيش والرصد واإلنفاذ في بلدآم 
اإلجراءات القانونية في حالة انتهاك االشتراطات المنصوص 

بشأن مسؤوليات توريد اليد العاملة ) ٤- ١عليها في الالئحة 
في ذلك األسلوب بما  ،٢٠٠٦بموجب اتفاقية العمل البحري، 

  .المستخدم لتقييم فعاليته
حيث يتم  ٣-٥؛ المعيار ألف٣-٥من الالئحة  ٤و ٣الفقرتين (

 ) ٤-١اإلشارة إلى المعيار ألف

  □٤-١تم تقديم هذه المعلومات في سياق الالئحة 

إذا آان لديكم بحارة من المواطنين أو من المقيمين أو من 
ترتيبات لضمان  ضعتُواألشخاص المتوطنين في بلدآم، هل 

م َلحصولهم على حماية الضمان االجتماعي بغض النظر عن َع
  )٣- ٥من الالئحة  ١الفقرة ( السفينة التي يعملون عليها؟

  
 

 □٥- ٤تم اإلجابة على هذا السؤال في سياق الالئحة 

  .٣- ٥بشأن تنفيذ الالئحة  معلومات إضافية
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 قـملح

  مقتطف من الملحق دال ( قة بين الجزئين ألف وباء من المدونةرأي المستشار القانوني بشأن العال
 ١ )٢٠٠٦لمؤتمر العمل الدولي، ) البحرية( ٩٤الصادر عن الدورة ) ألف ١(األول  بالتقرير

  جنب في اتفاقية إلىجنبًا  وجود أحكام ملزمة وأحكام غير ملزمة

وجه الممثالن الحكوميان لهولندا والدانمرك فضًال عن 
الحكوميين لقبرص والنرويج تساؤالت إلى  الممثلين
بشأن شتى العواقب الناشئة عن ) ٢٠٠٣عام (القانوني  المستشار

ى ـبًا إلـة جنـر ملزمـام غيـة وأحكــام ملزمـود أحكـوج
االتفاقية الموحدة بالنسبة للدول األعضاء  مشروع في جنب

  . المصدقة

ير العمل والفريق العامل الثالثي رفيع المستوى بشأن معاي
البحري منكب وفقًا لواليته على وضع اتفاقية موحدة آنوع جديد 

ويهدف . من الصكوك بالمقارنة بالصكوك المعتمدة حتى اآلن
توحيد الصكوك البحرية السارية إلى جمع آل العناصر 
الموضوعية في صك وحيد بناًء على نهج مختلف جذريًا عن 

تفاقيات أحكامًا تقنية النهج المستخدم حتى اآلن حيث تتضمن اال
وانطالقًا من هذا . مفصلة، وتترافق في غالب األحيان بتوصيات

المنظور، ال يمكن أن تستمد استنتاجات من الترتيب الرسمي 
حيث تكون األحكام ملزمة  - التقليدي القائم على التمييز بين اتفاقية 

والصك المقبل هو . حيث ال تكون األحكام ملزمة - وتوصية  - 
قية باب التصديق عليها مفتوح أمام الدول األعضاء وهي اتفا

تنص صراحة على تواجد أحكام ملزمة وأحكام غير ملزمة 
وستكون أحكام ). ١المادة السادسة المقترحة، الفقرة ( فيها

فليست  ألف من المدونة ملزمة؛ أما أحكام الجزء باء الجزء
  . ملزمة

األحكام  نبوتضع بعض اتفاقيات العمل الدولية إلى جا
أما االبتكار المعتمد في . ٢  الملزمة أحكامًا ذات طبيعة مختلفة

الصك المقبل فيكمن أساسًا في العدد الكبير من األحكام غير 
وتجدر اإلشارة آذلك إلى أن منظمات أخرى، . الملزمة في الصك

من قبيل المنظمة البحرية الدولية، قد اعتمدت اتفاقيات تتضمن 
  .ين دون أي مشاآل قانونية ظاهرة في تطبيقهانوعي األحكام هذ

ويكون على الدول األعضاء المصدقة على االتفاقية أن 
تتقيد بااللتزامات الواردة في المواد واللوائح والجزء ألف من 

أما التزامها الوحيد بموجب الجزء باء من المدونة . المدونة
األحكام  فسيكون البحث بحسن نية في مدى ما يمكن إنفاذه من هذه

وتكون الدول . بغية تنفيذ المواد واللوائح والجزء ألف من المدونة
األعضاء حرة في اعتماد تدابير مختلفة عن تلك الواردة في 
الجزء باء من المدونة ما دامت تحترم االلتزامات الواردة في 

وسيكون هناك افتراض بأن أي دولة عضو . مكان آخر من الصك
اإلجراءات الواردة في الجزء باء من المدونة تقرر تنفيذ التدابير و

قد نفذت على النحو السليم األحكام المقابلة في األجزاء الملزمة 
وسيكون على أي دولة عضو تختار استخدام سائر . من الصك

التدابير واإلجراءات، أن تقدم عند الضرورة، وال سيما حيثما 
في آلية يكون تطبيق الدولة العضو لالتفاقية موضع تساؤل 

اإلشراف، ما يبرر أن التدابير التي اتخذتها قد مكنتها بالفعل من 
  . أن تنفذ على النحو السليم األحكام الملزمة المعنية
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