قاوون رقم ( )74لسىت  2006بشأن رعايت وتأهيل
وتشغيل المعاقيه البحريىي

المادة 1
ف ٙرـجٛك أزكبو ْزا انمبٌَٕ ٚمظذ ثبنكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ انًؼبَ ٙانًٕػسخ
لش ٍٚكم يُٓب ،يب نى ٚمزغ عٛبق انُض خالف رنك:
أ -انٕصاسحٔ :صاسح انزًُٛخ االخزًبػٛخ
ة -انٕصٚشٔ :صٚش انزًُٛخ االخزًبػٛخ
ج -انهدُخ انؼهٛب :انهدُخ انؼهٛب نشػبٚخ شؤٌٔ انًؼبلٍٛ
د -انًؼبق ْٕ :انشخض انز٘ ٚؼبَ ٙيٍ َمض ف ٙثؼغ لذسارّ اندغذٚخ أٔ انسغٛخ
أٔ انزُْٛخ َزٛدخ يشع أٔ زبدس أٔ عجت خهم ٙأٔ ػبيم ٔساث ٙأدٖ نؼدضِ كهٛبً أٔ
خضئٛبً ػٍ انؼًم ،أٔ االعزًشاس ثّ أٔ انزشل ٙفٔ ،ّٛأػؼف لذسرّ ػهٗ انمٛبو ثئزذٖ
انٕظبئف األعبعٛخ األخشٖ ف ٙانسٛبحٚٔ ،سزبج إنٗ انشػبٚخ ٔانزؤْٛم يٍ أخم ديدّ
أٔ إػبدح ديدّ ف ٙانًدزًغ
ِ -انزؤْٛم انشبيم ْٕ :ػًهٛخ يُظًخ ٔيغزًشح يجُٛخ ػهٗ أعظ ػهًٛخ ،رٓذف إنٗ
االعزفبدح يٍ انمذساد انًزبزخ نذٖ انًؼبقٔ ،رٕخٓٓٛب ٔرًُٛزٓب ػجش ثشايح رؤْٛهٛخ
شبيهخ ،ركفم رسمٛك أػهٗ يغزٕٖ نمذسارّ األدائٛخ ،ثًب ٚغبػذِ ػهٗ االَذيبج فٙ
انًدزًغ
ٔ -انهدُخ انـجٛخ :اندٓخ انزٚ ٙسذدْب ٔصٚش انظسخ
المادة 2
رغش٘ أزكبو ْزا انمبٌَٕ ػهٗ انًؼبل ٍٛانجسش.ٍُٛٛٚ

المادة 3
رمذو انٕصاساد ٔاندٓبد األخشٖ انًؼُٛخ ثبنزُغٛك يغ انٕصاسح انخذيبد انًُظًخ
ٔانًزكبيهخ ٔانًغزًشح نهًؼبلٔ ٍٛػهٗ ٔخّ انخظٕص ف ٙانًدبالد انـجٛخ

ٔاالخزًبػٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانثمبفٛخ ٔانشٚبػٛخ ٔانزؤْٛهٛخ ٔانزشغٛم
ٔانًٕاطالد ٔاإلعكبٌ ٔانًدبالد األخشٖ
المادة 4
رؼًم انٕصاسح ػهٗ إَشبء يشاكض ٔيؼبْذ رؤْٛمٔ ،دٔس سػبٚخ ٔٔسػ نهًؼبل،ٍٛ
ٔدٔس إٕٚاء نهسبالد انؼشٔسٚخ يٍ رٔ٘ اإلػبلخ انشذٚذح
ٔال ٚدٕص إَشبء يشاكض أٔ يؼبْذ نهزؤْٛم أٔ دٔس نهشػبٚخ أٔ اإلٕٚاء أٔ ٔسػ
نهًؼبل ٍٛإال ثزشخٛض يٍ انٕصاسحٔ ،فمبً نهششٔؽ ٔاألٔػبع انزٚ ٙظذس ثٓب لشاس
يٍ انٕصٚش ثؼذ االرفبق يغ انٕصاساد انًؼُٛخ ٔيٕافمخ انهدُخ انؼهٛب
ٔػهٗ اندٓبد انمبئًخ ف ٙربسٚخ انؼًم ثٓزا انمبٌَٕ رٕفٛك أٔػبػٓب ٔانسظٕل ػهٗ
انزشخٛض انًشبس إن ّٛف ٙانفمشح انغبثمخ خالل عزخ شٕٓس يٍ ربسٚخ طذٔس لشاس
انٕصٚش.

المادة 5
اعزثُبء يٍ أزكبو لبٌَٕ انؼًم ف ٙانمـبع األْهٔ ٙأَظًخ انخذيخ انًذَٛخ ،رغزسك
انًٕظفخ انًؼبلخ إخبصح خبطخ ثًشرت كبيم ال رسغت يٍ إخبصارٓب األخشٖ إرا كبَذ
زبيالً ٔأٔطذ انهدُخ انـجٛخ ثؤٌ زبنزٓب رزـهت رنك ٔفمبً نهششٔؽ ٔانمٕاػذ انزٙ
رسذد ثمشاس يٍ انٕصٚش.
المادة 6
إعزثُبء يٍ أزكبو لٕاَ ٍٛيؼبشبد ٔيكبفآد انزمبػذ نهًذَٔ ٍٛٛانؼغكشٔ ٍٛٚانزؤيٍٛ
االخزًبػٚ ٙغزسك انًؤيٍ ػه ّٛأٔ انًغزفٛذ انز٘ رمشس انهدُخ انـجٛخ أَّ يؼبق
يؼبشبً رمبػذٚبً إرا ثهغذ يذح انخذيخ انًسغٕثخ ف ٙانًؼبػ خًظ ػششح عُخ ػهٗ
األلم ثبنُغجخ نهزكٕس ٔػشش عُٕاد ثبنُغجخ نإلَبس إرا كبٌ أ٘ يُٓى ال ٚغزسك
يؼبشبً ٔفمًب ألزكبو انمٕاَ ٍٛانًشبس إنٓٛبٚٔ ،سغت انًؼبػ فْ ٙزِ انسبنخ ػهٗ أعبط
يذح خذيزّ أٔ خًظ ػششح عُخ أًٓٚب أكجش .
المادة 7
ًُٚر انًؼبق يخظض إػبلخ شٓشٚبً ؿجمبً نهششٔؽ ٔاألٔػبع انزٚ ٙظذس ثٓب لشاس
يٍ انٕصٚش ثؼذ يٕافمخ انهدُخ انؼهٛب .

المادة 8
رؼفٗ يٍ انشعٕو ٔانؼشائت ثؤَٕاػٓب األدٔاد ٔاألخٓضح انزؤْٛهٛخ ٔانـجٛخ ٔانزؼهًٛٛخ
ٔانزمُٛخ ٔانزؼٕٚؼٛخ انالصيخ نهًؼبلٔ ٍٛرؼًم انٕصاسح ػهٗ رٛغٛش زظٕنٓى ػهٓٛب .
المادة 9
ٚظذس انٕصٚش  -ثؼذ يٕافمخ انهدُخ انؼهٛب  -لشاساً ثششٔؽ لجٕل انًؼبل ٍٛثًشاكض
ٔيؼبْذ انزؤْٛم ػهٗ أٌ ٚزؼًٍ ْزا انمشاس ػهٗ األخض يذح انزؤْٛم ٔانسبالد انزٙ
ٚدٕص فٓٛب اإلػفبء يٍ كم أٔ ثؼغ ْزِ انششٔؽ
المادة 10
رًُر يشاكض ٔيؼبْذ انزؤْٛم شٓبدح نكم يؼبق رى رؤْٛهّ ثٓبٚٔ ،دت أٌ ٚج ٍٛثبنشٓبدح
انًُٓخ أٔ األػًبل انزٚ ٙغزـٛغ أداءْب ثبإلػبفخ إنٗ انجٛبَبد األخشٖ انزٚ ٙظذس
ثزسذٚذْب لشاس يٍ انٕصٚش
ٔرغهى ْزِ انشٓبدح نهًؼبق انز٘ رثجذ طالزٛزّ نهمٛبو ثؼًم يُبعت دٌٔ رؤْٛم ثُبء
ػهٗ ؿهجّ
ٔنكم يؼبق رى رؤْٛهّ أٌ ٚـهت ثُبءً ػهٗ شٓبدح رؤْٛهّ لٛذ اعًّ ف ٙانٕصاسحٔ ،رمٛذ
انٕصاسح ْزِ األعًبء ف ٙعدم خبص ُٚشؤ نزنكٔ ،رغهى انـبنت دٌٔ يمبثم شٓبدح
دانخ ػهٗ رغدٛهّ يٕػسبً ثٓب انًُٓخ أٔ األػًبل انز ٙرى رؤْٛهّ نٓب ٔرهك انزًٚ ٙكُّ
يضأنزٓب ثبنزُغٛك يغ ٔصاسح انؼًم

المادة 11
ػهٗ أطسبة انؼًم انزٚ ٍٚغزخذيٌٕ خًغ ٍٛػبيالً فؤكثش عٕاء كبَٕا ٚشزغهٌٕ فٙ
يكبٌ ٔازذ أٔ ف ٙأيبكٍ يزفشلخ اعزخذاو يٍ رششسٓى ٔصاسح انؼًم يٍ ٔالغ عدم
لٛذ انز ٍٚرى رؤْٛهٓىٔ ،رنك ف ٙزذٔد انُغجخ انز ٙرسذدْب انهدُخ انؼهٛب ثًب ال ٚمم ػٍ
اثُ ٍٛف ٙانًبئخ يٍ يدًٕع ػذد انؼًبل
ٔيغ رنك ٚدٕص ألطسبة انؼًم انًشبس إنٓٛى شغم ْزِ انُغجخ ثبعزخذاو انًؼبلٍٛ
ػٍ غٛش ؿشٚك انزششٛر يٍ ٔصاسح انؼًم ،ثششؽ زظٕل انمٛذ انًُظٕص ػه ّٛفٙ
انًبدح ( )01يٍ ْزا انمبٌَٕ
ٔٚكٌٕ رؼ ٍٛٛانًؼبل ٍٛف ٙانًٍٓ انز ٙرى رؤْٛهٓى نٓب ٔاألػًبل األخشٖ انزٚ ٙغزـٛغ
انًؼبق أٌ ٚؤدٓٚب ٔانًجُٛخ ف ٙشٓبدح انمٛذ

ٔٚؼفٗ انسبطهٌٕ ػهٗ شٓبدح انزؤْٛم يٍ ششٔؽ انهٛبلخ انظسٛخ  -إٌ ٔخذد -
ٔرنك ثبنُغجخ نسبنخ انؼدض انًجُٛخ ف ٙرهك انشٓبدح ٔكزنك يٍ ششؽ اخزٛبص االيزسبٌ
انًمشس نشغم انٕظٛفخٚٔ ،دت ف ٙخًٛغ األزٕال ػهٗ كم يٍ ٚغزخذو يؼبلبً إخـبس
ٔصاسح انؼًم ثزنك ثًٕخت كزبة يٕطٗ ػه ّٛثؼهى انٕطٕل خالل ػششح أٚبو يٍ
ربسٚخ اعزالو انًؼبق نهؼًم

المادة 12
ثؼذ يٕافمخ يدهظ انٕصساء ٚدٕص نٕصٚش انؼًم ثبنزُغٛك يغ انٕصٚش ٔسئٛظ دٕٚاٌ
انخذيخ انًذَٛخ إطذاس لشاس ٚسذد ف ّٛانٕظبئف ٔاألػًبل انسكٕيٛخ انزٚ ٙكٌٕ
نهًؼبل ٍٛانًؤْه ٍٛأٔنٕٚخ انزؼ ٍٛٛفٓٛب
ٔٚغش٘ ْزا انسكى ػهٗ أخٓضح انسكٕيخ ٔانًؤعغبد ٔانٓٛئبد انؼبيخ
ٔٚكٌٕ نهًؼبل ٍٛانًؤْه ٍٛاألٔنٕٚخ ف ٙاالشزغبل ف ٙانٕظبئف ٔاألػًبل انشبغشح فٙ
زذٔد انُغجخ انًجُٛخ ثبنًبدح ( )00يٍ ْزا انمبٌَٕ

المادة 13
ٚزًزغ انًؼبلٌٕ انزٚ ٍٚزى رشغٛهٓى ؿجمبً ألزكبو ْزا انمبٌَٕ ثدًٛغ انسمٕق انًمشسح
نؼًبل انًُشؤح انزٚ ٙؼًهٌٕ فٓٛب .
المادة 14
رؼذ انًُشآد انز ٙرُـجك ػهٓٛب أزكبو ْزا انمبٌَٕ عدال خبطب نمٛذ انًؼبل ٍٛانؼبيهٍٛ
نذٓٚب ٚشزًم ػهٗ انجٛبَبد انٕاسدح ف ٙشٓبدح انزؤْٛم ٔ ،ػهٓٛب إخـبس ٔصاسح انؼًم
كم عُخ ثجٛبٌ ػذد انٕظبئف ٔاألػًبل انزٚ ٙشغهٓب انًؼبلٌٕ ٔاألخش انز٘ ٚزمبػبِ
كم يُٓى ٔرنك ػهٗ األًَٕرج انز٘ رؼذِ ٔصاسح انؼًم نٓزا انغشع .
المادة 15
إرا أطٛت أ٘ ػبيم إطبثخ ػًم َزح ػُٓب ػدض ال ًُٚؼّ يٍ أداء ػًم آخش غٛش
ػًهّ انغبثك ٔخت ػهٗ طبزت انؼًم انز٘ ٔلؼذ إطبثخ انؼبيم ثغجت انؼًم نذ،ّٚ
رٕظٛفّ ف ٙانؼًم انًُبعت ثؤخش ال ٚمم ػٍ األخش انغبثك انز٘ ٚسظم ػهْ ّٛزا
انؼبيم.

ٔال ٚخم رنك ثًب ٚغزسمّ ْزا انؼبيم يٍ يغزسمبد ػٍ إطبثزّ ؿجمبً ألزكبو لبٌَٕ
انؼًم ف ٙانمـبع األْهٔ ٙأزكبو لبٌَٕ انزؤي ٍٛاالخزًبػ.ٙ
المادة 16
رُشؤ ندُخ رغًٗ ( انهدُخ انؼهٛب نشػبٚخ شئٌٕ انًؼبلٔ ) ٍٛرزجغ ٔصاسح انزًُٛخ
اإلخزًبػٛخ.
المادة 17
رشكم انهدُخ انؼهٛب ثشئبعخ ٔصٚش انزًُٛخ اإلخزًبػٛخ ٔػؼٕٚخ يًثه ٍٛػٍ انمـبع
انسكٕي ٙال رمم دسخبرٓى ػٍ يذٚش إداسح ٔيًثه ٍٛػٍ انمـبع األْه:ٙ
ٔٚظذس ثزؼ ٍٛٛأػؼبء انهدُخ لشاس يٍ سئٛظ يدهظ انٕصساءٔ ،ركٌٕ يذح
ػؼٕٚزٓى عُز ٍٛلبثهخ نهزدذٚذ.
ُٔٚزخت أػؼبء انهدُخ َبئجبً نهشئٛظ ف ٙأٔل اخزًبع نٓى.
ٔٚدٕص نهدُخ دػٕح يٍ رشاِ يٍ انخجشاء ٔانًخزظ ٍٛنغًبع آسائٓى ٔاالعزؼبَخ ثٓب
دٌٔ أٌ ٚكٌٕ نٓى طٕد يؼذٔد ف ٙانًذأالد.
ٔٚكٌٕ نهدُخ َظبو داخهٚ ٙظذس ثمشاس يٍ انٕصٚشٚٔ ،دت أٌ ٚزؼًٍ ْزا انُظبو
األزكبو انًزؼهمخ ثكٛفٛخ رُظٛى أػًبنٓب ٔيٕاػٛذ اخزًبػبرٓب ٔاألغهجٛخ انالصيخ نُفبر
لشاسارٓب.
المادة 18
رخزض انهدُخ انؼهٛب ثذساعخ ٔإػذاد انغٛبعخ انؼبيخ نشػبٚخ انًؼبلٔ ٍٛرؤْٛهٓى
ٔرشغٛهٓىٔ ،ػهٗ األخض:
 -0انؼًم ػهٗ رخـٛؾ ٔرُغٛك انجشايح انخبطخ ثشػبٚخ ٔرؤْٛم ٔرشغٛم انًؼبل.ٍٛ
ٔ -2ػغ انمٕاػذ انخبطخ ثزسذٚذ االززٛبخبد األعبعٛخ نشػبٚخ ٔرؤْٛم ٔرشغٛم
انًؼبلٔ ٍٛششٔؽ لجٕنٓى ثًشاكض انزؤْٛم.
ٔ -3ػغ انهٕائر ٔرسذٚذ اإلخشاءاد انًزؼهمخ ثزُفٛز انزضايبد انٕصاسح انًُظٕص
ػهٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ ثشؤٌ انًؼبل.ٍٛ
 -4لجٕل اإلػبَبد ٔانٓجبد ٔرسذٚذ أٔخّ طشفٓب.
 -5الزشاذ يششٔػبد انمٕأَ ٍٛاألَظًخ انًزؼهمخ ثشػبٚخ ٔرؤْٛم ٔرشغٛم انًؼبل.ٍٛ

المادة 19
ٚكٌٕ نهًٕظف ٍٛانزٚ ٍٚظذس ثزسذٚذْى لشاس يٍ ٔصٚش انؼذل ثبالرفبق يغ انٕصٚش
انًخزض طفخ يؤيٕس٘ انؼجؾ انمؼبئٔ ،ٙنٓى انسك ف ٙدخٕل األيبكٍ انخبػؼخ
ألزكبو ْزا انمبٌَٕ ٔرفزٛشٓب ثبنُغجخ إنٗ انًخبنفبد انز ٙرمغ ف ٙدٔائش اخزظبطٓى
ٔركٌٕ يزؼهمخ ثؤػًبل ٔظبئفٓىٔ ،فمبً نهمٕاػذ ٔاإلخشاءاد انزٚ ٙسذدْب لشاس يٍ
انٕصٚش انًخزض.
المادة 20
يغ ػذو اإلخالل ثؤٚخ ػمٕثخ أشذ ُٚض ػهٓٛب لبٌَٕ انؼمٕثبد أٔ أ٘ لبٌَٕ آخش
ٚؼبلت ثغشايخ ال رمم ػٍ يبئز ٙدُٚبس ٔال ردبٔص خًغًبئخ دُٚبس طبزت انؼًم أٔ
انًذٚش انًغؤٔل انز٘ ٚشفغ دٌٔ ػزس يمجٕل رشغٛم انًؼبق ٔفمًب ألزكبو ْزا
انمبٌَٕ.
ٔرزؼذد انغشايبد ثمذس ػذد انًؼبل ٍٛانز ٍٚرمغ ف ٙشؤَٓى انًخبنفخ.
ٔٚدٕص انسكى ثئنضاو انًُشؤح ثؤٌ رذفغ نهًؼبق انز٘ رًزُغ ػٍ اعزخذايّ رـجٛم ًب
نهًبدر )05( ٔ )00( ٍٛيٍ ْزا انمبٌَٕ يجهغبً ٚغبٔ٘ األخش انًمشس أٔ انزمذٚش٘
نهؼًم أٔ انٕظٛفخ انز ٙسشر أٔ ٚظهر نٓبٔ ،رنك اػزجبسا يٍ ربسٚخ ٔلٕع انًخبنفخ،
ٔال ٚدٕص يـبنجخ انًُشؤح ثٓزا انًجهغ نًذح رضٚذ ػهٗ عُخٚٔ ،ضٔل ْزا االنزضاو إرا
لبيذ ثزؼ ٍٛٛانًؼبق نذٓٚب أٔ انزسك انًؼبق ثبنفؼم ف ٙػًم آخش.
المادة 21
يغ ػذو اإلخالل ثؤٚخ ػمٕثخ أشذ ُٚض ػهٓٛب لبٌَٕ انؼمٕثبد أٔ أ٘ لبٌَٕ آخش
ٚؼبلت ثبنسجظ يذح ال رضٚذ ػهٗ عُخ ٔازذح ٔثغشايخ ال ردبٔص أنف دُٚبس أٔ ثئزذٖ
ْبر ٍٛانؼمٕثز ٍٛكم شخض ٚهضو ثشػبٚخ أزذ األشخبص انًؼبل ٍٛأٚبً كبٌ يظذس ْزا
اإلنضاو ًٔٓٚم ف ٙانمٛبو ثٕاخجبرّ أٔ ف ٙارخبر يب ٚهضو نزُفٛز ْزِ انٕاخجبد.
ٔركٌٕ انؼمٕثخ انسجظ يذح ال رضٚذ ػهٗ ثالس عُٕاد ٔثغشايخ ال ردبٔص ثالثخ آالف
دُٚبس أٔ ثئزذٖ ْبر ٍٛانؼمٕثز ٍٛإرا رشرت ػهٗ ْزا اإلًْبل ٔفبح انشخض انًؼبق.
المادة 22
ف ٙزبنخ يخبنفخ يشاكض أٔ دٔس أٔ يؼبْذ رؤْٛم انًؼبل ٍٛغٛش انزبثؼخ نهٕصاسح ألزكبو
ْزا انمبٌَٕ أٔ انمشاساد انظبدسح رُفٛزاً نّٚ ،كٌٕ نهٕصٚش إطذاس لشاس يغجت ثٕلف
ٔإصانخ أعجبة انًخبنفخ ،فئرا نى ٚمى انًشكض أٔ انذاس أٔ انًؼٓذ انًخبنف ثزُفٛز ْزا
انمشاس انًشبس إن ّٛخالل ػششح أٚبو يٍ ربسٚخ إخـبسِٚ ،كٌٕ نهٕصٚش إطذاس لشاس

يغجت ثٕػغ انًشكض أٔ انذاس أٔ انًؼٓذ رسذ إداسح ٔصاسح انزًُٛخ االخزًبػٛخ نًذح
ال ردبٔص ثالثخ أشٓش أٔ إنغبء انزشخٛض ثسغت األزٕالٔ ،نظبزت انشؤٌ أٌ ٚـؼٍ
ف ٙانمشاس انظبدس ف ٙشؤَّ أيبو انًسكًخ انكجشٖ انًذَٛخ خالل ثالثٕٚ ٍٛيًب يٍ
ربسٚخ إخـبسِ ثبنمشاس.
المادة 23
ٚظذس انٕصٚش انًخزض انهٕائر ٔانمشاساد انالصيخ نزُفٛز أزكبو ْزا انمبٌَٕ ٔرنك
خالل يذح ال ردبٔص انغزخ شٕٓس يٍ إطذاسِ.
المادة 24
رهغٗ أزكبو انجبة انشاثغ يٍ لبٌَٕ انؼًم ف ٙانمـبع األْه ٙانظبدس ثبنًشعٕو
ثمبٌَٕ سلى ( )23نغُخ . 0776
المادة 25
ػهٗ انٕصساء  -كم فًٛب ٚخظّ  -رُفٛز ْزا انمبٌَُٕٚٔ ،ؼًم ثّ اػزجبساً يٍ انٕٛو
انزبن ٙنزبسٚخ َششِ ف ٙاندشٚذح انشعًٛخ.
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