تعليمات رقم( )156لسنة ( ) 2014
تعليمات السالمة في الموانئ

استنادا ً للصالحيات المخولة للمجلس بموجب احكام المادة ( )15فقرة (م) من قانون منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم ( )32لسنة  2000و مسؤولية السلطة في تنظيم
ومراقبة وتطوير ميناء العقبة سندا للمادة  17من نفس القانون وحرصا ً على تطبيق افضل
الممارسات الدولية في مجال السالمة في الموانئ فقد قرر المجلس اتباع التعليمات التالية :

المادة  -1تسمى هذه التعليمات "تعليمات السالمة في الموانئ رقم (  )156لسنة (  )2014ويعمل
بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المادة  -2مجال التطبيق:
أ-

تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على كل مشغل موانئ في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة واالعمال واالنشطة التي تديرها و /أو تسيطر عليها أو تشغلها ادارة موانئ
وذلك ضمن الموانئ المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة.

ب ـ تنطبق أحكام هذه القواعد والتعليمات على جميع مناطق الميناء أو المرفق المينائي
والمخصص لالنشطة المينائية ونقاط االلتقاء بين السفينة والرصيف والبضائع والمركبات
والشركات واألفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من أي ميناء من الموانئ
المقامة و/أو التي ستقام فيما بعد في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
جـ  -يستثنى من أحكام هذه القواعد والتعليمات الموانئ التابعة للقوة البحرية الملكية .
المادة  -3تعريفات :
المنطقة  :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
القانون  :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم  32لسنة  2000وتعديالته .
السلطة  :سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المجلس  :مجلس مفوضي السلطة
المش غ ل :الشخخخص الطبيعخخي أو االعتبخخاري المسخخجل كشخخركة أو مؤسسخخة والمخخرخص مخخن الجهخخة
المختصخخة لممارسخخة أعمخخال االدارة والمناولخخة واالنشخخطة المينائيخخة االخخخرف ضخخمن حخخدود االتفاقيخخة
المبرمة معه من الجهة المختصة .
1

الوكيل البحري:الشخص الطبيعي أو االعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة
المختصة لممارسة أعمال الوكالة البحرية وكيالا عن الناقل البحخري أو مالخك أو مشخغل السخفينة أو
مسخخترجرها ضخخمن حخخدود وكالتخخه المبرمخخة مخخع أي مخخنهم أو مخخن يمخخثلهم وفقخخا ا للقخخوانين واالن مخخة
والتعليمات السارية المفعول .
السفينة :أي منشرة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للمالحة البحرية على وجه االعتياد أيا ا كان نوعها
أو تسخخميتها أو محمولهخخا ويعتبخخر مخخن السخخفينة جميخخع ملحقاتهخخا الال مخخة السخختغاللها وتعتبخخر السخخفينة
(صغيرة) إذا لم يتجاو طولها ( )24مترا ا .
مسؤول التحميغل(: )Loading Masterالشخخص المسخؤول بشخكل مباعخر عخن التشخغيل االمخن
للرصيف من حيث عمليات التحميل والتفريغ وبما يضمن المحاف ة على السالمة والبيئة البحريخة
وبالتنسيق االمثل مع كافة االطراف المعنية .
وحدة نقل البضائع  :مركبة للنقل البري للبضائع ،أو عربة قطار مخصصة للشحن ،أو حاويخة أو
عاحنة صهريجية أو عربة قطار أو خزان نقال.
عضو الطاقم  :أي عخص موظف فعليا ا للقيام بمهام على ظهر السفينة خالل رحلة لغرض القيخام
برعمال أو خدمات للسفينة وبحيث يكون مدرجا ا في قائمة أفراد الطاقم.
البضائع الخطرة أو البضائع ذات الطبيعة الخطرة  :أي بضائع يمكن ان تلحق خطرا بالركخاب او
الطاقم او تهدد السفينة  ،ألسباب تعود لطبيعة تلك البضخائع أو كميتهخا أو طريقخة تسختيفها ،وتشخمل
جميع المواد المحددة كبضائع خطرة ضمن المدونات الدوليخة الصخادرة مخن قبخل المن مخة البحريخة
الدولية.
مواد ضارة :وفقا ا للتعريف الوارد في الفصل  3من االتفاقية الدولية لمنخع تلخوا البحخار بخالزيوت
المعروفة اختصارا ا باسم " ماربول".
التصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغني الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدولي للمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغواد الكيميائيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة السغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغائبة
 : IBC Codeالتصنيف الدولي الصادر عن المن مخة البحريخة الدوليخة لبنخاء وتجهيخزات السخفن
التي تحمل مواد كيميائية خطرة تنقل في صورة سائبة.

ا لتصغغغغغغغغغغغغغغغغني الغغغغغغغغغغغغغغغغدولي لنقغغغغغغغغغغغغغغغغل ال غغغغغغغغغغغغغغغغا المسغغغغغغغغغغغغغغغغال بصغغغغغغغغغغغغغغغغورة سغغغغغغغغغغغغغغغغائبة
 : IGC Codeالتصخخنيف الخخدولي لبنخخاء وتجهيخخزات السخخفن التخخي تحمخخل خخا ات مسخخالة تنقخخل فخخي
صورة سائبة.
التصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغني البحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغري الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدولي للبضغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغائع الخطغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغرة
 :IMDG Codeالتصخخنيف البحخخري الخخدولي للبضخخائع الخطخخرة الصخخادر مخخن المن مخخة البحريخخة
الدولية وهو التصنيف الذي تديره وتشرف عليه المن مة البحرية الدولية.
أمو  :المن مة البحرية الدولية .IMO
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التصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغني الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدولي لنقغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل ا لوقغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغود النغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغووي المشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغع
 : INFالتصنيف الدولي الصادر من المن مة البحرية الدولية للنقخل اممخن للوقخود النخووي المشخع
والبلوتونيوم والنفايات ذات المستوف اإلعخعاعي المرتفخع وذلخك فخي عبخوات وصخناديق رصاصخية
خاصة على ظهر السفن.
رحلة دولية  :رحلة من بلد تنطبق بشرنها أحكام االتفاقية الدوليخة لسخالمة األرواف فخي البحخار إلخى
ميناء خارج ذلك البلد ،أو العكس.
مدونة إدارة السالمة الدولية  :ISM Codeالمدونة الدولية إلدارة سخالمة عمليخات السخفن ومنخع
التلوا ،التي أقرتها المن مة البحرية الدولية من خالل قرار الجمعية العامخة رقخم )A . 741 (18
الصادر في  4تشرين ثاني .1993
المدونغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة الدوليغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة مغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغن السغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغفن والمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغوانئ
 :ISPSالمدونخخة الدوليخخة ألمخخن السخخفن والمخخوانئ الصخخادرة مخخن قبخخل المن مخخة البحريخخة الدوليخخة،
وتعديالتها
إتفاقية ماربول:االتفاقية الدوليخة لمنخع التلخوا مخن السخفن ،لسخنة  1973وبرتوكخول االتفاقيخة لسخنة
.1978
الربان  :ضابط سفينة يتمتع بالقدرة والكفاءة ويحمخل ترخيصخا ا بالقيخادة ومفخوض رسخمي مخن قبخل
مالك السفينة بالمسؤولية عن السفينة  ،وال يشمل هذا التعريف المرعد البحري.
شخص  :الشخص الطبيعي أو الشراكة أو االتحاد أو الشخص االعتباري.
التلوث  :أي تدخل في عناصر البيئة سواء بالزيادة والنقصان .
مواد مسببة للتلوث  :الزيوت وفخق التعريخف الخوارد فخي الملحخق  1مخن اتفاقيخة مخاربول ،والمخواد
السائلة الضارة بالصحة وفق التعريف الوارد في الملحق  2من اتفاقية ماربول.
مرفغق مينغغائي  :أي رصخخيف أو رأر رصخيف بحخخري أو حخخاجز أمخواج أو فرضخخة أو مسخختود أو
ير ذلك من المبخاني والمنشخ ت الواقعخة فخي الميخاه المالحيخة أو فوقهخا أو بجوارهخا وتسختخدم فيمخا
يتصخخل بالمالحخخة أو المسخخاعدات المالحيخخة أو النقخخل البحخخري وتشخخمل جميخخع األراضخخي التخخي تلخخزم
الستخداماتها.
تقييم أمن المرفق المينغائي ) :(PFSAالتقيخيم الخذي يختم إجخرا ه وفخق متطلبخات المدونخة الدوليخة
ألمن السفن والموانئ ،وتعديالتها ،والصادرة من قبل المن مة البحرية الدولية.
مسغغتخدم المينغغاء:الشخخخص الطبيعخخي أو االعتبخخاري المسخخجل كشخخركة أو مؤسسخخة والمخخرخص مخخن
الجهة المختصة لممارسة أعمال االستيراد والتصدير والنقل وتقديم الخدمات للسخفن وأيخة خخدمات
أخرف ذات عالقة .
عامل الميناء  :أي عخص يعمل لدف المشغل سواء في وظيفة مكتبية أو ميدانية .
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إتفاقية السالمة  :االتفاقية الدولية لسخالمة األرواف فخي البحخار ،وأي تعخديالت تطخرأ علخى ملحخق
االتفاقية.
شغغدادة السغغالمة الدوليغغة  :الشخخهادة التخخي يخختم إصخخدارها للسخخفن وفخخق أحكخخام مدونخخة إدارة السخخالمة
الدولية.
سغغفينة :ويقصخخد بهخخا لغايخخات هخخذه التعليمخخات أي نخخو مخخن السخخفن أو القخخوارب أو القطخخع البحريخخة
المصخخممة أو التخخي تسخختخدم أو يمكخخن اسخختخدامها بصخخورة كليخخة أو جزئيخخة للمالحخخة البحريخخة ،سخخواء
كانخخذ ذاتيخة الخخدفع أم ال ودون اعتبخخار لطريقخخة الخخدفع ،وتشخخمل الطخخائرة البحريخخة أو رمخخاا نجخخاة أو
أي ُنصبة عائمة من ألواف األخشاب.
نظام خط سير السفينة :ويقصد بهخا لغايخات هخذه التعليمخات أي ن خام لخخط سخير واحخد أو أثنخين أو
إلجراءات توجيه خط السير يهخدف إلخى تقليخل مخخاطر اإلصخابات ،ويشخمل أن مخة لفصخل الحركخة
والمسخارات المزدوجخة والمسخارات الموصخى بهخا والمنخخاطق التخي يتعخين تجنبهخا ومنخاطق الحركخخة
على الشاطئ والمسارات ير المباعرة والمناطق االحترا ية ومسارات المياه العميقة.
ناقلة  :سفينة بضائع مصممة أو تم تهيئتها لغخرض النقخل الصخب لبضخائع سخائلة ذات طبيعخة قابلخة
لالعتعال.
خدمة حركة السفن  :خدمة مصممة لتحسين سالمة وكفاءة حركة السفن ولحماية البيئخة ،ويمكنهخا
التفاعل مع الحركة واالستجابة ألوضا الحركة التي تنشر داخل منطقة ن ام خدمة الحركة.
ائر  :عخص طبيعي تقدم بطلب إلى المشغل وحصخل علخى موافقتخه لزيخارة المينخاء حسخبما تحخدد
ذلك وثيقة الموافقة.
القسم االول
تطبيق اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
 -1لغخخرض حمايخخة األعخخخام والممتلكخخات والبيئخخة فىنخخه يجخخب علخخى مالخخك السخخفينة أو ربانهخخا
أوإدارتهخخا أو وكيلهخخا المالحخخي ـ والتخخي تطلخخب إذنخخا ا لخخدخول مينخخاء يخضخخع لهخخذه القواعخخد
والتعليمخخات ـ أن يضخخمن االلتخخزام بمتطلبخخات االتفاقيخخات أو القخخرارات أو البروتوكخخوالت
الصادرة من قبل المن مة البحرية الدولية ومن مة العمل الدولية وأية تعديالت الحقة لها
والتي تكون المملكة االردنية الهاعمية طرفا فيها.
 -2على كل إدارة مينخاء االلتخزام بجميخع االتفاقيخات والبروتوكخوالت الدوليخة ومالحقهخا وأي
تعديالت الحقة لها والصادرة عن المن مة البحرية الدولية ومن مة العمل الدوليخة والتخي
تكون المملكة االردنية الهاعمية طرفا فيها.
 -3يجو للمشغل أن يشترط االلتزام بري تدابير أو متطلبات عالوة على مقتضى االتفاقيخات
المشار اليها في  1و 2أعاله بالتنسيق المسبق مع السلطة
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 -4يجب على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها المالحخي كمخا يتعخين علخى مالخك البضخائع أو
المركبات أو وسيط عحنها إضافة إلى مشغل الميناء أن يطلع على التدابير أو المتطلبخات
التخخي يجخخو للمشخخغل أن يطلخخب االلتخخزام بهخخا فيمخخا يتعلخخق بالسخخفن والبضخخائع والمركبخخات،
عالوة على مقتضى االتفاقيات المشار اليها في  1و 2اعاله.
 -5يجب على كل سفينة تزمع الدخول إلى ميناء يخضخع لهخذه القواعخد والتعليمخات أن تحمخل
على متنها نسخة من االتفاقيات الموضحة في  2أعاله

القسم الثاني
تش يل المركبات
 -1علخخى كخخل ادارة مينخخاء وضخخع وتثبيخخذ الالفتخخات واللوحخخات االرعخخادية التخخي تخخن م حركخخة
المركبات داخل الميناء .
 -2على كل عخص يقوم بتشغيل عربخة ضخمن منخاطق ممتلكخات المينخاء أن يلتخزم بضخرورة
قيادتها بطريقة آمنة وبمخا ال يتجخاو حخدود السخرعة القصخوف المحخددة علخى الالفتخات أو
اللوحات أو بسرعة أقل تكون معقولة تبعا ا لل روف السائدة أو تستدعيها حركة المعدات
أو القطارات أو البضائع أو أعمال تخزينها.
 -3على كل عخص يقوم بتشغيل سيارة ضمن مناطق ممتلكخات المينخاء أن يمتثخل للتعليمخات
المحددة علخى أي لوحخة أو أي الفتخة إرعخادية والتخي تنطبخق علخى الشخخص أو العربخة أو
الممتلكخخات ،وان يلتخخزم بالمسخخارب المخصصخخة و توجيهخخات تن خخيم حركخخة المخخرور التخخي
يصدرها الشخص المفوض لهذا الغرض من قبل المشغل.
 -4تقع المسؤولية فخي حالخة إيقخاف سخيارة أو انت ارهخا بمخا يخخالف التعليمخات أو التوجيهخات
الموضحة في  3أعاله على عاتق الشخص الذي تكون السيارة في حيا ته.
 -5يجخخو للمشخخغل عخخالوة علخخى فخخرض رامخخة أن يقخخوم بسخخحب السخخيارة أو تخزينهخخا علخخى
مسخخؤولية ونفقخخة مالكهخخا أو سخخائقها أو مشخخغلها إذا إرتخخرف أن السخخيارة قخخد تجخخاو ت حخخدود
السخخرعة المسخخموف بهخخا أو إذا كخخان قخخد تخخم إيقخخاف السخخيارة أو انت ارهخخا علخخى نحخخو مخخخالف
للتعليمات الواردة في هذا القسم وذلك لحين تسوية المخالفة وتقديم تعهد بعدم التكرار.
القسم الثالث
إ الة ا شياء والمواد واإلش االت
 -1على كل من يقوم في الميناء بىلقخاء أو تصخريف أو تفريخغ أو تسخريب نفايخات أو أي مخادة
تخؤدي إلخى تلخوا أو أي جسخخم يتخداخل مخع المالحخخة أو أي بضخائع أو تجهيخزات سخخفن ،أن
يبخخخادر دون إبطخخخاء بخخخىبال المشخخخغل بالحخخخادا وأن يقخخخوم بى الخخخة الشخخخيء أو المخخخادة وفخخخق
توجيهات المشغل.
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 -2ما لم يتم على الفور بى الة المادة أو الشيء أو البضخائع أو تجهيخزات السخفن فىنخه يجخو
للمشغل أن يقوم بالترتيب لعملية اإل الة على مسؤولية ونفقة المتسبب .

القسم الرابع
الحماية من الحرائق والمواق

الخطرة وحاالت الطوارئ

 -1على كل من يتواجد في الميناء أن يلتزم باتبخا تخدابير وإجخراءات الحمايخة مخن الحرائخق
ومنخخع حخخدوثها ،والتخخي يتخخخذها المشخخغل أو فخخرم مكافحخخة الحرائخخق المختصخخة أو تصخخدر
بشخرنها تعليمخخات ،وذلخك ضخخمن الحخدود الضخخرورية المعقولخة لسخخالمة األعخخام والسخخفن
والممتلكات في الميناء.
 -2على كل عخص يتسبب في حدوا موقف خطر في الميناء أن يقوم بما يلي :
أ -يجب أن يقوم بوضع الفتات تحذيرية وينشر األضواء ويضع أسخوارا ا أو حخواجز أو
أي وسخخائل أخخخرف تكخخون ضخخرورية لمنخخع الحخخوادا ولحمايخخة األفخخراد أو السخخفن أو
الممتلكخخات ،أو يقخخوم بتكليخخف عخخخص بالتواجخخد فخخي موقخخع الموقخخف الخطخخر لتحخخذير
األفخخراد مخخن الخط خر وإلتخخخاذ اإلجخخراءات المناسخخبة لمنخخع إصخخابة األفخخراد أو إلحخخام
الضرر بالسفن أو الممتلكات.
ب -يجخخب أن يقخخوم دون إبطخخاء بىخطخخار المشخخغل بشخخرن طبيعخخة الموقخخف الخطخخر والتخخدابير
االحتياطية التي تم اتخاذها وموقع تلك التدابير واإلجراءات.
 -3إذا كان من عرن الموقف التسبب أو احتمال التسبب في وفيات أو اصابات جسدية ،أو إذا
كان أي موقف طارئ آخر في الميناء يتسبب أو يمكن أن يتسبب فخي أضخرار للممتلكخات
أو البيئة فىنه يجب على كل عخص مشارك بصورة مباعرة في هذا الموقف ،كمخا يتعخين
كذلك على الشخص المفوض بتنفيذ النشخاط فخي حالخة األعمخال التخي يختم تنفيخذها بموجخب
عقد أو إيجار أو ترخيص أو تفويض ،أن يقوم بما يلي :
أ-

المسارعة على الفور بىخطار المشغل بوجود موقف طارئ.

ب -تقديم تقرير مفصل للمشغل بشرن الموقف الطارئ وذلك في أسر وقذ ممكخن مخن
بداية الموقف.
 -4على من يقوم بري فعل ينتج عنه حادا ينطوي على خسائر أو أضخرار ماديخة أو يخؤدي
النفجار أو حادا نشوب حرائق أو حخادا أو جنخوف السخفن أو تعطيلهخا أو حخادا يتعلخق
بالتلوا أن يسار دون إبطاء لتقديم تقرير مفصل عن الحادا للمشغل.
 -5علخخى كخخل مشخخغل ان يصخخدر تقريخخرا ا مفصخخال عخخن الحخخادا متضخخمنا ا االجخخراءات
التصحيحية .
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القسم الخامس
اإلجراءات والتدابير االحترا ية
كخخل مخخن قخخام فخخي المينخخاء بعمخخل أو نشخخاط ينطخخوي علخخى احتمخخال بحخخدوا نتخخائج
خطرة فىنه يجو للمشغل أن تصخدر لخه تعليمخات بخالتوقف عخن ذلخك النشخاط أو
اتخخخاذ مخخا يلخخزم مخخن احتياطخخات وتخخدابير احترا يخخة لتخفيخخف تلخخك النتخخائج أو منخخع
وقوعها وعليه االلتزام على الفور بتعليمات المشغل .
القسم السادس
الصحة والسالمة المدنية
القسم الفرعي 1/6
واجبات إدارات الموانئ ومالك السفن وربابنتدا والمش لين
 -1يجب على كل مشغل :
أ -أن يلتزم من خالل إصدار التعليمات ذات الصلة بحماية الركخاب الزائخرين للمخوانئ
وتخخوفير بيئخخة عمخخل صخخحية وآمنخخة لموظفيهخخا ومخخوظفي وعمخخال مسخختخدمي المينخخاء
ومشغليه وكذلك التجار والناقلين ووكالء السفن والزائرين.
ب -أن يبخخذل قصخخارف جهخخوده بمخخا يكفخخل تحقيخخق تقخخدم مسخختمر فخخي تنفيخخذ وتطخخوير أفضخخل
أساليب وممارسات أن مة الصحة والسخالمة المهنيخة ،ويجخب عليخه أن يقخوم بتحديخد
المخخخاطر واألخطخخار وتقييمهخخا وإدارتهخخا بكفخخاءة وفعاليخخة ،وأن يحخخدد أهخخداف قابلخخة
للقيار بشرن أن مة الصحة والسالمة المهنية في الميناء.
ج -علخخى كخخل مشخخغل إنشخخاء وحخخدة اداريخخة مجهخخزة بكخخوادر متخصصخخة بالسخخالمة العامخخة
ورفدها بالتجهيزات الال مة لضمان تنفيذ هذه التعليمات على أكمل وجه .
 -2على ربان السفينة التي تدخل ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن يقوم بما يلي :
أ-

أن يضخخخمن التخخخزام طاقمخخخه بمتطلبخخخات الصخخخحة والسخخخالمة المهنيخخخة الخاصخخخة بالسخخخفن
التجارية والصادرة من اإلدارة المختصة بحكومة البلد الذي ترفع السفينة علمها.

ب -أن يضخخع نسخخخة مخخن متطلبخخات الصخخحة والسخخالمة المهنيخخة فخخي مكخخان بخخار يسخخهل
الوصول إليه وبلغة يفهمها كل عضو من أعضاء الطاقم.
ج -إن إخفخخام ربخخان أي سخخفينة فخخي مينخخاء يخضخخع لهخخذه القواعخخد واللخخوائ فخخي تخخوفير
معلومخخات الصخخحة والسخخالمة المهنيخخة لطخخاقم السخخفينة المنخخوه عنهخخا بخخالفقرة ب أعخخاله
سوف يعخرض المالخك لخدفع رامخة وفقخا لجخدول رامخات يصخدره المشخغل ويوافخق
عليه مجلس مفوضي السلطة بتنسيب من عركة تطخوير العقبخة ويجخب عليخه عخالوة
على ذلك االلتزام بواجبات صاحب العمل المنصوم عليها في القسم الفرعي 2/6
" واجبات أصحاب األعمال".
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القسم الفرعي 2/6
واجبات أصحاب ا عمال
 -1على أي صاحب عمل يقوم بالعمل في أي ميناء يخضع ألحكام هخذه القواعخد والتعليمخات
أن يضمن سالمة العاملين لديه أثناء قيامهم بالعمل وذلك من أي إصابة أو مخاطر تتعلق
بالصحة،وتطبيق القوانين واالن مخة ذات الصخلة و المعمخول بهخا فخي المملكخة وينبغخي لخه
على وجه الخصوم :
أ-

أن يوفر وأن يحافظ على :
-1

بيئة عمل آمنة

-2

أن مة آمنة للعمل

-3

سالمة أوضا المنش ت والمعدات والمواد

ب -أن يخخوفر مرافخخق وتجهيخخزات مناسخخبة لراحخخة موظفيخخه فخخي أي محخخل للعمخخل يخضخخع
لسيطرة وإدارة صاحب العمل.
ج -أن يوفر ما يلزم من معلومات وتعليمات وتدريب وإعراف لضمان سالمة
كل موظف من اإلصابة والمخاطر المتعلقة بالصحة.
 -2على صاحب العمل الذي يعمل في أي ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات :
أ -أن يقوم بمراقبخة ومتابعخة صخحة موظفيخه فخي سخيام تخوظيفهم لخدف صخاحب العمخل،
وذلك في حدود ارتباط تلك المراقبة والمتابعة بمنع وقو إصابات العمل.
ب -االحتفاظ بالمعلومات والسجالت المتعلقخة بىصخابات العمخل التخي تقخع للمخوظفين فخي
سيام توظيفهم لدف صخاحب العمخل ،واالحتفخاظ بتلخك المعلومخات والسخجالت للفتخرة
التي يحددها المشغل.
ج -توفير المعلومات لموظفي صاحب العمل (باللغة المناسبة لهم) فيمخا يتعلخق بالصخحة
والسخالمة فخخي موقخخع العمخخل (بمخخا فخخي ذلخك أسخخماء األعخخخام الخخذين يمكخخن للمخخوظفين
توجيخخه استفسخخاراتهم وعخخكاواهم لهخخم بشخخرن المسخخائل ذات التخخرثير علخخى الصخخحة أو
السالمة المهنية).
د -ضرورة توفير المعلومات والتعليمات المناسبة والتدريب الال م ألي موظف يكلف
بعمل ذي طبيعة خطرة دون أن يكون قد سبق له القيام به ،وذلك قبخل بخدء الموظخف
أو العامل في مباعرة ذلك العمل.
ه -ضرورة توفير اإلعراف والمتابعة الال مة ألي عمل ذي طبيعة خطرة ،وذلخك ضخمن
الحدود الضرورية الال مة لضمان صحة الموظف وسالمته
و -القيام بما يلي بالنسبة ألي موظف يمكن أن يتعرض لمخاطر عند تغيير محل العمل في
أي عمل أو ممارسته لعمل ،أو في أي نشاط أو عملية ،أو في سيام العمل على أيخة
معدات :
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 -1تزويد الموظف بالمعلومات والتعليمات المناسبة والتدريب الال م قبخل
حدوا التغيير.
 -2ضرورة حصول الموظف على ما يلزم من إعراف بما يكفخل الحفخاظ
على صحته وسالمته.
 -3تزويده بردوات الوقاية الشخصية تتوافق مع طبيعة عمله الجديد .
-

على صاحب العمل أن يضمن تزويد أي مدير أو مشخرف بمخا يلخزم مخن المعلومخات
والتعليمات والتدريب بما يكفل سالمة كل موظف يعمل تحذ إدارته أو إعخرافه مخن
أي إصابة أو مخاطر صحية أثناء العمل.

ح-

مراقبة ومتابعة ظروف العمل فخي أي محخل عمخل يخضخع إلدارة وسخيطرة صخاحب
العمل.

ط-

توفير السالمة واألوضا الصحية المالئمة في أي مرافق لالقامخة أو تنخاول الطعخام
و يخخر ذلخخك مخخن المرافخخق التخخي يخصصخخها صخخاحب العمخخل النتفخخا موظفيخخه أثنخخاء
وجودهم بالعمل أو فيما يتعلق بردائهم للعمل والتي تقع تحذ إدارة صاحب العمل أو
سيطرته.

ي-

لغخخرض هخخذا القسخخم الفرعخخي فخخىن المشخخغل الخخذي يخخدير مينخخاءا ا أو يقخخوم بتشخخغيله أو
السخخيطرة عليخخه بموجخخب هخخذه القواعخخد والتعليمخخات سخخوف يعتبخخر صخخاحب عمخخل .كمخخا
يعتبر صاحب عمل أيضا ا كل مشخغل لرصخيف مينخاء أو ورعخة إلصخالف السخفن أو
مشغل بحري أو أي عخص متعاقد مع المشغل أو حاصل على ترخيص منه وكذلك
أي وكيخخل للسخخفن أو عخخخص أو مقخخاول إلصخخالف السخخفن أو متعهخخد لتمخخوين السخخفن
بمتطلباتها أو أي عخص آخر لديه موظفون أو عمال يعملون في الميناء ،وأي مالك
أو ربان لسفينة تفتقر لقواعد وتعليمات بخصوم الصحة والسالمة المهنية صادرة
عن حكومة البلد التي يحق للسفينة أن ترفع علمها.

ح -على كل مشغل ميناء وضع خطط الطوارئ الال مة للتحوط من أية حوادا طارئة
تؤثر على نشاط الميناء .
القسم الفرعي 3/6
واجبات الموظفين
 .1على الموظف مراعاة العناية المعقولة لحماية صحته وسالمته أثنخاء العمخل ،وأن يتجنخب
الترثير بصورة سلبية على صحة أو سالمة أي عخخص آخخر نتيجخة لفعخل أو إهمخال أثنخاء
العمل.
 .2على الموظف مراعاة ما يلي ضمن أقصى الحدود المعقولة :
 -1اسخختخدام التجهيخخزات والمعخخدات التخخي يخختم توفيرهخخا أل خخراض الصخخحة أو
السالمة والحفاظ عليها .
 -2إطاعخخة التعليمخخات المعقولخخة التخخي قخخد يقخخدمها صخخاحب العمخخل فيمخخا يتعلخخق بالصخخحة أو
السالمة أثناء العمل.
 -3التقيد بري سياسات تنطبق في موقع العمل ينشرها المشغل أو يعتمدها.
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 -4التركد من أن الموظف ليس في حالة تعّرض للخطر سالمة الموظف نفسه أثناء
العمل أو سالمة أي عخص آخر في العمل ـ نتيجة لتعاطي أدوية أو عقاقير
مخدرة.
 .3في سيام تحديد معايير ومستوف العناية التي تنطبق بشرن الموظخف الخذي ال تكخون اللغخة
العربية لغته األم أو اليفهمها بطالقة معقولة فىنه يتعين مراعاة ما يلي :
أ -ما إذا كانذ المعلومات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية قد تم توفيرهخا بصخورة معقولخة
للعامل باللغة والنسق الذي يفهمه العامل.
ب -ما إذا كانذ التعليمات أو التدريب الذي حصل عليخه العامخل قخد تخم تقخديمها باللغخة والنسخق
الذي يفهمه العامل.
القسم الفرعي 4/6
قواعد وتعليمات السالمة في الموانئ
 -1في حالة عدم تخوفر قواعخد وتعليمخات للصخحة والسخالمة المهنيخة صخادرة مخن المشخغل أو
مقاول الميناء ،أو في حالة عدم توفر قواعخد وتعليمخات للصخحة والسخالمة المهنيخة علخى
ظهر السفن التي تدخل الميناء صادرة عن الحكومة التي يحق للسفينة رفع علمها ـ فىنخه
يجخخب علخخى كخخل عخخخص تقتضخخي مهمتخخه أو مهخخام أعمالخخه القيخخام بخخرداء أعمخخال فخخي مينخخاء
يخضخخع لهخخذه القواعخخد واللخخوائ أن يطبخخق فخخي أداء واجباتخخه وعملخخه فخخي المينخخاء تخخدابير
ومتطلبخخخات حمايخخخة السخخخالمة والصخخخحة المتعلقخخخة بالعمخخخل علخخخى ظهخخخر السخخخفينة وتخخخدابير
ومتطلبات حماية السخالمة والصخحة المتعلقخة بالعمخل فخي المينخاء والتخي نشخرتها من مخة
العمل الدولية ،بما في ذلك كافة التعديالت التي تطرأ عليها.
 -2على كل صاحب عمل في ميناء في ظل ال روف المنوه عنها فخي ( )1أعخاله أن يضخمن
التزام موظفيه وتقيخدهم بمتطلبخات الصخحة والسخالمة المهنيخة الموضخحة فخي ( )1أعخاله
وأن يضمن توفر نسخ كافية منها باللغة التي يفهمها العاملون وبحيث توضخع فخي مكخان
بار يسهل وصولهم إليه.
القسم السابع
الدخول إلى نطاق الميناء
 -1ال يجو ألي كان أن يدخل بحخرا ا أو جخوا ا أو بخرا ا ألي منطقخة مينخاء تخديرها أو تسخيطر
عليها أو تقوم بتشغيلها إدارة للموانئ  ،ما لم يثبذ الشخص مشخروعية دخولخه المينخاء أو
أي جزء أو منطقة منه بموجب تصري صادر عن المشغل .
 -2يجخخو للمشخخغل أن يضخخع الفتخخات وأسخخوار أو حخخواجز يخختم ترتيبهخخا لغخخرض ضخخمان سخخالمة
وأمن األعخام والسفن والممتلكات في الميناء وتوفير الحماية البيئية للميناء أو لغرض
إدارة البنى التحتية للميناء وخدماته وفق األساليب التجارية.
 -3يلتزم كخل عخخص فخي المينخاء بمراعخاة التعليمخات المحخددة بالالفتخات وأن يحتخرم وظخائف
ومهام األسوار والحواجز التي يقيمها المشغل ما لخم يكخن الشخخص مفوضخا ا مخن المشخغل
بالتصرف خالفا ا لذلك.
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 -4اليجو ألي كان أن يزيل أي الفتة أو سور أو حاجز أو أي أداة قامذ بترتيبها إدارة
الميناء أو أن يضع عالمات عليها أو يطمسها اال برمر من الجهات الحكومية المختصة .
القسم الثامن
القسم الفرعي 1/8
احترام االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت (ماربول )78/73
سعيا ا لحماية البيئة البحرية في الموانئ وما يحيط بها من البحرفىنه يجب على أي سفينة
تزيد حمولتها اإلجمالية على  300طن أن تلتزم عند دخولها ميناءا ا يخضع لهخذه القواعخد
واللخخوائ بخخالتوافق مخخع أحكخخام االتفاقيخخة الدوليخخة لمنخخع تلخخوا البحخخار مخخن السخخفن المعروفخخة
اختصارا ا باسم ماربول  78/73بما في ذلك ما يستجد عليها من تعديالت ،وذلخك لتجنخب
التلوا الناعئ عن مصادر تعود إلى السفن في الموانئ والبيئة البحرية ،بصرف الن خر
عما إذا كان قد تم التصديق على االتفاقية أو جزء منها أو لم يتم ذلك مخن قبخل المملكخة أو
الدولة التي ترفع السفينة علمها.

القسم الفرعي 2/8
مستويات السفن
 -1يجب على كل مالخك أو ربخان أو وكيخل لسخفينة تخدخل مينخاء يخضخع ألحكخام هخذه القواعخد
والتعليمات أن يلتزم باتفاقية ماربول  78/73بشرن منع تلوا البحار بالزيوت ،بمخا فخي
ذلك األحكام التخي تخنص عليهخا االتفاقيخة فيمخا يتعلخق باإلدخخال التخدريجي لنخاقالت الخنفط
مزدوجة البدن لكي تحل محل الناقالت ذات البخدن المفخرد ،والموقخع الوقخائي لصخهاريج
الصابورة على ناقالت النفط لتقليل التلوا في حالة الجنوف ،واالعتراط الذي يلزم كافة
السفن برن تكون هناك معدات خاصة لمنع التلوا على متن السفن بمخا فخي ذلخك معخدات
فصل المياه الملوثة بالزيذ والتي يمكنها مراقبة مستوف الزيذ في ميخاه الصخرف أثنخاء
تفريغها من السفينة وتطلق إنذارا ا أو تقوم بى الم التصريف عندما يبلغ محتوف الزيذ
حدا ا يتجاو المستويات المسموحة والتي تتحخدد بصخفة عامخة بخـ  15جخزء فخي المليخون
من الزيذ في المياه ،وهو مستوف من التركيز يكون فيه الزيذ ير ظاهر عخادة للعخين
المجردة.
 -2تلزم السفن التخي تخدخل لمينخاء يخضخع ألحكخام هخذه القواعخد والتعليمخات بخان تكخون لخديها
خطط استجابة للطوارئ وأن تخضع لمس منت م للتحقق مخن أن جميخع المعخدات تعمخل
بصورة سليمة وأن تحتفظ بسجل لتفاصيل جميع عمليات التصريف وضخ الزيذ.
 -3تلزم السفن التخي تخدخل لمينخاء يخضخع ألحكخام هخذه القواعخد والتعليمخات بخان تكخون لخديها
خطخخط مفصخخلة إلدارة النفايخخات وسخخجل لهخخذا الغخخرض ،وان تلتخخزم بمراعخخاة منخخع التلخخوا
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الناعئ عن القمامة ،بما يح ره ذلك من تصريف المخواد البالسختيكية فخي البحخار وعخدم
جوا إلقاء أو تصريف أي نو من النفايات.

القسم التاسع
التخلص من النفايات في الموانئ
القسم الفرعي 1/9
تعريفات إضافية
إتفاقية مغاربول  ،78/73تعنخي االتفاقيخة الدوليخة لمنخع التلخوا مخن السخفن ،لسخنة  ،1973والمعدلخة
بموجب بروتوكول االتفاقية لسنة  ،1978بما في ذلك أحدا تعديالتها.
النفايغغات الناتجغغة عغغن السغغفينة ،وتعنخخي جميخخع النفايخخات بمخخا فخخي ذلخخك المجخخاري والفضخخالت ،عخخدا
فضالت البضائع ،والتي تنتج أثناء قيام السفينة بالخدمة وتنخدرج ضخمن نطخام المالحخق  1و 4و5
مخخن إتفاقيخخة مخخاربول  78/73والبضخخائع المرتبطخخة بالنفايخخات وفقخخا ا للتحديخخد الخخوارد فخخي التوجيهخخات
اإلرعادية المتعلقة بتنفيذ الملحق  5من إتفاقية ماربول .78/73
مخلفات البضائع ،وتعني المخلفخات المتبقيخة مخن مخواد البضخائع علخى سخط السخفينة فخي عنخابر أو
خزانخخات البضخخائع والتخخي تتخلخخف بعخخد االنتهخخاء مخخن تفريخخغ البضخخائع وعمليخخات الن افخخة ،وتشخخمل
الفوائض والبقايا الناتجة عن التحميل /التفريغ.
مرافق االستقبال بالميناء ،وتعني أي مرافق ثابتة أو عائمة أو متنقلة مخصصة الستقبال النفايات
وبقايا البضائع الناتجة من السفينة.
القسم الفرعي 2/9
مواقع استقبال النفايات
 .1علخخى كخخل إدارة ميناء/مشخخغل فخخي إطخخار التزاماتهخخا باتفاقيخخة مخخاربول  78/73أن تقخخوم فخخي
أقصر وقذ ممكن  ،بتوفير مرافق مناسبة الستقبال صرف مختلخف أنخوا النفايخات التخي
تنتجها السفن .ويمكن أن تكخون تلخك المرافخق والتجهيخزات ثابتخة أو أن تكخون متنقلخة مثخل
خزانات الطرم التي يقوم بتشغيلها مقاولو إ الة النفايات التابعون للقطا الخام.
 .2عند انشاء أي مرفخق السختقبال النفايخات فخي أي مخن مخوانئ المنطقخة فخىن علخى ادارة ذلخك
الميناء اصدار الئحة تعليمات وارعادات لهذا المرفق توافق عليهخا السخلطة بالتشخاور مخع
الجهات ذات العالقة .
 .3إذا تقرر أن يسند للقطا الخام بطريق التعاقد مهمخة تشخغيل مرافخق السختقبال مختلخف
أنخخخوا النفايخخخات التخخخي تنتجهخخخا السخخخفن ،فىنخخخه يخخختم الخخختخلص مخخخن منتجخخخات النفايخخخات وفقخخخا ا
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للتشريعات ذات العالقة  ،على أن يتم حفظ وتوفير سجالت توض القيخام بخالتخلص مخن
مخخواد النفايخخات وفخخق الطخخرم المشخخروعة  ،وعلخخى أن يخختم االحتفخخاظ بتلخخك السخخجالت للفتخخرة
المحددة في التشريعات ذات العالقة .
 .4يجب أن تكون مرافق استقبال النفايات ،من حيث طاقاتها وتنوعهخا ،قخادرة علخى اسختقبال
جميع أنوا وكميات النفايات التي تنتجها السفن وبقايا البضائع المتخلفة مخن السخفن التخي
تستخدم الميناء عادة ،على أن يؤخذ في االعتبار في هذا الصدد احتياجات المتعاملين مع
الميناء وحجمه إضافة إلى أحجام وأنوا السفن التي تتوقف في الميناء.
 .5للجهات المختصة أن تقخوم بتنفيخذ برنخامج موسخع لفحخص السخفن التخي تتوقخف فخي مخوانئ
العقبة  ،لضمان توافق السفن مع االتفاقيخات ذات الصخلة الصخادرة عخن المن مخة البحريخة
الدولية ( . )IMO
 .6تقوم إدارات الموانئ /المشغلون بتقديم التعخاون الكامخل مخع السخلطة والجهخات الحكوميخة
االخرف المعنية ،فيما يخص حمايخة البيئخة البحريخة وتنفيخذ التزاماتهخا تجخاه تطبيخق وإنفخاذ
اتفاقية ماربول  78/73بما في ذلخك مسخؤوليتها عخن منخع التلخوا فخي المنخاطق الخاضخعة
لنطام إدارتها .
القسم العاشر
قواعد وتعليمات خاصة بشأن الناقالت
القسم الفرعي 1/10
مسؤولية ناقالت النفط
 -1يجب أن تخضع كل ناقلخة نفخط تخدخل مينخاءا ا يعمخل بموجخب هخذه القواعخد واللخوائ لن خام
تخخرمين مقبخخول دوليخخا ا ويسخختند إلخخى االتفاقيخخات الدوليخخة التخخي تشخخرف علخخى إدارتهخخا المن مخخة
البحرية الدولية (  )IMOلتعويض تكاليف التسرب النفطي الذي تتسبب فيخه النخاقالت أو
ينتج عنها.
 -2يتعين على كل ناقلة نفطية تدخل ميناءا ا يعمل بموجب أحكام هخذه القواعخد والتعليمخات أن
تكون مشمولة باالتفاقية الدولية بشرن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوا النفطي لسنة
1992وتعديالتها  ،على أسار مبخدأ "حصخر المسخؤولية" والخذي يلخزم مالخك الناقلخة التخي
تسرب النفط بتحمل المسؤولية ،سواء وقع عليه الخطر أم ال.
 -3على مالكي ناقالت النفط بموجب الفقرة  1وفي سيام االلتخزام برحكخام إتفاقيخة المسخؤولية
المدنيخة أن يكخون لخديهم تخرمين أو أي ضخمانة ماليخخة أخخرف تغطخي األضخرار الناعخئة عخخن
التلوا ،ويجب أن تحمل الناقلة على متنها عهادة تثبذ سريان تلك التغطية.
 -4يتفاوت مبلغ الغطاء الترميني المشار إليه في الفقرة ( )3تبعا ا لحجم الناقلة ،ويجب إبال ه
إلدارة الميناء قبل دخول الناقلة إلى الميناء.
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القسم الفرعي 2/10
التسرب النفطي من سفن غير ناقالت النفط

 -1يجب على مالك كل سفينة تجارية  ،عند دخولها لميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمخات،
أن يكون لديه وأن يحتفظ بترمين مسؤولية حصرية لتغطية تكاليف الحخوادا مثخل أعمخال
التن يف الناعئة عن تسرب وقود السفن (الذي يستخدم في محركات السفن) أو يره من
الزيوت ،وأن يحمل على ظهر السفينة عهادة تثبذ سريان تلك التغطية الترمينية.
 -2يجب على مالك أو ربان أو وكيخل السخفينة االلتخزام برحكخام أي اتفاقيخة دوليخة دخلخذ حيخز
التنفيذ وتتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوا النفطي الناعئ عن وقود السفن .
 -3تكون إدارة الميناء مسؤولة باالتفام مع الجهات الحكومية المختصة عن تن يخف التلخوا
في حالة تعذر تحديد مصدر التلوا

القسم الحادي عشر
القسم الفرعي 1/11
منع التلوث
 -1يح خخر علخخى أي سخخفينة أن تتسخخبب فخخي إحخخداا أي تلخخوا أثنخخاء وجودهخخا بالميخخاة االقليميخخة
والميناء .
 -2إذا تسببذ السفينة فخي إحخداا أي تلخوا فخي الهخواء أو األرض أو الميخاه فخىن علخى ربخان
السخخفينة أو الشخخخص المسخخؤول عنهخخا أن يقخخوم علخخى الفخخور بخخاالبال عخخن الحخخادا الدارة
الميناء ويجب على إدارة الميناء تبعخا ا لمخا يكخون عليخه الحخال أن ينقخل فحخوف الخبال مخن
خالل خطوط اتصال محددة إلى الجهة المختصة بحماية البيئة في السلطة .
 -3يجب على ربان ال ناقلة أو الضابط المسؤول وكذلك على طاقم ووكيل الناقلة التي تسببذ
فخخي تلخخوا نفطخخي أن يقخخدم مخخا يلخخزم مخخن المسخخاعدة والمسخخاندة لعمليخخات التن يخخف وفقخخا ا
لتوجيهات الجهة المختصخة فخي السخلطة و إدارة المينخاء أو األجهخزة الحكوميخة المختصخة
بهذا الشرن .
 -4يكخخون وكيخخل السخخفينة ملزمخخا ا بالقيخخام فخخي الوقخخذ المحخخدد بطلخخب الخخخدمات المناسخخبة لجمخخع
النفايات والقمامة من السفينة والتخلص منها.
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القسم الفرعي 2/11
منع الحرائق
يح ر على أي عخص على ظهر السفينة أثنخاء تواجخدها فخي المينخاء كمخا يح خر علخى أي عخخص
يتواجد على الرصيف أن يستخدم نيرانا ا أو أنوارا ا مكشوفة أو أن يقوم بالتدخين .كذلك يح ر على
الجميع استخدام أي سلع أو مواد أو معدات ما لم تكن من نو ير قابل لالنفجار أو االعتعال.
القسم الثاني عشر
المالحق
-1
-2

تصدر السلطة ملحقا ا استرعاديا ا ويتم تعميمه على الموانئ الخاضعة ألحكام هذه التعليمات .
للمجلس الموافقة على اضافة اي ملحق يتعلق بتطبيق هذه التعليمات إليها.

أ.د.كامل محادين
رئيس مجلس مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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