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  1973االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام  مالحقتعليمات تطبيق 
 ( )ماربول وتعديالتها

 

( لسنة  47) من قانون الهيئة البحرية األردنية رقم (9)صادرة عن مجلس إدارة الهيئة البحرية األردنية استناداً للفقرة )ك( من المادة 

2006 

 

 

 (1)المادة

وتعديالتها   1973الدولية لمنع التلوث من السفن لعام  تفاقيةاال مالحقتعليمات تطبيق )تسمى هذه التعليمات  

 .((2015لسنة ) (1رقم )

 

 (2المادة )

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليماات المعااني المصةةاة لهاا هدنااه ماا لام تاد  

 -القرينة على صالف ذلك :

 الهيئة الهيئة البحرية األردنية :

: اإلدارة البحرية للدولة المتعاقدة وهي في هاذه التعليماات الهيئاة البحرياة 
 األردنية.

 اإلدارة 

 المنظمة : المنظمة البحرية الدولية

 االتفاقية وتعديالتها. 1973الدولية لمنع التلوث من السفن لعام  تفاقية: اال

 اللوائح االتفاقية مالحقالواردة في المواد :  

 األو  ملحقال .منع التلوث بالزيوت  بلوائحالصاص  تفاقيةاالو  من اال ملحق: ال
الساامة باالمواد مكافحة التلوث  بلوائحالصاص  تفاقيةالثاني من اال  ملحق: ال

 .السائلة
 الثاني ملحقال

مناع التلاوث باالمواد المةذياة   بلاوائحالصاص    تفاقيةمن اال  الثالث   ملحق: ال
 . )مغلفة( المنقولة بحراً في عبوات 

 الثالث  ملحقال

بمصلفات الةارف منع التلوث    بلوائحالصاص    تفاقيةمن اال  الرابع  ملحق: ال
 لسفن.الةحي ل

 الرابع ملحقال
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 نفاياات   اماةممناع التلاوث بق  بلوائحالصاص    تفاقيةمن اال  الصامس  ملحق: ال
 السفن.

 الصامس ملحقال

 الملحق السادس .منع تلوث الهواء من السفن بلوائح: الملحق السادس من االتفاقية الصاص 

تنطبق عليه هحكام االتفاقية الى ميناء يقاع صاار    ميناء بلد : هي رحلة من  
 هذا البلد هو العكس

 الرحلة الدولية

 الشصص  حد الركاب هو هفراد الطاقم : هحد ه

: هااو الاانفط فااي كاا  هشااكاله بمااا فااي ذلااك الزياات الصااام  وزياات الوقااود  
  والمنتجاااااات المكاااااررة بقاياااااا الزيااااات   والمصلفاااااات الزيتياااااةو

البتروكيميائية التي تصضع ألحكام الملحق الثاني من االتفاقية  المواد  )عدا
 األو  لهذا الملحق. ملحقالمدرجة في ال المواد  الحالية(  وكذلك

 الزيت 

 الصليط الزيتي  : هو صليط ذو محتوى زيتي. 

: هو هي زيت يستصدم كوقود في جهاز دفع السفينة التي تنق  مث  هذا  
 اآلالت المساعدة. الزيت  وفي 

 الوقود الزيتي 

: هي السفن المبنية هو المكيفة هساسا لنق  الزيت سائبا في همااكن البضاائع 
فيها  وتشم  ناقالت البضاائع المصتلطاة وهي اناقلاة كيمياويااتا حساب 

الثااني لالتفاقياة عنادما تكاون البضااعة التاي   ملحقتعريفها الوارد في ال
 تنقلها هو جزء منها زيتا سائبا.

 ناقالت الزيت 

 ناقلة البضائع المصتلطة هي السفينة المةممة للنق  السائب للزيت هو البضائع الةلبة.: 

  السفينة الجديدة .كما ورد تعريفها في الملحق األو  من االتفاقية: 
التي هبرم عقد بنائها هو السفينة الممدود ةالبها هو التي تكون السفينة  : هي  

حياز النفااذ   ملحاقتاريخ دصو  ال  في مرحلة مماثلة من مراح  البناء في
السافينة التاي يحا  تااريخ   هو بعده  إن لم يكن هناك مثا  ذلاك العقادو هو

 حيز النفاذ. ملحقتسليمها بعد ثالث سنوات هو هكثر من تاريخ دصو  ال

الساااافينة الجدياااادة )كمااااا ورد 
الراباع مان   ملحقتعريفها في ال

 االتفاقية(

 السفينة الموجودة  هي سفينة ال تندر  في عداد السفن الجديدة. : 

  : هو عملية تحوي  لسفينة موجودة وتشم  و

  العمليات التي تغير جوهريا من هبعاد السفينة هو سعة حملهاو هو ه()

 العمليات التي تغير نوع السفينة و هو ب()

  تمدياد هجا  صدماة الهيئاةالعمليات التي يكون القةد منها  فاي رهي    ()
 السفينة بشك  جوهري و هو

العمليات التي تسفر عن إدصاا  تغييارات هصارى علاى السافينة بحياث  د()
 .تةبح صاضعة ألحكام االتفاقية ذات الةلة 

 التحوي  الرئيسي
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: من الصط القاعدي الذي حددت مناه الميااه اإلقليمياة ليقلايم المعناي وفقاا 

 للقانون الدولي. 
 من هقرب هرض 

: هي منطقة بحرية تساتدعي إتبااع هسااليب إلزامياة صاةاة لمناع التلاوث 
البحري فيهاا باالزيوت  وذلاك نظارا ألساباب تقنياة معتارف بهاا تتعلاق 

والطابع الصاص لحركة المالحة فيها. وتشم    الجغرافية والبيئيةبظروفها  
األو  وماا هدر   ملحاقالمان  (1) الالئحةالمناطق الصاةة ما هدر  في  

 .الصامس ملحقمن ال (5) الالئحةفي 

 المنطقة الصاةة

: وهو معد  تةريف الزيت مقاسا باللتر في الساعة في هية لحظة مقسوما 
 في اللحظة ذاتها. ةعلى سرعة السفينة مقاسة بالعقد 

المعاااد  اللحظاااي لتةاااريف 
 المحتوى الزيتي

الدائم للسفينة  ومةمم لنق  الساوائ    من الهيك  : وهو مكان محوط مشك  
 سائبة.

 )الصزان( الةهريج

 الةهريج الجانبي مالةق أللواح الجدار الجانبي. صزان: وهو هي 
 الةهريج المركزي إلى الداص  من فاة  إنشائي طولي. صزان: وهو هي 

وغساالتها وغيار ذلاك   الصزانات مةمم صةيةا لجمع نزح    صزان: وهو  
 من الصالئط الزيتية.

 ةهريج النفايات الزيتية

 ةهريج التصزين وتصزينها. مصلفات الةرف الةحي المستصدم لجمع  الصزان: هو 
ف منذ آصر مرة نق  النفط فياه ظ  في ةهريج ن  الموجودة  : وهي الةابورة  
نظيفة وساكنة من سفينة راسية في مياه  حدث تةريف    إلى درجة هنه إذا

وفي يوم ةاف  فإنه لن يترك آثاار زيات ظااهرة علاى ساطح المااء هو 
على السواح  المجاورة  كما لان يتسابب فاي ترساب حما ة هو مساتحلب 

وإذا ةرفت الةابورة مان   تحت سطح الماء هو على السواح  المتاصمة
لرةااد وضاابط تةااريف الزياات  فااإن المعلومااات  الهيئااةنظااام هقرتااه 
ال تادفق  ب ن نسبة الزيت فاي هاذا ال  معرفةن هذا النظام والالمستصلةة م

تعتبار شاهادة حاسامة با ن الةاابورة وجزءا في الملياون     (15)تعدى  ي
 نظيفة حتى لو كانت هناك آثار زيتية ظاهرة.

 الةابورة النظيفة

: وهي ميااه الةاابورة المعبا ة فاي ةاهريج مفةاو  تماماا عان شابكات 
ود ومصةص بةورة دائمة لنق  الةابورة  الشحنات الزيتية وزيت الوق

هو لنق  الةابورة هو بضائع هصرى غير الزيت والمواد الضارة بمصتلاف 
 .يفها الواردة في مالحق االتفاقيةتعار

 الةابورة المفةولة

 (85)لماء عناد افي المائة من الطو  اإلجمالي على صط  (96): ويساوي 
فاي المائاة مان   (85)لماء عند  افي المائة من الطو  اإلجمالي على صط  

العمق األدنى المشك  للسفينة والمقاس من قماة الةاالب  هو الطاو  مان 
الجانب األمامي لمقدم السفينة إلاى محاور الدفاة علاى محاور صاط المااء 
المذكور  هيهما كان هكبر. وفي حالة السفن المةممة بةاالب مائا  فمان 

ا لصاط الواجب هن يكون صط الماء الاذي يقااس علياه هاذا الطاو  موازيا
 ( باألمتار.Lالماء التةميمي. ويقاس الطو  )

 (L) الطو 
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(. وينبغي هن يتطاابق L: ويقاسان من الطرفين األمامي هو الصلفي للطو  )
السفينة على صط الماء الاذي  ةالمتعامد األمامي مع الجانب األمامي لمقدم

 يقاس عليه الطو .

المتعاماااد األماااامي والمتعاماااد 
 الصلفي

 منتةف السفينة (.Lقع عند منتةف الطو  )نقطة ت: 
: وهااو هقةااى عاارض للساافينة  ويقاااس ماان منتةااف الساافينة إلااى الصااط 
المشك  ليطار في السفن ذات الغالف المعادني  وإلاى الوجاه الصاارجي 

السافن ذات الغاالف المةانوع مان هياة ماادة هصارى. ويقااس للبادن فاي 
 ( باألمتار.Bالعرض )

 (B) العرض 

وهو الفرق  باألطنان المترية  بين إزاحاة السافينة فاي ميااه ذات كثافاة :   
عند صط المااء التحميلاي الاذي يتماشاى ماع عااتم   (1.025)نوعية تبلغ  

 السفينة الةيفي المحدد  ووزن السفينة فارغة.

 (DW) الحمولة الساكنة

: وهو إزاحة السفينة  باألطنان  بدون البضائع  والوقود وزيوت التشحيم  
ومياااه الةااابورة  والمياااه العذبااة ومياااه تغذيااة المراجاا  المصزونااة فااي 

 الةهاريج  والمةن االستهالكية  والركاب وهمتعتهم.

 وزن السفينة فارغة

: وهي النسبة التي يفترض هن تكون مشاغولة بالمااء فاي هاذا المكاان إلاى 
 حجمه الكلي.

 المكان نفاذية

فااااي  والمساااااحات  األحجااااام : تقاس في جميع الحاالت حتى الصطوط المشكلة.
 السفينة

سنة الموافقان لتاريخ انقضاء الشهادة الدولياة لمناع : اليوم والشهر من ك   
بالزيوت هوالشهادة الدولية لمناع التلاوث باالمواد الساائلة الضاارة   التلوث 

 .بمصلفات الةرف الةحي للسفنالسائبة هوالشهادة الدولية لمنع التلوث 

 الموعد السنوي

ثات بحرية في المدونة  : فة كملو   البحرية الدولياة للبضاائع تلك المواد المعر 
 .(IMDG) مدونة  الصطرة

 الضارةالمواد 

فاااي مدوناااة  الضاااارة: هشاااكا  االحتاااواء المحاااددة المصةةاااة للماااواد 
(IMDG.) 

 العبوات 

هو مةانفة  تفاقياةالثااني مان اال هي ماادة مدرجاة فاي التاذيي  الملحاق  :
 ( مان هاذه التعليماات 4مان الماادة ) (4مةقتة بمقتضى الفقرة )بةورة 

 .المواد األصرى هو (Z)هو (Y) هو (X) على هنها تندر  في الفئة

 المواد السائلة الضارة

: هااي مياااه الةاارف وغيرهااا ماان النفايااات ماان هي نااوع ماان هنااواع 
ميااه الةارف مان  المراحيض  والمباو   وبالوعاات دورات الميااهو هو

المرافق الطبية )العيادة والمستشافى... إلاخ( مان صاال  هحاواض الغسا  
مياه الةرف مان  واالستحمام والبالوعات الموجودة في هذه المرافقو هو

هي مياه عادمة هصرى عندما   األماكن التي تحتوي على حيوانات حيةو هو
 تكون مصتلطة بمياه الةرف.

 مياه الةرف

: هي جمياع الفضاالت الغذائياة  باساتثناء األساماك الطازجاة و هجزائهاا  
والنفايات المنزلية والتشغيلية الناتجة هثناء التشغي  العادي للسافينة والتاي 
قد تدعو الضرورة إلى التصلص منها بةورة متواةالة هو دورياة  فيماا 

فة هو المدرجة في   هصرى من االتفاقية. مالحقعدا المواد المعر 

 النفايات 
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: هي اطااالق للمااواد الصاضااعة للمكافحااة بموجااب الملحااق السااادس ماان 
 االتفاقية في الجو هو البحر من جانب السفن.

 االنبعاث 

  
( ماان 1( مان الماادة )4: الماواد الصاضاعة للمراقباة المعرفاة فاي الفقارة )

 .1987بروتوكو  مونتلاير بش ن المواد المستنفدة لطبقة األوزون لعام 
 المواد المستنفدة لألوزون 

: حرق النفايات هو هي مواد هصرى على متن السفينة إذا كانت هذه النفايات 
 هو المواد األصرى تنتج هثناء التشغي  العادي لتلك السفينة.

 الحرق على متن السفن 

: المدوناة الدولياة بشا ن بنااء وتجهياز السافن الناقلاة للكيميائياات الصطاارة 
السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعاة للمنظماة باالقرار 

MEPZ.19(22) وما قد تدصله المنظمة من تعديالت عليهاا  شاريطة  
هن تعتمد تلك التعديالت وتدص  حيز النفاذ بما يتماشاى ماع هحكاام الماادة 

 الملحقات. هحد من االتفاقية المتعلقة بإجراءات تعدي  تذيي   (16)

المدوناااة الدولياااة للكيميائياااات 
 السائبة

ات الصطاارة السااائبة التااي : مدونااة بناااء وتجهيااز الساافن الناقلااة للكيميائياا
اعتمااادتها لجناااة حماياااة البيئاااة البحرياااة التابعاااة للمنظماااة باااالقرار 

MEPZ.20(22 وما قد تدصله المنظمة مان تعاديالت عليهاا  شاريطة )
هن تعتمد تلك التعديالت وتدص  حيز النفاذ بما يتماشاى ماع هحكاام الماادة 

هحد من االتفاقية المتعلقة بإجراءات التعدي  التي تطبق على تذيي     (16)
 الملحقات.

 مدونة الكيميائيات السائبة

ا للنموذ  الوارد في التذيي  السادس من كتيب االجراءات والترتيبات وفق  :
 الملحق الثاني من االتفاقية.

 الكتيب 

 الميناء : ميناء العقبة. 
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 ول  الفصل األ

 الزيتية  والمياه النفطبمنع التلوث   بلوائحاالول الخاص  ملحق تطبيق ال

 

 التطبيق (3المادة)

 على صالف ذلك.ةراحة ما لم ينص التي تنق  الزيت  على جميع السفن هذا الفة  طبق هحكام نت
 

 ( االعفاءات والتنازالت4المادة)

( يوماً عان هي إعفااءات هو تناازالت تام منحهاا بحياث 90بإبالغ المنظمة وفي مدة ال تتجاوز )  الهيئةتقوم  
 .بالغ تفاةي  اإلعفاء هو التناز  وهسبابهيتضمن هذا اإل

 

 االسثناءات (5المادة )

 على ما يلي :  ملحق( من ال34( و)15) اللوائحال تنطبق 

فينة هو إنقااذ تةريفها فاي البحار بغارض تا مين ساالمة الساالزيوت هو الصالئط الزيتية التي يتحتم   .1

 األرواح في البحار  هو 

 يجة عطب لحق بالسفينة هو معداتها: الزيوت هو الصالئط الزيتية التي تةرف في البحر نت .2

بشرط هن تكون جميع االحتياطاات المعقولاة قاد اتصاذت لمناع التةاريف هو التصفياف مناه إلاى  .ه

 العطب هو اكتشاف التةريف.هقةى حد ممكن بعد حدوث 

باستثناء الحاالت التي يكون فيها المالك هو الربان قد تةرف قةداً الحداث العطب هو بةاورة  .ب 

 مبالية مع علمه باحتما  حدوث عطب  هو ال 

يكاون الغارض مان ذلاك مكافحاة عندما  الهيئةتةريف مواد تحتوي على زيوت في البحر بموافقة  .3

ويجب ان تصضع عملياات در ممكن من هضرار التلوث   الى اقةى قتلوث محددة للتصفيف  حوادث  

 .هذه العمليات في ظ  واليتها القضائيةتعتزم تنفيذ التةريف هذه لموافقة الحكومة التي 
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 المكافئة البدائل (6المادة )

 تتطلباهى السافينة كبادائ  لماا بتركيب هية تجهيزات هو مواد هو هدوات هو هجهزة علا  السماحليدارة   .1

هاذه  اإلدارةوال يشم  نطاق سلطة   ال تق  فعالية عنهاودنى  األحد تحقق ال  إذا كانت ه التعليمات  هذ 

استبدا  الطرق التشغيلية بهدف ضبط تةريف الزيوت بحجة هن البدائ  مكافئة للسمات التةاميمية 

 .هذه التعليمات والهيكلية المنةوص عليها في 

وفقاا للفقارة الساابقة بتركياب تجهيازات هو ماواد هو هدوات هو هجهازة اإلدارة في حا  الساماح   تقوم .2

عليهاا وتتصاذ بشا نها  لالطاالععلى األطاراف فاي االتفاقياة  بتزويد المنظمة بتفاةي  ذلك لتعميمها

 التدابير المناسبة إذا اقتضى األمر ذلك.

 المعاينات (7المادة)

طناا فا كثر  وجمياع السافن األصارى ذات   150تصضع ناقالت الزيت التي تبلغ حمولتها اإلجمالياة   .1

 المعاينات المحددة هدناه :طن ف كثر إلى  400الحمولة اإلجمالية البالغة 

(مان 8الماادة)معاينة هولية قب  دصو  السفينة الصدمة  هو قب  إةدار الشهادة المطلوبة بمقتضى   .ه

ألو  مارة  وهاي تشام  معايناة كاملاة لهيكا  السافينة  ومعاداتها  وتجهيزاتهاا    هذه التعليمات 

وينبغاي هن تجارى هاذه المعايناة علاى  تشمله هذه التعليمات وترتيباتها  وموادها بالنسبة لك  ما 

نحو يكف  التحقق من صضوع الهيك   والمعدات والتجهيزات  والترتيبات والمواد تماما للشروط 

 .هذه التعليمات ردة في ذات الةلة الوا

لاى ان تنفاذ ع   تتجااوز صماس سانوات   علاى ان ال  الهيئاةعلاى فتارات تحاددها    تجديديةمعاينة   .ب 

ى نحو يكف  التحقق من امتثا  الهيك  و المعدات و الانظم و التجهيازات و المعاينة التجديدية عل

 .ملحقالترتيبات و المواد امتثاال تاما للمتطلبات واجبة االنطباق من ال

وال تتجاوز ثالثين شهرا  وتنفذ على نحو يكف  التحقق   الهيئةمعاينات بينية على فترات تحددها   .  

من صضوع المعدات وما يتة  بها من شبكات الضخ واألنابيب  بماا فيهاا نظام رةاد وضابط 

تةريف الزيوت  ومعدات فة  الزيت عن المااء  ونظام ترشايح الزيات تماماا للشاروط ذات 

ويجاب تادوين هاذه المعايناة     ومن هنهاا تعما  بةاورة جيادةهذه التعليمات دة في  الةلة الوار

 .( الةادرة 1973البينية على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي )لعام 
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بغياة   الماادة( مان هاذه  1التدابير المناسبة بش ن السفن التي ال تصضع ألحكاام الفقارة )  الهيئةتحدد    .2

 الواجب تطبيقها. التعليمات ضمان امتثالها ألحكام 

تفاوض   لهاايجاوز  و   هذه التعليماات لسفن المتعلقة بإنفاذ هحكام  لبإجراء معاينات    الهيئة  معاينويقوم   .3

  تعهد بالمعاينات إلى صبراء معاينة تعينهم لهاذا الغارض هو إلاى منظماات تحظاى بإقرارهااصبراء  

 المطلوبة.وليدارة التحقق من فعالية كافة المعاينات 

  الهيئة  ال يجوز إدصا  هي تغيير هام  دون إذن من المادةبعد إتمام هي معاينة للسفينة بمقتضى هذه   .4

التاي شاملتها المعايناة  إال إذا كاان  المواد  على الهيك   هو المعدات  هو التجهيزات  هو الترتيبات هو

 لمث  تلك المعدات هو التجهيزات. الكام األمر يتعلق باالستبدا  

  

 أو المصادقة عليها   إصدار الشهادة (8) المادة

 الماادة(  بعد إجراء المعاينة بمقتضاى هحكاام 1973تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي )لعام   .1

طنا ف كثر والسفن األصرى   150  لناقالت الزيت التي تبلغ حمولتها اإلجمالية    هذه التعليمات من    7

طن ف كثر العاملاة فاي رحاالت إلاى ماوانط ومحطاات بحرياة   400ذات الحمولة اإلجمالية البالغة  

 صاضعة للوالية القضائية ألطراف هصرى في االتفاقية. 

هو من تصوله هةوال بذلك من األشصاص هو المنظماات  بإةادار هاذه الشاهادة وتتحما    الهيئةتقوم   .2

 في ك  حا  من األحوا  كام  المسةولية بش ن هذه الشهادة. الهيئة

 إصدار الشهادة من قبل حكومة أخرى (9) المادة

ويتعاين علاى سفينة للمعاينة   ان تصضع  اإلدارةيجوز لحكومة طرف في االتفاقية  بناء على طلب  .1

ن تارصص السافينة وه  تلاكتمانح  هن    ملحقمستوفية لمتطلبات الاذا اقتنعت بان السفينة    تلك الحكومة

الدولياة لمناع ن تةادق او ترصص عند االقتضاء بالمةادقة على الشهادة  وه  ليةوالشهادة الد بمنحها  

 .ملحقهذا العلى متن السفينة وفقا الحكام  1973التلوث الزيتي لعام 

 .الطالبة اإلدارةن إلى وقت ممكترس  نسصة من الشهادة ونسصة من تقرير المعاينة ب سرع  .2

 اإلدارةيجب هن تتضمن الشهادة الةادرة على هذا النحو نةاا يفياد هنهاا ةاادرة بنااء علاى طلاب  .3

    ( هاذه التعليماات 8الماادة )لفاعلية ذاتها التي تحظى بها الشهادة الممنوحة بمقتضاى  وهنها تتمتع با

 وبالقدر ذاته من االعتراف.
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علام دولاة غيار   ترفاع( للسافن التاي  1973ال يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي )لعام   .4

 .في االتفاقية طرف

 نموذج الشهادة( 10) المادة

( بلغة من اللغات الرسمية للبلد الاذي يةادرها طبقاا 1973تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي )لعام  

ليزية هو جوإذا لم تكن اللغة المستعملة هي االناألو  من االتفاقية     ملحقلالتذيي  الثاني لللنموذ  المدر  في  

 هاتين اللغتين. الفرنسية  فمن الواجب هن يشتم  النص على ترجمة إلى إحدى

 و صالحيتها مدة الشهادة (11) المادة

وماة التاي كيجب ان ال تةدر شهادة بديلاة اال عنادما تقتناع الح  دولة اصرىالسفينة إلى علم تغيير علم  عند  

 ملحقمن ال  (6.4.2و)  (6.4.1الالئحتين )تةدر الشهادة الجديدة اقتناعا تاما بان السفينة تستوفي متطلبات  

 سابقاً وعند انتقا  السفينة فيمابين االطراف يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة ان ترفع علمه 

بنساخ مان الشاهادة التاي كانات السافينة   الهيئاةذا طلب منها ذلك الى موافاة  إان تبادر في اقرب وقت ممكن  

تااريخ تغييار تحملها قب  انتقالها وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الةلة ان توفرت صاال  ثالثاة شاهور مان 

 .العلم

  

 ( رقابة دولة الميناء على المتطلبات التشغيلية  12الماده )

  :الصاةة برقابة الدولة على الميناء الةادرة عن الهيئة التالية يتم تطبيق التعليمات 

للتحقاق مان تطبياق المتطلباات المشاار للتفتيش  االقليمية االردنية    السفن الموجودة في المياهتصضع   .1

بعد اطالع الربان او الطاقم على االجراءات   وذلك موجبة لذلكاذا كانت هناك اسباب   ملحقاليها بال

 االساسية المتةلة بمنع التلوث بالزيت.

سندا للظروف المحددة في الفقرة السابقة تتصذ الهيئة الصطوات الالزمة لضمان عدم ابحار السفينة ما  .2

 يتم تةويب وضعها وفقاً لمتطلبات الملحق.لم 

عليها فاي جراءات المتةلة بالرقابة من قب  دولة الميناء المنةوص  على اإل  على هذه المادة  تنطبق .3

 (من االتفاقية.5المادة )

حقوق والتزامات طارف ماا يقاوم بالرقاباة علاى قييد لتنه  هيمكن تفسيره على    ليس في هذه المادة ما .4

 .المتطلبات التشغيلية المنةوص عليها ةراحة في االتفاقية 
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 معدات ترشيح الزيوت  (13) المادة

في موقاع ثابات بقى التي تولى هنالك لسفن الفندقية وسفن التصزين وما إكا ن تجهز السفن هال يتعين  .1

 وتجهاز  باستثناء الرحالت التي تقوم بها لتغيير الموقاع دون حما  بضاائع بمعدات ترشيح الزيوت  

لاى لالحتفاظ ع  الهيئةوحسب ما تراه   كون سعته كافيةبةهريج تصزين ت  في هذه الحالة  هذه السفن

علاى )الزيت الملوث(  الزيتية    المياهويجب ان يحتفظ بك     مياه الزيتية )الزيت الملوث( المتنها بك   

 .المصةةة لذلك متن السفينة لتةريفها في وقت الحق في مرافق االستقبا 

 قادر االمكاانمجهازة هن تكاون طان  (400)ولتهاا االجمالياة عان السافن التاي تقا  حم  يجب علاى .2

مان   (15.6)  الالئحاةلالحتفاظ بالزيوت او الصالئط الزيتية على متنها او تةريفها طبقا لمتطلباات  

 .ملحقال

ذات تةميم معتماد  المادةمن هذه  (1)يجب ان تكون معدات ترشيح الزيوت المشار اليها في الفقرة  .3

وان تكف  اال يزيد المحتوى الزيتي الي صالئط زيتية تةرف في البحر بعاد المارور فاي   الهيئةمن  

ان تراعاي  الهيئاةوعند النظر في تةاميم هاذه المعادات على   جزءا في المليون  (15)النظام على  

 المواةفات التي هوةت بها المنظمة.

مان هاذه ( 5والفقارة ) (2)المشار اليها في الفقرة    الشروط  يجب ان تستوفي معدات ترشيح الزيوت  .4

الحفااظ علاى هاذا تعاذر ناذار للتحاذير عنادما يإن تازود بترتيباات  يجاب ه  وإضافة الى ذلك    المادة

الي تةاريف للصالئاط   التلقاائيويجب ان يجهاز النظاام ايضاا بترتيباات تكفا  االيقااف     المستوى

وعند النظر في تةميم هذه    جزءا في المليون  (15) للتسرب الزيتية حينما يتجاوز المحتوى الزيتي  

 وةت بها المنظمة. هن تراعي المواةفات التي ه الهيئةعلى  المعدات والترتيبات 

( 1تطبق عليها هحكاام الفقارتين )   ( طن ف كثر400بصةوص السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية ) .5

 ( من االتفاقية.14) الالئحة( من 2و)

 ضبط تصريف الزيوت (14) المادة

( من  15)  الالئحة من  (  6)و(   3(  )2)والفقرات  من هذه التعليمات  (  5حكام المادة )مع مراعاة ه .1

 صالئط الزيتية في البحر من السفن. يحظر اي تةريف للزيوت او ال ملحقال

في    و الصالئط الزيتية هي تةريف للزيوت ه غايات تةريف الزيوت صار  المناطق الصاةة يحظر  ل .2

 طن فاكثر اال اذا تم استيفاء الشروط التالية: ( 400)البحر من السفن التي تبلغ حمولتها االجمالية 
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 مبحرة.   ان تكون السفينة .ه

  ( 14)  الالئحة ن تتم معالجة الصليط الزيتي بواسطة معدات لترشيح الزيوت تستوفي متطلبات  ه .ب 

 . ملحق من ال

 ( جزءا في المليون. 15)دون تصفيف  ن ال يتجاوز التدفق الزيتي  ه .  

ً ه .د   خ البضائع على متن ناقالت الزيوت. غرف ض  مصلفات من  ن ال يكون الصليط الزيتي نابعا

ً  ناقالت الزيت هن ال يكون الصليط الزيتي  في حا   . ه  بنفايات الشحنات الزيتية.  ممزوجا

   . يحظر تةريف الزيوت والصالئط الزيتية في البحر من هي سفينة في منطقة القطب الجنوبي  .3

عن   .4 االجمالية  حمولتها  تق   التي  بالسفن  الصاةة  الزيوت  تةريف  كافة   (400)لغايات  في    طن 

الزيوت والصالئط الزيتية على متن  باستثناء منطقة القطب الجنوبي يجب االحتفاظ ب األصرى  المناطق  

 التالية:  حكام ا في البحر وفقا لألو تةريفههليتم تةريفها في وقت الحق في مرافق االستقبا  السفينة 

 هن تكون السفينة مبحرة.  .ه

  الهيئة ن يكون على متن السفينة معدات قيد التشغي  لفة  الماء والزيت ذات تةميم معتمد من ه .ب 

 جزءا في المليون.  (15) دون تصفيف  صليط ال يتجاوز المحتوى الزيتي للهوتكف  

ً ه .    متن ناقالت الزيوت. خ البضائع على غرف ض  مصلفات من  ن ال يكون الصليط الزيتي نابعا

 . ناقالت الزيت ممزوجا بنفايات الشحنات الزيتية  كون الصليط الزيتي في حا  ن ال يه .د 

من    (10)   الالئحةهو هحكام    الالئحة هحكام هذه  في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمصالفة    الهيئة تساهم   .5

الملحق والبحر      هذا  الرياح  حالة  صاةة   بةورة  التحقيق  يشم   هن  السفينة    ومسارويجب 

وسرعتها  والمةادر األصرى المحتملة لآلثار المرئية في المنطقة  وهي سجالت لتةريف الزيوت  

 . للدولة الطرف  التشريعات المحلية الساريةإذا طلب منها ذلك وبما ال يتعارض مع  ذات ةلة باألمر 

ان   .6 يجوز  مواال  على  بالبحر  تةريف  اي  درجات  يائكيم  د يحتوي  او  بكميات  اصرى  مواد  او  ية 

تركيز تشك  صطرا على البيئة البحرية هو على مواد كيمائية او مواد هصرى ادصلت بغرض التحاي   

 على شروط التةريف المحددة في هذه المادة . 

في    ى متن السفينة لتةريفها يمكن تةريفها في البحر عل  يجب االحتفاظ برواسب الزيوت التي ال .7

 . المعتمدة وقت الحق في مرافق االستقبا 

 

 



12 
 

  الزيوت( سجل 15) ةالماد

عنادما تكاون فاي  ملحاقمن سج  الزيوت على متن اي سفينة ينطبق عليها هاذا ال  (1)القسم  فحص    ليدارة

ق لها كذلك ان تستنساخ اي بياناات واردة فاي هاذا الساج  وان البحرية التابعة لها و يح  المرافطو  الموانط ا

مان ساج    (1)القسام  تطلب من ربان السفينة المةاادقة عليهاا باعتبارهاا نساصا مطابقاة لالةا  لقياد فاي  

ويجاب ان تقاوم    دليال مقبوال في اي اجراءات قضاائية علاى الوقاائع المدوناة فاي القياد المعنايو  الزيوت 

استصرا  النسخ المةدقة بمقتضى هذة الفقرة الزيوت و من سج  (1قسم )ة فحص الالسلطة المصتةة بعملي

 .غير مبرر للسفينةباسرع وقت ممكن ودون التسبب في ت صير 

 صهاريج الصابورة المفصولة  (16المادة )

  1طن فاكثر التي سلمت في    (40000)التي تبلغ حمولتها الساكنة  النفطية  ناقالت المنتجات  على   .1

 :  او قب  ذلك التاريخ  1982حزيران 

الترتيبات  ه .ه تستوفي  الوالمتطلبات  ن  لةهاريج  النظيفة التشغيلية  بها    ةابورة  جميع  الصاةة 

المعدة صةيةاً لهذه  احكام المواةفات المنقحة لناقالت الزيت ذات ةهاريج الةابورة النظيفة  

 . A.495(XII)التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار ات الغاية على هن ال تق  عن المواةف

المواةفات التي توةي  استنادا الى    اإلدارةبمقياس للمحتوى الزيتي معتمد من   هن تكون مجهزة .ب 

 الةابورة المةرفة .  هوذلك التاحة مراقبة المحتوى الزيتي في ميا   بها المنظمة

الةابورة   .   ةهاريج  تشغي   بكتيب  النظيفة  الةابورة  بةهاريج  تعم   بضائع  ناقلة  ك   تزويد 

تف النظيفة   عرضا  ليتضمن  ويحدد  لةيليا  التشغيلية   نظام  الكتيب  ه   علىاالجراءات  يحظى  ن 

  لمواةفات المشار اليها في الفقرة وان يحتوي على جميع المعلومات الواردة في ا  الهيئة بموافقة  

  تعدي  يجب     لى نظام ةهاريج الةابورة النظيفة وفي حا  ادصا  تغيير ع   المادة  ( من هذهه)

 كتيب التشغي  وفقا لذلك. 

ترتيبات الةابورة  يخ ذات  او قب  ذلك التار   1982حزيران    1التي سلمت في  ناقالت الزيت  على   .2

 الصاةة: 

 . اإلدارةن تحظى االجراءات التشغيلية و ترتيبات الةابورة بموافقة ه .ه

الغاطس  مع  التوافق   .ب  ماورد  متطلبات  د واالتزان حسب  االتفاقيه  الحاجة في  مياه    ون  الستصدام 

 : وبما يحقق الشروط التالية صزانات مياه االتزان المفةولة   ويفض  ان تصضع لقواعد  االتزان  
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 . جب هن تكون مةادقه من دولة العلم ومصططات االتزان ي االجراءات التشغيلية    •

السفين   ما  اتفاقية  • علم  دولة  بت  الهيئة و  ةبين  الصاةة  الشروط  الغاطس  تبين  تعليمات  طبيق 

 واالتزان الصاص بتلك السفن. 

ن تلك  لى ه إفيها  عليها ويشار  ة دولية لمنع التلوث الزيتي الةادرة لتلك السفن مةادق  شهاد  •

ى  عل  اإلدارةهن تةادق  على  مياه االتزان وتجهيزاتها  ب  ةصاةالحكام  األالناقالت تعم  وفق  

  ملحقالمن  (  10)  الالئحة من    ( 1.3)الفقرة الفرعية    ه الشهادة بما يتماشى مع ما تنص علي

في  ابالغ  و االطراف  على  تعممها  كي  المنظمة  الى  الشهادة  تلك  في  الواردة  التفاةي  

 االتفاقية. 

 1996تموز/ 6( متطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقالت الزيت التي سلمت قبل 17) المادة

او تعلق او تسحب او     ملحق( من ال20)  الالئحةمن    (5)بتطبيق الفقرة    في حا  السماح  الهيئة  تقوم  .1

ن ترس   ه    ترفع العلم األردني  على سفينة   ملحقالمن    ( 20)   الالئحة من  (  7)ترفض تطبيق الفقرة  

بها  علما  ها  كي تعممها على االطراف في هذه االتفاقية لتحيطاةي  ذلك على الفور الى المنظمة  تف

 وتتصذ بش نها االجراء المناسب عند الضرورة. 

ً  تعم  دصو  ناقالت زيت الى المياه اإلقليمية األردنية   رفض  للهيئة  .2  الحكام :   وفقا

ال20)  الالئحةمن    ( 5)لفقرة  ا .ه من  بعد    ملحق(  ما  السنوي الى  عام    الموعد  في  السفينة  لتسليم 

 او   2015

 . ملحق( من ال20)  الالئحةمن  ( 7)الفقرة  .ب 

حاطتها  االطراف في االتفاقية إلرسا  تفاةي  ذلك الى المنظمة كي تعممها على  إعلى الهيئه   .  

 . علماً بذلك

 ( منع التلوث الزيتي من ناقالت الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع18) المادة

او تعلق     ملحق( من ال21)  الالئحة من    ( 7)او    ( 6)   و ا  ( 5)تسمح بتطبيق الفقرة    وعندما  الهيئة   تقوم  .1

الفقرات على سفينة   تطبيق هذة  او ترفض  األردنياو تسحب  العلم  ذلك      ترفع  تفاةي   ترس   ان 

وتتصذ بش نها    إلحاطتها علماً بهاعلى الفور الى المنظمة كي تعممها على االطراف في هذه االتفاقية  

 عند الضرورة.  االجراء المناسب 
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الفقرة    رفض   للهيئة  .2 الحكام  وفقا  تشغي   زيت  ناقالت  من  21)  الالئحة من    ( 6)  او (  5)دصو    )

اإلقليمية األردنية الى    ملحقال ه تن  هو  المياه  إلى  الثقي  من سفينة  الزيت  نق   المياه  صرى  رفض  في 

األردنية السفينة  إ     اإلقليمية  ذلك ضروريا لضمان سالمة  فيها  يكون  التي  الحاالت  في  و النقاذ  ه ال 

عممها على  لى المنظمة كي تإرسا  تفاةي  ذلك  إعلى الهيئه    الحاالت   هاالرواح في البحار وفي هذ 

ً   إلحطاتها االتفاقية   طراف في هذهاأل  .  بها علما

 العرضي للزيت  التسرب( القدرة على منع 19) المادة

هو بعد ذلك التاريخ وفقاً للتعريف   2010كانون الثاني    1تطبق هذه المادة على ناقالت الزيت التي تسلم في  

ة لنااقالت الزيات التاي تبلاغ حمولتهاا السااكنة ببالنسا  هماا  األو   ملحق( من ال8.28.1)  الالئحةالوارد في  

 المتوسط للزيت على النحو التالي : التسرب يكون باراميتر ف( طن ف كثر 5000)

 

OM  ≤ 0.015   3حيث هنC ≤ 200 000 m  

OM  ≤ 0.012+(0.003/200 000) (400 000-C)  3حيث هن< C < 400 000 m3 200 000 m 

OM  ≤ 0.012  000 3400حيث هن mC ≥  

 

( متار مكعاب  200000( طان والساعة )5000السااكنة )  حمولتهااتبلاغ  التي  وبالنسبة للناقالت المصتلطة  

 اإلدارةيمكن تطبيق بارامتر التدفق المتوسط للزيت  بشرط هن تبين الحسابات التي تقدم على نحو يرضاي  ف

الزيات  تسارب ع بقادرة علاى مناع متاتباالعتبار تد متانتها الهيكيلية الناقلة المصتلطة بعد هصذ ازدياويثبت هن  

 ع مزدو  وسعة مماثلة وحيث تي تتمتع بها ناقلة قياسية ذات دفي على ألق  القدرة التساو

 

OM  ≤ 0.021   3حيث هنC ≤ 100 000 m  

OM  ≤ 0.015+(0.006/100 000) (200 000-C)  3حيث هن< C < 200 000 m3 100 000 m 

 

 حيث هن :  

OM  بارامتر التدفق المتوسط للزيت : 

C    ( 98: مجموع حجم الحمولة من الزيت  باألمتار المكعبة  عند ملط الةهاريج بنسة)% 
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 االفتراضي للزيت التسرب (20) المادة

عند حدوث عطب في قاع السفينة نظاماً مركباً   الزيت   تسرب ليدارة هن تدر  في عداد وسائ  التصفيف من  

لمناقلة البضائع يتميز بقدرة شفط عالية هثنااء حااالت الطاواري فاي كا  ةاهريج مان ةاهاريج الشاحنات 

إلى ةهاريج الةابورة هو هكثر  مثقوب قادراً على تنفيذ عمليات المناقلة من ةهريج على هن يكون     الزيتية

تلاك الةاهاريج تتمتاع بفراغاات مقتنعة با ن    اإلدارةفي حا  كانت  لمتاحة  المفةولة هو ةهاريج البضائع ا

كمياة مان الانفط   صاال  سااعتين مان التشاغي هن ينق    نق القدرة النظام على  في حا  مو   كافية  ذات سعة

لتلاك الكمياة فاي   مكافئاةتساوي نةف سعة هكبر الةهاريج المعطوبة المعنية وعلى توافر طاقاة اساتيعاب  

على القدرة على احتسااب قيماة سابق تةر استصدام االفتراض العلى هن يق   الةابورة هو البضائعةهاريج  

Os) طبقاً للمعادلة (Osالتسرب ) =
1

4
(∑ZiWi + ∑ZiCi ) 

 حيث هن : 

 

Os    : التدفق باألمتار المكعبة من العطب الجانبي لةهريج البضائع الذي يفترض هنه يساوي مجموع الكمية

%( ما لم يثبت بعد تطبيق المباادي التوجيهياة المشاار 98بنسبة ملط تبلغ )  (i)في ةهريج البضائع  

 االحتفاظ بكمية مهمة من الحمولة. األو  من االتفاقية  هنه سيتم ملحق( من ال5.19) الالئحةإليها في 

Vs  : االمتداد العامودي من صط األساس
B

15
 همتار هيهما هق .  6هو  

 

  اآلمن ( االتزان 21المادة )

مان  (2)المشار إليها في الفقرة   لية البسيطة لعمليات نق  السوائ االجراءات التشغيلية التكمين تكون هيجب  

 :يزود بها ربان السفينة  مكتوبة والتي  ملحقمن ال (27) الالئحة

 . اإلدارةمعتمدة من  .1

في ظ  اي ظرف محدد لنق  السوائ  وفي    ةهاريج البضائع والةابورة التي قد تكون   هن توضح .2

    بإستيفاء معايير االتزانفي الوقت نفسه  ظ  المدى الممكن لكثافات البضائع مملةة جزيئا وتسمح  

ي مجموعة من  ه   تشك هن  وائ  وسة جزئيا اثناء عمليات نق  الويجوز ان تتباين الةهاريج المملوء

 لةهاريج بشرط استيفائها للمعايير. ا

 ةو  عن عمليات نق  السوائ  فهمها. يسه  على الضابط المس هن   .3

 . تتيح تنفيذ تدابير التعاقب المبرمج لعمليات نق  البضائع/الةابورة هن   .4
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صدام معايير اتزان في شك  بياني  تتيح عقد مقارنات بين االتزان المتحقق واالتزان المطلوب باستهن  .5

 . و جدوليه

 . ن يجري حسابات رياضية مستفيضة هال تتطلب من الضابط المسةو  هن   .6

القيم الموةى بها وفي  هن   .7 التدابير التةحيحية في حالة االبتعاد عن  المسةو  اتصاذ  تتيح للضابط 

 . حاالت الطواري 

ي  البضائع/الةابورة وهلتحكم في نق   االتزان المعتمد ومحطة افي كتيب    واضح تعرض بشك   هن   .8

 يستصدم في إجراء حسابات االتزان.   برنامج حاسوبي 

 تزان العطبي( التقسيم الداخلي واال22) المادة

 الهيئاةعلى إدارة شاركة السافينة هو مالكهاا تزوياد  لضمان وجود اتزان كافي لكافة مراح  الغمر الوسطي   

هثنااء تعرضاها إلاى غمار   لهااوجاداولها والتقسايمات الداصلياة  الزيت    ناقلةبنسصة من كتيب حسابات اتزان  

  وسطي. 

 ( صهاريج النفايات الزيتية23) المادة

تاوفير الوساائ  المناسابة لتنظياف ةاهاريج البضاائع ونقا  مصلفاات الةاابورة القاذرة على ناقالت الزيت  

هو دولاة علام    اإلدارةتعتماده  والغساالت الةهريجية من ةهاريج البضاائع إلاى ةاهريج للنفاياات الزيتياة  

 .الناقلة إذا كانت هجنبية 

 التصريف و الضخ تجهيزات الضخ وخطوط( 24) المادة

تركياب وحكاام مواةافات تةاميم  هجمياع    تشام الجزئاي علاى هن    التسارب متطلباات    الهيئةتحدد   .1

التي اعتمدتها المنظمة وفقاً للتذيي   جزئي لضبط عمليات التةريف البحريال  التسرب وتشغي  نظام  

 (.IACS( للتفسيرات الموحدة من الا)4رقم )

ً   (150)ناقلة نفط تبلغ حمولتها االجمالياة    ك   يجب هن تجهز .2 كاانون االو   1فا كثر تسالم فاي    طناا

بفتحة والمزودة  ملحق( من ال8.28.1)  الالئحةعلى النحو المعرف في    التاريخ  او بعد ذلك  2010

ميااه البحار   لفتحاة ساحب بةامام    لمياه البحر موةو  بشاك  دائام بنظاام انابياب البضاائع   سحب 

يجب ان يكون بالمستطاع   ضافة الى هذين الةمامين إو   وةمام عز  داص  السفينة على حد سواء

مياه البحر عن نظام هنابيب البضائع عندما تقوم الناقلة بتحمي  البضائع او نقلها او   فتحة سحب عز   
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وتكون هذه الوسيلة الفعالة هداة يجهاز بهاا    توافق عليها اإلدارةتفريغها وذلك باستصدام وسيلة فعالة  

ر والةمام البح فتحة سحب مياهم ء الجزء من االنابيب الذي يمتد بين ةمام   لتفادينظام االنابيب  

 .في جميع الظروف داص  السفينة بالبضائع

 ضبط تصريف الزيوت ( نظام رصد و25) المادة

راسة تةميم مقياس المحتاوى الزيتاي  عند د يجب هن تراعى المواةفات التي هوةت بها المنظمة   .1

 وكما يلي: 

مي  بحري  د النظام بجهاز تسجي  يوفر سجال متواةال لمقادير التةريف باللتر لك   يزو ت •

   او المحتوى الزيتي ومعد  التةريف. ومجموع الكمية المةرفة 

   وان يحتفظ به لمدة ثالث سنوات على االق .  ان يتضمن السج  تواريخ واوقات التةريف  •

تةريف   • وضبط  رةد  نظام  يعم   المتسرب ان  تةريف    للزيت  ب ي  القيام  للصليط  عند 

ملية تةريف صليط زيتي ما  لع  التلقائي وقف  وان يكون على نحو يكف  ال   في البحر  الزيتي 

الزيوت   لتةريف  اللحظي  المعد   يتجاوز  الرةد  عندما  نظام  في  صل   اي  حةو   عند 

 . ملحقمن ال ( 34) الالئحة تسمح به وفقا لما  ما  والضبط هذا 

يجب   • انه  الصل  على  هذا  حدوث  عند  استصدامها  يمكن  التشغي   يدوية  بديلة  طريقة  توفير 

ان تسمح لناقلة بها وحدة  ويجوز ليدارة      الوحدة المعطوبة في اقرب وقت ممكناةالح  

 ةالح. إمعطوبة ان تقوم برحلة ةابورية واحدة قب  التوجه الى ميناء 

  اإلدارةتعتماده    يجب ان تكون تعليمات تشغي  النظام متماشية ماع ماا هاو وارد فاي كتياب تشاغي  .2

وان يكاون القةاد منهاا  واألوتومااتيكيالتعليماات عملياات التشاغي  اليادوي   ويجب ان تغطي هاذه

 (34) الالئحةضمان عدم تةريف الزيوت في اي مكان اال على نحو يستوفي الشروط المحددة في 

 .ملحقمن ال

 البيني للزيوت والمياه ( مكشاف السطح26) المادة

تجهز ناقالت الزيت التاي يبلاغ حمولتهاا   ملحقمن ال (3) الالئحةمن  (5)و( 4)مع مراعاة احكام الفقرتين 

وذلك لتحديد هاذه   الهيئةتعتمدها  المياه  بمكاشف فعالة لسطوح تماس الزيوت و   طنا فاكثر  (150)االجمالية  

متاحة لالساتصدام فاي الةاهاريج االصارى ن تكون  هو   دقة في ةهاريج النفايات الزيتيةبسرعة و  السطوح 

 .في البحر منها مباشرة الزيت المتسرب تةريف  التي يراد التي تفة  فيها الزيوت عن الماء و
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 ( متطلبات التنظيف بالزيت الخام 27) المادة

 الالئحاةعلاى النحاو المعارف فاي     طن فا كثر  20000ولتها الساكنة  تجهز ك  ناقلة زيت تبلغ حم .1

ن يساتوفي ضائع باساتصدام الزيات الصاام  علاى هيج الببنظام تنظيف ةهار  ملحقمن ال  (4.28.1)

 المادة.متطلبات هذه النظام 

المعدات والترتيبات المرتبطاة بهاا المتطلباات التاي في منش ة التنظيف بالزيت الصام ويجب ان تستو .2

هحكام مواةفات تةميم وتشغي   جميع ن تشم  هذه المتطلبات على االق  هويجب     اإلدارةتحددها  

مان   (1)وفقاا للفقارة  يتوجب    وعندما ال   وضبط نظم التنظيف بالزيت الصام التي اعتمدتها المنظمة

  الصام ولكنهاا مجهازة بهاذه المعادات هن تكون السفينة مجهزة بمعدات للتنظياف بالزيات   المادةهذه  

 فات المذكورة انفا.فيجب ان تستوفي جوانب السالمة المنةوص عليها في المواة

 ضبط تصريف الزيت (28) المادة

من هذه المادة يحظر تةريف الزياوت   (2)( من هذه التعليمات والفقرة  5المادة )حكام  مع مراعاة ه .1

او الصالئط الزيتية في البحر من منطقة البضائع في ناقلة زيت باستثناء الحااالت المساتوفية لجمياع 

 الشروط التالية :

 . تكون الناقلة داص  منطقة صاةة   ن اله .ه

 ميال بحريا من اقرب هرض.  ( 50)ن تكون الناقلة على مسافة تتجاوز ه .ب 

 هن تكون الناقلة مبحرة.  .  

 ( ليترا لك  مي  بحري. 30)ن ال يتجاوز المعد  اللحظي لتةريف المحتوى الزيتي ه .د 

لنفايات الزيتية  ن تكون الناقلة مجهزة بنظام لرةد وضبط تةريف الزيت وترتيب لةهاريج اه . ه

وبما ال يزيد مجموع كمية الزيت المةرف    ملحقمن ال  ( 31و)  (29)  الجزئين حسب متطلبات  

 . التفاقيةفي البحر عن ما نةت عليه ا

 .ال تنطبق احكام الفقرة السابقة على تةريف الةابورة النظيفة او المفةولة  .2

من هذه المادة يحظر تةريف اي زيت   (4لغايات التةريف في المناطق الصاةة وبمراعاة الفقرة ) .3

 .لة زيت عندما تكون في منطقة صاةةاو صليط زيتي في البحر من ناق

صال  جزء فقط  من رحلتها في منطقة صاةة ان تقوم  ليس في هذه المادة ما يحظر على سفينة تمر .4

 من هذه المادة. (1)بعملية تةريف صار  المنطقة الصاةة بما يتماشى مع الفقرة 
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على ناقالت الزيت التاي تقا  حمولتهاا   ملحق( من ال32و)  (30و)  (29)  اللوائحال تطبق متطلبات   .5

حكام ضبط تةريف الزيوت الواردة في هاذه الماادة عان هطن وتطبق عليها    (150)االجمالية عن  

الملوثة في مرافق االستقبا  اال كافة الصالئط  طريق االحتفاظ بالزيوت على متن السفينة ثم تةريف  

يسامح بتةاريفه باالبحر رةادا فااعال  يتايصليط زاذا اتصذت الترتيبات المناسبة لضمان رةد هي 

 .يكف  استيفاء تطبيق هحكام هذه المادة

آثار زيوت فوق سطح الماء هو تحته في المنطقة المجاورة مباشرة للسافينة هو عناد في حا  مشاهدة   .6

ن تقاوم فاورا  وفاي حادود وفاي حادود مساةولياتها ه  الجهاات المعنياةعلاى  ف   سيرها بوضاوحصط  

ويجب هن يشم  التحقيق بةاورة  المادةحكام هذه هناك انتهاك إل  إذا كانللت كد  المستطاع  بالتحقيق  

صاةة  حالاة الريااح والبحار  ومجارى السافينة وسارعتها  والمةاادر األصارى المحتملاة لآلثاار 

 المرئية في المنطقة  وهي سجالت لتةريف الزيوت ذات ةلة باألمر.

كيمائية او مواد اصرى بكميات او درجات تركيز  د يجوز ان يحتوي اي تةريف بالبحر على موا  ال .7

تشك  صطرا على البيئة البحرية هو على مواد كيمائية او مواد هصرى ادصلت بغارض التحايا  علاى 

 شروط التةريف المحددة في هذه المادة .

مان  (3)و( 1)بمقتضى الفقرتين يمكن تةريفها في البحر   يجب االحتفاظ برواسب الزيوت التي ال .8

 .المعتمدةلتةريفها في وقت الحق في مرافق االستقبا  على متن الناقله هذه المادة 

 سيل بالزيت الخام ( عمليات الغ29المادة )

عرضاا د ك  ناقلة زيت مجهزة بنظم الغس  بالزيت الصام بكتياب لعملياات التشاغي  والمعادات يتضامن تزو

ن |هو  اإلدارة ن يحظاى هاذا الكتياب بموافقاة  ويجاب هإجاراءات التشاغي   ويحادد تفةيليا للنظام والمعدات  

مان   (33)  الالئحاةمان    (2)يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواةفات المشار اليهاا فاي الفقارة  

يجب تنقايح كتياب التشاغي  والمعادات وفقاا فوفي حا  إدصا  تغيير على نظام الغس  بالزيت الصام    ملحقال

 لذلك.

 الصابورة  عمليات البضائع / مياه–( سجل الزيوت 30المادة )

عنادما  ملحاقذا المن سج  الزيوت علاى ماتن اي سافينة ينطباق عليهاا ها (2)  للهيئه فحص الجزء .1

ويحق لها كذلك ان تستنسخ اي بيانات واردة في هذا السج  وان تكون في المياه اإلقليمية األردنية   

ً تطلب من ربان السفينة المةادقة عليها باعتباره  ستصلص ي نسصة توتعتبر ه  مطابقة لالة   ا نسصا



20 
 

من سج   (2)في الجزء  للتوثيقة  الربان نسصة مطابقة لأل من قب   هاعلي  مةادقوالطريقة    بهذه

ويجب ان تقاوم الهيئاه   المعني المدونة في القيد  الوقائعفي اي اجراءات على   مقبوالً   دليالً   الزيوت 

من سج  الزيوت واستصرا  النسخ المةدقة بمقتضى هذه الفقارة باسارع   (2)  بعملية فحص الجزء

 .غير مبرر للسفينة وقت ممكن ودون التسبب في ت صير

 لتاي تعما  وفقاا لالئحاة( طناا وا150)بالنسبة لنااقالت الزيات التاي تقا  حمولتهاا االجمالياة عان   .2

 الزيوت . هن تزود بسج   ملحقمن ال (6.34)

 

 تلوث الزيتيمكافحة الل( خطة الطوارئ 31المادة )

طنا فاكثر وك  سفينة من غيار نااقالت التاي   (150)ك  ناقلة زيت ذات حمولة إجمالية تبلغ    هن تزود يجب  

قب  معتمدة من  لتلك السفينة  لتلوث الزيتي  لمكافحة اصطة طواري  بطن ف كثر    (400)تبلغ حمولتها االجمالية  

 .الهيئة

 االستقبالمرافق  (32لمادة)ا

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة إلنشاء مرافق الستقبا  المصلفات والصالئط الزيتية المتبقية لدى   الهيئةتقوم  

 األو  مان االتفاقياة.  ملحاق( مان ال38)  الالئحاةناقالت الزيت وغيرهاا مان السافن وفقااً لمتطلباات هحكاام  

 

 المتطلبات الخاصة بالمنصات الثابتة أو العائمة (33المادة)

ساجال تادون فياه جمياع يتوجاب هن يكاون هنالاك  في المياه اإلقليمية  وجود منةات ثابتة هو عائمةفي حا   

 .الهيئةوذلك وفقا لنموذ  تقره  الصالئط الزيتية عمليات تةريف الزيوت و
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 الفصل الثاني  

   بالمواد السامة السائلةمكافحة التلوث   لوائحالخاص ب الثاني  ملحق تطبيق ال

 

 ( التطبيق 34لمادة )ا

علاى  ةاراحة ماا لام يانص   سامة ساائلةعلى جميع السفن التي تنق  مواد  الفة تطبق هحكام هذا  .1

  .صالف ذلك

بضاائع فاي ناقلاة كيميائياات  بادالً مان من االتفاقية   االو   ملحقعند نق  بضاعة صاضعة ألحكام ال .2

 ً  التفاقية.ااالو  من  ملحقالبالمتطلبات ذات الةلة  تطبق هيضا

 ( االستثناءات 35المادة )

صاالط ساامة ساائلة هو هعلاى تةاريف ماواد  هذا الفة متطلبات التةريف المنةوص عليها في ال تطبق  

 تحتوي على هذه المواد في البحرعندما يكون هذا التةريف :

 لسفينة هو انقاذ االرواح بالبحار هوضروريا لسالمة ا .1

السفينة هو معداتها شريطة ان تكون قاد اتصاذت جمياع االحتياطاات المعقولاة اجما عن عطب لحق  ن .2

لمنع التةريف او التصفيف منه الى اقةى حد ممكن بعد حادوث هو اكتشااف التةاريف وباساتثناء 

مبالياة ماع المالك او الربان قد تةرف عمدا الحداث العطب او بةاورة ال  هاالحاالت التي يكون في

 ب هوعلمه باحتما  حدوث عط

محددة للتصفيف من التلوث قدر االمكاان علاى ان  حاالت عندما يكون الغرض مكافحة   الهيئةموافقة   .3

 .لعمليات في ظ  واليتها القضائية المراد تنفيذ هذه ا الجهةتصضع ك  عمليات التةريف لموافقة 

 ( االعفاءات36المادة )

( من هاذه 35المادة )الواردة في  االستثناءات تطبيق  الهيئة في حا  السماح باإلعفاء من  الهيئةتقوم   .1

يشاتم  علاى تفاةاي  عان السافينة او السافن المعنياة والبضاائع   بتقريارالمنظمة  التعليمات بتزويد  

هاا علاى اإلساتثناء لتعميمالمرصص لها بنقلها والرحالت التاي تنصارط فيهاا كا  سافينة و مباررات  
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في الشهادة   اإلستثناءطراف االتفاقية لالطالع عليها واتصاذ التدابير المناسبة عند االقتضاء وادرا   ه

 .( من هذه التعليمات 40المادة )المشار اليها في 

 1الثاني من االتفاقية على سفينة مبنياة قبا     ملحق( من ال4)  الالئحة( من  2ال تطبق هحكام الفقرة ) .2

 الالئحةمن    (2المشار اليها في الفقرة )ى مرافق االستقبا  في المةانى  ظتحإال عندما    1986تموز  

غاراض هاذه مان حياث كفايتهاا لتلبياة هالتي تقع فيها هاذه الماوانط   اإلدارةبموافقة    ملحق( من ال4)

 الفقرة.

في حالة السفن المستصدمة في رحالت الى موانط تقع تحت الوالية القضائية لدو  اصرى   الهيئةتقوم   .3

هطراف االتفاقية لألطاالع عليهاا لتعميمها على    اإلستثناءهطراف باالتفاقية ب بالغ المنظمة بتفاةي   

 اتصاذ االجراءات المناسبة اذا اقتضى االمر ذلك.و

الواقعة تحت الوالية القضائية لادو    األرةفةي الموانط او  في حالة السفن المستصدمة ف  الهيئةتقوم   .4

لتعميمها على هطراف االتفاقية لألطاالع  اإلستثناءاصرى هطراف باالتفاقية ب بالغ المنظمة بتفاةي  

 عليها واتصاذ االجراءات المناسبة اذا اقتضى االمر ذلك.

 ( البدائل المكافئة37المادة )

 وفقااً لمااكبادائ    نةيالساف علاىبتركياب هي تجهيازات هو ماواد هو هدوات هو هجهازة    الساماح  للهيئة .1

  جهازة األدوات هو األماواد هو التجهيازات هو ال  هاذه  كانات إذا  االتفاقياة    منالثاني    ملحقاليشترطه  

وال يشم  نطاق    على األق   الثاني من االتفاقية ملحقذات فعالية تساوي تلك المنةوص عليها في ال

هن   باعتباارساتبدا  الطارق التشاغيلية لضابط تةاريف الماواد الساائلة الضاارة  الهذه    الهيئةسلطة  

 .الثاني من االتفاقية ملحقال والهيكلية المنةوص عليها فيللسمات التةميمية  مكافئةالبدائ  تعد 

 ملحاقالبتركيب تجهيزات هو مواد هو هدوات هو هجهازة كبادائ  لماا يتطلباه    تقوم الهيئة عند السماح .2

  هن تازود المنظماة بتفاةاي  ذلاك لتعميمهاا علاى هطاراف الماادة  بموجب هذه  الثاني من االتفاقية

 االتفاقية لالحاطة واتصاذ التدابير المناسبة عند االقتضاء.

المادة فان سامات البنااء والمعادات فاي نااقالت   الفقرتين السابقتين من هذهما ورد في  على الرغم م .3

ناقالت الغااز ى لعالمدرجة بالمدونة المنطبقة   المواد السامة السائلة  المرصص لها بنق   االغاز المس

( مان هاذه التعليماات 43و)  (42ستعتبر مكافئة لمتطلبات البناء والمعدات المدرجة فاي الماادتيين )

 التالية: بشرط ان تلبي ناقلة الغاز الشروط
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وفقا لمدونة نااقالت الغااز المناسابة فاي ماا يتعلاق بالسافن التاي تحما   مواءمةن تحم  شهادة ه .ه

 .سامة سائلةغازات 

الساامة الساائلة علاى هن يارصص لهاا ن تحم  الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنق  المواد  ه .ب 

 الواردة والمدرجة في مدونة ناقالت الغاز المناسبة . المواد السامة السائلةن تحم  فقط فيها ه

 ن تكون مجهزة بترتيبات للةابورة المفةولةه .  

على ان ال تتجاوز كمية  الهيئة موافق عليه منونظام األنابيب  ن تكون مجهزة بترتيبات للضخ  ه .د 

فاات نابياب المتةالة باه بعاد التفرياغ كمياة المصلمصلفات البضاائع المتبقياة فاي الةاهريج واأل

 الثاني من االتفاقية . ملحقمن ال (12.3او) (12.2او) (12.1) الالئحةالمطابقة وتسمح بها 

يكفا  عادم حادوث ماز  تشاغيلي لمصلفاات البضاائع   اإلدارةن تكون مجهزة بكتيب معتمد من  ه . ه

 الموةوفة بالكتيب . التهويةوالماء وعدم بقاء مصلفات البضائع بالةهريج بعد تطبيق اجراءات 

  وجدولتهاالسامة السائلة تصنيف المواد ( 38المادة )

 إلى هربع فئات كما يلي:  السامة السائلة   تقسم المواد ملحقألغراض هذا ال .1

المواد  Xاالفئة   .ه السائلةا:  تنظيف    السامة  عمليات  بعد  البحر  في  ةرفت  ما  إذا  تةدي   التي 

صطر   إلى  البشرية  الةحة  هو  البحرية  الموارد  تعريض  إلى  الةابورة   تفريغ  هو  الةهاريج 

  . ئة البحريةر تةريفها الى البي ظمما يبرر حشديد  

الساYاالفئة   .ب  المواد  السائلة  ما:  تنظيف  ة  عمليات  بعد  البحر  في  ةرفت  ما  إذا  تةدي   التي 

الةهاريج هو تفريغ الةابورة  إلى تعريض الموارد البحرية هو الةحة البشرية للصطر  هو إلى  

يبرر   مما  للبحر   المشروعة  االستصدامات  هو غيرها من  االستجمامية  بالمرافق  الضرر  إلحاق 

 . يف الى البيئة البحريةكمية التةرفرض قيود على نوعية و

الساZاالفئة   .   المواد  السائلة ا:  تنظيف    مة  عمليات  بعد  البحر  في  ةرفت  ما  إذا  تةدي   التي 

الةهاريج هو تفريغ الةابورة  إلى تعريض الموارد البحرية هو الةحة البشرية لصطر ثانوي   

 . يةمما يبرر فرض قيود اق  ةرامة على نوعية وكمية التةريف الى البيئة البحر

األصرىا:  ا .د  ) المواد  اصرى  مواد  انها  على  اليها  المشار  التلوث  OSالمواد  فئة  عمود  في   )

السائبة والتي تم تقييمها وتبين انها    للكيماويات المدر  بالفة  الثامن عشر من االتفاقية الدولية  

المواد   نطاق  صار   هX) تقع  هY)و(  في    (Z) و(  محدد  هو  ما  نحو  من    (1.6)  الالئحة على 

تلحق اي ضرر بالمواد البحرية والةحة    العلى هنها  في الوقت الراهن    تةنفنها  أل  ملحقال
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في   ما ةرفت  اذا  للبحر  االصرى  المشروعة  االستصدامات  او  االستجمامية  والمرافق  البشرية 

مياة   تةريف  يصضع  وال  الةابورة  تفريغ  او  الةهاريج  تنظيف  عمليات  بعد  الصليط  البحر 

نها مواد هصرى إلى  ليها على ه ية فقط على مواد يشار إصالط المحتوهو الةابورة هو األ   الزيتي 

 . الثاني من االتفاقية   ملحقاردة في الي متطلبات وه

المستصدم .2 التوجيهية  الصطوط  السترد  المواد  تةنيف  في  السائلة  ة  التذيي   امة  )في  من  1رقم   )

 .ملحقال

مادة   .3 نق   اقتراح  سائلةعند  )  سامة  الفقرة  بمقتضى  تةنف  هذه  1لم  من  تضع حكومات  المادة(    

ً المعنية بالعملية المقترحة تقييماألطراف في االتفاقية   ً مةقت  ا للمادة ألغراض عملية النق  هذه وتتفق    ا

بناءً  التقييم  ذلك  الفقرة )  على  إليها في  المشاار  التوجيهية  الصطوط  ويجب     المادة( من هذه  2على 

ب سرع    اإلدارةوتقوم    إلى هن تتوة  الحكومات المعنية إلى اتفاق كام   التوقف عن نق  هذه المادة  

   من التوة  الى االتفاقيوًما    ثالثون وفي موعد ال يتجاوز ب ي حا  من األحوا  مدة  وقت ممكن  

جميع  إب على  تعميمها  هج   من  لها  المةقت  والتقييم  المادة  عن  تفاةي   وتقديم  المنظمة  صطار 

 . عليها   بغرض االطالعاألطراف 

 

 المعاينات ( 39المادة )

 للمعاينات المحددة هدناه: سامة سائلة تصضع السفن الناقلة لمواد  .1

بمقتضى  ألو  مرة معاينة هولية قب  دصو  السفينة حيز الصدمة  هو قب  اةدار الشهادة المطلوبة   .ه

( التعليمات 40المادة  هذه  من  ومعداتها   (  السفينة   هيك   على  كامالً  تفتيشاً  تشم   هن  ويجب    

ال يشمله  ما  لك   بالنسبة  وموادها  وتجهيزاتها   االتفاقية  ملحقونظمها   من  هن      الثاني  ويجب 

ونظمها    ومعداتها   السفينة   هيك   هن  من  التحقق  يكف   نحو  على  المعاينة  هذه  تجري 

للمتطلبات ذات الةلة الواردة في ال الثاني    ملحقوتجهيزاتها  وترتيباتها  وموادها تمتث  تماماً 

 . من االتفاقية 

على هال تتجاوز صمس سنوات  إال    لهيئة اتجرى على فترات تحددها  )دورية(  معاينة تجديدية   .ب 

تنطبق   االتفاقية     ملحقالمن    (7.10)(   6.10)(   5.10)   (2.10)  المادةحيثما  من  الثاني 

والمعدات    هذه  تنفذ و الهيك    صضوع  امتثا   من  التحقق  يكف   نحو  على  التجديدية  المعاينة 

والمواد  والتجهيزات  والترتيبات   للمتطلبات     والنظم   تاماً  ال   اإللزاميةامتثاال  الثاني    ملحقمن 

 . من االتفاقية 
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الثاني  بعد هو    قب  معاينة بينية تجرى في غضون ثالثة هشهر   .     هو في غضون  الموعد السنوي 

هشهر   الثالث   بعد هو    قب ثالثة  السنوي  السنوية    الموعد  المعاينات  احدى  مح   وتح   للشهادة  

للفقرة   وفقاً  البند   المحددة  من  يكف   هذه  تنفذ  و   المادة( من هذه  1)د  نحو  البينية على  المعاينة 

تطلبات واجبة االنطباق  امتثاالً تاًما للم  في هنابيب امتثا  المعدات وما يتة  بها من نظم الضخ  

ويجب هن تدون هذه المعاينات البينية     هنها تعم  بةورة جيدةو   الثاني من االتفاقية  ملحق من ال

 . هذه التعليمات من  ( 40)  المادةعلى الشهادة الةادرة بمقتضى 

  فحةا للشهادة  وتشم     الموعد السنوي   بعد هو    قب معاينة سنوية تجرى في غضون ثالثة هشهر   .د 

  ( ه)  عاماً على الهيك  والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة

( من هذه  1)من البند   (  ) للت كد من هنه قد تمت ةيانتها وفقاً للفقرة    المادة هذه  ( من  1)  البند من  

ويجب هن تدون هذه المعاينات السنوية     السفينة لصدمة المتوصاة من  ا  تةدي   وهنها مازالت  المادة

 . ( من هذه التعليمات 40) المادةعلى الشهادة الةادرة بموجب 

  المعاينات على    بناءً م ت تإةالح عملية  معاينة إضافية  عامة هو جزئية تبعاً للظروف  تجرى بعد   . ه

في   البند   ( ) لفقرة  االمقررة  هذه  1)  من  من  تجرى    المادة(  تنفيذ عندما  هو  عمليات    يتم  هي 

ويجب هن تنفذ المعاينة على نحو يكف  التحقق من هن عمليات االةالح     اةالح هو تجديد هامة

هو التجديد الضرورية قد هجريت بةورة فعالة  وهن المواد المستصدمة في عمليات االةالح هو  

ً التجديد هذه والمهارة الفنية لمن قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة   من جميع النواحي  وهن    مناسبا

 . الثاني من االتفاقية  ملحقمن جميع النواحي لمتطلبات الامتثلت السفينة 

تلك  هن تعهد ب( من هذه المادة  ولها  1ها في الفقرة )المنةوص عليمعاينات  البإجراء  لهيئة  تقوم اه.   .2

 . معتمدة لديها  هيئات المعاينات إلى صبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض هو إلى  

على   .ب  للصطوط    الهيئة يتوجب  تمتث   ان  المادة  هذه  من  السابقة  بالفقرة  اليها  المشار  المعتمدة 

بالقرار   المنظمة  من  المعتمدة  بالقرار  لو   A.739(8)التوجيهية  منها  المعتمدة  لمواةفات 

A.789(19)    وسريان  و وانفاذها  التعديالت  هذه  اعتماد  بشرط  المنظمة  تعدله  ما  نحو  على 

 من االتفاقية. ( 16) الالئحة حكام مفعولها وفقا أل

هو    اإلدارةيجب على   .   المعاينة  تعين صبراء  هيئات  التي  المعاينات تعتمد    حسبما ينص  الجراء 

تحظى باعترافها ةالحية القيام بما    هي هيئةالبند )ه( من هذه الفقرة  هن تمنح هي صبير تعينه هو  

 يلي على األق : 
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 طلب إجراء اةالحات للسفينةو و  •

 إجراء معاينات إذا ما طلبت ذلك السلطات المصتةة في دولة الميناء.  •

بالمسةوليات المحددة المنوطة بصبراء المعاينة المعينين هو  الهيئة  تقوم  .د  الهيئات   اصطار المنظمة 

طالع  االوالشروط المتعلقة بسلطاتهم  لتعميمها على هطراف االتفاقية الحالية بغية  المعتمدة لديها  

 عليها. 

ال تتفق بةورة  هن حالة السفينة هو معداتها    الهيئة المعتمدة عندما يقرر صبير المعاينة المعين هو   . ه

باالبحار بدون هن يشك     جوهرية مع التفاةي  الواردة في الشهادة  هو هنها في حالة ال تسمح لها

المعتمدة    الهيئةبالحاق الضرر بالبيئة البحرية  يجب على هذا الصبير هو هذه    شديدا  اً د ذلك تهدي

وإذا لم تتصذ تلك      بذلك في الوقت المناسب   اإلدارة   وإبالغ هن يكفال فوراً اتصاذ التدابير العالجية  

بذلك على الفورو وإذا كانت السفينة في    اإلدارة   وإبالغالتدابير العالجية  ينبغي سحب الشهادة  

وعندما يقوم موظف    لسلطات المعنية لدولة الميناء فوراً ا  إبالغ جب هيًضا  يميناء طرف آصر  و 

صطار السلطات المصتةة في دولة الميناء   إب  هيئة معتمدةة هو صبير معاينة معين هو  لهيئتابع ل

فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير هي مساعدة الزمة لهذا الموظف هو صبير المعاينة هو  

المعتمدة   هذه  الهيئة  بموجب  بواجباتهم  حكومة     المادةللقيام  عند    وتتصذ  المعنية   الميناء  دولة 

إال   السفينة  ابحار  عدم  تكف   التي  الصطوات  تكونه بعد  االقتضاء   إلى    ن  الصرو   على  قادرة 

متوفر بدون هن تشك  تهديداً    البحر هو مغادرة الميناء للتوجه إلى هقرب حوض اةالح مناسب 

 لبيئة البحرية. ل

الحاالت   اإلدارةتكف    . و وتتعهد بضمان    المعاينة فعالية    وفي جميع  التفتيش وفعاليتهما   وعملية 

 اتصاذ الترتيبات الالزمة للوفاء بهذا االلتزام. 

السفينة ومعداتها في حالة تتالءم مع هحكام االتفاقية لضمان هن تظ  السفينة ةالحة  من    تحفظ ه.   .3

  الضرر بالبيئة البحرية.  قد يلحق بدون هن تشك  تهديداً  ليبحار جميع األوجه  

  على    ال يجوز ادصا  هي تغييرالمادة( من هذه  1بعد اتمام هي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة ) .ب 

المعدات  هو النظم  هو التجهيزات  هو الترتيبات  هو المواد التي شملتها هذه المعاينة     الهيك   هو

 لمث  هذه المعدات والتجهيزات.  كام ال  باالستبدا إال إذا كان األمر يتعلق    الهيئةذن من إدون 

على   .   هو  على سالمتها  جوهريا  ت ثيراً  يةثر  فيها  اكتشاف عيب  هو  لحادثة  السفينة  تعرض  عند 

على ربان السفينة هو مالكها هن يصطر في  ف   الفة معداتها التي يشملها هذا    ةالحية كفاءة هو  

ةدار الشهادة إهو الهيئة المعتمدة هو صبير المعاينة المعين المسةولين عن    الهيئةهقرب فرةة  
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إذا كان من الضروري إجراء المعاينة التي  ويتوجب على هذه الجهات التحقق فيما  ات الةلة   ذ 

وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آصر  وجب هيًضا على     المادة( من هذه  1تتطلبها الفقرة )

الميناء    دولة  في  المصتةة  السلطات  إلى  ذلك  عن  تقرير  بتقديم  فوًرا  القيام  المالك  هو  الربان 

 المعتمدة الت كد من تقديم مث  هذا التقرير.  الهيئة وعلى صبير المعاينة المعني هو 

 

 ليهاصدار الشهادة أو المصادقة عإ( 40المادة )

المواد   .1 بنق   المتعلقة  التلوث  لمنع  الدولية  الشهادة  السائلةتمنح  بمقتضى  السامة  تجرى  معاينة  بعد    

وتعم  في رحالت إلى موانط هو    لمواد سامة سائلة  ألية سفينة ناقلة  هذه التعليمات من    (39المادة )

 صاضعة للوالية القضائية ألطراف هصرى في االتفاقية.   منةات 

في    الهيئة وتتحم         باةدار هذه الشهادةالهيئات   هو من تصوله بذلك من األشصاص هو  الهيئةتقوم   .2

 ك  حا  من األحوا  المسةولية الكاملة بش ن هذه الشهادة.

  سفينة للمعاينة  ويجب عليها   اإلدارةطرف في االتفاقية هن ت صضع  بناء على طلب هي لحكومة   -ه .3

  هن تمنح هذه السفينة هو هن ترصص بمنحها الشهادة  الفة إذا اقتنعت ب ن السفينة تمتث  ألحكام هذا  

المواد   بنق   المتعلقة  الزيتي  التلوث  لمنع  السائلةالدولية  االقتضاالسامة  عند  ترصص  هن  هو  ء    

 . ألحكام هذا الفة  بالمةادقة على تلك الشهادة على متن السفينة  وفقاً  

 . الطالبة  اإلدارةإلى  وقت ممكنترس  نسصة من الشهادة ونسصة من تقرير المعاينة ب سرع   .ب 

  اإلدارة يجب هن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نةاً يفيد هنها ةادرة بناء على طلب   .  

( من هذه المادة   1وهنها تتمتع بنفس المفعو  الذي تحظى به الشهادة الةادرة بمقتضى الفقرة )

 وبالقدر ذاته من االعتراف. 

للسفن التي يحق لها   المواد السامة السائلةال يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنق   .د 

 رفع علم دولة غير طرف في االتفاقية. 

المواد   .4 بنق   المتعلقة  التلوث  لمنع  الدولية  الشهادة  السائلة تحرر  ً   السامة  في    طبقا المدر   للنموذ  

ال  الثالث التذيي    م   ملحقمن  االتفاقيةالثاني  االن   ن  هي  المستعملة  اللغة  تكن  لم  هو  جوإذا  ليزية 

وعند استصدام القيود باللغة    الفرنسية  وجب هن يشتم  النص على ترجمة إلى احدى هاتين اللغتين 

 و االصتالف. الى هذه اللغة عند النزاع ه يتم االحتكامالرسمية للدولة التي ترفع السفينة علمها 
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  الشهادة وصالحيتهامدة (  41المادة )

المواد   .1 بنق   المتعلقة  التلوث  لمنع  الدولية  الشهادة  لمدة تحددها  السامة  تمنح  هال  الهيئةالسائلة    على 

 تتجاوز صمس سنوات. 

( من هذه المادة  عندما تستكم  المعاينة التجديدية في غضون  1دون اإلصال  بمتطلبات الفقرة )ه.   .2

الموجودة    الشهادة  انتهاء ةالحية  تاريخ  قب   هشهر  تاريخ    تبقىثالثة  من  سارية  الجديدة  الشهادة 

ال انتهاء ةالحية  تاريخ  من  سنوات  صمس  يتجاوز  ال  تاريخ  حتى  التجديدية  المعاينة  شهادة  اتمام 

 الموجودة. 

الموجودة    .ب  الشهادة  انتهاء ةالحية  تاريخ  بعد  التجديدية  المعاينة  تستكم   الشهادة    تبقى عندما 

من   سنوات  صمس  يتجاوز   ال  تاريخ  حتى  التجديدية  المعاينة  اتمام  تاريخ  من  سارية  الجديدة 

 تاريخ انتهاء ةالحية الشهادة الموجودة. 

ق  .   التجديدية  المعاينة  تستكم   هشهر   عندما  ثالثة  من  ب كثر  الشهادة  ةالحية  انتهاء    تبقى ب  

الشهادة الجديدة سارية من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ ال يتجاوز صمس سنوات  

 من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية. 

تاريخ   .3 بعد  الشهادة  ةالحية  تمدد  هن  ليدارة  سنوات    صمس  عن  تق   لفترة  شهادة  ه ةدرت  إذا 

) ا الفقرة  في  المحددة  القةوى  الفترة  حتى  هذه  1نتهائها  من  حسب  المادة(  تنفذ   هن  شريطة    

عند   التطبيق التي تكون واجبة  و  من هذه التعليمات   ( 39المادة )  المعاينات المشار إليها في  المقتضى

 سنوات. صمس  إةدار شهادة تغطي فترة ةالحيتها  

إذا استكملت معاينة تجديدية وتعذر إةدار شهادة جديدة هو حملها على متن السفينة قب  تاريخ انتهاء   .4

المةادقة    الهيئة المفوضة من جانب    للهيئة للشصص المفوض هو    يجوزةالحية الشهادة الموجودة   

رة اضافية  جب هن تقب  هذه الشهادة بوةفها شهادة سارية الةالحية لفتي على الشهادة الموجودة  و 

 ال تتجاوز صمسة هشهر من تاريخ انتهاء الةالحية. 

ي ستصضع فيه للمعاينة   ذ في الميناء ال  موجودة  إذا لم تكن السفينة  وقت انتهاء ةالحية الشهادة    .5

هن تمدد فترة ةالحية الشهادة ولكن يجب هال يمنح هذا التمديد إال لغرض واحد هو السماح    للهيئة

للسفينة باستكما  رحلتها إلى الميناء الذي ستصضع فيه للمعاينة  وذلك فقط في الحاالت التي يبدو  

ة هشهر  وال  وال يجوز تمديد هية شهادة لفترة تزيد على ثالث   والمعقو  القيام بذلك  المناسب فيها من  

ي ستصضع فيه للمعاينة  بمغادرة  ذ تقوم  عند وةولها إلى الميناء اليجوز لسفينة منحت تمديداً هن  

وعند اتمام المعاينة     قب  الحةو  على شهادة جديدة  -متذرعة بتمتعها بذلك التمديد    -ذلك الميناء  
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تاريخ انتهاء ةالحية  من  ات  سنو  صمس  تجاوزت ال    لفترةالتجديدية  تسري ةالحية الشهادة الجديدة  

 الشهادة الموجودة قب  منح التمديد. 

لم تمدد بموجب األحكام  للهيئ .6 تقوم برحالت قةيرة والتي  التي ةدرت لسفينة  ة هن تمدد الشهادة  

وعند       لفترة سماح ال تتعدى شهراً واحداً من تاريخ انتهاء الةالحية المبين فيهاالمادةالسابقة لهذه  

الجديدة   الشهادة  تسري ةالحية  التجديدية   المعاينة  يتجاوز إلى  اتمام  ال  من    صمس  تاريخ  سنوات 

 تاريخ انتهاء ةالحية الشهادة الموجودة قب  منح التمديد. 

تحددها   .7 ت الهيئةفي ظروف صاةة  يلزم  ال  تا   انتهاحديد  تاريخ  من  اعتباراً  الجديدة  الشهادة  ء  ريخ 

(  6)  الفقرة( هو5) الفقرةهو     (2الفقرة )من  )ب(    البند   ستوجب ذلكيةالحية الشهادة الموجودة  كما  

تاريخ ال  المادة من هذه   الجديدة سارية حتى  الصاةة  يجب هن تكون الشهادة  . وفي هذه الظروف 

 سنوات من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية. صمس يتجاوز 

   فإن: من هذه التعليمات  ( 39المادة)و بينية قب  الفترة المحددة في إذا استكملت معاينة سنوية ه  .8

السنوي   تعدي  .ه هن    الموعد  يجب  الشهادة  في  ال  يتم المبين  تاريخ  إلى  المةادقة   طريق  عن    

 التاريخ الذي استكملت فيه المعاينةو بعد يتعدى ثالثة هشهر  

البينية  تمام  إ .ب  هو  السنوية  تستوجبها    الالحقة المعاينة  التعليمات   ( 39)  المادةالتي  هذه  وفقاً    من 

 الجديدو السنوي موعد الباستصدام للفترات المنةوص عليها في تلك المادة 

دة هو  تاريخ انتهاء الةالحية كما هو شريطة هن تنفذ معاينة سنوية هو بينية واحيجوز هن يبقى   . ج

  المادةتجاوز فترة فاةلة بين المعاينات المقررة بموجب  ما يكف  عدم    بتضىالمق هكثر  حسب  

 . من هذه التعليمات  (39)

 :   ةالحيتها في هي من الحاالت التالية من هذه التعليمات  ( 40) المادةفقد الشهادة الةادرة بموجب ت .9

الفترات المحددة   .ه المعاينات ذات الةلة في غضون  لم تستكم   ( من  1الفقرة )  وفقاً ألحكامإذا 

 و من هذه التعليمات  (39) المادة

 و( من هذه التعليمات 39( من المادة )1الفقرة )إذا لم يةادق على الشهادة وفقاً ألحكام  .ب 

هصرى .   دولة  لعلم  السفينة  انتقا   الحكومة     عند  تقتنع  عندما  إال  بديلة  شهادة  تةدر  هال  يجب 

ب ن السفينة تمتث  لمتطلبات   تاماً  )ه( و)ب( من الفقرة    البندين المةدرة للشهادة الجديدة اقتناعاً 

وفي حالة انتقا  السفينة فيما بين األطراف  يجب على     هذه التعليمات من (  39( من المادة )3)

سفينة هن ترفع علمه فيما سبق هن تبادر في هقرب وقت ممكن   حكومة الطرف الذي كان يحق لل

ذلك   منها  طلب  موافاة  وإذا  إلى  السفينة   انتقا   بعد  هشهر  ثالثة  غضون  من    الهيئةفي  بنسخ 
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إن   الةلة   ذات  المعاينة  تقارير  من  وبنسخ  انتقالها   قب   تحملها  السفينة  كانت  التي  الشهادة 

 توافرت. 

 

 ( التصميم والبناء والتجهيز والتشغيل  42المادة )

  المرصص لها و ناقالت الغاز المساه الكيماويةالمواد عندما يتعلق االمر بالسفن من غير ناقالت   الهيئةعلى  

الساائبة ان تحادد التادابير  للكيماويات محددة بالفة  السابع عشر من المدونة الدولية سامة سائلة  حم  مواد  

على الصطوط التوجيهية الموضوعة من قب  المنظمة لضمان ان تكون االحكام على نحو المناسبة والمرتكزة  

 المواد بالبحر . ن التةريف العشوائي لمث  هذهيكف  التقلي  م

 

 وصهاريج النفايات    غالتفري وواألنابيب  ( ترتيبات الضخ 43المادة )

 ملحق( من ال12) الالئحةمن ( 3(  و)2(  و)1)داء الضخ المشار اليها في الفقرات اصتبارات ه  الهيئة  تعتمد 

 .ات صتبارفي هذه االمن الواجب استصدام الماء كوسيط والثاني من االتفاقية 

 

 ( معايير التصريف  44) المادة

إ .1 استصدام  قب   يمكن  من  المعتمدة  التهوية  الةهاريج    اإلدارةجراءات  من  البضائع  مصلفات  الزالة 

التي يتم ادصالها الحقا في   تعتبر المياه و  ملحقعلى ان تكون هذه االجراءات وفقا للتذيي  السابع من ال 

 .  الثاني لالتفاقية ملحق الةهريج على انها نظيفة ولن تصضع لمتطلبات التةريف في ال

 وبطلب من الربان االعفاء من الغس  االولي عندما تكون واثقة مما يلي :  للهيئة  .2

المادة السابقة وانه  ن الةهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها او بمادة اصرى تتوافق مع  ه .ه

 عب  بماء الةابورة قب  الشحن. لن يغس  او ي

او  هو .ب  يغس   لن  المفرغ  الةهريج  الةابورةن  بماء  لهذه    يعب   وفقا  االولي  الغس   وان  بالبحر 

يفيد    صطي سيتم في ميناء اصر شريطة الحةو  على ت كيد  الثاني من االتفاقية    ملحق المادة من ال

 لذلك الغرض. ة فق استقبا  مناسبابان ذلك الميناء مجهز بمر

من  هو .   معتمدة  تهوية  بوسيلة  ستزا   البضائع  مصلفات  ً   الهيئةن  ال  وفقا من  السابع    ملحق للتذيي  

 . الثاني من االتفاقية 

المعدني  ه.    .3 الزيت  الماء مث   تنظيف غير  مكلور فان تةريف هذا  و مذيب  هعندما يستصدم عام  

ً العام  يجب ه الثاني من االتفاقية كما لو ان العام     ملحقو الو  ه األ  ملحقحكام ال ألن يكون صاضعا
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التنظيف هذا   المشتملة على عام   المذكور كبضاعة على ان يتم تحديد اجراءات غس  الةهاريج 

 .  الهيئة بالكتيب وان تحظى بموافقة  

  غس  الةهاريج  لى الماء لتسهيإعندما يتم اضافة كميات ةغيرة من المواد المضافة التنظيفية   .ب 

ه استصدام  يجوز  التلوث  هصرى  ي مواد مضافة  ال  فئة  ستثناء  اب   (X) تحتوي على عناةر من 

 ً بيولوجيا للتحل   القابلة  الفور  العناةر  إ   على  بتركيز  من    (%10) جمالي يق  عن  والموجودة 

التنظيفية المضافة  تطبيق     المادة  ينبغي  قيود  هوال  على  هي  المنطبقة  القيود  تلك  على  صرى 

 الةهريج بفع  البضاعة السابقة . 

 من هذه المادة تطبق االحكام التالية :  ( 1)احكام الفقرة مع مراعاة  .4

الفئة  إيتوجب   .ه من  مادة  تفريغه من  ه  (X)صضاع ةهريج جرى  تغادر  إلى غس   ان  قب   ولي 

ن ية  تركيز المادة  ه  السفينة ميناء التفريغ وتةرف المصلفات الناجمة في مرفق استقبا  الى 

ً   صليطفي   التي يستصلةها صبير المعاينة    الصليطليه تحلي  عينات  إالى ما يشير    هذا المرفق وفقا

مستوى   الوزن    ( %0.1)الى  المتصلف  هو  همن  التركيز  مستوى  بلوغ  وعند  ذلك  من  دنى 

تةريف   في  االستمرار  يتعين  غسي   المطلوب  في  المستصدمة  في  المياه  المتبقية  الةهاريج 

االستقبا    همرفق  مناسبةإلى  قيود  وتدون  الةهريج  يفرغ  البضائع    هلهذ   ن  في سج   العمليات 

 ( من هذه التعليمات. 47) من المادة ( 1) ليه في الفقرةإيةادق عليها صبير المعاينة المشار و

ميا .ب  الي  البحري  التةريف  بحراً   هيجوز  الةهريج  الى  الحقا  التةريف    تدص   لمعايير  وفقا 

 من هذه المادة .  (2) المدرجة للفقرة 

دون التسبب في   الصليطعندما تكون حكومة الطرف المتلقي مقتنعة بتعذر قياس تركيز المادة في  .  

جراء مكافط  يقب  ذلك الطرف اجراء بدي  على هنه إ  السفينة بال مبرر فانه من الجائز ان   تاصير 

( من هذه التعليمات  44( من المادة ) 5ركيز المطلوب من البند )ه( من الفقرة )الستصالص الت

الةهريج غسالً  غسي   يتم  ان  ً ه   بشرط  ً   وليا من  إل  طبقا معتمد  التذيي     يتماشى  الهيئة جراء  مع 

وان يتم تسجي  القيود المناسبة في سج  البضائع وان    الثاني من االتفاقية  ملحق السادس من ال

 ( من هذه التعليمات. 47)  من المادة  (1) يةادق عليها صبير المعاينة المشار اليها في الفقرة 
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 ( كتيب االجراءات والترتيبات  45المادة )

 

ن تحما  كتياب ه (Z)و ه (Y)و ( هX)نق  مواد ساائلة ضاارة ساائبة مان الفئاة بك  سفينة مرصص لها على 

وفاي السافن    الثاني من االتفاقية  ملحقالمحدد في التذيي  الرابع من ال  للنموذ وفقا    ةادراً   الهيئةمعتمد من  

الفرنسية او االسبانية يتوجب ان يتارجم الانص العاملة في رحالت دولية ال تستصدم فيها اللغة االنجليزية او  

 الى احد تلك اللغات .

 

 ( سجل البضائع  46المادة ) 

عندما تكون في مينااء مان   ها هحكام هذا الفة علي  تنطبقهية سفينة  فحص سج  البضائع على متن  ليدارة  

ها رباان السافينة تةاديقمن موانئها  كما هن من حقها هن تستنسخ هي قيود واردة في ذلك السج  وهن تطلب 

وتعتبر هي نسصة تستصلص بهاذه الطريقاة وتةادق مان الرباان علاى هنهاا    باعتبارها نسصاً مطابقة لألة 

عناد قيامهاا بعملياة   الهيئةوعلى     ئع المدونة في القيد نسصة مطابقة لألة  دليالً في هي إجراءات على الوقا

غيار مبارر   ودون التسبب في تا صير  وقت ممكن سرع  ب  والنسخ بمقتضى هذه المادة هن تنجز ذلك    فحص ال

 .لسفينةل

 

 المراقبة  ( تدابير 47المادة )

 

بغرض    الهيئة تعين   .1 معاينة  صبراء  تفوض  هذه  إهو  عمليات     المادةنفاذ  المعاينة  صبراء  ويجري 

   المنظمة.  من قب   معتمدةالجراءات يلالمراقبة وفقا 

ة من  بطلب من الربان ان تمنح السفينة اعفاء من متطلبات الغس  االولي عندما تكون واثقو   للهيئة .2

 .  ( من هذه التعليمات 44( من المادة )3الفقرة )هحد الشروط الواردة في تلبية 

المادة الى سفينة تعم  في رحالت الى    من هذه في الفقرة السابقة    ه االعفاء المشار الي  منح للهيئة فقط   .3

ن يةدق  ه موانط تقع تحت الوالية القضائية لدولة اصرى طرف باالتفاقية وعند منح االعفاء يجب  

 . من هذه المادة على القيد المناسب لذلك في سج  البضائع  (1) بالفقرة   هصبير المعاينة المشار الي 

 مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية  .4

فيما يتعلق بالمتطلبات    الهيئة   يمفتشللتفتيش من قب      ميناءالتصضع السفينة  عند وجودها في   .ه

تبعث على االعتقاد ب ن    واضحة ذا كانت هناك هسباب  إالتشغيلية المبينة في هذا المرفق  وذلك  
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غير   الطاقم  هو  االجراءات    ين مطلعالربان  واعلى  السفينة  متن  على  المتةلة  المتبعة  ألساسية 

 بمنع التلوث بمواد سائلة ضارة. 

عدم    لضمان الصطوات الالزمة    اتصاذ   الهيئة على     السابقةفي حالة الظروف المحددة في الفقرة   .ب 

 . الثاني من االتفاقية  ملحقال الوضع بما يتماشى مع متطلبات  يتم تةويب ابحار السفينة ما لم  

االجراءات المتةلة بالرقابة من قب  دولة الميناء المنةوص عليها في    المادةتنطبق على هذه   .  

 من االتفاقية.  (5) المادة

المتطلبات    بمراقبة  الهيئة ما يمكن تفسيره على هنه يحد من حقوق والتزامات    المادةليس في هذه   .د 

 التشغيلية المنةوص عليها ةراحةً في االتفاقية. 

لمواد   . ه الناقلة  السفينة  ربان  سائلة يكف   التعليمات 44)  المادةاالمتثا  ألحكام    سامة  هذه  من   )   

كلما هجريت العمليات المشار    ( من هذه التعليمات 46)  المادةواستكما  سج  البضائع تمشيًا مع  

 إليها. 

 

   السامة السائلةة للتلوث البحري بالمواد ( خطة الطوارئ السفين48المادة )

طناً ف كثر ومرصص لها ب ن تنق  مواد سائلة ضارة    150على ك  سفينة ذات حمولة اجمالية قدرها  .1

سائبة هن تحم  على متنها صطة طواري سفينية للتلوث البحري من المواد السائلة الضارة  معتمدة  

 . الهيئة من 

التوجيهية .2 للصطوط  الصطة وفقاً  المنظمة وهن ت يجب هن توضع هذه  هوالتي هعدتها  بلغة  لغات    كتب 

 الصطة على األق  مما يلي:  تتضمن ويجب هن    عم  يفهمها الربان والضباط

االجراء الذي يتعين هن يتبعه الربان هو األشصاص اآلصرون المسةولون عن السفينة لالبالغ عن   .ه

تلوث   سائلةحادث  سامة  المادة  بمواد  تقتضيه  الذي  النحو  على  من    Iوالبروتوكو     ( 8)  

 . االتفاقية  استناداً إلى الصطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة 

الواج .ب  األشصاص  هو  السلطات  بمواد  قائمة  تلوث  حادث  وقوع  حا   في  بهم  االتةا   سامة  ب 

 و سائلة

وةف مفة  للتدابير التي يتعين هن يتصذها فوراً األشصاص على متن السفينة لتقلي  هو ضبط   .  

 تةريف المواد السائلة الضارة بعد الحادثو و 

ا .د  السلطات  مع  السفينية  التدابير  لتنسيق  السفينة  متن  على  االتةا   ونقطة  لوطنية  االجراءات 

 والمحلية لمكافحة التلوث. 
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من االتفاقية  يجوز الجمع    االو    ملحقمن ال  (37)  الالئحةنطبق عليها هيضاً  يوفي حالة السفن التي   .3

تقتضيها   التي  الزيتي  للتلوث  السفينية  الطواري  وصطة  الصطة  هذه  ال  (37)   الالئحة بين    ملحق من 

االتفاقية  االو  للتلوث     من  السفينية  الطواري  اصطة  هو  الصطة  عنوان  يكون  الحالة   هذه  وفي 

 البحريا. 

 

 تفريغ البضائع مرافق االستقبال وترتيبات  (  49المادة )

وفقاً لما هو متفاق  السامة السائلةستقبا  المواد  لتوفير مرافق البالتنسيق مع الجهات ذات العالقة    الهيئةتقوم  

 .  الثاني من االتفاقية ملحق( من ال18) الالئحةمتطلبات هحكام مع تلك الجهات سنداً ل عليه
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 الفصل الثالث 

 )مغلفة( المنقولة بحراً في عبوات  الضارةمنع التلوث بالمواد   بلوائحالثالث الخاص  ملحق تطبيق ال

 

 التطبيق ( 50المادة )

على  ةراحة  ما لم ينص     في عبوات   ضارةعلى جميع السفن الناقلة لمواد    الفة  تطبق هحكام هذا   .1

  صالف ذلك.

 . الثالث من االتفاقية ملحق إال  إذا كان ذلك يتماشى مع هحكام ال ضارة يحظر نق  المواد ال .2

اةدار  ب   الهيئة هو الحد منه إلى هق  حد ممكن تقوم    ضارة ألغراض منع تلوث البيئة البحرية بمواد   .3

حدود الكميات   متطلبات مفةلة بش ن التعبئة  ووضع العالمات والبطاقات  والوثائق  والتستيف  و 

 . بالغات المتعلقة بذلكواالستثناءات  وال

  ضارة على هنها هي ذاتها من المواد ال  ضارةتعام  العبوات الفارغة التي سبق استصدامها لنق  مواد   .4

 تكف  عدم احتوائها على مصلفات تشك  صطًرا على البيئة البحرية.  ما لم تتصذ احتياطات كافية 

 السفينة ومعداتها.  على مةنهحكام هذا الفة   ال تنطبق متطلبات  .5

 

  العبوات  (51المادة )

هن تكون العبوات مناسبة للتقلي  إلى هقةى قدر من األصطار على البيئة البحرية  بالنظر إلى المواد  يتوجب 

 المحددة التي تحتوي عليها. 

 

 وضع العالمات والبطاقات (  52المادة )

مادة   .1 على  المحتوية  العبوات  استصدام    ضارةتوسم  يجوز  )ال  الةحيح  التقني  باالسم  ثابتاً  وسماً 

تندر  في عداد   االسماء التجارية وحدها( وهن تحم  وسماً ثابتاً هو بطاقة ثابتة يشيران إلى هن المادة

البحرية ب    الملوثات  همكن   حيثما  المادة   لطبيعة  التحديد  هذا  استكما   هصرى  وينبغي  وسيلة   ي 

 كاستصدام رقم األمم المتحدة ذي الةلة مثالً. 

طريقة وسم االسم التقني الةحيح وتثبيت البطاقات على العبوات المحتوية    تضمنمن الواجب هن   .2

مادة   بعد    تبقىهن    ضارة على  العبوات  المعلومات واضحة على  لمدة    تحملها هذه  البحر  للغمر في 
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األق  على  هشهر  مراعاة     ثالثة  ينبغي  البطاقات   وتثبيت  للوسم  المناسبة  الطرق  في  النظر  وعند 

 القدرة التحملية للمواد المستصدمة وسطوح العبوات. 

الواردة    من متطلبات الوسم   ضارة عفاء العبوات المحتوية على كميات ةغيرة من المواد الإ  ليدارة .3

 .  ( من هذه المادة1في الفقرة )

 

 التوثيق ( 53المادة )

بحراً التي تتضمن ذكراً لهذه المواد يجب هن يستصدم    ضارةفي جميع الوثائق المتعلقة بنق  المواد ال .1

وهن   وحدها(  التجارية  االسماء  استصدام  يجوز  )ال  المواد  هذه  من  مادة  لك   الةحيح  التقني  االسم 

 يستكم  تحديد طبيعة المادة عن طريق اضافة عبارة املوث بحريا. 

موقعين  هو هن تشفع بشهادة هو    يجب هن تشم  وثائق الشحن التي يقدمها الشاحن شهادة هو اقراًرا .2

سمت وث بتت عليها البطاقات بالشك   ئمعروضة للنق  قد ع ب إقرار موقعين  يفيدان هن الشحنة ال ت وو 

 نقلها على البيئة البحرية.   هاالتي يشكلالمناسب  وهنها في حالة تقل  إلى هقةى قدر من األصطار 

  ضارةهو بيان شحن صاص يوضحان المواد ال  بقائمة صاةة   ضارة يجب تزويد ك  سفينة تنق  مواد   .3

المواد  متنها ومواقع هذه  تستيف مفةلة تحدد مواقع جميع     الموجودة على  استصدام صطة  ويجوز 

كما     على متن السفينة عوًضا عن القائمة الصاةة هو بيان الشحن الصاص المذكورين  ضارةالمواد ال

هذ  من  بنسخ  ممثله  هو  السفينة  مالك  يحتفظ  هن  المواد  يجب  تفريغ  يتم  هن  إلى  البر  على  الوثائق  ه 

الواجب     ضارةال من  إومن  نسصة  هو  إتاحة  للشصص  المغادرة  قب   المذكورة  الوثائق    الجهه حدى 

 . الهيئةالمعينين من قب  

لما تستوجبه   .4 عندما تحم  السفينة قائمة صاةة هو بيان شحن صاًةا هو صطة تستيف مفةلة  وفقاً 

   1974األحكام المتعلقة بنق  البضائع الصطرة من االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار  لعام  

هذه  وتعديالتها تستوجبها  التي  الوثائق  يجوز ضم  ب   المادة   المتعلقة  الوثائق  الصطرةإلى      البضائع 

التي يغطيها    ضارةوحيثما تضم تلك الوثائق يجب التمييز بوضوح بين البضائع الصطرة والمواد ال 

 . الفة هذا 

 

 التستيف ( 54المادة )

ال  يتوجب  المواد  ورةرةة  إلى    ضارةتستيف  البحرية  البيئة  على  هصطارها  من  للحد  السليم  النحو  على 

 هقةى قدر دون االصال  بسالمة السفينة ومن يوجد على متنها من هشصاص. 
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  حدود الكميات ( 55المادة )

هو الحد من الكمية التي يجوز نقلها منها    ضارةألسباب علمية وتقنية وجيهة  حظر نق  بعض المواد ال  يجوز 

حجم هذه السفينة  وبناةها ومعداتها   ى  من الواجب هن يراع فوعند تقييد هذه الكمية      ينة واحدةعلى متن سف 

 الى جانب نوعية العبوات المستصدمة والطبيعة المتميزة للمواد. 

 

 االستثناءات ( 56المادة )

للسفن وعندما يكون ذلك ضروريا   .1 انقاذ األرواح في  يجوز  هو  السفينة  لقاء  إ  البحارلضمان سالمة 

 . وفقاً للقواعد الواردة في االتفاقية  المنقولة في عبوات في البحر  ضارةلالمواد ا

  فمن الواجب اتصاذ التدابير المناسبة المرتكزة على الصةائص الفيزيائية   مراعاة هحكام االتفاقيةمع   .2

المواد على ظهر السفينة   ما يتسرب من هذه  إزالة  لتنظيم    ضارة والكيميائية  والبيولوجية للمواد ال

شريطة هال يةدي االمتثا  لهذه التدابير الى الحاق الضرر بسالمة السفينة ومن يوجد على متنها من  

 هشصاص. 

 

 للمتطلبات التشغيلية   الهيئة مراقبة (  57المادة )

لتفتيش يجريه موظفون مصولون هةوال من  في المياه اإلقليمية األردنية  تصضع السفينة لدى وجودها   .1

   الثالث من االتفاقية  ملحقللتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنةوص عليها في ال  الهيئة قب   

على االجراءات  غير مطلعين  تبعث على االعتقاد ب ن الربان هو الطاقم    واضحةهسباب  عند وجود  

 . ضارةاألساسية المتةلة بمنع التلوث بالمواد ال القواعد المتبعة على متن السفينة و

الفقرة ) .2   لضمان الصطوات الالزمة  باتصاذ    الهيئةتقوم     مادة( من هذه ال1في الظروف المحددة في 

 . هحكام هذا الفة وضع بما يتماشى مع متطلبات ال  يتم تةويب عدم ابحار السفينة ما لم 

  ( 5)  المنةوص عليها في المادةالهيئةاالجراءات المتةلة بالمراقبة من قب     المادةتنطبق على هذه   .3

 من االتفاقية. 

ما يمكن تفسيره على هنه يحد من حقوق والتزامات طرف ما يراقب المتطلبات    المادة ليس في هذه   .4

 التشغيلية المنةوص عليها ةراحة في االتفاقية. 
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 الفصل الرابع  

 بمخلفات الصرف الصحي للسفنمنع التلوث   بلوائحالخاص الرابع  ملحق تطبيق ال

 

 التطبيق ( 58المادة ) 
 
 

  : السفن التالية و التي تقوم برحالت دولية علىهذا الفة   تنطبق هحكام 

 طن ف كثرو   (400)السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها االجمالية  .1

عن   .2 االجمالية  حمولتها  تق   التي  الجديدة  من    (400)السفن  هكثر  بنق   لها  والمرصص    ( 15) طن 

 وشصص 

  هشصاصو ( 10)السفن التي ليس لها حمولة إجمالية مقيسة والمرصص لها بنق  هكثر من  .3

 و طن ف كثر ( 400)السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها االجمالية  .4

  ( 15)طن والمرصص لها بنق  هكثر من    (400)السفن الموجودة التي تق  حمولتها االجمالية عن   .5

 وص شص

 . ص شص (15) والمرصص لها بنق  هكثر من   ةسمقي حمولة اجمالية السفن الموجودة التي ليست لها  .6

 

  االستثناءات ( 59المادة )

 

 على ما يلي: ( من هذه التعليمات  66المادة )ال تنطبق 

ي البحر بغرض ضمان سالمة السفينة ومن على متنها هو انقاذ  مصلفات الةرف الةحي فتةريف   .ه

  األرواح في البحارو هو

نتيجة عطب هةاب السفينة هو معداتها  شريطة هن تكون جميع  مصلفات الةرف الةحي  تةريف   .ب 

إلى   منه  التصفيف  هو  التةريف  هذا  لمنع  وبعده  العطب  وقوع  قب   اتصذت  قد  المعقولة  االحتياطات 

 هقةى حد. 

 المعاينات ( 60المادة )

 

 -دناه:ه( من هذه التعليمات للمعاينات المبينة 58الواردة في المادة )السفن جميع   تصضع  .1

المادة  معاينة هولية قب  دصو  السفينة حيز الصدمة هو قب  هو  اةدار للشهادة المطلوبة بمقتضى   .ه

التعليمات من    (61) و معاينة  التشم   و    هذه  ومعداتها  السفينة  لهيك   كاملة  نظمها  معاينة 

والمعدات  و الهيك   ان  من  التحقق  المعاينة  تتيح  ان  على  وموادها  وترتيباتها  تجهيزاتها 
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وو لالتجهيزات  كامال  امتثاال  تمتث   ال  اللوائح متطلبات  الترتيبات  في  من    ملحقالواردة  الرابع 

 . االتفاقية 

تحددها    تجديدية معاينات   .ب  فترات  تتجاوز صمس سنوات     الهيئة على  هال  الحاعلى  الت  باستثناء 

عليها  تنطبق  )  التي  الفقرات  ) 5(  )2هحكام  )7(  و) 6(   المادة  من  التعليمات    ( 64(  من هذه 

المعدات  التجهيزات  الترتيبات  والمواد تمتث   الهيك    التحقق من هن    يضمن وتنفذ على نحو  

 .  الثاني من االتفاقية  ملحقلالواردة في اامتثاالً كامالً للمتطلبات 

ه . ج شاملة  إضافية  عند  معاينة  جزئية  إو  عملية  بعد  تجري  عمليات  االقتضاء  عن  ناشئة  ةالح 

علي المنةوص  )التحقق  الفقرة  في  ه4ها  المادة  هذه  من  عمليات  (  اجراء  عند  او  إو  ةالح 

التحقق من    تجديدات مهمة  يكف   المعاينة على نحو  التجديدات  ه ت  ةالحاإجراء اإلوتجري  و 

بكفاءة و المستصدمة في هذهن  هالالزمة  التجديدات  هةالحات  اإل  المواد والمهارة  مناسبة من  و 

 .   قية الرابع من االتفا ملحقة تمتث  لمقتضيات الن ن السفيجميع الوجوه وه 

التدابير التي يتعين   الهيئةتحدد   المادة( من هذه 1فيما يتعلق بالسفن التي ال تصضع ألحكام الفقرة ) .2

 . هذا الفة  ذها لضمان االمتثا  ألحكام  اتصا

  للهيئة يجوز و    هذا الفة بإجراء معاينات السفن المتعلقة بإنفاذ هحكام   للهيئةيقوم موظفون تابعون  .3

  وتضمن    تحظى باعترافهاهيئات  هن تعهد بالمعاينات إلى صبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض هو إلى  

 المعنية تماماً وفي جميع الحاالت كما  هذه المعاينات وكفاءتها.  الهيئة 

من   ( 3معاينة او هيئات معتمدة الجراء المعاينات المبينة في الفقرة )صبراء عند تعيين   الهيئةتصو   .4

 بما يلي : المعتمدة و الهيئة هصبير المعاينة المعين هن يقوم المادة  ههذ 

 طلب اجراء اةالحات على السفينة.  .ه

السلطات إ .ب  طلب  عند  معاينات  ه   جراء  على  ذلك  الميناء  بدولة  تبلغ  المصتةه  المنظمة    الهيئة ن 

وبشروط  با المحددة  المعاللمسةوليات  والهيئات  المعينيين  المعاينة  لصبراء  لديها تفويض    تمدة 

 بها . علماً  حاطة موظفيها لتعميمها على هطراف االتفاقية إل

السفينة او معداتها ال تطابق الى حد   .5 المعتمدة ان حالة  الهيئة  المعين او  المعاينة  يقرر صبير  عندما 

 غير  ن تشك  تهديداً هكبير التفاةي  الواردة بالشهادة او انها تجع  السفينة غير ةالحة لالبحار دون 

بإ ه لحاق ضرمعقو   الصبير  فعلى  البحرية   بالبيئة  المعتر  الهيئة  الت مو  فوراً دة  التدابير    حقق  ان  من 

ذا لم تتصذ التدابير التةحيحية تسحب الشهادة و  إبذلك و  الهيئةابالغ  قد تم  التةحيحية قد اتصذت و

ة في  ة في ميناء طرف اصر فينبغي ابالغ السلطات المصتةنذا كانت السفي إو  فورا بذلك   الهيئةتبلغ  
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إبطاء  ودون  الميناء  ي و  بذلك  دولة  تابع عندما  موظف  ه   قوم  صب لالدراة  هيئة  و  هو  معين  معاينة  ير 

بإ الميناء  معتمدة  دولة  في  المصتةة  السلطات  المعني  بالغ  الميناء  الالزمة  فعلى  المساعدة  تقديم 

المعاينة   وصبير  هذ ه للموظف  بموجب  بواجباتهم  للقيام  الهيئة  و  ه و  فعلى  ه المادة  ذلك  تطبيق  تم  ن 

الكفيلة لعدم ابحار السفينة او مغادرة الميناء للتوجه    حكومة دولة الميناء المعنية ان تتصذ الصطوات 

 لبيئة البحرية. ل اةالح مناسب متاح دون ان تشك  تهديداً  حوض القرب 

ات الالزمة للوفاء  كفاءتها والتعهد باتصاذ الترتيب نة وكما  المعاي ضمان  الهيئةحوا  على  في جميع األ .6

 بهذا االلتزام. 

حكام االتفاقية وضمان بقاء  االمتثا  إللة السفينة ومعداتها على نحو يضمن  ينبغي المحافظة على حا .7

 لبيئة البحرية . لالسفينة ةالحة لالبحار من جميع الوجوه دون ان تشك  تهديدا غير معقو  

)إ بعد   .8 للفقرة  وفقا  المعاينة  او  1تمام  السفينة  تغيير على هكي   ادصا  اي  المادة ال يجوز  ( من هذة 

موادها المشمولة بهذه المعاينة إال بعد الحةو  على    مها او تجهيزاتها او ترتيباتها او ظنمعداتها او  

 للمعدات والتجهيزات . التام ال اذا تعلق االمر باالستبدا  إ  الهيئةذن ه

بها يوثر الى حد كبير على متانتها او كفاءتها او  إ .9 السفينة لحادث او تبين وجود صل   ذا تعرضت 

الم معداتها  بالكما   االتفاقية    ملحقشمولة  من  ابالغ  الرابع  المالك  او  الربان  في    الهيئة فعلى  بذلك 

الم   ممكناقرب وقت   المعين ووابالغ الهيئة  المعاينة  المسةو  عن اةدار الشهادة  عتمدة او صبير 

واذا    ( من هذه المادة  1جراء معاينة وفقا للفقرة )إلحاجة  الذات الةلة الجراء تدقيق يحدد مدى  

كانت السفينة في ميناء طرف اصر فعلى الربان او المالك ان يبلغ دون ابطاء السلطة المصتةة في  

 . لتحقق من عملية االبالغالمعتمدة اوعلى صبير المعاينة المعين او الهيئة    بذلك  دولة الميناء

 صدار الشهادةإ (61) المادة

التلوث   .1 لمنع  الدولية  الشهادة  الةحي تمنح  الةرف  المعاينة  1973)لعام    بمصلفات  إجراء  بعد    )

والية  ى موانط صاضعة ل  ألية سفينة تقوم برحالت إلتعليمات ال  همن هذ   ( 60المادة )بمقتضى هحكام  

 صرى في االتفاقية. هطراف ه

هو  الهيئةتقوم   .2 بذلك من األشصاص  هو من تصوله هةوالً  الشهادةالمعتمدة  الهيئات         باةدار هذه 

   في ك  حا  من األحوا   المسةولية الكاملة بش ن هذه الشهادة. الهيئةوتتحم  
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 صدار الشهادة من قبل حكومة أخرى إ( 62المادة )

 

بناء على طلب   .1 االتفاقية   هو  الهيئةلحكومة طرف في  السفينة  للمعاينة  ومنح هذه    اصضاع سفينة 

التلوث   لمنع  الدولية  الشهادة  بمنحها  الةحي  التةريح  الةرف  بمقتضى  1973)لعام  بمصلفات   )

   إذا اقتنعت بامتثالها ألحكامه. الرابع من االتفاقية ملحقال

 . الطالبة الهيئةترس  نسصة من الشهادة ونسصة من تقرير المعاينة ب سرع ما يكون إلى  .2

وهنها    الهيئة يجب هن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نةا يفيد هنها ةادرة بناء على طلب   .3

بمقتضى   الممنوحة  الشهادة  به  تحظى  الذي  المفعو   بنفس  )تتمتع  هذ   (61المادة  التعليمات من     ه 

 بذات القدر من االعتراف. و

( لسفينة يحق لها  1973)لعام    بمصلفات الةرف الةحي ال يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث   .4

 . في االتفاقية  رفع علم دولة غير طرف 

 

 

  نموذج الشهادة( 63المادة ) 

( بلغة رسمية للبلد الذي يةدرها  1973)لعام    بمصلفات الةرف الةحيتحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث  

للنموذ  المدر  في تذيي    ليزية هو  جوإذا لم تكن اللغة المستعملة هي االن    االتفاقيةالرابع من    ملحق الطبقاً 

 .  الفرنسية  فمن الواجب هن يشتم  النص على ترجمة إلى احدى هاتين اللغتين

 

  مدة الشهادة(  64المادة )

التلوث   .1 لمنع  الدولية  الشهادة  الةحي تمنح  الةرف  تحددها  1973)لعام    بمصلفات  لمدة     الهيئة( 

ةدار  إال في الحاالت المنةوص عليها  ويجب هال تتجاوز هذه المدة صمس سنوات من تاريخ اإل

 . مادة( من هذه ال4( و)3( و)2في الفقرات ) 

طرف في االتفاقية    لوالية   يصضع ودة في ميناء  وإذا لم تكن السفينة  وقت انتهاء مدة الشهادة  موج .2

هن تمدد فترة الشهادة  وذلك فقط للسماح للسفينة باستكما     للهيئةيحق لهذه السفينة رفع علمه  يجوز  

رحلتها إلى الدولة التي يحق لها رفع علمها هو التي ستجري فيها معاينتها  على هن يقتةر ذلك على  

 جراء مناسباً ومعقوالً. الحاالت التي يبدو فيها هذا اال

نحت تمديداً  ال يجوز تمديد فترة الشهادة بهذه الطريقة لمدة تزيد على صمسة هشهر  وال يحق لسفينة م   .3

الذي   الميناء  هو  علمها  رفع  لها  يحق  التي  الدولة  إلى  وةولها  بعد  تقوم   معاينتها هن  فيه     سيتم 

 ء هو هذه الدولة دون الحةو  على شهادة جديدة. واستناداً إلى التمديد المذكور  بمغادرة هذا المينا

شهادة لفترة سماح ال تزيد على شهر واحد من تاريخ االنتهاء المحدد فيها  عندما ال  التمديد    للهيئة .4

 . مادة( من هذه ال2تكون تلك الشهادة قد مددت بمقتضى هحكام الفقرة )
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دون   .5 هامة   تغييرات  هدصلت  إذا  الشهادة ةالحيتها  م إتفقد  هو  الهيئةن  ذن  السفينة   معدات  على    

لهذه المعدات   التام هو ترتيباتها  هو المواد المطلوبة  إال إذا كان األمر يتعلق باالستبدا     تجهيزاتها 

 هو التجهيزات. 

تفقد الشهادة الةادرة لسفينة ةالحيتها عند نق  السفينة إلى علم دولة هصرى  مع استثناء ما نةت   .6

 .مادةهذه ال( من  7عليه الفقرة )

هشهر   .7 تتجاوز صمسة  ال  لفترة  المفعو   الشهادة سارية  تظ   آصر   إلى علم طرف  السفينة  نق   عند 

الفترة  هو إلى حين قيام   نهاية تلك  باةدار شهادة تح  محلها     الهيئة شريطة هال تنتهي مدتها قب  

  ب سرع  الهيئةس  إلى  وعلى حكومة الطرف التي كان من حق السفينة رفع علمه  هن تر    هيهما هوالً 

ما يمكن بعد عملية النق   نسصة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قب  تلك العملية  وكذلك نسصة  

 من تقرير المعاينة المعني  إذا توافر. 

 

 مخلفات الصرف الصحي  مة  ( أنظ 65المادة )

 التالية :  بمصلفات الةرف الةحيمعالجة نظمة   ب هذا الفة  حكام  التي تنطبق عليها هتزود السفن 

ير والطرق المعدة من  بمراعاة المعاي  الهيئة من نوع تقره  مصلفات الةرف الةحي  وحدة لمعالجة   .1

 قب  المنظمة هو  

وتطهير   .2 لتفتيت  الةحينظام  الةرف  ه  الهيئةتقره    مصلفات  تقبلها  على  بمرافق  يزود    الهيئة ن 

 للتصزين مةقتا عندما تبعد السفينة بمسافة ال تق  عن ثالث هميا  بحرية من اقرب يابسة . 

يالء العناية  مصلفات الةرف الةحي مع إمقبولة لالدارة لتصزين جميع    ذو سعة ةهريج للتصزين   .3

األ وعدد  السفينة  على  لتشغي   الةلة  ذات  العوام   من  متنها وغيرها  بناء  هشصاص على  يحوز  ن 

 بةورة مرئية حجم محتوياته.  ن يكون مزود بوسيلة توضح ه و لهيئة بموافقة التصزين  ل ةهريج 

 

  مخلفات الصرف الصحي  تصريف (  66المادة )

1. ( المادة  هحكام  مراعاة  التعليمات  59مع  هذه  الةحي  يحظر تةريف  ( من  الةرف  في    مصلفات 

 : البحر إال في الحاالت التالية 

ف السفينة   .ه   الهيئة مسحوقة ومطه رة  باستصدام نظام هقرته    مصلفات الةرف الةحي عندما تةر 

)بمقتضى   )2البند  المادة  من  هذه65(  من  تتجاوز    التعليمات   (  مسافة  على  هميا     ثالث وذلك 

غير مسحوقة هو مطهرة على مسافة تفوق    مصلفات ةرف ةحيبحرية من هقرب هرض  هو  
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م   (12) بحريًا  ف  ميالً  هال تةر  الحاالت  هقرب هرض  ويشترط في جميع  مصلفات الةرف  ن 

المصزنة في ةهاريج التصزين دفعة واحدة ولكن بمعدالت معتدلة عندما تكون السفينة  الةحي  

معد  التةريف بناء على المعايير    الهيئة وينبغي هن تقر     ةعقد   (4) مبحرة بسرعة ال تق  عن  

  التي وضعتها المنظمةو هو

لمعالجة   .ب  معتمدة  وحدة  السفينة  تشغ   الةحي  عندما  الةرف  تلبي  ب  الهيئة   ها هقرتمصلفات   نها 

هن تكون     وهذه التعليمات من    (65( من المادة )1البند )  ت التشغيلية المشاار إليها فيالمتطلباا

لعام    بمصلفات الةرف الةحينتائج اصتبار هذه المعدات مدونة في الشهادة الدولية لمنع التلوث  

السفينةو1973) التي تحملها  ان ال   (  المياه    الصليطيصل ف    على  هجساماً ةلبة عائمة مرئية في 

 .   المجاورة وهال يتسبب في تغيير لون هذه المياه

ات اصرى من  ملحقل ممزوجة بنفايات هو بمياه عادمة تصضع    مصلفات الةرف الةحيعندما تكون   .2

 متطلبات التةريف األشد ةرامة. من الواجب تطبيق ف االتفاقية 

 ( مرافق االستقبال67المادة )

وفقاً لما يتم    مصلفات الةرف الةحي الستقبا  إلنشاء مرافق بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة   الهيئةتقوم 

 من االتفاقية.    الرابع  ملحق ( من ال12) الالئحةمتطلبات هحكام ق عليه مع تلك الجهات سنداً لاالتفا 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 الفصل الخامس

 السفن نفايات  منع التلوث بقمامة   بلوائحالخامس الخاص  ملحق تطبيق ال

 

  التطبيق ( 68المادة )

 على جميع السفن ما لم ينص ةراحة على صالف ذلك.   الفة تنطبق هحكام هذا 

 

  التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة( 69المادة )

 

 : ه التعليمات من هذ  (72( و)71( و)70) المواد مع مراعاة هحكام  .1

يحظر التصلص البحري من جميع هنواع اللدائن  بما فيها على سبي  المثا  ال الحةر  الحبا     .ه

الةيد   المنتجات  االةطناعية وشباك  ترميد  عن  الناتج  والرماد  البالستيكية   القمامة  وهكياس    

 تحتوي على مصلفات سامة هو مصلفات فلزات ثقيلةوالبالستيكية التي قد 

يجب القيام بعملية التصلص البحري من هنواع القمامة التالية على هبعد مسافة ممكنة من هقرب   .ب 

هرض  ولكن يحظر هذا التصلص في جميع األحوا  إذا كانت المسافة عن هقرب هرض تق  عما  

 يلي: 

 ات ومواد التعبئة التي تطفو فوق سطح الماءوميالً بحرياً بالنسبة للحشايا والبطان  (25) •

ذلك    (12) • في  بما  األصرى   القمامة  هنواع  وجميع  الغذائية  للنفايات  بالنسبة  بحرياً  ميالً 

المنتجات الورقية  والصرق  والزجا   والقطع المعدنية  والقوارير  والفصاريات  وما شابه  

 ذلك من نفاياتو 

ه .   البحري من  بالتصالص  السماح  ال يجوز  القمامة  الفقرة    (2البند )  واردة فيناواع  من هذه    (ب )من 

هقرب  إبعد    المادة من  ممكنة  مسافة  هبعد  على  بذلك  والقيام  الطحن   هو  للجرش  جهاز  في  مرارها 

هقرب هرض دون   المسافة من  كانت  إذا  التصلص في جميع األحوا     ( 3)هرض  ولكن يحظر هذا 

مجروشة هو المطحونة قابلة للنفاذ من صال  غربا  ال يزيد  ويجب هن تكون القمامة ال   هميا  بحرية

 مليمتراً.  ( 25)قطر فتحاته على 
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منها   .2 بالتصلص  يتعلق  فيما  مصتلفة  لمتطلبات  تصضع  هصرى  بنفايات  ممزوجة  القمامة  تكون  عندما 

 األشد ةرامة. المتطلبات وتةريفها فإن من الواجب تطبيق 

 

  للتخلص من القمامة متطلبات خاصة (  70المادة )

من    التعليمات   هذهتناولها  ت   يحظر التصلص من هية مواد  المادة( من هذه  2مع مراعاة هحكام الفقرة ) .1

البحر واستغاللها وفي   لقاع  المعدنية  الموارد  استكشاف  المستصدمة في  العائمة  هو  الثابتة  المنةات 

عمليات المعالجة البحرية المرتبطة بذلك  ومن جميع السفن األصرى الموجودة بجانب هذه المنةات  

 متر منها.  500هو في حدود 

بعد امرارها في جهاز سحق هو مطحنة  وذلك  يجوز السماح بالتصلص البحري من النفايات الغذائية   .2

ميالً بحريًا  ومن جميع السفن    ( 12)من المنةات الثابتة هو العائمة التي تبعد عن اليابسة ب كثر من  

ويجب هن تكون النفايات     متر منها  (500) األصرى الموجودة بجانب هذه المنةات هو في حدود  

 . مليمتراً  (25) يزيد قطر فتحاته عن  الغذائية المجروشة هو المطحونة قابلة النفاذ عبر غربا  ال 

 

  التخلص من القمامة داخل المناطق الخاصة( 71المادة )

هذا   .1 بحر    التعليمات ألغراض  ومنطقة  المتوسط   األبيض  البحر  منطقة  هي  الصاةة  المناطق  فإن 

ومنطقة البحر األسود  ومنطقة البحر األحمر  وامنطقة الصلجانا  ومنطقة بحر الشما    البلطيق   

ومنطقة القطب الجنوبي  واقليم الكاريبي األوسع بما فيه صليج المكسيك والبحر الكاريبي  والتي يرد  

 الصامس من االتفاقية.  ملحق( في ال5) الالئحة في تعريفها 

 : ه التعليمات من هذ  (72) المادةمع مراعاة هحكام  .2

 يحظر التصلص البحري مما يلي:  .ه

الةيد  م • وشباك  الحبا    الحةر   ال  المثا   سبي   على  فيها  بما  اللدائن   هنواع  جميع  ن 

البالستيكية  االةطناعية المنتجات  ترميد  الناتج عن  والرماد  البالستيكية   القمامة  وهكياس    

  صلفات سامة هو مصلفات فلزات ثقيلةو و التي قد تحتوي على م

والقطع   • والزجا    والصرق   الورق   منتجات  ذلك  في  بما  األصرى   القمامة  هنواع  جميع 

 المعدنية  والقوارير  والفصاريات  الحشايا  والبطانات  ومواد التعبئةو 
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هذه   .ب  من   ) ( الفقرة  في  عليه  منةوص  هو  ما  التصلص  المادةوباستثناء  بعملية  القيام  يجب    

البحري من النفايات الغذائية على هبعد مسافة ممكنة من اليابسة  على هال تق  هذه المسافة ب ي  

 ميالً بحرياً من هقرب هرض.  12حا  عن 

لمتطلب .3 تصضع  هصرى  بنفايات  ممزوجة  القمامة  تكون  منها  عندما  بالتصلص  يتعلق  فيما  مصتلفة  ات 

 من الواجب تطبيق المتطلبات األشد ةرامة.  هوتةريفها فإن

 مرافق االستقبا  داص  المناطق الصاةة:  .4

  بما يتماشى مع  الميناءمرافق استقبا  كافية في  توفير  يئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ل تقوم اله .ه

االعتبار االحتياجات الصاةة في السفن التي تعم   بعين    آصذة  من هذه التعليمات   (73المادة )

  في هذه المناطق.

 . المادة بموجب الفقرة )ه( من هذه المتصذة المنظمة بالتدابير تقوم الهيئة بإصطار  .ب 

  . هذه المادة تاماً لمتطلبات  امتثاالً يجب هن تمتث  السفن التي تتردد على موانط  .  

 

 االستثناءات ( 72المادة )

 على ما يلي: ه التعليمات من هذ ( 71و) (70و) ( 69مواد )ال تنطبق ال

نقاذ األرواح في  إالتصلص من القمامة بغرض ضمان سالمة السفينة ومن يوجدون على متنها  هو   .ه

 البحارو هو 

االحتياطات   .ب  جميع  تكون  هن  شريطة  معداتها   هو  السفينة  هةاب  عطب  عن  الناتج  القمامة  تسرب 

 وقوع العطب وبعده لمنع التسرب هو التصفيف منه إلى هقةى حد. المعقولة قد اتصذت قب  

  شريطة هن تكون جميع االحتياطات المعقولة قد اتصذت  االةطناعيةالفقد العرضي لشباك الةيد   .  

 لتجنب هذا الفقد. 

 

 مرافق االستقبال(  73المادة )

استقبا  القمامة تتناسب مع احتياجات السفن  تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق   .1

 له.  مبرريث ال يفرض عليها ت صير ال تةم الميناء بحالتي  

الموفرة  .2 المرافق  ب ن  فيها  ي د عى  التي  الحاالت  بجميع  المنظمة  باصطار  طرف  ك   حكومة  تقوم 

 غير كافية  قةاد ابالغ األطراف المعنية بذلك.  المادة بموجب هذه 
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 مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية (  74المادة )

السفينة لدى وجودها في   .1 المتطلبات  الهيئة    يجريه موظفولتفتيش  ميناء  التصضع  للتحقق من تطبيق 

  وذلك اذا كانت هناك هسباب جلية تبعث على االعتقاد  هذه التعليمات التشغيلية المنةوص عليها في  

األساسية المتةلة بمنع  المتبعة على متن السفن  على االجراءات    غير مطلعين ب ن الربان هو الطاقم  

 التلوث بالقمامة. 

2. ( الفقرة  المحددة في  الظروف  الهيئة اإلجراءات     المادة( من هذه  1في  عدم    لضمانالالزمة  تتصذ 

 . هذه التعليمات الوضع بما يتماشى مع متطلبات يتم تةويب ة ما لم  بحار السفين إ

هذه   .3 على  في    المادةتنطبق  عليها  المنةوص  الميناء  دولة  قب   من  بالمراقبة  المتةلة  االجراءات 

 من االتفاقية. ( 5)المادة 

ت  ما يمكن تفسيره على هنه يحد من حقوق والتزامات طرف ما يراقب المتطلبا  المادة ليس في هذه   .4

 التشغيلية المنةوص عليها ةراحة في االتفاقية. 

 

 الملصقات، وخطط إدارة القمامة، وإمساك سجل القمامة ( 75المادة )

متراً ف كثر هن تعلق على متنها ملةقات تبين للطاقم والركاب    ( 12)على ك  سفينة يبلغ طولها  ه.    .1

فيما يصص التصلص من  ه التعليمات  من هذ (  71و)  ( 69)  المادتيين المتطلبات واجبة االنطباق من  

 القمامة. 

ليزية هو الفرنسية هو االسبانية فيما  جلعاملين في السفينة  وتكتب باالنتكتب الملةقات بلغة عم  ا .ب 

 بالسفن التي تقوم برحالت إلى موانط تصضع لوالية هطراف هصرى في االتفاقية. يتعلق 

طن ف كثر وك  سفينة حائزة على شهادة ترصص لها    )400(على ك  سفينة تبلغ حمولتها االجمالية   .2

إلدارة    )15(بنق    صطة  متنها  على  تحم   هن  هكثر   هو  الطاقم  والتي  القمامة  شصةاً  على  يجب 

ومعالجتها  هن    على    اتباعها وتصزينها  القمامة  جمع  بش ن  مكتوبة  إجراءات  الصطة  هذه  تتضمن 

المعدات   استصدام  ذلك  في  بما  منها   السفينة والتصلص  متن  على  تحدد   الموجودة  هن  يجب  كما 

ويجب هن تكون هذه الصطة متفقة مع الصطوط التوجيهية الموضوعة     الشصص المكلف بتنفيذ الصطة

 ة بلغة عم  الطاقم. ومكتوب من قب  المنظمة

اإلجمالية   .3 حمولتها  تبلغ  سفينة  ك   على  شهادة    )400(يجب  على  حائزة  سفينة  وك   ف كثر   طن 

شصًةا هو هكثر تقوم برحالت إلى موانط بحرية صاضعة لوالية هطراف    )15(ترصص لها ب ن تنق   

هو هصرى   ثابتة  االتفاقية  وك  منةة  تمسك    في  هن  البحار   قاع  باستكشاف واستغال   تقوم  عائمة 
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ويجب هن يوضع هذا السج   سواء هكان يشك  جزًءا من سج  السفينة الرسمي هم لم      سجالً للقمامة

  ومن االتفاقية  ملحقلمبين في تذيي  الايكن  وفقاً للنموذ  

هو   .أ اية عملية تةريف  هن تسج   الشصص    حرق يجب  يوقع  القمامة وهن  إتمامه في سج   عند 

ويجب هن يوقع ربان السفينة    الحرق المسةو  على هذا التسجي  في تاريخ ذلك التةريف هو  

فيهاعلى   البيانات  م ء  اكتم   ةفحة  المدرجة   ك   البيانات  تدون  القمامة    وهن  سج   في 

وإذا هدرجت البيانات هيًضا بلغة رسمية للدولة     باالنكليزية هو الفرنسية هو االسبانية على األق 

هو   نزاع  حدوث  حالة  في  بها  ي عتد  التي  هي  البيانات  هذه  فإن  علمها   رفع  للسفينة  يحق  التي 

  تباينو 

ساعة  وموقع السفينة  ووةفاً  هو تةريف التاريخ وال  حرقيجب هن يشم  ك  قيد يتعلق بعملية  . ب

 هو تةريفهاو حرقهاللقمامة  وتقديراً لكمية القمامة التي تم 

ي . ج السفينة في مكان  القمامة على متن  التفتيش عليه صال  وقت معقو يحفظ سج   ويجب     تيح 

 االحتفاظ بهذا السج  لفترة عامين بعد تاريخ إدرا  آصر قيد فيهو

  ( 72المادة )في حالة حدوث عمليات التةريف هو التسرب هو الفقد العرضي المشار إليها في   .د

   يدر  في سج  القمامة قيد يبين ظروف ذلك وهسبابه. من هذه التعليمات 

 القمامة: هن تعفي من المتطلبات المتعلقة بسج   للهيئة  .4

هية سفينة تقوم برحالت ال تتجاوز مدتها ساعة واحدة وحائزة على شهادة ترصص لها بنق    .أ

  شصةاً هو هكثرو هو 15

 المنةات الثابتة هو العائمة التي تعم  في استكشاف واستغال  قاع البحار.  . ب

سفينة  يتفت ال  ةللهيئ .5 هية  متن  على  القمامة  سج   على  هذ يش  عليها  الملحقنطبق  هذه    ا  وجود  هثناء 

لها هن تستنسخ هي قيد مدر  في ذلك السج   و لها إلزام الربان ب ن يشهد هن  و   الميناءالسفينة في  

هية نسصة مستصرجة على هذا النحو شهد  تقب   و     من القيد المعني  طبق االة  المستنسخ يمث  نسصة  

من قيد مدر  في سج  القمامة الصاةة بالسفينة  في هي    طبق االة ن السفينة ب نها تمث  نسصة  ربا

القيدو    ذات عالقة إجراءات   في  المذكورة  الوقائع  تفتيشها على سج     عند   الهيئة وعلى  كدلي  على 

يض  القمامة واستصرا  النسصة الموثقة بموجب هذه الفقرة هن تقوم بذلك ب سرع ما يمكن دون تعر 

  له. مبرر السفينة لت صير ال 
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 الفصل السادس

 السادس الخاص بلوائح منع تلوث الهواء من السفن الملحق تطبيق 

  ( التطبيق 77المادة )

(   5(  )3)نص ةراحة على صالف ذلك في اللوائح رد الطبق هحكام هذا الفة  على جميع السفن ما لم يت

 التفاقية. من ا السادس  الملحقمن  (18)و(   16(  )15(  )13)

 

 الستثناءات واالعفاءاتا( 78المادة )

 

 على ما يلي :   موا د هذا الفة  ال تطبق  .1

 هو    رواح في البحارنقاذ األإو ه ة مين سالمة السفين غراض تإل  ةي انبعاثات ضروري ه .ه

قد    ة االحتياطات المعقولن تكون جميع  على ه و معداتها  ه  ة عن ضرر يةيب سفين  ة ي انبعاثات ناتجه .ب 

الضرر وقوع  بعد  منعها  عند  و  ه    اتصذت  بغرض  االنبعاثات  تصفيضها  ه اكتشاف  حد  هلى  إو  دنى 

باحتما   ع العلم  نهما مهما  م إ و بهيقاع الضرر إ بقةد   او الربان قد تةرفهالمالك  ذا كانإال إ ممكن 

 . تةرفهذا الوقوع الضرر نتيجة ل

من  ة  حكام محدد همن  ما    ةعفاء لسفينإ   منح  الحاجةوحسب  ذات عالقة    رىإدارات هصللهيئه بالتعاون مع   .2

تكنولوجيا  إغايات  ل  الفة  هذا   تطوير  بقةد  تجارب  وضمعينة  جراء  السفن  انبعاثات  من     بطهاللحد 

المحركات  لتةميم  برامج  هن  ووضع  على  االعفاء     هذا  يمنح  محدد أل  وفقاً ال  إال  الملحق  من    ةحكام 

لعام  هن    بش  ةالمنقح  ةالتقني  ةالمدونو من  ه  السادس النيتروجين  البحوث  هيمكن    (2009)كاسيد  ن يعيق 

دنى عدد  ال ألإ عفاء  بهذا اإل   ةوال تمنح رصة    و وضع هذه البرامج هلتكنولوجيا  الصاةه بتطوير هذه ا

 :   ة حكام التاليألالرصةة بهذا اإلعفاء وفقاً ل منحويتوقف ضروري من السفن 

  ة وز مدة التجرب   وال تتجاةسطوانلي  لتراً   (30)عن  زاحتها  إالتي ال تزيد    ةلبحريلمحركات الديز  ا .ه

 اً. شهر (18) ة البحري

  ة ال تتجاوز مدة التجربو    ةسطوانكثر ليهو  ه  لتراً   (30)ها  زاحتإالتي تبلغ    ة الديز  البحريلمحركات   .ب 

حرازه  إالعفاء باستعراض التقدم الذي تم  دارات التي تمنح او اإله ن تقوم الهيئة  على ه    سنوات   (5)

استنادا لهذا االستعراض اذا لم تلتزم االصتبارات بشروط      ويجوز سحب االعفاء  ة بيني  ة في ك  معاين
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تقرر    هواالعفاء   التكنولوجيا  هاذا  تسفر  ان  المرجح  غير  من  فع    هو نه  نتائج  عن  فيما    ة الالبرنامج 

الهيئ  قررت  واذا  وضبطها   السفن  انبعاثات  من  الحد  باستعراض  دااإل  هو   ةيصص  تقوم  التي  رات 

امج صاص  يجوز تجديد  برن  هو   ة ضافي الصتبار تكنولوجيا صاةإلى وقت  إ  ة حاج  هنالكن  هالنتائج  

 . ال تتجاوز صمس سنوات  ة ضافيإ ةاالعفاء لمد 

 . ع البحرنشطه التعدين في قا هعن   ةنبعاثات الناجم اإل .  

)وفقا   .3 )3للمادة  الفقرة  االتفاقية  2(  من  و  ى تعف  (  استكشاف  مباشرة عن  تنجم  التي  استغال   االنبعاثات 

وتشم  هذه    الفة حكام هذا  من عمليات تحويلية بحرية من ه وما يقترن بهما    موارد قاع البحر المعدنية 

 االنبعاثات ما يلي : 

بةورة مباشرة عن استكشاف واستغال  الموارد  و  مواد تتولد حةراً   حرقعن    ة االنبعاثات الناتج .ه

على سبي  المثا  ال    يشم  ذلك بحرية و   يةت تحويل وما يقترن بهما من عمليا   لقاع البحر  ةالمعدني

  اصتبارها بار وئع التحفيز صال  عمليات إنجاز اآلهو موا/وحا  و األ   الحةر إشعا  الهيدروكربونات 

   . الناجم عن الطرق على الساصنشعا  اإلو

 . المتطايرة التي تجرفها موائع الحفر ة إطالق الغازات والمركبات العضوي .ب 

 . تصزينها هو مناولتها  هووبةورة مباشرة بمعالجة معادن قاع البحر  اً االنبعاثات التي تقرن حةر .  

تغال  موارد قاع  الستكشاف واس   اً حةر  المعدة  ةعن محركات الديز  البحرياالنبعاثات التي تةدر   .د 

   ة.ترن بهما من عمليات تحويليه بحري وما يق   ةالبحر المعدني 

الهيئة   .4 لموافقة  انطباقحاالت  تصضع  ال  عدم  االتفاقية السادس    الملحقمن  (  18)  الئحةمتطلبات    من 

 . الموقع كوقود  استصدام الهيدروكربونات التي تنتج ثم تستصدم في والمتعلقة ب 

 

 ( البدائل المكافئه  79المادة )

  هو استصدام اجراءات    هو   هجهزة في السفينة   هوداوات  ه  هومواد    هو ي تثبيتات  للهيئة هن تسمح بتركيب ه   .1

اذا كانت    يتطلبعا الملحق السادس من االتفاقية اصرى كبدي  لتلك التي    بدائ  مكافئة   هوزيوت وقود بديلة  

التثبيتات   البديله    هواالجراءات    هو االجهزة    هو  االداوات   هو المواد    هو هذه  الوقود  ئق  طرا   هوزيوت 

بما في ذلك  ق  لملحيتطلبها هذا انبعاثات عن التي  من حيث الحد من اال االمتثا  االصرى ال تق  فعالية  

 . ه( من14)و  (13)المعايير المنةوص عليها في الالئحتين 
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  هو زيوت وقود بديلة اجراءات    هو اجهزة    هواداوات    هو مواد    هواستصدام تثبيتات  عند السماح ب لهيئة  تقوم ا .2

تعميمها على االطراف  لبالغ المنظمة بتفاةيلها  إ ب   الملحق يقتضيه هذا  لما  صرى كبدي   ه  بدائ  مكافئة  هو

 ً  سبه عند الحاجة. بها وتتصذ االجراءات المنا  لكي تاصذ علما

في ما يصص البدائ     ة تضعها المنظمذات ةله بذلك    هي صطوط توجيهية  االعتبار  بعين صذ   ن ت ه   للهيئة .3

   المادة. المكافئه المنةوص عليها في هذه 

  عليها   المادةمن هذه    ( 1بند )ى النحو المنةوص عليه في الباستصدام بدي  مكافط عل  عندما تسمح الهيئة  .4

إالت عدم  من  بالبيئ كد  الضرر  الدو     ةلحاق  في  هو  فيه  الموارد  هو  الممتلكات  هو  االنسان  ةحة  هو 

 صرى. اال

 

 جازة ووسائل ضبط االنبعاثاتالمعاينة واإل (  80المادة )

هو عائمة للمعاينات    ( طن ف كثر وك  منةة حفر ثابتة 400)جماليه  ك  سفينه تبلغ حمولتها اإلتصضع   .1

 :  التالية 

تكف   ن  ة  على ه  مروأل  ةالمطلوب  ةةدار الشهاد هو قب  إ  ةفي الصدم  ة قب  وضع السفينةلي هومعاينه   .ه

 والمواد تستوفي المتطلبات المطبقة استيفاءاً كامالً. ن المعدات والنظم  هذه المعاينة ضمان ه 

معاينة تجديدية على فترات تحددها الهيئة  ال تتجاوز صمس سنوات  باستثناء الحاالت الواردة في   .ب 

لمعاينة على  ( من الملحق السادس من االتفاقية  على هن تنفذ هذه ا7.9( هو )5.9( هو )2.9اللوائح )

في الواردة  للمتطلبات  مستوفية  والمواد  والترتيبات  والتثبيتات  والنظم  المعدات  هن  يكف     هذا   نحو  

 الملحق.

معاينة بينية في غضون األشهر الثالثة التي تسبق هو تلي الموعد السنوي الثاني للشهادة   هو األشهر   .  

للشهادة  تنفذ عوضاً عن إحدى المعاينات  السنوية  الثالثة التي تسبق هو تلي الموعد السنوي الثالث  

هن   يكف   نحو  على  البينية  المعاينة  تنفذ  هن  على  المادة   هذه  من  )د(  الفقره  في  عليها  المنةوص 

كامالً    استيفاء  االتفاقية  من  السادس  الملحق  في  الواردة  للمتطلبات  مستوفية  والترتيبات  المعدات 

المةادقة على هذه المعاينات البينية في الشهادة التي يتم إةدارها    وهنها في حالة تشغي  جيدة  وتتم 

 ( من هذه التعليمات. 82( و)81بموجب هحكام المادة )

  تشم    على هن  ضون األشهر الثالثة التي تسبق هو تلي ك  موعد سنوي للشهادةمعاينة سنوية في غ .د 

( من  1المشار إليها في الفقرة )ه( من البند ) المواد تفقداً عاماً للمعدات والنظم والترتيبات والتثبيتات و
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من جميع الوجوه    مناسبةوهنها ال تزا     هذه الفقرة   للت كد من هنه قد تمت ةيانتها وفقاً لهذه المادة  

ال   للسفينة  المرجوةللصدمة   يتم إةدارها  موتتم  التي  الشهادة  البينية في  المعاينات  ةادقة على هذه 

 ( من هذه التعليمات. 82و)(  81هحكام المادة )بموجب 

للظروف  بعد هي عمليات    هو يجب القيام بمعاينة إضافية عامة   . ه تجديد مهمة    هو  إةالحجزئية تبعاً 

ناجمة   إةالحبعد القيام بعمليات  هو  ( من الملحق السادس من االتفاقية5( من الالئحة ) 4وفقاً للبند )

عليها   المنةوص  التدقيق  عمليات  )عن  الفقرة  من5في   )  ( من  5الالئحة  السادس  الملحق  من   )

هن عمليات  االتفاقية    المعاينة من  بموجب هذه  الت كد  يتم  هن  قد    الالزمة التجديد    هو   إةالح ويجب 

المواد  نف   التجديد هذه مرضية من جميع الوجوه     هو   إةالحفي عمليات  المستصدمة  ذت فعالً  وهن 

 من ك  الجوانب.  تفاقيةالملحق السادس من االوهن السفينة تستوفي متطلبات 

عن   .2 اإلجمالية  حمولتها  تق   التي  السفن  حالة  م  للهيئة طن     (400)في  تدابير  تضع  لضمان  هن  الئمة 

 . لحقهذا الم  فيطبقة استيفاء األحكام الم

 ق. لحإجراء معاينات السفن المتعلقة بإنفاذ هحكام هذا الم  للهيئة هو اإلدارات المعتمدة .3

 

 المصادقة عليها  أوإصدار شهادة  ( 81المادة )

( من هذا  80وفقاً إلحكام المادة )تجديدية    هو لية  هومعاينة    إجراء  الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بعد   تةدر

 : الفة  

اإلجمالية   .1 حمولتها  تبلغ  سفينة  موانط    (400)ألي  إلى  برحالت  وتقوم  ف كثر  بحرية    هوطن  محطات 

 تصضع لوالية هطراف هصرى. 

 والية هطراف هصرى.   هوللمنةات وهبرا  الحفر التي تقوم برحالت في مياه تصضع لسيادة  .2

 

 إصدار شهادة من جانب طرف آخر ( 82المادة )

ن يةدر لها الشهادة الدولية لمنع تلوث  وه سفينة للمعاينة   معاينة لآصر إلجراء  طرف  للهيئة هن تفوض   .1

الملحق  الهواء الحاجة هن يرصص بإةدار هذه الشهادة  و  هو     السادس  بعد استيفاء هحكام    هن يقوم عند 

 . جب هحكام هذا الفة على متن السفينة بمو  الترصيص بالمةادقة عليها هو بالمةادقة على هذه الشهادة 

 . الهيئة ترس  نسصة من الشهادة ونسصة من التقرير عن المعاينة في هقرب وقت ممكن إلى   .2
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بناء على طلب   .3 ب نها ةدرت  يفيد  بياناً  النحو  التي تةدر على هذا  الشهادة  لها  الهيئةتتضمن    ويكون 

تةدر   التي  الشهادة  مفعو   )نفس  المادة  هحكام  التعلي81بموجب  هذه  من  باالعتراف  مات (  وتحظى    

 نفسه. 

 . في الملحق السادس ال تةدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لسفينة ترفع علم دولة غير طرف  .4

 

 

 مدة الشهادة وصالحيتها(  83المادة )

 . على هن ال تتجاوز صمس سنوات   الهيئة تةدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لفترة تحددها  .1

 فإنه:  المادةمن هذه  ( 1) البند بغض النظر عن متطلبات  .2

في حالة إتمام المعاينة التجديدية في غضون ثالثة هشهر قب  تاريخ انتهاء ةالحية الشهادة الحالية    .ه

يتجاوز صمس  تكون الشهادة الجديدة ةالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد ال  

 سنوات من تاريخ انتهاء ةالحية الشهادة الحالية. 

ةالحة   .ب  الجديدة  الشهادة  تكون  الحالية   الشهادة  انقضاء ةالحية  بعد  التجديدية  المعاينة  إتمام  عند 

انتهاء   تاريخ  من  سنوات  صمس  يتجاوز  ال  موعد  إلى  التجديدية  المعاينة  إتمام  تاريخ  من  اعتباراً 

 ية. ةالحية الشهادة الحال

 

 الرقابة من قبل دولة الميناء على المتطلبات التشغيلية  ( 84المادة )

ميناء   .1 في  وجودها  عند  السفينة  من    لتفتيش   العقبة تصضع  هةوالً  مفوضون  موظفون    الهيئة يجريه 

قم  ب ن الربان هو الطا واضحة    وذلك في حا  وجود هسباب الملحق السادسللمتطلبات التشغيلية بموجب  

 المتعلقة بمنع تلوث الهواء من السفن.  غير ملمين باإلجراءات المتبعة على متن السفينة 

في   .2 المبينة  الظروف  المادة   (1)  البند في  هذه  الهيئة  من  إبحار    تتصذ  عدم  لضمان  الالزمة  الصطوات 

 . الملحق السادسالسفينة إلى هن يتم تةحيح الوضع بموجب متطلبات 

المادة    المادة  بق على هذه  تنط  .3 المنةوص عليها في  الميناء  دولة  قب   بالرقابة من  المتعلقة  اإلجراءات 

 من االتفاقية.  (5)

هذه   .4 من  نص  هي  يفسر  على    المادةال  بالرقابة  يضطلع  طرف  والتزامات  حقوق  من  يحد  هنه  على 

 المتطلبات التشغيلية المنةوص عليها تحديداً في االتفاقية. 

 



54 
 

 كشف االنتهاكات وإنفاذ األحكام( 85المادة )

وإنفاذ هحكامه   ألحكام هذا الفة   انتهاكات  هي  كشف  الهيئة مع األطراف األصرى ذات العالقة لتتعاون   .1

والعملية   المالئمة  التدابير  جميع  البيئة  لمنع  باستصدام  ورةد  اإل   االنتهاكات  مناسبة  الجراءات  واتباع 

 وتجميعها. ليبالغ عن األدلة 

في هي ميناء هو  ضع السفينة التي ترفع العلم األردني والتي ينطبق عليها هحكام هذا الفة   يجوز هن تص .2

األطراف    من  لطرف  تابعين  بحرية  قب   محطة  من  من  هو  معينين    ين موظف للتفتيش  ذلك  مفوضين 

من المواد التي يشملها الملحق السادس  الطرف من هج  التحقق مما إذا كانت السفينة قد هطلقت هي مادة  

كي تتصذ   الهيئة  يرفع تقرير عن ذلك إلى تبين هن هنالك انتهاكاً له  وإذا على نحو يشك  انتهاكاً ألحكامه

 . اإلجراء المناسب 

هن السفينة قد هطلقت هي مادة من المواد التي يشملها  بدلي  إن وجد على    الهيئة  تزويد على هي طرف   .3

المصتةة لذلك الطرف هن تقوم إذا كان    اإلدارة  وعلى  نحو يشك  انتهاكاً ألحكامه  على  الملحق السادس

 . المزعومربان السفينة باالنتهاك  بإبالغ ذلك عملياً 

تزويدها  هن تطلب من الطرف اآلصر    فور تلقيها هذا الدلي  بالتحقيق في المس لة ويجوز لها   الهيئة   تقوم  .4

بدلي    هو  إضافي  المصالفة    هقوىبدلي   حا    المزعومة على  في  ت   وللهيئة  كافية  هدلة  اتصاذ    بررتوافر 

يمكن    ما  ب سرع  لقوانينها  وفقاً  اإلجراءات  هذه  اتصاذ  هن تضمن  المزعوم   االنتهاك  بش ن  اإلجراءات 

الطرف الذي هبلغ عن حدوث االنتهاك المزعوم    إصطار إلى    ب سرع وقت ممكنهن تبادر    الهيئةوعلى  

 المتصذ.  باإلجراءباإلضافة إلى المنظمة  

عند دصولها إلى الموانط    هحكام الملحق السادسسفينة ينطبق عليها  لطرف من األطراف إجراء تفتيش   .5

إذا تلقى من هي طرف طلباً بإجراء تحقيق مةيداً ب دلة كافية  على     والمحطات البحرية الصاضعة لواليته

يشملها   التي  المواد  من  مادة  هي  مكان  هي  في  هطلقت  قد  السفينة  السادسهن  يشك     الملحق  نحو  على 

لهذا   كي    الهيئة ويجب هن يرس  التقرير عن هذا التحقيق إلى الطرف الذي طلبه وإلى    الملحق انتهاكاً 

 بموجب االتفاقية. اإلجراءات المالئمة  يتسنى اتصاذ 

 

 المواد المستنفذة  لألوزون  (  86المادة )

يها هنظمة إعادة شحن تحتوي  والتي لد ( من هذه التعليمات  81هحكام المادة )  ك  سفينة تنطبق عليهاتحتفظ  

 ثة لألوزون مةادق عليه من الهيئة.  و مواد ملوثة لألوزون بسج  من المواد الملومادة ه
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   ( NOxكاسيد النيتروجين ) ( أ87المادة )

 على ما يلي : مادة  تنطبق هذه ال .1

 . ة كيلو واط مركب على ظهر سفين (130)زيد قدرته على ك  محرك ديز  ت .ه

كانون     1  رئيسي في  قد صضع لتعدي كان  و كيلو واط    (130)زيد قدرته على  تك  محرك ديز    .ب 

التاريخ     هو  2000ثاني   للهيئه على ان هذا المحرك هو بدي   إبعد ذلك  الدلي  المقنع  تقديم  ال عند 

 . ب حكام هذه الفقرةنه بصالف ذلك غير مشمو   ه   والذي يح  محلهمطابق للمحرك 

 على ما يلي :   المادةالتنطبق هذه  .2

هو    ة جهزهحةرا لتشغي     هو    لالستصدام في حاالت الطواري فقط  محرك الديز  البحري المصةص  .ه

  هو    التي تكون مركبة فيها  لالستصدام حةرا في حاالت الطواري على متن السفن  معدات مصةةة

الديز النجاةمحرك  قوارب  على  المركب  البحري  حاالت  والمصةص       في  لالستصدام  حةرا 

 الطواري. 

طة    شرية تقوم حةرا برحالت ضمن المياه االقليميةن سفين محرك الديز  البحري المركب على مت  .ب 

 تروجين. ياثات هكاسيد الن لضبط انبع صضوع هذا المحرك لتدابير بديلة من قب  الهيئة 

رك  ي محالمادة هن تستثني من تطبيق هذه  ه  ة للهيئ   )ه( من هذا البند حكام الفقره  بةرف النظر عن ه .  

ي محرك ديز  بحري يصضع  ه  هو  2005يار  ه  19  ب ق  ةمبني  ديز  بحري مركب على متن سفينة

التاريخ  شريطة  لتعد  هذا  قب   رئيسي  يقت هي   السفينة ن  عم   يركب و  ةر  على    التي  المحرك  فيها 

 . هو المحطات البحرية التي تقع ضمن المياه االقليمية لى الموانط القيام برحالت إ

االستع  لتعدي بالنسبه   .3 على  ينطوي  غير    اضةرئيسي  بحري  ديز   بمحرك  بحري  ديز   محرك  عن 

التي تكون  المادة  في  هذه    يير الواردة ضافي  تنطبق المعاإ تركيب محرك ديز   بحري    هو مطابق له  

استبدا    وقت  المفعو   المحرك     هو سارية  البديلإضافه  المحركات  حالة  و  ة وفي  في  فقط   تعذر    1اذا 

ن يستوفي هذا المحرك البدي  المعايير المنةوص عليها في  ه بعد ذلك التاريخ    هو   2016كانون الثاني  

)الالئحمن    (1.1.5)الفقره   من  13ة  )المستوى  (  السادس  يتعين  IIIالملحق  عندئذ  هذا  ه(   يستوفي  ن 

الفقره   في  عليها  المنةوص  المعايير  البدي   )4)المحرك  الالئحة  من  السادس من    (13(    الملحق 

 . (IIتوى  )المس

على  ( من هذه التعليمات  78( من المادة )1المعايير المنةوص عليها في الفقرة )ه( من البند )ال تنطبق   .4

(  750ن )التي ينتجها ع  ة والذي يق  قوة الدفع االسميديز  البحري المركب على متن سفينة   محرك ال
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المعايير المنةوص عليها في    لسفينة هن تستوفي انه يتعذر  ب     يقنع الهيئة  بما  إذا ثبت ساعه  كيلو واط/

 قيود متةله ببنائها.   هوبسبب تةميم السفينه  ( من هذه التعليمات 80( من المادة )1الفقرة )ه( من البند )

ن يستوفي  ه  يجب  من هذه التعليمات   (87( من المادة )1بغض النظر عن هحكام الفقرة )ه( من البند ) .5

البحري الديز   تمحرك  الذي  ق   واط/5000)رته عن  د زيد  كيلو  إ س(  وتبلغ  هو    لتراً (  90)زاحته  اعة  

  ولكن  بعد ذلك التاريخ    هو 1990كانون ثاني    1في    سطوانة والمركب على متن سفينة مبنيةكثر ليه

من    (16)  لالئحةمن ا  ( 4.7)  حدود االنبعاثات المنةوص عليها في الفقره  2000كانون ثاني    1قب   

ة هحد االطراف وتقديم إشعار  رقب  إدا  لهذا المحرك من  ةمعتمد جازة طريقة  إالملحق السادس  شريطة  

االجازة  اإ  بهذه  الفقرةلى  هذه  هحكام  استيفاء  إثبات  ويتم  إجازته   عند  الهيئة  قب   من  من    ب  لمنظمه  ي 

 الطريقتين التاليتين : 

لمحددة في ملف  هن تثبت ذلك معاينة تتبع إجراءات التدقيق ا  على  تركيب طريقة معتمدة ومجازة .ه

تتناو  إ المعت  الطريقة  لمنع تلوث    ة الدولية جازة المحرك في الشهاد مدة  مع إدرا  مالحظة مالئمة 

 ة  هو  الهواء الةادر للسفين

درا   (   مع إ80المنةوص عليها في هحكام المادة )نه يعم  ضمن الحدود  إجازة للمحرك تةكد ه .ب 

 . ادة الدولية لمنع تلوث الهواء الةادر للسفينة حرك في الشهجازة المإمالحظة مالئمة تتناو  

6. ( البند  هحكام  ه5تنطبق  المادة في موعد  المعاين ( من هذه  بعد  واأل  ة التجديدي  ةقةاه  التي تجري    12لى 

مكن لمالك سفينه يتعين ان ت ركب فيها  هواذا    لبند نفسه   اكثر من ايداع االشعار المشار اليه في ا  هوشهر  

غم بذ  قةارى    ان الطريقه المعتمده لم تكن متاحه تجاريا ر  بما يقنع الهيئةيثبت طريقه معتمده ان  

السفينة    الجهد للحةو  عليها المعتمدة في  الطريقه  التجديدية   وتركب  المعاينه    ة التالي  في موعد اقةاه 

 بعد توافر الطريقه المعتمده تجاريا.   ة التي تجري لهذه السفين

 

 (  SOx) تكاسيد الكبري ( أ88المادة )

( من الملحق السادس   14( من الالئحه ) 4تحم  السفن التي تستصدم بةورة منفةلة زيوت تستوفي الفقره )

( من  14( من الالئحه )3والتي تدص   هو تغادر إحدى مناطق ضبط االنبعاثات المنةوص عليها في الفقرة )

تغيير زيت الوقود  وذلك إلتاحة الوقت  الملحق السادس  إجراءات مكتوبة تبين األسلوب الذي يجب اتباعه ل

الكبريت    للتحوي الكافي   من  محتواها  يتجاوز  التي  الوقود  زيوت  من  الوقود  زيت  صدمة  لنظام  الكام  

( الفقره  في  المحدد  )4المحتوى  الالئحة  من  في  14(  ويقيد  االنبعاثات   ضبط  مناطق  احدى  دصو   قب    )
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عن   فضال  صزان   ك   في  الكبريت  من  المنصفض  المحتوى  ذات  الزيوت  الهيئة حجم  تتطلبه  الذي  السج  

مناطق ضبط  الت إحدى  دصو    قب   الوقود  زيت  لتغيير  عملية  هي  إتمام  عند  السفينة  وموقع  والوقت  اريخ 

 االنبعاثات هو الشروع فيها بعد الصرو  من هذه المنطقة. 

 

 (  VOCs) المركبات العضوية المتطايرة( 89المادة )

    المتطايرة  انبعاثات المركبات العضويةفي حاالت الموانط التي تتطلب هن تكون مجهزة ب نظمة تنظيم   .1

الصطوط التوجيهية التي تضعها  تلك األنظمة   تراعيتت كد الهيئة من هن  بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 

 . رر بال مب السفينة بطريقه تتالفى ت صير ن واستصدامها على نحو آميتم هن و   المنظمة

بنظام    السادس من الملحق    ( 15( من الالئحة )1)الفقرة  هحكام  ن تزود الناقالت  التي تنطبق عليها  ه جب  ي .2

األ لموافقة  بصرة لتجميع  ً     ةالهيئ  تصضع  السالمبذلك    مراعيا المنظم   ة معايير  النظم   التي تضعها  لهذه  ة 

ال وه هذا  تحمي  بضائع من  هثناء  النظم  هذه  تستصدم  للموانط     نوعن  فيها    هو ويجوز  تم  التي  المحطات 

األ انبعاث  لضبط  نظم  الالئحه  تركيب  بموجب  ه   (14) بصرة  السادس  الملحق  غير  من  الناقالت  تقب   ن 

لتجميع األ بنظم  الفقرة    ( 3)لفتره    بصرةالمزودة  المفعو  المحدد في  تاريخ سريان  بعد  من    (2)سنوات 

 . ( من الملحق السادس14)الالئحه 

ً   على  .3 زيتا تحم   التي  ه الناقالت  صام  و  متنها  على  تحم   المركبات  هن  ن  لمعالجة  صطة  العضوية  تنفذ 

وتكون  اعى في إعداد هذه الصطة الصطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة   وير المتطايرة تقرها الهيئة   

 ما يلي :  مراعاة دنى هوعليها كحد ة بك  سفينة على حدا   صاة ةالصط

توفر  ه .ه مكتوبة إجراءن  تحمي   ل  ات  صال   المتطايرة  العضوية  المركبات  انبعاثات  من  لحد 

 تفريغها للبضائع. بحارها و إو  السفينة 

تاه .ب  االضافيةن  المتطايرة  العضوية  المركبات  االعتبار  في  بالزيت  المتولدة     صذ  الغس   عن 

 . الصام

  عن تنفيذ الصطة. مسةوالً هن تحدد شصةاً  .  

التي تقوم برحالت دولية  بلغة الربان والضباط  وفي حا     للسفن  هن تكون مكتوبة بالنسبة .د 

اللغة   الربان والضباط  لغة  تكن  الى احدى  الترجم  ة الفرنسي  هو  ةاالنجليزي  هو  ة االسبانيلم  ة 

 . هذه اللغات 
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   موافقات الحرق على متن السفن  (  90المادة )

  وحدة حرق ( من الملحق السادس  يجب ان تستوفي ك   16( من الالئحة )2.6باستثناء ما تنص عليه الفقرة )

تم تركيبها على متن سفينه في  وحدة حرق    هو بعد ذلك التاريخ  هو 2000كانون ثاني    1في    ة في سفينة مبني

ثاني    1 التذي2000كانون  في  الوارده  المتطلبات  التاريخ   ذلك  بعد  هو  السادس      الملحق  من  السادس  ي  

لوحدات  صاضعة للحكم مع مراعاة المواةفة القياسيه المعياريه    وحدة حرق ويجب هن توافق الهيئة على ك   

 التي تضعها المنظمة.  الحرق

 

 ( مرافق االستقبال  91المادة )

السفن   المنبعثة عن  للهواء  الملوثة  المواد  المعنية إلنشاء مرافق الستقبا   بالتنسيق مع  الجهات  الهيئة  تقوم 

االتفاق   يتم  لما  هحكام  وفقاً  لمتطلبات  سنداً  الجهات  تلك  مع  الملحق  17)  الالئحة عليه  من  من    السادس( 

 . االتفاقية 

 

 التشغيلية للسفن( نطاق تطبيق فعالية الطاقة 92المادة )

 ( طن اجمالي واكثر. 400على السفن ذات الحمولة )  للسفن التشغيلية  الطاقة  فعاليةيطبق نظام  .1

ال تطبق هذه التعليمات على السفن التي تقوم برحالت داصلية داص  المياه االقليمية والسفن التي تعم    .2

 بمحركات الكهرباء او التوربينات او النظام الهجين. 

م .3 الرغم  )على  البند رقم  في  )1ما ورد  اي سفينة حمولتها  استثناء  للهيئة  المادة  هذه  ( طن  400( من 

 . بذلك ليعمم على االعضاء اآلصرين   اجمالي ف كثر من تطبيق التعليمات واعالم المنظمة

 ( Attained EEDI( تطبيق المؤشر التصميمي الكلي لكفاءة الطاقة على السفن )93المادة )

حساب   .1 في  يطبق  كام   تغيير  عم   تم  التي  والسفن  الجديدة  السفن  جميع  على  التةميمي  المةشر 

 تةميمها. 

التي   .2 التوجيهية  االرشادات  االعتبار  بعين  االصذ  مع  الطاقة  لكفاءة  التةميمي  المةشر  حساب  يتم 

 . اةدرتها المنظمة
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 ( Required EEDIالسفن )( تطبيق المؤشر التصميمي المطلوب لكفاءة الطاقة على 94المادة )

في   .1 كام   تغيير  عم   تم  التي  والسفن  الجديدة  السفن  جميع  على  التةميمي  المةشر  حساب  يطبق 

 تةميمها . 

السادس   .2 الملحق  الرابع من  الفة   الواردة في  للمعادلة  وفقا  السابقة  الفقرة  الوارد في  المةشر  يحسب 

 الواردة فيه. لالتفاقية باالضافة الى الجداو  االرشادية 

المةشر   .3 اعتماد  فيتم  المعرفة  الملحقة  الجداو   في  الواردة  التطبيقات  السفينة  تةميم  تجاوز  حا   في 

 التةميمي المطلوب االق  في قيمة الجدو . 

يتوجب على جميع السفن التي تنطبق عليها احكام هذه التعليمات ان ال تق  قدرة نظام دفع الرفاص عن   .4

 لمحافظة على مناورة آمنة للسفينة تحت ظروف معاكسةا تلك القدرة المطلوبة ل

 ( مخطط ادارة كفاءة الطاقة للسفينة 95المادة )

1. ( الطاقة  كفاءة  إلدارة  نوعي  بمصطط  على ظهرها  تحتفظ  ان  سفينة  ك   يمكن  SEEMPعلى  والذي   )

 اعتباره جزءا من نظام االدارة اآلمنة للسفينة . 

التوجيهية    يجب ان يةصذ بعين االعتبار عند اعداد  .2 السابقة االرشادات  الفقرة  اليه في  المشار  المصطط 

 الةادرة والمتبناه من قب  المنظمة. 

 ( التعاون التقني وتبادل التكنولوجيا المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة للسفن96المادة )

  تكنولوجيا ا   تعم  الهيئة بالتعاون مع المنظمة والجهات الدولية االصرى على تقديم الدعم التقني في مج .1

 وذلك للدو  النامية التي تحتاجها.   للسفن  الطاقة كفاءة  تحسين 

ونق    .2 تطوير  التشريعات على  االتفاقية وحسب  في  االطراف  االصرى  الدو   مع  بالتعاون  الهيئة  تعم  

تطبيق   يصص  فيما  النامية  الدو   وصاةة  تقنيا  دعما  تحتا   التي  للدو   المعلومات  وتباد   تكنولوجيا 

 ر التي تحقق متطلبات الفة  الرابع من الملحق السادس من االتفاقية المعايي

 ( اصدار الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة للسفن97المادة )

يتعين عند اةدار الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة للسفينة التقيد بإستصدام نموذ  الشهادة الوارد في التذيي    .1

 الفة  الرابع من الملحق السادس من االتفاقية. ( المضاف في Appendix vIII( )8رقم )

يتعين عند اةدار ملحق الشهادة الدولية لكفاءة الطاقة للسفينة التقيد بالنموذ  الموجود في التذيي  رقم   .2

 .ع من الملحق السادس من االتفاقية ( من الفة  الراب8)
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 ( أحكام ختامية  98المادة )

على ك  ما لم    الستة بمالحقها( وتعديالتها  1973االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام )تسري هحكام 

 هذه التعليمات. يرد بش نه نص صاص في  

 

 


