الئحخ االجزاءاد انتُفيذيخ نالعتزاف انًتجبدل ثبنشهبداد
وثيقة مراقبة
__________________________________________________________________________
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رقى االصذار Version 3 :
تبريخ االصذار :ـ 0203/4/02
صفحخ 4-1 :
االعتًبد :
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الئحخ االجزاءاد انتُفيذيخ نالعتزاف انًتجبدل ثبنشهبداد
وثيقة مراقبة
__________________________________________________________________________

ضجظ انىثبئق
رقى االصذار 3 :
تبريخ االصذار االول :ـ 2003/4/15

اسى انىثيقخ  :الئحخ االجزاءاد انتُفيذيخ نالعتزاف انًتجبدل ثبنشهبداد
رقى انُسخخ (SH/27) :

تبريخ االصذار انثبًَ :ـ 0200/00/30
تبريخ االصذار انثبنث 0203/4/02 :
االسى
االعذاد
انًزاجعخ

انتىقيع

انىظيفخ

يحًذ احًذ انسًبٌ

يذيز ادارح انعًبنخ انجحزيخ

سبييخ عجذ انفتبح انسيذ

رئيس قسى انشهبداد

عفبف عجذ انستبر حسٍ

يًثم االدارح

انتىسيع
رقى انُسخخ

االدارح  /انُشبط

انتىقيع

انًستهى

تبريخ االستالو

انتعذيالد
يكبٌ انتعذيم

و

تبريخ انتعذيم

0

0200/00/30

تعذيم شبيم

0

0203/4/02

تعذيم جشيء

يهخص انتعذيم

سجت انتعذيم

انًزاجعخ

نهًىائًخ يع يتطهجبد يعبهذح STCW
 1978وتعذيالد يبَيال 0202
صذور يُشىر نجُخ انساليخ ثبنًُظًخ
رقى MSC.1/Circ.1450

رقى االصذار 3 :
تبريخ االصذار :ـ 0203/4/02
صفحخ 4-2 :
االعتًبد :
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الئحخ االجزاءاد انتُفيذيخ نالعتزاف انًتجبدل ثبنشهبداد
وثيقة مراقبة
________________________________________________________________________
 -1انهذف
ذهدف هذِ انالئحح انً وضع آنيح نعًهيح عمد يذكزج ذفاهى تيٍ جًهىريح يصز انعزتيح وايا يٍ دول انعانى .طثما نهماعدج
 1/10يٍ اذفاليح  STCW 1978وذعديالذها.
 -0يجبل انتطجيق
ذسزي احكاو هذِ انالئحح عهً ادارج انشهاداخ تاالدارج انًزكزيح نهرفريش انثحزي..
 -3انتعزيفبد
 0-3االذفاليح اندونيح نًسرىياخ انردرية واصدار انشهاداخ  STCWوذعديالذها .
 2-3يُشىر انًُظًح انثحزيح اندونيح  MSC.1/Circ.1450وانصادر عٍ نجُح انساليح انثحزيح فً دورذها انىاحدِ وانرسعيٍ
( 26إني َ 30ىفًثز  )2012انصادر تراريخ  24يُايز .2013
 3-3انمائًح انثيضاء ( قائمة الدول المستوفاه لمتطلبات االتفاقية الدولية لمسـتويات التدريب  ) STCWطبقا
الخز اصدار.
 - 4انًزاجع
 1 -4دنيم انجىدج .
 2 -4الئحح انًزاجعح انداخهيح
 3-4االذفاليح اندونيح نًسرىياخ انردرية واصدار انشهاداخ  STCWوذعديالذها.
 - 5االجزاءاد
 1-5يرى ورود كراب اندونح راغثح عمد يذكزج انرفاهى نالعرزاف انًرثادل تانشههاداخ او رغثهح انحكىيهح انًصهزيح فهً عمهد
يذكزج ذفاهى يع احد اندول .ويرى ليدِ فً دفرز انىارد
 2-5يمىو يديز ادارج انعًانح انثحزيح تانرأشيز عهً انكراب انىارد نمسى انشهاداخ نًزاجعح انًسرُداخ انىاردج .
 3-5يمههىو يسههلىل انشهههاداخ تههانرحمك يههٍ اٌ اندونههح راغثههح عمههد يههذكزج انرفههاهى ضههًٍ انمائًههح انثيضههاء انصههادرج عههٍ نجُههح
انساليح انثحزيح.
 4-5يمىو يسلىل انمسى تانرحمك يٍ اٌ اندونح نديها يعاهد تحزيح.
 5-5يمىو يسلىل انمسى ترحزيز يذكزج انرفهاهى تانهغهح االَجهيزيهح نجًيهع دول انعهانى وتانهغهح انعزتيهح نههدول انعزتيهح تُهاء عههً
انمههزار رلههى  1451وانصههادر عههٍ نجُههح انسههاليح انثحزيههح فههً دورذههها انىاحههدِ و انرسههعيٍ ( 26إنههي َ 31ههىفًثز
 )2112انصههاد ترههاريخ  24يُههايز  2113وانههذي يرضههًٍ ذىجيههها حههىل ذزذيثههاخ األطههزاف نهسههًا تههاتعرزاف تشهههاداخ
تًمرضههي انماعههدِ  1/10يههٍ إذفاليههح  STCWوانُسه ح االسرزشههاديح انرههً اصههدرخ فههً انهجُههح ( )77نهًُظًههح وانُس ه ح
االسرزشاديح ان اصح تاندول انعزتيح انرً اوصد تها انهجُح انفُيح نهُمم انثحزي فهً االجرًها انراسهع نهها انًُعمهد فهً يمهز
االياَح انعايح نجايعح اندول انعزتيح فً انفرزج ( )13-15/7/2008تشأٌ اعداد يذكزج ذفهاهى نالعرهزاف انًرثهادل تشههاداخ
االههيح نهًالحيٍ وأعًال انُىتح انصادرج عٍ اندول انعزتيح.
رقى االصذار 3 :
تبريخ االصذار :ـ
صفحخ 4-3 :
االعتًبد :
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الئحخ االجزاءاد انتُفيذيخ نًذكزح تفبهى
وثيقة مراقبة

__________________________________________________________________________
 6-5يرى ادراج تياَاخ انسهطح انثحزيح نهدونح انطزف فً االذفاق وتياَاخ انسهطح انثحزيح انًصزيح فً يذكزج انرفاهى.
 7-5يمههىو يههديز ادارج انعًانههح انثحزيههح ويههديز عههاو يهكيههح انسههفٍ وانعًانههح انثحزيههح تًزاجعههح يههذكزج انرفههاهى عهههً انُسههخ
االسرزشاديح ويزاجعح تياَاخ اندونريٍ.
 8-5يرى اعرًاد َسخ يذكزاخ انرفاهى يٍ رئيس يجهس ادارج انهيلح وخرًها ت اذى شعار انجًهىريح .
 9-5يرى ارسال انُسخ انً انطزف انثاًَ فً يذكزج انرفاهى نهرىليع عهيها واعادج انُسخ ان اصح تُا.
10-5تعد ورود يذكزج انرفاهى يىلعح يٍ انطزف االخز يرى عزضهها عههً رئهيس انهيلهح وحفظهها فهً يهه
انًىلعح وادران اسى اندونح فً لائًح اندول انًىلعح يذكزاخ ذفاهى تيُها وتيٍ حكىيرُا .

 - 6رسى تىضيحً نتسهسم انعًهيبد

رقى االصذار 3 :
تبريخ االصذار :
صفحخ 4-4 :
االعتًبد :
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يهذكزاخ انرفهاهى

الئحخ االجزاءاد انتُفيذيخ نإلعتزاف انًتجبدل نهشهبداد

ثذايخ
يكتت رئيس انهيئخ
1

ورود كتبة انذونخ راغجخ عقذ
يذكزح انتفبهى يع حكىيتُب وتحىيم
انًكبتجخ عهً االدارح انًزكشيخ
نهتفتيش انجحزي

رئيس االدارح انًزكشيخ نهتفتيش
انجحزي
2

يتى تحىيم انًكبتجخ عهً يذيز عبو
انعًبنخ انجحزيخ وثى يذيز ادارح
انعًبنخ انجحزيخ

يذيز ادارح انعًبنخ انجحزيخ
يتى انتحىيم عهً انًختص نذراسخ
يذكزح انتفبهى واعذادهب ويزاجعتهب
يٍ رئيس انقسى ثى يذيز االدارح
ثعذ انتحقق يٍ اٌ انذونخ راغجخ
عقذ يذكزح انتفبهى ضًٍ انقبئًخ
انجيضبء انصبدرح عٍ نجُخ
انساليخ انجحزيخ و نذيهب يعبهذ
ثحزيخ

يذيز عبو يهكيخ انسفٍ وانعًبنخ
انجحزيخ
يتى انًزاجعخ انُهبئيخ يٍ يذيز
عبو يهكيخ انسفٍ وانعًبنخ انجحزيخ
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3

4

رئيس يجهس ادارح انهيئخ

5

يتى اعتًبد يذكزح انتفبهى يٍ
رئيس يجهس ادارح انهيئخ

يتى ارسبل انًذكزح نهطزف االخز
نهتىقيع عهيهب واعبدح انُسخ
انخبصخ ثُب

7

6

ثعذ ورود انًذكزح ثعذ انتىقيع يٍ
انطزف االخز يتى االحتفبظ ثهب فً
يهف يذكزاد انتفبهى

يتى اضبفخ اسى انذونخ فً كشف
قبئًخ انذول انًىقعخ ثيُُب وثيُُب
يذكزاد انتفبهى

َهبيخ
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