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 تقـريـر الّنشاط الّسنوي إلدارة رجــال البحر  

  2015لسنة  
 

هذا التقرير بصفة دوريّة وبعد  دأبت إدارة رجال البحر بالّديوان على إنجاز   :  ةـــــــتوطئ

ذات الّصلة   النّتائجهّم  أ ونشةة اإلدارة  ألفي إطار رصد   يندرج انقضاء كّل سنة إدارّية و
و المؤّشرات   على اإلحصائيـّات  باالعتمادوذلك   2015بالخدمات المسداة بعنوان سنة  

 المسّجلة في هذا الّصدد.

 

 أربعـة محـاور رئيسيّـة موزّعة على الّنحو التـّالي :   الىيمكن تصنيف أهّم األنشةة  

والخفـارة  الّدولّية لمعـايير الّتدريب واإلجازة    االتفـاقيةأحكام    التةابق مع:  المحـور األّول
 .(STCWكما تّم تنقيحها ) 1978، حينللمل 

 (.MLC) 2006الّدولّية للّشغـل البحري لسنة    االتفـاقيةأحكام  التةابق مع  :  المحور الثـّاني

 رجال البحر.دارة  بإ المركز  الجودةإدارة  : تةبيق نظام   المحور الثّـالث

تةبيق مقتضيات  في إطار  على متن الّسفن الّتجارّية  و التفقد  : المراقبة   المحور الرّابع
 .MLCو   STCWاالتفـاقيتين  
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 تتمحور أنشطة إدارة رجـال البحر المدرجة ضمن هذا التقرير كاآلتي:

 

التكوين  وشهائد دراسة ملفات البحارة و تسليمهم المؤهالت واإلقرارات البحرية 
 ؛الخاّصة بهم التكميلي

 
 الّضرورّية خيصارلتّ في إطار إمكانّية منحهم ادراسة ملفات الضباط األجانب  

 ؛التونسية الّتجارّية على متن السفن لإلبحارلهم 
 

 
من  التثبت في خصوص عملّياتاألجنبية  البحرّية لطالسّ التنسيق مع مختلف  

 ؛من طرف إدارة رجال البحر للبّحارة مةة الوثائق المسلّ وصلوحيّ  وتطابق ةصحّ 
 

 ؛المة وتنظيم العمل على متن السفن التجاريةالمصادقة على الطاقم األدنى للسّ  
 

 
 ؛الّنظر في مطالب الّصلح بين رجال البحر ومجّهزي الّسفن 

 
والتالمذة الضباط التابعين لألكاديمية البحرية التالمذة إبحار الضباط عملّية تنظيم  

للقيام بفترات الّترّبص الّتطبيقي  ،والمدارس البحرية األجنبّية ةبورقيببمنزل 
 ؛المستوجبة على متن السفن التجارية التونسّية

 

 
تفقد تنظيم عن طريق عملّيات  أو المعاينات اإلستثنائّية ةإجراء المعاينات السنويّ  

ّية مدى مالئمة الّظروف الصحو على متن الّسفن الّتجارّية البحري العمل
 ؛العاملين على متنها لرجال البحر والمعيشّية

 
 لإلتفاقية 2010نيال ام تالمساهمة في إعـداد مشاريع القرارات المتعلقة بتعديال 

واإلتفاقّية الّدولّية للّشغل  الدولية لمعايير التدريب و اإلجازة والخفارة للمالحين

  ؛2006البحري 
 

 
 .المركز بإدارة رجـال البحـر الجودةإدارة تطبيق نظـام  
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 وشهائد التكوين التكميلي البحريةو اإلقرارات  تسليم المؤهالت (1
 

 : تطبيقا

المتعلؤ  ضبؤبش وؤرو  و  2002أوت  3مؤرخ  ـؤ   ال 2002لسنة  1778عدد  ألمرا ألحكام  *

والمرا بؤة مباورة الوظائف لرجال البحؤر علؤم مؤتف  ؤلف البحؤر الملممؤة ضمسؤل دـتؤر للطؤا   

 ؛ المتعلقة ضها

و المتعلؤؤ  ضبؤؤبش أجمؤؤوة  ومؤؤدة  ؤؤلوحية  2005مؤؤاخ   2قؤؤراخ ور ؤؤر النقؤؤر المؤؤرخ  ـؤؤ  ل* 

ووؤؤرو  الحلؤؤول علؤؤم المؤؤرقرت و اا ؤؤراخات المسؤؤتوجبة لمباوؤؤرة وظؤؤائف خجؤؤال البحؤؤر 

  ؛علم متف  لف البحر الملممة ضمسل دـتر للطا  

 ؛سلي  وهائد التّكو ف التكميل  المستوجبةالمتعلّقة ضت ور ر النقرجميع  راخات * ل

 

 كاآلت  :، موّرعة 2015  نة ضعنوان مطلبا 3158 ضدخا ة إداخة خجال البحر  امت 

 
 :البحرية  مطالب الحصول على المؤهالت واإلقرارات - أ

 .لحلول علم المرقرت و اا راخات المتعلقة ضهاضا متعلّقا مطلبا 303تّ  تسجير 

 تسؤلي  المؤرقرت و اا ؤراخات المطالب مف  رف اللّجنة المكلّلؤة ضؤالنّ ر ـؤ ة قذه دخا  و عت

أي ضمعؤؤّدل  لؤؤوج الجلسؤؤتيف  ةجلس   18 علؤؤم امتؤؤداد و ةلؤؤل و وؤؤهائد التكؤؤو ف التكميلؤؤ  البحر ؤؤة

 .او إقرار مؤهال 293  يسلت وهر ّا تّ  علم إثرقا

 

 

 التونسيينو البحارة المؤهـــالت واإلقـرارات البحرية المسلمـة لفـائدة الضباط 

  2015سنـة  بعنوان

 ( مالحة بحرّيـةإختصاص  )

 الجملة نظير تعويض تجديد تسليم نوع المؤهل

M 1C 17 0 0 8 9 مؤهل ربان من الرتبة األولى للبحرية التجارية 

M 2C  11 0 1 5 5 للبحرية التجاريةمؤهل ربان من الرتبة الثانية 

CM1C 
مؤهل ربان مساعد من الرتبة األولى للبحرية 

 التجارية
2 2 0 0 4 

CM2C 
مؤهل ربان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية 

 التجارية
1 2 1 0 4 

DO1C 
مؤهل ضابط سطح من الرتبة األولى للبحرية 

 التجارية
11 0 0 0 11 

DO2C 
الثانية للبحرية  مؤهل ضابط سطح من الرتبة

 التجارية
16 15 3 0 34 

MNC 10 0 0 4 6 مؤهل ربان للمالحة الساحلية للبحرية التجارية 

DONC 
مؤهل ضابط سطح  للمالحة الساحلية للبحرية 

 التجارية
0 1 0 0 1 

DR 66 0 1 55 10 مؤهل بحار للبحرية التجارية 

 158 0 6 92 60 : وعـــالمجم
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 التونسيينو البحارة المؤهـــالت واإلقـرارات البحرية المسلمـة لفـائدة الضباط 

  2015سنـة  بعنوان

 ( طاقـة ومحّركـاتإختصاص  )

 الجملة نظير تعويض تجديد تسليم نوع المؤهل

CE1C 
مؤهل مهندس رئيس من الرتبة األولى للبحرية 

 التجارية
1 9 0 0 10 

CE2C 
الرتبة الثانية للبحرية مؤهل مهندس رئيس من 

 التجارية
4 6 0 0 10 

SE1C 
مؤهل مهندس رئيس مساعد من الرتبة األولى 

 للبحرية التجارية
3 0 1 0 4 

SE2C 
مؤهل مهندس رئيس مساعد من الرتبة الثانية 

 للبحرية التجارية
7 7 0 0 14 

EO1C 
مؤهل مهندس من الرتبة األولى للبحرية 

 التجارية
18 0 1 0 19 

EO2C 
مؤهل مهندس من الرتبة الثانية للبحرية 

 التجارية
8 20 4 0 32 

MMM 1 0 0 1 0 ميكانيكي للبحرية التجارية 

ER 44 1 1 21 21 مؤهل بحار ميكانيكي للبحرية التجارية 

SMM 1 0 0 0 1 ميكانيكي مساعد للبحرية التجارية 

 135 1 7 64 63 : وعـــالمجم

 
مة لرجال ة المسلّ البحريّ  واإلقرارات التالمؤهّ في عدد  انخفاض 2015تم تسجيل خالل سنة 

 .%20بنسبة مقدرة بـ البحر 

 
 " مالحة بحرية "مؤهالت اختصاص 
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 " اقة و محركاتــط مؤهالت اختصاص "

 

 

 

 
 ( 2015-2000 ) تطور عدد المؤهالت و اإلقرارات المسلمة
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 : مطالب الحصول على شهائد التكوين التكميلي - ب
 

، تم الخفارة للمالحين كما تم تنقيحهاو اإلجازة و  لمعايير التدريبعمر ضأحكام االتلا ية الدولية 

 2835دها بـ دشهائد في التكوين التكميلي المستوجب و المقدر ع 2015اسناد خالل سنة 

 .%10بنسبة  تراجعامسجلة بذلك 

 رجـال البحـرفائدة مـة لـالتكوين البحري المسلّ شهائد 

 2015سنـة   بعنوان 

 الجملة نظير تعويض تجديد تسليم نوع المؤهل

BT 567 0 412 43 112 شهادة التكوين األساسي للسالمة 

GOC 
الشهادة العامة لعمال الراديو للنظام العالمي لالستتااثة 

 و السالمة البحرية
32 35 2 0 69 

ROC 
الشتتتتتهادة المليتتتتتدة لعمتتتتتال الراديتتتتتو للنظتتتتتام العتتتتتالمي 

 لالستااثة و السالمة البحرية
0 5 0 0 5 

SAT 1190 0 0 140 1050 شهادة في التحسيس األمني 

 0 0 0 0 0 شهادة تدريب المالحين المكلفين بواجبات أمنية 

SSO 90 0 0 75 15 شهادة ضابط أمن السفينة 

ECDIS 
المعلومتتتتتات والعتتتتتر  نظتتتتتم  شتتتتتهادة فتتتتتي استتتتتتخدام

   اإللكتروني للخرائط
12 0 0 0 12 

ARPA 
شهادة الكفاءة الستخدام الرادار و مستاعدات التخطتيط 

 الراداري األوتوماتيكية
27 36 2 0 65 

SRB 
شتتتهادة األهليتتتة الستتتتخدام مراكتتتب الختتتالص و  وار  

 اإلنلاذ غير  وار  اإلنلاذ السريعة
51 156 23 1 231 

FRB  51 0 1 30 20 األهلية الستخدام  وار  اإلنلاذ السريعةشهادة 

AFT  210 1 12 134 63 شهادة الكفاءة في التلنيات المتلدمة لمكافحة الحرائ 

MFT 
شهادة الكفاءة في اإلسعافات الطبية األوليتة علتى متتن 

 السفينة
53 59 9 0 121 

MCT 
 شتهادة الكفتتاءة لرجتتال البحتر المكلفتتين بالعنايتتة الطبيتتة

 على متن السفينة
27 44 1 0 72 

TFC 17 0 4 0 13 شهادة التكوين االطالعي على الناقالت 

OTC 6 0 1 3 2 شهادة التكوين بشأن ناقالت المواد النفطية 

CTC 2 0 0 1 1 شهادة التكوين بشأن ناقالت المواد الكيميائية 

LGT 0 0 0 0 0 شهادة التكوين بشأن ناقالت الغاز المسيل 

CMT 
التكوين على إدارة الحش ود عل ى م تن    ن في شهادة 

 الدحرجة للركاب
1 34 15 0 50 

RFT 
التكوين االطالعي عل ى م تن    ن الدحرج ة في شهادة 

 للركاب
1 0 1 0 2 

ST 

التك   وين ف   ي الس   المة للع   املين ال    ا مين ف   ي  ش   هادة

بتوفير خ دمات مباش رة إل ى الرك اب ف ي  م اكن الرك اب 

 الدحرجة للركابعلى متن   ن 

1 0 17 0 18 

RPS 
التكوين المتصل بس المة الرك اب و البئ ا    في شهادة

 و منعة البدن على متن   ن الدحرجة للركاب 
2 15 1 0 18 

HBT 
التك وين المتعل ب ب ردارة اازم ات و الس لو  ف ي شهادة 

 البشري على متن   ن الدحرجة للركاب
1 25 1 0 27 

PCM 
على إدارة الحش ود عل ى م تن    ن شهادة في التكوين 

 الركاب غير   ن الدحرجة للركاب
4 0 3 0 7 

PFT 
ش هادة ف  ي التك  وين االطالع  ي عل ى م  تن     ن الرك  اب 

 غير   ن الدحرجة للركاب
0 0 0 0 0 

PST 

ش   هادة ف   ي التك   وين ف   ي السن   المة للع   املين ال    ا مين 

بتوفير خ دمات مباش رة إل ى الرك اب ف ي  م اكن الرك اب 

 متن   ن الركاب غير   ن الدحرجة للركابعلى 

3 0 3 0 6 

PPS 
شهادة في التك وين المتص ل بس المة الرك اب عل ى م تن 

   ن الركاب غير   ن الدحرجة للركاب
3 0 0 0 3 

PHB 

التكوين المتعلب بردارة اازمات و السلو  في شهادة 

غير   ن الدحرجة  البشري على متن   ن للركاب

 للركاب

4 0 4 0 8 

 2847 2 512 835 1498 المجموع
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 ( 2015-2000 ) المسلمة شهائد التكوين التكميليتطور عدد 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دراسةةةل ات ةةةبا ااألةةةببل ارخبصةةةم ات ةةةرار  اىةةةن اةةةن ا ب ةةةبر  تةةة  اةةة   ااسةةة    (2

 اا وصسرل
 

مطلب للحصول على إقرار إيداع في شهادة  " 43، 2015أسندت إدارة رجال البحر خالل سنة 
جارّية الّتونسّية مسّجلة للضّباط األجانب المزمع إبحارهم على متن الّسفن التّ  "بمؤّهل االعترافيؤّكد 
 نتيجة لألسباب التالية : -%275هامة مقدرة بـ  نسبة انخفاضبذلك 

المسند من قبل وزارة النقل لفائدة المجهزين التونسيين  االستثناءتم التخفيض في نسبة  -
" و ذلك في حدود STCWالنتداب ضباط أجانب من بلدان أطراف في االتفاقية الدولية "

النصف عوضا عن الثلثين لغاية الرجوع تدريجّيا إلى الثلث المنصوص عليه بالفصل الثاني 
و المتعلق بنسبة  1972سبتمبر  5في  من قرار وزير األشغال العمومية و اإلسكان المؤرخ

 راية التونسية.للمتن السفن الرافعة  العامليين علىاألعوان التونسيين 
    تم التفويت في سفينة "ليدي فل" التابعة لشركة قابس للمالحة و السفن المجهزة بالصهاريج  -

 و التي كانت تشغل جميع أفراد الطاقم أجانب.
 الميدان البحري.قلة اليد العاملة في  -
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 مقارنة عدد التراخيص المسلمة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  

15 57 59 40 43 54 27 
مالحة تراخيص 

ة  بحريـن

17 63 60 48 53 50 15 
 طاقةتراخيص 

 المحركات

ارةـبح 0 0 0 41 73 84 11  

 المجموع 42 104 96 129 192 204 43
 

16% 

25% 

6% 

31% 

19% 

3% 

 2015نسبة الضباط األجانب الذين تم تشايلهم على متن السفن التونسية خالل سنة 

 ربـان

 ربـان مساعد

 ضابـط سطح

 مهنـدس رئيس

 مهنـدس رئيس مساعد

 مهنـدس

 الوظيفة
 عـدد التراخيـص المسلمـة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ة  مالحة بحريـن

 05 16 16 15 18 24 ربـان

 08 21 21 9 17 19 ربـان مساعد

 02 20 22 16 8 11 ضابـط سطح

 كاتمحرن  و طاقة

 10 29 23 19 15 9 مهنـدس رئيس

مهنـدس رئيس 
 مساعد

15 23 14 12 17 06 

 01 17 25 15 15 26 مهنـدس

لةــالجم   104 96 88 119 120 32 
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                 إصدارأجنبية بخصوص التثبت من ات ـإدارات و مؤسس( اإلجابة عن طلبات 5

 و صلوحية الوثائق المسلمة من طرف إدارة رجال البحر

قامت إدارة رجال البحر بإجراءات الرد على المطالب الواردة عليها من قبل سلط بحرية أجنبية 

هائد المسلمة ـــالش تطابقللتثبت من أو مجهزي سفن أو مؤسسات انتداب رجال البحر أجانب 

 31 ـالبحر ب رجــال ا وتاريخ انتهاء صلوحيتها و في هذا الصدد توصلت إدارةهمن طرف

 رد عليها في اإلبان.مطلب تم ال

 

لسالمة و تنظيم العمل على متن السفن لضمان االمصادقة على الطاقم األدنى  (6

 التونسية التجارية

الدولية  االتفاقيةو  1974االتفاقية الدولية لسالمة األرواح البشرية بالبحار لسنة  عمال بأحكام

كما تم تنقيحها و طبقا لألمر عدد  1978لمعايير التدريب و اإلجازة و الخفارة للمالحين لسنة 

و المتعلق بتنظيم العمل على متن السفينة  1974 رنوفمب 16المؤرخ في  1974لسنة  101

على  وضبط العدد األدنى لإلطارات و توزيع البحارة التابعين للسفينة، قامت إدارة رجال البحر

بالمصادقة على الطاقم األدنى و تنظيم العمل على  ،بعد دراسة الملفات ،إثر مطالب المجهزين

 : متن السفينة وذلك حسب ما هو مبين بالجدول التالي
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 تاريخ التسليم نوع العملية السفينة المجهز

 الشركة التوجسية للمرحة

(CTN) 

 23/01/2015 تو ف عف النشا  "تاجيت"

 23/05/2015 تجد د  رمبو""

 01/06/2015 العودة للنشا  "تاجيت"

 10/06/2015 تجد د " ر ا "

 14/08/2015 تجد د "أوليس"

 22/08/2015 تجد د "عليسة"

 21/09/2015 تجد د "أميلكاخ"

 22/10/2015 تو ف عف النشا  "تاجيت"

وركة النقر ضاألجاضيب 

 (TRAPSAضاللحراء )

 " وجقا"

 "ماخكسان" 27/04/2015 تجد د

 "دوالب"

  ا يف ماخ ف ويبينغ

(YMS) 

 "   تا قر"

 20/03/2015 تجديد

 20/09/2015 تجديد

الشركة التوجسية للخدمات 

 البترولية عرض البحر

(SAROST) 

 02/04/2015 تجديد "5" اخو ت

 17/04/2015 تجديد "تاضسيس"

 19/12/2015 تجديد "أوتاخت"

 19/12/2015 تجديد "إ م س"

 الشركة الجد دة للنقر ضقر نة

(SONOTRAK) 

 " ر ينا"

 "لود"

 " ر نة"

 "كيراجيس"

 "حشاد"

 03/05/2015 تجد د

 ميت ال ويبوركة 

(MétalShip) 

 11/11/2015 تجد د "خاد "

 وركة إـر قيا البحر ة

(AMC) 

 18/12/2015 تجد د "ا كندخ"
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 لضمان السالمة إجراء المعاينات السنوية ( 7

 "في نطاق إجراء معاينات ضمان السالمة السنوية للسفن التجارية التونسية طبقا ألحكام مجلة 

خالل منها، شاركت إدارة رجال البحر  34و خاصة الفصل  " التنظيم اإلداري للمالحة البحرية

السفن وذلك  متن المعاينات السنوية واالستثنائية التي جرت على من 01عدد  في 2015سنة 

منها الصحّية تهيئة الظروف المالئمة مدى تنظيم العمل و كيفّيةلتفقد كفاءة رجال البحر و

 .لرجال البحر والمعيشّية

 

 التالمذة السفن التجارية لفـائدة الضباط تنظيم اإلبحار لفترة تربص على متن (8

  التابعين لألكاديمية البحرية بمنزل بورقيـــــبةوالتالمذة الضباط 

عن األكاديمية البحرية  نممثلو شارك فيهاعمل  ةجلس على عقدإدارة رجـال البحر  أشرفت

االتفاق والتنسيق  وذلك في إطارالتونسية  التجارية مجّهزي الّسفن ن عنيبمنزل بورقيبة وممثل

 للقيام والتالمذة الضباط على متن السفن التجارية التونسيةمذة التالـباط على توزيع الضــ

 هم كل حسب اختصاصه. صتربّ بفترات 

 

 

 

 

 

33% 

17% 

21% 

13% 

4% 

8% 4% 

المصادقة على الطاقم األدنى للسالمة  و تنظيم العمل على متن السفن التجارية حسب 
 2013المجه ين لسنة 

CTN

SAROST

SONOTRAK

TRAPSA

METALSHIP

YMS

AMC
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تم توزيع التالمذة الضـباط والضباط التالمذة حسب االختصاص ومـدة  ته الجلسة،ها علـى إثر

 المجهزين التونسيين.مختلف التربص المستوجبة، على 

 

 العدد االختصاص
مدة 
 اإلبحار

 المجهز البحري

 ااسصواا اروا 

 مالحة بحرّية 
 09 فرع الّدراسات الهندسّية

 مالحة بحرّية  الشركة التونسية للمالحة يوم 30
 فرع األستاذية في التكنولوجيا

08 

 طاقة ومحّركات 
 07 فرع األستاذية في التكنولوجيا

 ااسصواا ااثبصرل

 مالحة بحرّية
الهندسّيةفرع الّدراسات   

04 
 ستّــة أشهر

 الشركة التونسية للمالحة

 طاقة ومحّركات
 فرع الّدراسات الهندسّية

 الشركة التونسية للمالحة 08

 مالحة بحرّية 
 06 فرع األستاذية في التكنولوجيا

 ثمانيـة أشهر

 الشركة التونسية للمالحة

 طاقة ومحّركات 
 فرع األستاذية في التكنولوجيا

08 

 الشركة التونسية للمالحة  -

 AMCشركة إفريقيا البحرية  -

 شركة ميتال شيب -

SHIP METAL 
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 ( تنظيم اإلبحار لفترة تربص على متن السفن التجارية لفـائدة تالمذة بحارة التابعين9

 للمعهد المتوسطي للمهن البحرية 

تالمذة مزاولين تعليمهم بالمعهد المتوسطي  لتوزيع بإدارة رجال البحر تم عقد جلسة عمل ثانية

 ". ميكانيكي للبحرية التجارية " و " للبحرية التجارية بحار للمهن البحرية اختصاصي "

 المجهز البحري مدة اإلبحار العدد االختصاص

بحار للبحرية 
 التجارية

 أشهر 06 38

 إدارات الموانئ -
 الشركة التونسية للمالحة -
 البحرية شركة إفريقا -
 شركة النقل باألنابيب عبر الصحراء -
الشركة التونسية للخدمات البترولية  -

  عرض البحر
 الشركة الجديدة للنقل بقرقنة -
 

بحار ميكانيكي 
 للبحرية التجارية

 أشهر 06 41

 

 

 الطبية تسليم شهائد الصلوحيةلبدأ  الشغل دورات تحسيسية لفائدة أطباءتنظيم ( 10

التنقيحات األخيرة التي أدخلت على االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة على إثر 

للمالحين في مجال الفحص الطبي ومجاالت الكفاءة المهنية لرجال البحر والمعروفة بتنقيحات 

و المتعلقة خاصة بمقاييس البصر ومقاييس السمع الدنيا المستوجبة من رجال  2010مانيال لسنة 

لبحر العاملين على متن سفن البحر و بضبط المحتوى الذي يجب أن تتضمنه الوثيقة الطبية التي ا

 و الموانئ ديوان البحرية التجارية ، قام ينبغي تسليمها لرجال البحر بعد إجراءهم للفحص الطبي

ال البحر دورات تحسيسية لفائدة أطباء الشغل المؤهلين للقيام بالفحوصات المستوجبة لرج 3 بتنظيم

و المنتصبين سواء لحسابهم الخاص أو الذين يباشرون نشاطهم بمجمعات طب الشغل بالتنسيق مع 

 معهد الصحة والسالمة المهنية.

هذا و قد سجلت هذه الدورات إقباال كبيرا من طرف األطباء الذين عبروا عن استحسانهم لهذه 

في هذا المجال حيث تكفل ممثلو الديوان  المبادرة و ذلك لقيمة و نوعية المعلومات التي تلقوها

 منخاصة  ستمدو الم لرجال البحر الصلوحية الطبيةتعلق بشهادة بتقديم المحور القانوني الم

            و اإلجازة  من االتفاقية الدولية لمعايير التدريب I/9و البند باء   I/9و البند ألف  I/9الالئحة 

تكفل ممثلو معهد الصحة و السالمة المهنية بتقديم و  2010و الخفارة للمالحين كما تم تنقيحها سنة 

توجيهات المتعلقة بالفحص الطبي لرجال البحر للتطبيقي للفحص الطبي طبقا الفني المحور ال

 .المنبثقة بصفة مشتركة عن المكتب الدولي للشغل و عن المنظمة البحرية الدولية
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 المركز بإدارة رجـال البحـر الجـودة إدارة ق نظـامتطبي  (11

 
جاقدة علم تطو ر  قذه األخيرةضإداخة خج ال البح ر تعمر  الجودةإداخة ج ام  تركيمعلم إثر 

                ISO 9001-2008موا لات الجودة متطلبات لقذا الن ام و تحسينه ليستجيب أكثر ـأكثر 

 منها.  I /8و خا ة الرئحة   لمعا ير التدخ ب وااجارة والخلاخة للمرّحيف االتلا ية الدول    يةو 

إ اخ توجهات الد وان الهادـة إلم مم د تحسيف الخدمات المسداة إلم الحرـاء وعمر علم  ـ 

تنليذ ضرجامج العمر المر وم ـ   يا ة الجودة و متاضعة حسف  يروخة قذا النّ ام  بقا 

، تّ  إجراء عمليت  تد ي  داخل  وعملية تد ي  خاخج  ISO 9001-2008لموا لات الجودة 

 إداخة الجودة وو ع تور عه  كالتّال : ضإورافوةلل  2015ضعنوان  نة 

  مكتب ، ت  إجراءه مف  رف 2015جان ي  21و  19يومي خاخج  تد ي  عمليّ ة

 " TUVالجودة "

  إجراءقا ضإوراف إداخة الجودةت   2015جوان  09و  18 يومي تد ي  داخل عمليّ ة  

 ت  إجراءقا ضإوراف إداخة  2015ديسمبر  09 و 08 يومي داخل مليّ ة تد ي  ع

 الجودة

 


